
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 8. но-
вембра 2021. године, на основу члана 35. став 7. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 
50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ПЛА Н ГЕНЕРА ЛНЕ РЕГУЛА ЦИЈЕ 
ШИНСКИХ СИСТЕМА У БЕОГРАДУ СА ЕЛЕМЕНТИ-
МА ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ ЗА I ФАЗУ ПРВЕ ЛИНИЈЕ МЕ-

ТРО СИСТЕМА

I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

А) ОПШТИ ДЕО

1. Полазне основе

Изради Плана генералне регулације шинских система у 
Београду са елементима детаљне разраде (у даљем тексту: 
ПГР шинских система или план) приступило се на основу 
Одлуке о изради плана генералне регулације шинских си-
стема у Београду са елементима детаљне разраде („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 56/18 и 40/21).

Прва фаза израде ПГР-а шинских система јесте гене-
рални део плана са елементима детаљне разраде прве фазе 
прве линије метро система.

План је излаган на Раном јавном увиду у периоду од 3. 
фебруара до 6. марта 2020. године и Комисија за планове 
Скупштине града Београда је усвојила Извештај о раном 
јавном увиду у План на 165. седници, 18. фебруара 2021. го-
дине. Јавни увид у План је трајао у периоду од 24. августа 
до 24. септембра 2021. године и Комисија за планове Скуп-
штине града Београда је усвојила Извештај о јавном увиду у 
План на 219. седници, 14. октобра 2021. године

Предмет ПГР-а шинских система је развој три шинска 
система: железничког, метро и трамвајског система на те-
риторији обухваћеној Генералним урбанистичким планом 
Београда 2021 („Службени лист Града Београда”, број 11/16).

Ширење железничке инфраструктуре разматрано је и 
плански обрађено на основу развојних планова у оквиру 
Београдског железничког чвора и система БГ воза, који је 
дат у Мастер плану развоја саобраћајне инфраструктуре 
Београда – Смарт плану из 2017. године усвојеног на седни-
ци Скупштине града Београда 26. септембра 2017. године. 

Развој метро система у Београду заснива се на комбино-
ваном приступу, што претпоставља метро систем који тре-
ба да реши постојеће саобраћајне проблеме и обезбеди ква-
литетнију реализацију мобилности становништва, али да 
истовремено буде и генератор развоја појединих градских 
праваца и подручја, који према урбанистичким плановима 
тек треба да се развијају и урбанизују.

Планско решење метро система у овом плану, дато је на 
основу решења из Претходне студије оправданости са Гене-
ралним пројектом метро линија 1 и 2 као и на основу тех-
ничких решења из Идејног пројекта прве фазе прве линије 
која су током израде Плана у форми идејних решења доста-
вљена обрађивачу Плана од стране ЈКП Београдски метро 
и воз.

Планска решења Линије 3 у овом плану, дата су на осно-
ву Концептуалног решења за Линију 3 метро система која 
су током израде Плана достављена Обрађивачу од стране 
ЈКП Београдски метро и воз.

Развој трамвајског система сагледан је у складу са ра-
звојним плановима Секретаријата за јавни превоз и ГСБ 
Београд, формираних у сарадњи са Саобраћајним факулте-
том у Београду и достављених Обрађивачу плана. 

2. Обухват плана – граница

Граница ПГР-а шинских система обухвата железнички, 
метро и трамвајски систем у оквиру границе Генералног ур-
банистичког плана Београда 2021.

Железнички систем се састоји од постојеће железничке 
мреже и планираних нових коридора.

Постојећу железничку мрежу чине:
– Део магистралне пруге 101 (Београд центар – Стара

Пазова – Шид – државна граница – (Товарник));
– Део магистралне пруге 102 (Београд центар – Распут-

ница „Г” – Раковица – Младеновац – Лапово – Ниш – Пре-
шево – државна граница – (Табановце)) Београд Центар – 
Распутница Г – Раковица – Ресник;

– Део магистралне пруге 103 ((Београд Центар) – Рако-
вица – Јајинци – Мала Крсна – Велика плана) деоница Рако-
вица – Јајинци;

– Део магистралне пруге 103 ((Београд Центар) – Рако-
вица – Јајинци – Мала Крсна – Велика плана) деоница Ја-
јинци – Мала Крсна;

– Део магистралне пруге 105 (Београд центар) – Стара
Пазова – Инђија – Суботица -државне граница – (Кelebia) 
део крака Паневропског коридора Xb;

– Пруга распутница Дедиње – Распутница Карађорђев
парк као део магистралне пруге 120 ((Распутница Панче-
вачки мост) – распутница Карађорђев парк – распутница 
Дедиње – (распутница Г));
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– Део магистралне пруге 107 (Београд центар – Панче-
во главна – Вршац – државна граница – (Stamoramoravita)) 
Београд Центар – распутница Панчевачки мост;

– Део магистралне пруге 108 ((Београд Центар) – Ресник 
– Пожега – Врбница – државна граница – (Бијело поље)) де-
оница Ресник – Лазаревац (Бар);

– Део магистралне пруге 102 (Београд Центар – Распут-
ница „Г” – Раковица – Младеновац – Лапово – Ниш – Пре-
шево – државна граница – (Табановце)) деоница Ресник – 
Младеновац (Ниш);

– Део магистралне пруге 107 (Београд центар – Панчево 
главна – Вршац – државна граница – (Stamoramoravita)) де-
оница Распутница Панчевачки мост – Панчево Главна;

– Магистрална пруга 111 Београд Ранжирна „А” – 
Остружница – Батајница;

– Магистрална пруга 112 Београд Ранжирна „Б” – 
Остружница;

– Магистрална пруга 113 Београд Ранжирна „А” – Рас-
путница „Б” – Распутница „К/К1” – Ресник;

– Магистрална пруга 115 Београд Ранжирна „Б” – Рас-
путница „Р” – Распутница „А” – (Ресник);

– Магистрална пруга 116 (Београд Ранжирна „Б”) – Рас-
путница „Р” – Раковица;

– Магистрална пруга 117 Београд Ранжирна „А” – Рас-
путница „Т” – Раковица;

– Магистрална пруга 118 Београд Ранжирна „А” – Рас-
путница „Т” – Раковица;

– Регионална пруга 204 Топчидер – Распутница „Г” – Ра-
ковица;

– Регионална пруга 203 Београд Доњи Град – Београд 
Дунав – Распутница Панчевачки Мост.

Планирану железничку мрежу чине коридори:
– Овча – привредна зова Рева;
– Панчевачки мост – ж.с. Карабурма;
– Бели поток – Винча;
– Београд ранжирна – Макиш;
– ТПС Земун – Аеродром „Никола Тесла”;
– обилазна теретна пруга – Аеродром „Никола Тесла”; 
– Аеродром „Никола Тесла” – Национални стадион и 
– Сурчин – Обреновац.
Метро систем се састоји од планиране три метро линије 

које обухватају коридоре:
– Макиш – Миријево (преко Жаркова, Белих вода, Тр-

говачке, Пожешке, парка Баново Брдо, моста на Ади, Сај-
ма, моста Газела, Савског трга, Трга Републике, Бајлонијеве 
пијаце, Поенкареове улице, Вишњичке улице и Миријев-
ског Булевара) са краком на делу од Бановог брда до Гробља 
„Орловача” и планираног депоа ЈГП „Врбин поток”;

– Миријево – Бежанијска коса (преко Устаничке, Цвет-
кове пијаце, улице Војислава Илића, Јужног Булевара, Ма-
кензијеве, парка Мањеж, Савског трга, Блока 18, Сава цен-
тра, Арене, Булевара Зорана Ђинђића, Булевара Михајла 
Пупина, Сењског трга, стадиона Земун, Угриновачке улице 
и Новог Новосадског пута са коридором до ж.с. Земун); и 

– Бежанијска коса – Паунов брег (преко Бежанијског 
гробља, Сурчинске улице, Европске улице, комплекса 
ИМТ-а, улице Ђорђа Стојановића, ж.с. Нови Београд, Аре-
не, Булевара Михајла Пупина, тржног центра Ушће, Бетон 
хале, Трга Републике, Пионирског парка, парка Мањеж, 
Клиничког центра Србије, ж.с. Београд Центар, Аутоко-
анде, Кумодрашке улице, Витановачке улице, Централног 
гробља, насеља Браће Јерковић, насеља Степа Степановић, 
Трошарине и насеља Бањица).

Трамвајски систем се састоји од постојеће трамвајске 
мреже и планираних нових коридора.

Постојећу трамвајску мрежу чине коридори:
– Пристаниште – Вуков споменик – Пристаниште;

– Омладински стадион – Кнежевац;
– Калемегдан – Устаничка;
– Ташмајдан – Устаничка;
– Устаничка – Блок 45;
– Калемегдан (Доњи град) – Бањица;
– Калемегдан (Доњи град) – Блок 45;
– Омладински стадион – Баново брдо;
– Баново брдо – Блок 45;
– Устаничка – Бањица.
Планирану трамвајски мрежу чине коридори:
– Блок 42 – Тошин бунар;
– Сава центар – Тошин бунар;
– Тошин бунар – Бежанијска коса – др Ивана Рибара; 
– Јурија Гагарина – Нова Виноградска; 
– Јурија Гагарина – Бул Црвене армије – Ђорђа Станоје-

вића – Блок 42; 
– Студентска -Ивићева (Тошин бунар); 
– Баново брдо – Лабудово брдо; 
– Славија – Калемегдан; 
– Црква Св. Марка – Теразије; 
– Устаничка – Мали мокри луг; 
– Омладински стадион – Панчевачки мост; 
– Патријарха Димитрија – Ослобођења – окретница 

Кнежевац;
– Трансверзала (Булевар Ослобођења – Клинички цен-

тар – Прокоп);
– Окретница Ада Хуја – окретница Крњача;
– Окретница Крњача – Зрењанински пут – окретница 

„Збег”.
Површина обухваћена ПГР-ом шинских система износи 

око 2.356,16 ha.
Граница плана је приказана на графичким прилозима 0. 

Граница плана генералне регулације Р 1:2.500; 2. Постојећа 
намена Р 1:10.000, 3. Планирана намена Р 1:10.000 и 4. На-
чин спровођења плана Р 1:10.000.

3. Правни и плански основ
(Одлука је саставни део документације ПГР-а шинских 

система)
(Извод из планског основа је саставни део документације 

ПГР-а шинских система)
Правни основ за израду и доношење Плана садржан је у 

одредбама:
– Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 

РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 
– Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21), 

– Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања („Слу-
жбени гласник РС”, број 32/19), 

– Одлуке о изради плана генералне регулације шинских 
система у Београду са елементима детаљне разраде („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 56/18 и 40/21).

Плански основ за израду и доношење Плана предста-
вљају:

– Регионални просторни план административног по-
дручја града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
10/04, 38/11, 30/15 и 86/18);

– Генерални урбанистички план Београда 2021 („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 11/16);

– Просторни план подручја посебне намене уређења 
дела приобаља Града Београда – подручје приобаља реке 
Саве за пројекат „Београд на води” („Службени гласник 
РС”, број 7/15);

– Просторни план подручја посебне намене инфра-
структурног коридора железничке пруге Београд – Суботи-
ца – Државна граница (Келебија) („Службени гласник РС”, 
број 32/17);
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– Просторни план подручја посебне намене предела из-
узетних одлика Авала – Космај („Службени гласник РС”, 
број 146/14);

– Просторни план подручја посебне намене инфра-
структурног коридора Беоргад – Јужни Јадран, деоница 
Београд – Пожега („Службени гласник РС”, број 37/06);

– Просторни план подручја инфраструктурног коридо-
ра Аутопута Е-75, деоница Београд–Ниш („Службени гла-
сник РС”, број 69/03);

– Просторни план подручја посебне намене међународ-
ног водног пута Е80 – Дунав (Паневроски коридор VIII) 
(„Службени гласник РС”, број 14/15);

– Просторни план подручја посебне намене система 
продуктовода кроз Републику Србију (Сомбор – Нови Сад 
– Панчево – Београд – Смедерево – Јагодина – Ниш) („Слу-
жбени гласник РС”, број 19/11);

– Просторни план подручја инфраструктурног коридо-
ра граница Хрватске – Београд (Добановци) („Службени 
гласник РС”, бр. 69/03, 147/14 и 80/21);

– Просторни план за део градске општине Гроцка („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 54/12);

– Просторни план градске општине Сурчин („Службени 
лист Града Београда”, број 9/08).

Планом ПГР-а шинских система обухваћена територија 
у границама грађевинског подручја према Генералном урба-
нистичком плану планирана је за:

– јавне службе;
– спортске комплексе;
– зелене површине;
– остале зелене површине;
– комуналне површине и објекте;
– саобраћајне површине; 
– становање;
– комерцијалне садржаје и
– привредне површине.
Планом ПГР-а шинских система обухваћена територија 

изван границе грађевинског подручја, према Генералном 
урбанистичком плану планирана је за:

– шуме и шумско земљиште;
– воде и водне површине;
– пољопривредне површине;
– саобраћајне површине.

4. Постојећа намена површина 
(Графички прилог бр. 2 „Постојећа намена површина” 

Р 1:10.000)
У обухвату плана заступљене су следеће намене: 
Површине јавних намена су: 
– водне површине;
– површине за објекте и комплексе јавних службе;
– зелене површине;

– шуме;
– комуналне површине;
– саобраћајне површине;
– мрежа саобраћајница;
– железница;
– површине за инфраструктурне објекте и комплексе.
Површине јавних и/или осталих намена:
– спортски комплекси;
Површине осталих намена су: 
– површине за становање;
– мешовити градски центри;
– површине за комерцијалне садржаје;
– површине за привредне зоне;
– пољопривредне површине;
– неизграђено земљиште.
Површине изнад подземних деоница железничког и ме-

тро система нису дефинисане овим Планом, већ Планом 
генералне регулације грађевинског подручја седишта једи-
нице локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX) 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 
97/17) и осталим важећим плановима.

Б) ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ГЕНЕРАЛНОГ 
ДЕЛА ПГР-а ШИНСКИХ СИСТЕМА

1. Планирана намена површина 

1.1. Планирана намена површина
(Графички прилог бр. 2 „Планирана намена површина” 

Р 1:10.000)
Планиране површине јавних намена су: 
– водне површине;
– површине у функцији саобраћаја;
– мрежа саобраћајница;
– метро;
– железница;
– површине за инфраструктурне објекте и комплексе;
– комуналне површине и објекти;
– зелене површине;
– површине за објекте и комплексе јавних служби.
Планиране површине осталих намена су: 
– површине за становање;
– мешовити градски центри;
– површине за комерцијалне садржаје.
Површине изнад подземних деоница железничког и ме-

тро система нису дефинисане овим Планом, већ Планом 
генералне регулације грађевинског подручја седишта једи-
нице локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX) 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 
97/17) и осталим важећим плановима.

НАМЕНА ПОВРШИНА постојеће (ha) 
(оријентационо) (%) укупно планирано (ha) 

(оријентационо) (%) 

површине јавнe наменe
водне површине 9,3 0.54 0 0
саобраћајне површине 1 180,53 68,98 1 512,53 88,37
површине за инфраструктурне објекте и комплексе 0,56 0,03 2.27 0,13
комуналне површине 1,22 0,07 0.94 0,05
зелене површине 44,09 2,57 24.41 1.42
површине за објекте и комплексе јавних служби 18,85 1,1 13.64 0,8
шуме 10,25 0,6 0 0
површине за спортске објекте и комплексе 0,23 0,01 0 0
укупно јавнe наменe 1265,03 73,9 1553,79 90,77
површине осталих намена
површине за становање 40,56 2,37 1.9 0,11
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НАМЕНА ПОВРШИНА постојеће (ha) 
(оријентационо) (%) укупно планирано (ha) 

(оријентационо) (%) 

мешовити градски центри 2,17 0,13 154,56 9,02
површине за комерцијалне садржаје 17,25 1 1,8 0,1
површине за привредне зоне 30,84 1,8 0 0
пољопривредне површине 188,94 11,03 0 0
неизграђене површине 167,26 9,77 0 0
укупно остале намене 447,02 26,1 158,26 9,23
УКУПНО У ОБУХВАТУ ПЛАНА 1 712,05 100 1 712,05 100

Табела 1 – Табела биланса површина
* За приказивање биланса површина коришћења је површина плана за коју је дефинисана намена овим планом.

1.2. Карактеристичне целине

Планом генералне регулације шинских система обухва-
ћена је мрежа три шинска система који представљају засеб-
не функционалне целине и територијално обухватају: 

– железнички систем – железничку пругу и службена 
места;

– метро систем – трасу метроа, станице, евакуацио-
но-вентилационе и евакуационе шахтове и депое;

– трамвајски систем – трамвајску пругу, терминусе, тех-
ничке окретнице и депое.

Развој железничке инфраструктуре има за циљ ствара-
ње услова за повећање удела овог система у оквиру система 
јавног транспорта путника са значајнијом улогом у опслузи 
метрополитенског подручја Београда и ширих градских ра-
звојних праваца.

Метро систем треба да у наредном периоду има доми-
нантну улогу и постане кичма функционисања система јав-
ног транспорта путника у оквиру континуално изграђеног 
подручја Београда.

Трамвајски систем према плановима развоја система 
јавног транспорта путника у граду задржава своју улогу у 
систему, док се даљим ширењем мреже планира додатна 
опслуга појединих градских подцелина и делова централне 
градске зоне, посебно на сремском и шумадијском делу гра-
да, док се на банатском делу града први пут планира трам-
вајски систем.

Због комплексног преклапања система, поред графичког 
прилога 4. „Начин спровођења плана” Р 1:10.000, форми-
рани су и графички прилози 4.1 „Начин спровођења плана 
– Железнички систем” Р 1:10.000, 4.2 „Начин спровођења 
плана – Метро систем” Р 1:10.000 и 4.3 „Начин спровођења 
плана – Трамвајски систем” Р 1:10.000.

2. Општа правила уређења и грађења 

2.1. Урбанистичке мере заштите простора и објеката

2.1.1. Заштита непокретног културног наслеђа

Споменички статус простора и објеката
Централна зона Београда представља са споменичког 

аспекта најбогатији и најзначајнији ресурс града, како по 
репрезентативности културног наслеђа, тако и по његовој 
вредности и значају за културу и идентитет не само Београ-
да већ и Србије. У Оквиру ове зоне се великим делом проте-
жу и укрштају постојећи и планирани шински системи.

Са аспекта заштите културних добара и у складу са За-
коном о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 
71/94, 52/11 – др. закон, 99/11 – др. закон, 6/20 – др. закон 
и 35/21 – др. закон) простор обухваћен планом генералне 
регулације шинских система, пролази кроз просторе који су 
утврђени за културна добра (просторно културно историј-

ске целине и археолошка налазишта), просторе који ужи-
вају статус добара под претходном заштитом (просторне 
целине) или се налазе у непосредној близини утврђених 
културних добара (споменици културе, знаменита места) и 
добра под претходном заштитом (археолошки локалитети, 
објекти, јавни споменици). 

У оквиру Плана генералне регулације шинских система 
налазе се следећа културна добра и добра под претходном 
заштитом (списак обухвата добра за која је у току процеду-
ра утврђивања за културна добра и добра којима је истекао 
статус претходне заштите а и даље претстављају урбани-
стичку и културну вредност у простору):

Културна добра
Просторно културно историјске целине
– Топчидер, (Одлука о проглашењу, „Службени лист 

Града Београда”, број 16/87, Културно добро од изузетног 
значаја, Одлука о утврђивању „Службени гласник СРС”, 
број 47/87);

– Подручје Кнез Михаилове улице (Решење Завода бр. 
177/4 од 6. априла 1964; Културно добро од изузетног знача-
ја, (Одлука, „Службени гласник СРС”, број 14/79);

– Подручје око Доситејевог лицеја (Одлука о проглаше-
њу, „Службени лист Града Београда”, број 22/89; Културно 
добро од изузетног значаја, Одлука о утврђивању, „Службе-
ни гласник СРС”, број 16/90; Одлука о утврђивању заштиће-
не околине просторне културно-историјске целине Подручја 
око Доситејевог лицеја „Службени гласник РС”, број 37/99);

– Старо језгро Земуна, (Решење Завода за заштиту спо-
меника културе града Београда бр. 949/2 од 1. новембра 
1966.; Културно добро од великог значаја, Одлука о утврђи-
вању „Службени гласник СРС”, број 14/79);

– Косанчићев венац (Решење Завода бр. 490/1 од 24. маја 
1971; Културно добро од великог значаја, Одлука, „Службе-
ни гласник СРС”, број 14/79);

– Скадарлија, (Решење Завода за заштиту споменика 
културе Града Београда бр. 322/2 од 28. јула 1967.);

– Историјско језгро Београда у Београду (Одлука, „Слу-
жбени гласник РС”, број 08/17);

– Церак виногради (Церак 1 и Церак 2) (Одлука о про-
глашењу, „Службени лист Града Београда”, број 4/19);

– Професорска колонија (Одлука, „Службени гласник 
РС”, број 104/20); 

– Теразије (Одлука о утврђивању, „Службени гласник 
РС”, број 4/20);

– Подручје уз Улицу кнеза Милоша (Одлука, „Службени 
гласник РС”, број 159/20);

– Централна зона Новог Београда, блокови 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 28, 29, 30. (Одлука о утврђивању, „Службени гласник 
РС”, број 6/21).

Археолошка налазишта
– Антички Сингидунум (Решење Завода бр. 176/8 од 30. 

јуна 1964.),
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– Антички Таурунум, Земун, (Решење Завода за заштиту спо-
меника културе Града Београда бр. 669/4 од 17. новембра 1965)

– Праисторијска Карабурма (Решење Завода бр. 125/2 од 
7. фебруара 1974);

– Усек, Бањица, (Решење Завода за заштиту споменика 
културе Града Београда бр. 124/1 од 7. фебруара 1964.);

Знаменита места
– Споменик и гробље ослободилаца Београда 1806. го-

дине, Карађорђев парк, Врачар – знаменито место (Одлука 
Одељења за заштиту и научно проучавање споменика кул-
туре на територији НР Србије и Космета при Уметничком 
музеју у Београду бр. 1108 од 2. децембра 1946., Решење За-
вода за заштиту споменика културе града Београда бр. 3/24 
од 7. јуна 1965.; Културно добро од великог значаја, Одлука 
о утврђивању, „Службени гласник СРС”, број 14/79).

Споменици културе
– Београдска тврђава – (Одлукa Одељења за заштиту 

и научно проучавање споменика културе при Уметнич-
ком музеју бр. 1108 од 2. децембра 1946; Решење Завода бр. 
290/4 од 31. маја 1965; Културно добро од изузетног значаја, 
Одлука, „Службени гласник СРС”, број 14/79);

– Споменик и гробљe ослободилаца Београда из 1806. 
Карађорђев Парк; (Решење Завода бр. 3/24 од 7. јуна 1965). 
Културно добро од великог значаја (Одлука, „Службени 
гласник СРС”, број 14/79); 

– Ново гробље, Рузвелтова 50, (Одлука, „Службени лист 
Града Београда”, број 16/87; Културно добро од великог зна-
чаја, (Одлука, „Службени гласник СРС”, број 28/83); 

– Гробље ослободилаца Београда, угао Рузвелтове и 
Прерадовићеве улице (Одлука, „Службени лист Града Бео-
града”, број 16/87);

– Музеј ваздухопловства у Београду, Сурчин, (Одлука о 
утврђивању, „Службени гласник РС”, број 72/13);

– Хала 1 Београдског сајма, Булевар војводе Мишића 14, 
(Одлука о утврђивању, „Службени гласник РС”, број 16/09);

– Сајмиште – Логор Гестапоа, (Одлука о проглашењу, 
„Службени лист Града Београда”, број 16/87);

– Фабрика шећера, Радничка 3 и 3а (Одлука, „Службени 
гласник СРС”, број 23/84); 

– Фабрика хартије Милана Вапе у Београду, Булевар Вој-
воде Мишића 10 (Одлука, „Службени гласник СРС”, број 
35/13);

– Парни млин, Булевар војводе Мишића 15, (Одлука о 
проглашењу, „Службени лист Града Београда”, број 16/87);

– Зграда Државне штампарије, Булевар војводе Мишића 
17 (Одлука о проглашењу, „Службени лист Града Београда”, 
број 26/92);

– Породична кућа Николе Несторовића, Кнеза Милоша 
40, (Решење Завода за заштиту споменика културе града 
Београда бр. 196/6 од 10. јуна 1963);

– Железничка станица, Савски трг 1, (Одлука о прогла-
шењу „Службени лист Града Београда”, број 19/81; Културно 
добро од великог значаја, Одлука о утврђивању „Службени 
гласник СРС”, број 28/83); 

– Вазнесењска црква, Адмирала Гепрата 19, (Решење 
Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 
290/3 од 27. априла 1967);

– Амам Кнеза Милоша, Адмирала Гепрата 14, (Решење 
Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе 
НРС бр. 595 од 20. априла 1948); 

– Палата Министарства финансија Краљевине Југосла-
вије, Кнеза Милоша 22, (Одлука о утврђивању „Службени 
гласник РС”, број 32/01); 

– Палата Министарства шума и руда и Министарства 
пољопривреде и вода, Кнеза Милоша 24–26, (Одлука о 
утврђивању, „Службени гласник РС”, број 32/01);

– Зграда Министарства саобраћаја, Немањина 6, (Одлу-
ка о утврђивању, „Службени гласник РС”, број 73/07);

– Уметничка ливница „Пластика” у Београду, Цариград-
ска 23 (Одлука о утврђивању, „Службени гласник РС”, број 
73/13);

– Комплекс радничких станова у Београду, Гундулићев 
венац 30–32, Венизелосова 13, Херцег Стјепана 3–5, Сења-
нина Иве 14–16 (Одлука о утврђивању, „Службени гласник 
РС”, број 30/07);

– Докторова кула, Кнеза Милоша 103, (Решење Завода за 
заштиту споменика културе Града Београда бр. 242/8 од 13. 
октобра 1965.; Културно добро од великог значаја, Одлука о 
утврђивању „Службени гласник СРС”, број 14/79);

– Црква Св. Архангела Гаврила у Београду, Хумска 
26, (Одлука о утврђивању, „Службени гласник РС”, број 
115/05);

– Зграда Министарства социјалне политике и народног 
здравља у Београду, Кнеза Милоша 101, (Одлука о утврђи-
вању, „Службени гласник РС”, број 51/13);

– Кућа Јована Илкића у Београду, Милоша Поцерца 32, 
(Одлука о утврђивању, „Службени гласник РС”, број 9/15);

– Војна болница на Врачару, Пастерова 2, (Одлука о про-
глашењу, „Службени лист Града Београда”, број 16/87);

– Дом сиротне деце, Светозара Марковића 72, (Одлука о 
проглашењу, „Службени лист Града Београда”, број 16/87);

– Зграда Соколског дома „Матица” у Београду, Дели-
градска 27 (Одлука о утврђивању, „Службени гласник РС”, 
број 30/07);

– Заоставштина Драгомира Глишића, Биничког 4, (Ре-
шење Завода за заштиту споменика културе Града Београда 
бр. 508/1 од 4. маја 1972);

Добра у процедури за утврђивање за културно добро и 
добра под претходном заштитом:

Просторне целине:
– Топчидерско брдо и Дедиње;
– Сењак;
– Комплекс државне болнице;
– Котеж-Неимар;
– Источни Врачар;
– Западни Врачар;
– Подручје уз Булевар краља Александра; 
– Крунска улица;
– Стара Палилула;
– Савамала;
– Модернистичка целина Земуна;
– Блокови 1 и 2 у Новом Београду;
– Приобална зона Новог Београда;
Локалитети са историјским садржајем:
– Светосавски плато;
– Околина споменика културе Старо Сајмиште – Логор 

Гестапоа, блок 17;
– Јеврејско гробље, Мије Ковачевића 1; 
Објекти:
– Окретница, ложионица и водоторањ Железничке ста-

нице, Савска улица (испод моста Газела); 
– Државна маркарница, Булевар војводе Мишића 43,; 
– Кућа Ђорђа Вајферта, Булевар војводе Путника 5; 
– Зграда Државног савета и Главне контроле, Кнеза Ми-

лоша 18; 
– Београдски памучни комбинат, Булевар деспота Сте-

фана 109, Поенкареова 22; 
– Зграде Старе кланице, Булевар деспота Стефана 111;
– Црква Светог Пророка Илије у Миријеву (ев. лист бр. 

6.90. од 25. децембра 2017); и
Археолошки локалитети
– бројни евидентирани археолошки локалитати.
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1. Железница
Постојећа траса железничког шинског система (укључу-

јући њене надземне и подземне деонице) унутар грађевин-
ског подручја Београда, пресеца или тангира следећа кул-
турна добра са ширим просторним обухватом:

Културна добра
Археолошка налазишта:
– Антички Сингидунум;
– Праисторијска Карабурма.
Просторно културно историјске целине:
– Церак виногради (Церак 1 и Церак 2);
– Топчидер.
Знаменита места:
– Споменик и гробље ослободилаца Београда из 1806.

године.
Споменици културе:
– Ново гробље; 
– Гробље ослободилаца Београда.
Просторне целине у поступку утврђивања за културно 

добро:
– Топчидерско брдо и Дедиње; 
– Котеж-Неимар; 
– Источни Врачар; 
– Подручје уз Булевар краља Александра;
– Светосавски плато; 
– Јеврејско гробље, Мије Ковачевића 1; и 
низ евидентираних археолошких локалитата и земљи-

ште са очекиваним археолошким налазима на трасама же-
лезничких шина. 

Предметним Планом генералне регулације шинских 
система, планиране нове трасе железнице (заједно са же-
лезничким станицама) тангирају културна добра и то: део 
новопланиране тресе од Земуна према аеродрому „Никола 
Тесла – Београд” и даље према Националном стадиону, про-
лази непосредно поред споменика културе са заштићеном 
околином – Музеј ваздухопловства у Београду, док на на-
веденој траси као и на планираној новој траси Бели поток, 
Лештане Винча бројни су евидентирани археолошки лока-
литети са археолошким налазима и терени са очекиваним 
археолошким налазима. 

Планиране локације нових железничких станица у 
оквиру постојећих траса железнице: 

– локација Сајам налази се у непосреднoj близини спо-
меника културе – Хала 1 Београдског сајма,

– локација Макензијева налази се у оквиру вредне архи-
тектонско урбанистичке целине у поступку утврђивања за 
културно добро Источни Врачар; и

– локација Карабурма налази се непосредно уз археоло-
шко налазиште Праисторијска Карабурма.

2. Метро 
У оквиру границе предметног плана, предвиђене су три 

метро линије и то 
– Линија 1 – од Железника, преко Бановог брда, Трга ре-

публике, Карабурме до Миријева
– Линија 2 – од Миријева, преко Јужног булевара, Нема-

њине и Савског трга, Сава центра, Сењског трга и Земуна, 
до Железничке станице Земун

– Линија 3 – повезује Бањицу (Паунов брег) и Бежаниј-
ску косу.

Метро линија 1
На траси и у окружењу Метро линије 1, налазе се број-

на културна добра, добра која уживају претходну заштиту и 
добра за која је у току процес утврђивања за културна добра:

Културна добра
Археолошка налазишта:
– Антички Сингидунум;
– Праисторијска Карабурма.
Просторно културно историјске целине:
– Топчидер, културно добро од изузетног значаја;
– Скадарлија;
– Историјско језгро Београда у Београду.
У непосредној близини налазе се:
– Подручје Кнез-Михаилове улице, културно добро од 

изузетног значаја;
– Теразије.
Споменици културе 
– Фабрика шећера, Радничка 3 и За;
– Kyћa породнце Најдановић, Гаврила Прнципа 35;
– Железничка станица, Савски трг 1, културно добро од 

великог значаја;
– Хотeл „Мажестик”, Обилићев венац 28;
– Дом штампе у Београду, Кнез Михаилова 6, Трг репу-

блике 5, Коларчева 2;
– Споменик Васи Чарапићу у Београду, у парку на скве-

ру између улица Француске,Браће Југовића и Булевара де-
спота Стефана;

– Ратнички дом, Браће Југовића 19.
У непосредној близини налазе се:
– Фабрика хартије Милана Вапе у Београду, Булевар вој-

воде Мишића 10;
– Хала 1 Београдског сајма, Булевар војводе Мишића 14;
– Зграда Државне штампарије, Булевар војводе Мишића 17;
– Парни млин, Булевар војводе Мишића 15;
– Кафана „Руски цар”, Кнез Михаилова 7;
– Кућа издавача и књижара Геце Кона, Кнез Михаилова 12;
– Палата „Албанија”, Кнез Михаилова 2–4, Коларчева 12;
– Споменик кнезу Михаилу, Tpг републике, културно 

добро од великог значаја;
– Народни музеј, Трг републике 1, културно добро од ве-

ликог значаја;
– Зграда Народног позоришта, Француска 1–3; културно 

добро од великог значаја;
– Биоскоп „Балкан”, Браће Југовића 16;
– Кућа Милана Пнроћанца, Француска 7, Симина 20;
– Кућа Николе Пашића, Француска 21;
– Кућа Стевана Мокрањца, Доситејева 16;
– Комплекс радничких станова у Београду, Гундулићев 

венац 30–32, Венизелосова 13, Херцег Стјепана 3–5, Сења-
нина Иве 14–16.

Добра под претходном заштитом:
– Државна маркарница, Булевар војводе Митпића 43;
– Текстилне фабрике Косте Илића и синова и вила Владе 

Илића, Венизелосова 29–31;
– Београдски памучни комбинат, Булевар деспота Сте-

фана 109, Поенкареова 22;
– Зграде Старе кланице, Булевар деспота Стефана 111;
– Београдски вунарски комбинат, Вишњичка 15.
Просторне целине (у поступку утврђивања за културно 

добро):
– Сењак;
– Стара Палилула; 
– Савамала;
– Окретница, ложионица и водоторањ Железничке ста-

нице, Савска улица.
Евидентирани археолошки локалитети:
– локалитет Улица Љешка; 
– локалитет Улица Радничка;
– локалитет Савска улица (испод моста Газела);
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– локалитети Булевар војводе Мишића и Губеревац; 
– локалитет улица Војислава Вучковића; и 
– Мањи део археолошког локалитета, Вишњичка улица. 

Метро линија 2 
На траси и у окружењу Метро линије 2, налазе се број-

на културна добра, добра која уживају претходну заштиту и 
добра за која је у току процес утврђивања за културна добра:

Културна добра
Археолошка налазишта:
– Антички Сингидунум;
– Антички Таурунум.
Просторно културно историјске целине:
– Старо језгро Земуна, Културно добро од великог зна-

чаја;
– Централна зона Новог Београда, блокови 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 28, 29, 30; 
– Подручје уз Улицу кнеза Милоша.
Целине под претходном заштитом и у поступку утврђи-

вања за културна добра: 
– Модернистичка целина Земуна; и 
– Блокови 1 и 2 у Новом Београду; 
– Приобална зона Новог Београда; 
– Савамала;
– Западни Врачар; 
– Источни Врачар; 
– Котеж-Неимар; и
– низ евидентираних археолошких локалитата и терен 

са очекиваним археолошким налазима. 
На траси 2 метро система налази се Антички Таурунум 

(Решење завода за заштиту споменика културе града Бео-
града бр. 669/4 од 17. новембра 1965. године о утврђивању 
својства споменика културе Антички Таурунум). Локалитет 
обухвата римско утврђење, цивилно насеље и некрополу. На 
дубини од око пет метара од површине терена налазе се оста-
ци античког Таурунума (утврђења, цивилног насеља и некро-
поле античког града). Катастарске парцеле културног добра 
се налазе између следећих улица, и то: римско утврђење на 
простору Кланице на Дунаву улицом Наде Димић, улицом 
Цара Душана до Дунава; цивилно насеље на простору обу-
хваћеном Његошевом улицом почев од Дунава, улицом Ко-
зара до Чуковачког руба, затим Приморском улицом до Три-
главске, па пресецајући грађевински блок између Триглавске 
и Савске, Савском и Штросмајеровом улицом, парном стра-
ном кућних бројева Прерадовићеве улице, Морнарском ули-
цом преко Кеја Ослобођења до Дунава; некропола у Његоше-
вој улици и дуж улица Тошин бунар и Бежанијске. 

Метро линија 3 
На траси и у окружењу Метро линије 3, налазе се број-

на културна добра, добра која уживају претходну заштиту и 
добра за која је у току процес утврђивања за културна добра:

Културна добра
Археолошка налазишта:
– Антички Сингидунум;
– Усек, Бањица.
Просторно културно историјске целине и споменици 

културе са ширим просторним обухватом:
– Београдска тврђава – споменик културе (са ширим 

просторним обухватом); 
– Историјско језгро Београда у Београду;
– Теразије;
– Подручје Кнез-Михаилове улице, културно добро од 

изузетног значаја;

– Косанчићев венац, културно добро од великог значаја;
– Подручје уз Улицу кнеза Милоша;
– Централна зона Новог Београда, блокови 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 28, 29, 30;
Целине под претходном заштитом и у поступку утврђи-

вања за културна добра: 
– Западни Врачар;
– Комплекс државне болнице;
– Источни Врачар; 
– Крунска улица;
– Стара Палилула; и
– Приобална зона Новог Београда. 
На траси 3 метро система налази се део археолошког на-

лазишта Антички Сингидунум, који обухвата каструм, ци-
вилно насеље и некрополе из периода од I до VII в.н.е. (Ре-
шење завода за заштиту споменика културе града Београда 
бр. 176-8 од 30.06.1964. године о утврђивању својства спо-
меника културе Антички Сингидунум). Катастарске парце-
ле културног добра се налазе између следећих улица, и то: 
каструм на простору Горњег града; цивилно насеље на про-
стору обухваћеном, почев од угла Доњоградског булевара и 
улице Тадеуша Кошћушког регулационим линијама – пар-
ном страном кућних бројева Тадеуша Кошћушког улице, 
Страхињића бана, Риге од Фере, Господар Јевремове, Доси-
тејеве, до Трга републике, парном страном кућних бројева 
Трга Републике, Обилићевог венца, Топличиног венца, Па-
риске улице, затим Доњоградским булеваром до укрштања 
са улицом Тадеуша Кошћушког; некрополе око цивилног 
насеља лоциране од раскршћа Доњоградског булевара, ули-
ца Тадеуша Кошћушког и Цара Душана иду регулационим 
линијама – парном страном кућних бројева улица Цара 
Душана, Џорџа Вашингтона, 27. Марта, Челопечке, Захум-
ске, Милана Ракића, Новобрдске, Војводе Блажете, Мите 
Ружића, Будманијеве, Саве Поповића, Булеваром краља 
Александра до атара Малог Мокрог Луга, затим непарном 
страном улица Ливањске, Живка Давидовића, Мајке Кујун-
џића, Олге Јовановић, Бранка Цветковића, Генерала Михај-
ла Живковића, Врањске, Гвоздићеве, Војислава Илића пре-
ко Црвеног крста, парном страном кућних бројева улица 
Милешевске и Крунске па непарном страном улица Кнеза 
Милоша, Краљице Наталије, Зеленог венца, Бранкове, Ка-
рађорђеве до Доњоградског булевара. 

3. Трамвај
Као најзаступљенији вид саобраћаја шинских система, 

трамвајске трасе пролазе или тангирају велики број кул-
турних добара (просторно културно-историјске целине, 
знаменита места, археолошка налазишта и споменике кул-
туре) од који су нека културна добра од изузетног и великог 
значаја за републику Србију, а такође пролазе готово кроз 
све просторне целине које уживају статус добра под прет-
ходном заштитом или представљају вредне архитектонско 
урбанистичке целине. 

Трасе трамваја пролазе кроз или тангирају следећа кул-
турна добра:

Културна добра
Археолошка налазишта:
– Антички Сингидунум;
Просторно културно историјске целине:
– Топчидер, културно добро од изузетног значаја;
– Подручје кнез Михаилове улице, културно добро од 

изузетног значаја;
– Косанчићев венац, културно добро од великог значаја;
– Историјско језгро Београда у Београду;
– Подручје уз Улицу кнеза Милоша;
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– Скадарлија;
– Централна зона Новог Београда, блокови 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 28, 29, 30;
Знаменита места:
– Споменик и гробље ослободилаца Београда 1806. го-

дине, културно добро од великог значаја; 
Споменици културе:
– Београдска тврђава, културно добро од изузетног зна-

чаја;
– Ново гробље, културно добро од великог значаја; 
– Гробље ослободилаца Београда;
– Сајмиште – Логор Гестапоа;
Целине под претходном заштитом и у поступку утврђи-

вања за културна добра: 
– Крунска улица;
– Савамала; 
– Подручје уз Булевар краља Александра, општине Ста-

ри град, Врачар, Палилула, Звездара; 
– Западни Врачар; 
– Источни Врачар; 
– Стара Палилула; 
– Сењак;
– Јеврејско гробље, Мије Ковачевића 1; 
– Околина споменика културе Старо Сајмиште – Логор 

Гестапоа, Блок 17; и 
– низ евидентираних археолошких локалитата и зе-

мљиште са очекиваним археолошким налазима на трасама 
трамвајских шина. 

Планиране трасе нових трамвајских линија такође про-
лазе кроз (или тангирају) културна добра и добра која ужи-
вају статус претходне заштите и то:

– Траса Славија – Калемегдан (враћање трамвајске ли-
нија бр.1) пролази кроз просторно културно историјске це-
лине које су утврђене за културна добра Историјско језгро 
Београда у Београду, Теразије и Подручје уз Улицу кнеза 
Милоша, као и кроз целине у поступку утврђивања за кул-
турна добра Западни Врачар и Источни Врачар;

– Траса Булевар – Теразије (враћање и продужетак трам-
вајске линија бр. 6), пролази кроз просторно културно 
историјску целину Теразије, целину у поступку утврђивања 
за културно добро Подручје уз Булевар краља Александра;

– Продужетак трасе Баново брдо – Лабудово брдо, про-
лази непосредно уз просторно културно историјску целину 
која је утврђена за културно добро Церак виногради;

– Нова траса на Новом Београду од Сава центра према 
Тошином бунару, пролази кроз просторно културно исто-
ријску целину Централна зона Новог Београда, блокови 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30; и

– Новопланирана траса од Омладинског стадиона – дуж 
Вишњичке улице, наслања се на археолошко налазиште 
Праисторијска Карабурма и евидентирани локалитети ло-
калитет „Вишњичка улица”. 

– Новопланирана траса – Трансверзала, пролази кроз 
целину Комплекс државне болнице која је у процедури за 
проглашење за културно добро.

Опште мере заштите
Опште мере заштите непокретних културних добара су 

дефинисане у планском основу за израду предметног плана. 
И то:

– за просторно културно историјске целине, или целине 
које уживају статус претходне заштите обавезно је прили-
ком израде плана детаљне регулације или плана генералне 
регулације, применити принципе интегративне заштите у 
циљу очувања културно-историјских, ахритектонских, ур-
банистичких, амбијенталних и природних вредности про-
стора или начела урбане обнове;

– за споменике културе обавезно је очување споменич-
ких вредности простора, очување аутeнтичног, изворног 
изгледа, хоризонталне и вертикалне регулације као и де-
коративних елемената архитектуре и ентеријера (уколико 
је посебно вреднован), очување конструктивно-статичких 
елемената, оригиналних материјала, габарита, облика и на-
гиба крова и забрана градње објеката трајног или привре-
меног карактера који својом наменом, габаритом, волуме-
ном и обликом могу угрозити споменик културе, његову 
заштићену околину или нарушити аутентичност амбијента;

– за знаменита места (меморијалне комплексе) обавезно 
је очување споменичких вредности простора, његовог ме-
моријалног карактера и простора на којима су се одиграли 
историјски догађаји значајни за националну историју (спо-
мен обележја, јавни споменици, спомен плоче, места стра-
дања), као и примерено пејзажно-архитектонско уређење 
и одржавање заштићене парцеле културног добра, његове 
заштићене околине и непосредне близине. Када знаменито 
место или спомен обележје има шири просторни обухват, 
обавезна је израда плана детаљне регулације;

– у границама заштићених археолошких локалитета за-
брањено је извођење било каквих радова који би девастира-
ли археолошки културни слој а уколико се приликом изво-
ђења земљаних радова у оквиру границе предметног плана 
наиђе на археолошке остатке, извођач радова је дужан да 
одмах, без одлагања прекине радове и обавести Завод за за-
штиту споменика културе града Београда, као и да преду-
зме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува 
на месту и положају у коме је откривен (чл. 109. Закона о 
културним добрима „Службени гласник РС”, број 71/94);

– заштићена околина непокретног културног добра ужи-
ва исти третман као и непокретно културно добро у погле-
ду заштите и обавезе прибављања конзерваторских услова. 
Све активности и интервенције у простору могу се изводити 
тако да својим постојањем не угрожавају непокретно кул-
турно добро и евидентирану непокретност, нити да својим 
карактером, обликом или габаритом доминирају над њима;

– за сва добра под претходном заштитом, важе мере за-
штите као и за културна добра (у складу са врстом).

За сва културна добра, њихову заштићену околину и њи-
хово непосредно окружење, добра под претходном зашти-
том, као и за све објекте који се налазе у оквиру просторне 
културно историјске целине и целине под претходном за-
штитом, не смеју се предузимати никакви радови без прет-
ходно прибављених услова и сагласности надлежне службе.

– На основу члана 99. Закона о културним добрима, про-
писано је да мере техничке заштите и други радови којима 
се могу проузроковати промене облика и изгледа непокрет-
ног културног добра или повредити његова својства, могу 
предузимати ако се прибаве потребни услови и одобрења 
на основу прописа о планирању и уређењу простора и из-
градњи објеката.

– При пројектовању траса инфраструктурних система 
(железница, метро, трамвај), настојати да се максимално очу-
ва аутентичност окружења непокретних културних добара.

– За реализацију предметног плана неопходна је непо-
средна сарадња са институцијама заштите споменика кул-
туре и примена обавезујућих правила за заштиту културног 
наслеђа. 

– Појединачна културна добра, односно она која нема-
ју шири просторни обухват, морају се приказати током де-
таљне планске разраде. 

– У поступку даље планске разраде и спровођења план-
ског документа потребно је остварити додатну сарадњу са 
надлежном службом заштите и то: за културна добра од 
изузетног значаја са Републичким заводом за заштиту спо-
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меника, а за културна добра од великог значаја, културна 
добра и добра која уживају статус претходне заштите са За-
водом за заштиту споменика културе Града Београда.

Посебне мере заштите археолошког наслеђа
1. Како се на простору предвиђеном за изградњу могу 

очекивати нови археолошки налази, нарочито на просто-
рима на којима се налазе утврђена културна добра – архе-
олошка налазишта (Антички Сингидунум, Антички Тауру-
нум, Праисторијска Карабурма, Усек Бањица), неопходно 
је обезбедити стални археолошки надзор и могућност оба-
вљања археолошких интервенција у случају потребе када се 
наиђе на археолошке остатке. Ова мера односи се на над-
земне трасе шинског система;

2. На трасама шинских система који имају подземно 
вођење, (првенствено метро али и деонице железнице), у 
оквиру заштићеног простора некрополе и на делу зашти-
ћеног простора цивилног насеља, на излазима подземних 
стајалишта као и на просторима улаза и излаза у тунелски 
део, морају се обавити претходна заштитна археолошка ис-
траживања угрожених простора;

3. Приликом археолошких радова, у случају да наиђе на 
значајне археолошке налазе (камени саркофази, стеле или 
зидане гробне конструкције), треба рачунати на могућност 
њихове презентације у оквиру подземних стајалишта; и

4. Како се ради о заштићеним зонама, на основу Закона 
о културним добрима, финансијска средства за обављање 
археолошких радова (заштитна ископавања, стални архе-
олошки надзор, презентација налаза) дужан је да обезбеди 
инвеститор градње, а на основу посебних Програма који би 
накнадно били урађени у сарадњи са инвеститором.

Посебне мере заштите за објекте и просторе
1. Планиране интервенције изградње шинских система, 

не смеју угрозити физички и функционални интегритет 
објеката и простора који су утврђени за културна добра или 
уживају претходну заштиту;

2. Очување културно историјских, архитектонско урба-
нистичких, ликовних, функционалних и естетских вредно-
сти простора и објеката; 

3. Дубину канала за вођење шинског система (метро ли-
није 3) одредити након претходно извршене анализе утица-

ја вибрација на све околне објекте уз услов да се вибрација-
ма не угрози стабилност објеката; 

4. У близини споменика културе не постављати пратеће 
објекте станица, инфраструктуре и одржавања који би на-
рушили њихов визуелни интегритет; 

5. Посебно осетљива места су места изласка и уласка у 
подземну деоницу и она се морају тачно графички назначи-
ти и разрадити у крупнијој размери пре коначног утврђи-
вања. Микролокацију стајалишта – станица (улаз/излаз из 
метроа) у заштићеним просторима у фази израде идејног 
решења, одредити уз сагласност службе заштите; 

6. Улазе и излазе у подземне пролазе и надземна стајали-
шта лоцирати тако да се не ремети постојећи начин кори-
шћења објеката и простора; 

7. Надземни део улаза /излаза волуметријски и партерно 
ускладити са карактером простора и његовим архитектон-
ско-урбанистичким и културно-историјским вредностима;

8. Потребно је и очувати функционални и визуелни ин-
тегритет јавних простора – тргова. Улазе у подземне стани-
це планирају се ван простора трга дуж приступних саобра-
ћајница; и

9. За сваку интервенцију посебно, потребно је прибави-
ти услове о предузимању мера техничке заштите, које изда-
је надлежна установа заштите, односно надлежни Завод за 
заштиту споменика културе.

Остатке Античког Таурунума и Античког Сингидунума 
који се у оквиру серијске међудржавне номинације „Грани-
ца Римског царства – дунавски Лимес” налазе на прелими-
нарној УНЕСКО-вој листи светске баштине од 2015. годи-
не неопходно је чувати и неопходно је избећи могућност 
оштећења и негативних утицаја на ова добра.

Дебљина културног слоја је од 1.5 до 5 m и обухвата: 
праисторијски културни слој, културни слој са материја-
лом ране антике, период изградње каструма, културни слој 
са материјалом касне антике, културни слој са материјалом 
из времена 17. – 19. века. Цивилно насеље Сингидунума је 
имало праволинијску основу, са улицама које се секу под 
правим углом. Неке основе оваквих урбаних елемената 
сачуване су и данас, што се види по положају улица Узун 
Миркове, Душанове и Краља Петра I. Такав правоугаони 
облик сачувао је и Студентски град (некадашњи римски 
форум са термама откривен пре тридесетак година).
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За предметни План обављена је сарадња и добијени су услови Републичког завода за заштиту споменика, арх. бр. 16-
21/2020-1, 18. марта 2020. године и 6-51/2021-1, 7. априла 2021. године и Завода за заштиту споменика културе града Бео-
града, арх.бр. П531/20, од 26. марта 2020., П1196/21 од 6. априла 2021.

2.1.2. Заштита природe и природних добара
Заштита природе, заснована на очувању и одрживом ко-

ришћењу природних добара, природних вредности и при-
родних процеса, спроводи се у складу са Законом о зашти-
ти природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10, 
14/16, 95/18 и 71/21), Законом о заштити животне среди-
не („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 
14/16,76/18 и 95/18), Уредбом о еколошкој мрежи („Службе-
ни гласник РС”, број 102/10) и др.

У обухвату предметног ПГР-а шинских система налазе 
се следећа заштићена подручја: 

– заштићено станиште – ЗС „Велико блато” („Службени 
лист Града Београда”, број 37/16); 

– споменици природе – СП „Академски парк у Београ-
ду”, СП „Пионирски парк”, СП „Ботаничка башта Јевремо-
вац”, СП „Арборетум Шумарског факултета у Београду”, СП 
„Шума Кошутњак”, СП „Топчидерски парк”, СП „Миљако-
вачка шума”, СП „Бајфордова шума”, СП „Тиса у Ботићевој”, 
СП „Чемпрес иа Дедињу”, СП „Две тисе Саборне цркве”, СП 
„Храст на Цветном тргу”, СП „Платан на Врачару”, СП „Тиса 
у Пожешкој улици”, СП „Гинко на Врачару”, СП „Стабла у 
Земунском парку”, СП „Две магнолије у Ботићевој”, СП 
„Два стабла хималајског боровца”, СП „Кестен на Дорћолу” 
и СП „Калемегдански рт”. Покренут је поступак заштите за 
и СП „Машин мајдан”; 

– еколошки значајна подручја еколошке мреже PC – „Ушће 
Саве у Дунав” (део) и „Кошутњак” (део), утврђени Уредбом о 
еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10);

– међународни еколошки коридори еколошке мреже РС 
– Дунав и Сава са приобалним појасевима у природном и 
блиско-природном стању;

– еколошки коридори од локалиог значаја – мањи водото-
ци са природним или блиско-природним приобапним појасе-
вима и елементи културног предела (појасеви зеленила, групе 
стабала, појединачна стабла, кошанице, међе, живице...).

Такође, у обухвату предметног плана налазе се Еколо-
шко и естетско функционални простори у урбаном тки-
ву који уживају урбанистичку заштиту, а који обухватају 
Објекте пејзажне архитектуре (паркове, скверове и зелене 
површине у оквиру отворених стамбених блокова), Кључне 
елементе зелене инфраструктуре града (зелене површине у 
приобаљу Саве и Дунава, зелене површине лесног одсека и 
трасе постојећих дрвореда) и шуме.

Приликом даље планске разраде неопходно је поштова-
ти следеће мере заштите:

– очувати заштићена подручја у постојећим границама и 
применити мере заштите дефинисане у решењима о зашти-
ти, мере заштите еколошке мреже PC, као и предложене мере 
заштите подручја за која је покренут поступак заштите;

– очувати Еколошко и естетско функционалне просторе 
у урбаном ткиву који уживају урбанистички заштиту, поје-
диначна стабла и групе стабала, а посебно вредне примера-
ке прсног пречника ≥ 40 cm;

– очувати постојеће трасе дрвореда, међу којима су поје-
дини и део културног и амбијенталног наслеђа заштићених 
целина (Косанчићев венац, Скадарлија, Доситејев лицеј) и 
репрезентативних уличних потеза (Улица кнеза Милоша, 
Краља Милана, Крунска, Немањина, Булевар краља Алек-
сандра, Булевар кнеза Александра, Булевар ЈА, Цара Душа-
на, 27. марта);

– у заштитном пружном појасу, изван пружног појаса 
планирају се заштитни зелени (шумски) појасеви;
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– за озелењавање простора предност дати аутохтоним вр-
стама (минимално 50% врста), отпорним на аерозагађење, које 
имају густу и добро развијену крошњу. Могу се користити и 
врсте егзота прилагођених локалним условима, а да при том 
нису инвазивне и алергене (тополе и др.). Инвазивне (агре-
сивне, алохтоне) врсте у Србији су: Acer negundo (јасенолисни 
јавор или негундовац), Amorpha fruticosa (багремац), Robinia 
pseudoacacia (багрем), Ailanthus altissima (кисело дрво), 
Fraxinus americana (амерички јасен), Fraxinus pennsylvanica 
(пенсилвански јасен), Celtis occidentalis (амерички копривић), 
Ulmus pumila (ситнолисни или сибирски брест), Prunus padus 
(сремза), Prunus serotina (касна сремза) и др;

Кроз детаљну планску разраду дефинисати да уколико се 
током радова наиђе на геолошко-палеонтолошка документа 
или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоста-
вља да имају својство природног добра, извођач радова је ду-
жан да у року од осам дана обавести Министарство заштите 
животне средине, као и да предузме све мере заштите од уни-
штења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.

За предметни План обављена је сарадња и добијени су 
услови ЈКП „Зеленило–Београд”, број 3420/1 од 29. јуна 2020. 
године; Допуна Услова ЈКП „Зеленило–Београд” бр. 3434/1 
од 13. априла 2021. године, као и Решење Завода за заштиту 
природе Србије број 019-386/2 од 4. марта 2020. године

2.1.3. Заштита и унапређење животне средине
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове је 

донео Решење о приступању изради стратешке процене 
утицаја планираних намена на животну средину Плана ге-
нералне регулације шинских система у Београду, са елемен-
тима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система 
(IX-03 бр. 350.14-7/18, дана 13. фебруара 2018.).

Извештај о Стратешкој процени утицаја на животну 
средину је урађен у складу са одредбама Закона о страте-
шкој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Секретаријат за заштиту животне средине донео је Ре-
шење о утврђивању мера и услова заштите животне среди-
не за предметни план (V-04 број: 501.2-21/2020 од 19. апри-
ла 2021. године).

Опште мере и услови заштите животне средине: 
– шински системи у Београду планирају се на основу 

докумената вишег реда, аналитичко-техничке и студијске 
документације урађене за потребе изградње београдског 
метроа, железничког чвора Београда и трамвајског система 
града, као и у складу са важећим прописима о изградњи и 
управљању јавном железничком и другом, техничким нор-
мативима и стандардима прописаним за изградњу наведе-
них саобраћајних структура;

– приликом дефинисања урбанистичких и других па-
раметара за изградњу предметних шинских система узети 
у обзир локалне просторне специфичности и, стим у вези, 
омогућити несметано функционисање постојећих и плани-
раних садржаја предвиђених важећом планском докумен-
тацијом, у оквиру дефинисане зоне утицаја;

– за дефинисање оптималних траса предметних система, 
посебну пажњу посветити начинима укрштања/денивела-
ције шинских система међусобно, као и са другим инфра-
структурним системима. 

Анализирати геоповредивост геолошке средине у зони 
Клиничког центра Србије, као и осетљивост овог простора 
на вибрације, а на основу извршених истражних радова и 
извршеног моделовања вибрација; с тим у вези, а уколико 
се утврди утицај на осетљиве садржаје (дијагностичке и 
терапијске уређаје, опрему и др.), дати предлог другог, при-
хватљивијег решења трасе за предметну деоницу Линије 3.

У наведеној зони утврђује се „0” толеранција на вибраци-
је, тј. у истој није дозвољена изградња шинских система који 
би, у току изградње и експлоатације, изазивали вибрације, а 
имајући у виду карактер и осетљивост медицинских садржа-
ја и активности у оквиру комплекса Клиничког центра Срби-
је, Ургентног центра Србије и других здравствених установа.

У циљу спречавања, односно смањења утицаја плани-
раних садржаја на чиниоце животне средине приликом из-
градње/реконструкције и експлоатације шинских система, 
предвидети: 

У циљу заштите земљишта, површинских и подземних 
вода: 

– адекватне мелиоративне и друге мере заштите шире 
зоне водоизворишта и подземних вода предвиђене Правил-
ником о начину одређивања и одржавања зона санитарне 
заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник 
РС”, број 92/08);

– сепаратно, тј. одвојено прикупљање условно чистих 
вода (са кровних и слободних површина и пешачких ко-
муникација), отпадних вода које настају одржавањем и чи-
шћењем станица и пратећих објеката и возила, као и сани-
тарних отпадних вода:

– избор материјала за изградњу канализационе мреже 
извршити у складу са обавезом да се спречи свака могућ-
ност неконтролисаног изливања отпадних вода у околни 
простор, што подразумева адекватну отпорност цевовода 
(и прикључака) на све механичке и хемијске утицаје, укљу-
чујући и компоненту обезбеђења одговарајуће дилатације 
(еластичности), а због могуће геотехничке повредљивости 
геолошке средине у подлози цевовода, а нарочито на про-
стору Макишког поља;

– изградњу саобраћајних, манипулативних и паркинг по-
вршина од водонепропусних материјала и са ивичњацима 
којима се спречава одливање воде са истих на околно земљи-
ште приликом њиховог одржавања или за време падавина;

– потпуни контролисани прихват зауљених отпадних вода 
са саобраћајних и манипулативних површина, укључујући 
паркинг површине и површине из депоа за метро, њихов пред-
третман у сепаратору масти и уља пре упуштања у градску ка-
нализацију; таложнике и сепараторе масти и уља димензиони-
сати на основу сливне површине и меродавних падавина; 

– учесталост чишћења сепаратора и одвожење талога 
одредити током његове експлоатације и организовати ис-
кључиво преко овлашћеног лица;

– квалитет отпадних вода, које се након третмана кон-
тролисано упуштају у реципијент, мора да задовољава кри-
теријуме прописане Уредбом о граничним вредностима 
емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 
достизање („Службени гласник РС”, бр. 67/11, 48/12 и 1/16);

– све манипулације и снабдевање машина нафтом и нафт-
ним дериватима обављати на посебно опремљеним просто-
рима, уз максималне мере заштите од доспевања загађујућих 
материја у тло; у случају да дође до изливања уља и горива у 
земљиште, извођач је у обавези да изврши испитивање зага-
ђене површине и њену санацију, односно ремедијацију.

У циљу заштите ваздуха предвидети: 
– механички систем вентилације тунела у складу са 

одредбама Правилника о техничким условима и одржавању 
доњег строја железничких пруга („Службени гласник РС”, 
бр. 39/16 и 74/16); 

– систем за вентилацију подземних станица, при чему 
се вентилациони одвод мора извести у „слободну струју ва-
здуха”; ако се вентилациони одводи из подземних станица 
изводе на површину тла (партерно) посебно водити рачу-
на да се исти не планирају на местима на којима се окупља 
већи број људи;
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– систем за контролу ваздуха у свим тунелима и подзем-
ним станицама;

– систем за дојаву пожара; 
– континуиран рад наведених система у случају нестан-

ка електричне енергије.
У циљу заштите од буке и вибрација:
– дефинисати одговарајуће грађевинске и техничке мере 

за заштиту од буке и вибрација приликом извођења радова; 
– применити сва расположива техничка решења за сма-

њење интензитета и времена трајања вибрација и ниско-
фреквентне буке, током експлоатације шинских система, 
нарочито на деловима траса у зонама повећане осетљиво-
сти (постојеће и планиране стамбене зоне, школе, домови, 
предшколске установе, туристички објекти, дечија играли-
шта, као и непокретна културна добра);

– током извођења радова, поштовати временска огра-
ничења градње, користити технички савремене машине и 
опрему којима се не изазивају вибрације које могу довести до 
оштећења околних објеката или комуналне инфраструктуре;

– обезбедити да бука емитована из техничких и других 
делова објеката (систем за вентилацију и климатизацију, 
ДЕА, трафостаница и др.) не прекорачује прописане гра-
ничне вредности у околини истих, а у складу са Законом о 
заштити од буке у животној средини („Службени гласник 
РС”, бр. 36/09 и 88/10) и Уредбом о индикаторима буке, гра-
ничним вредностима, методама за оцењивање индикатора 
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној 
средини („Службени гласник РС”, број 75/10). 

У циљу заштите природе, непокретних културних доба-
ра и јавних зелених површина:

– не планирати изградњу шинских система и њихових 
припадајућих објеката на простору заштићених природних 
добара и заштићеној околини непокретног културног добра;

– ако је изградња наведених система планирана у не-
посредној близини заштићених природних добара и непо-
кретних културних добара прибавити посебне мере и усло-
ве надлежних институција/организација;

– избегавати изградњу подземних и надземних објека-
та (метро станица, вентилационих одвода и др.) на јавним 
зеленим парковским површинама, а нарочито оним које се 
налазе у оквиру заштићених или културно историјских це-
лина под претходном заштитом; 

– изузетно, уколико је неопходно реализовати метро 
станицу испод јавне зелене површне, позиционирати је 
тако да у што мањој мери угражава основну функцију и на-
мену. Правила уређења и грађења јавних зелених површина 
дефинисати у складу са одредбама Плана генералне регула-
ције система зелених површина Београда („Службени лист 
Града Београда”, број 110/19);

– за потребе израде техничке документације изврши-
ти валоризацију постојеће вегетације на планираној траси 
шинских система; у највећој могућој мери сачувати вредна 
стабла која приликом валоризације буду оцењена оценом 
3 и више; изузетно, сечу појединих стабала може одобри-
ти организациона јединица Градске управе надлежна за 
комуналне послове, по претходно прибављеном мишљењу 
стручне комисије;

– у сарадњи са овлашћеном стручном организацијом, 
извршити пресађивање оних стабала која се, због изградње 
предметних система, морају уклонити;

– извршити заштиту постојећих стабала која се задржа-
вају, пре започињања радова; ископ земље у непосредној 
близини стабала обавити ручно, како би се сачувао коренов 
систем и надземни делови дрвећа; дебло заштити израдом 
корсета од дрвених талпи, како би се исто заштитило од ме-
ханичких оштећења у току извођења радова;

– за подизање дрвореда и уређење слободних и незастртих 
површина, одабрати саднице које морају бити „школоване” и 
прсног пречника најмање 20 cm; планира се постављање дре-
нажних цеви у зони кореновог система дрвећа и тиме обезбе-
дити вентилацију, прихрањивање и наводњавање стабала:

– обавезна је израда пројекта пејзажно архитектонског 
уређења јавних зелених површина, као и слободних и озеле-
њених површина, а којим ће се нарочито дефинисати одго-
варајући избор врста еколошки прилагођених предметном 
простору, технологија садње, агротехничке мере и мере неге 
усклађене са потребама одабраних врста (при избору садног 
материјала определити се за неалергене врсте, које су отпорне 
на негативне услове животне средине, прилагођене локалним 
климатским факторима и које спадају у аутохтоне врсте). 

Испунити прописане захтеве у погледу енергетске ефи-
касности планираних надземних станица, при њиховом 
пројектовању, изградњи, коришћењу и одржавању, у складу 
са законом.

Применити техничке и оперативне мере заштите чини-
лаца животне средине и здравља људи од негативних ути-
цаја током извођења радова, сакупљања и уклањања наста-
лог отпада, а нарочито:

– све припремне, главне и завршне грађевинске и друге 
радове предвидети унутар градилишта, уређеног сагласно 
одредбама Правилника о садржају елабората о уређењу гра-
дилишта („Службени гласник РС”, бр. 121/12 и 102/15);

– није дозвољено растурање и привремено депоновање 
материјала на околним парцелама, изван градилишта; про-
писати заштиту свих делова терена ван непосредне зоне 
радова, који не могу бити коришћени као платои за парки-
рање, прање и поправку машина, а прописно депоновани 
ископани материјал максимално искористити за рекулти-
вацију по завршетку радова;

– током извођења радова и уклањања грађевинског от-
пада вршити редовно квашење материјала;

– возила, којима се превози грађевински отпад до крај-
њег одредишта, морају имати цираде којима се спречава 
разношење материјала у току транспорта; транспортне руте 
за тешке машине максимално удаљити од објеката, природ-
них и културних добара у окружењу; 

– прикупљање и спровођење атмосферских и других от-
падних вода (од падавина, квашења материјала или прања 
пнеуматика и сл.) вршити преко таложника до одабраног 
реципијента, односно спречавање одливања/разливања ис-
тих на околно земљиште.

Трафостаницe намењене електронапајању система про-
јектовати и изградити у складу са важећим нормама и стан-
дардима прописаним за ту врсту објеката, а нарочито:

– одговарајућим техничким и оперативним мерама 
обезбедити да нивои излагања путника нејонизујућим зра-
чењима, након изградње трафостаница, не прелазе рефе-
рентне граничне нивое излагања електричним, магнетским 
и електромагнетским пољима, у складу са Правилником о 
границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени 
гласник РС”, број 104/09) и то: вредност јачине електричног 
поља (Е) не прелази 2 kV/m, а вредност густине магнетског 
флукса (В) не прелази 40 μT;

– определити се за трансформаторе који као изолацију 
користе епоксидне смоле или SF6 трансформаторе; 

– у случају да је планирана уградња уљних трансфор-
матора, исти не смеју садржати полихлороване бифениле 
(PCB); за уљне трансформаторе мора се обезбедити одгова-
рајућа заштита подземних вода и земљишта постављањем 
непропусне танкване за прихват опасних материја из транс-
форматора трафостаница; капацитет танкване одредити у 
складу са укупном количином трансформаторског уља са-
држаног у трансформатору;
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– након изградње трафостаница извршити: (1) прво ис-
питивање, односно мерење: нивоа електричног поља и густи-
не магнетског флукса, односно мерење нивоа буке у околини 
трафостаница, пре издавања употребне дозволе за исте, (2) 
периодична испитивања у складу са законом и (3) доставља-
ње података и документације о извршеним испитивањима 
нејонизујућег зрачења и мерењима нивоа буке надлежном 
органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења;

– трафостанице у оквиру објеката не планирати уз про-
стор намењен дужем боравку људи, већ уз техничке просто-
рије, оставе и слично.

Начине прикупљања и поступања са отпадним матери-
јама, односно материјалима и амбалажом, вршити у складу 
са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС”, 
бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) и другим важећим 
прописима из ове области; обезбедити посебне просторе, 
или делове објеката, за постављање контејнера/посуда за 
сакупљање, разврставање, привремено складиштење и ис-
поруку отпадних материја и материјала насталих у току ко-
ришћења планираних садржаја и то: 

– отпадних материја које имају карактеристике штетних 
и опасних материја;

– амбалажног отпада на начин утврђен Законом о ам-
балажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС”, бр. 
36/09 и 95/18 – др. закон);

– рециклабилног отпада (папир, стакло, пет амбалажа, 
лименке и др.), у складу са Правилником о условима и на-
чину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана от-
пада који се користи као секундарна сировина или за доби-
јање енергије („Службени гласник РС”, број 98/10) и, с тим у 
вези, обезбедити просторe за зеленa острвa у оквиру стани-
ца, за потребе примарне сепарације, односно селективног 
сакупљања наведеног отпада;

– комуналног и другог неопасног отпада;
– инвеститор/корисник је у обавези да сакупљени отпад 

преда лицу које има дозволу за управљање наведеним вр-
стама отпада.

Инвеститор/извођач радова је у обавези да, у складу са 
одредбама Закона о управљању отпадом, у току извођења ра-
дова на изградњи планираних садржаја предвиди и обезбеди:

1.1. одговарајући начин управљања/поступања са наста-
лим отпадом у складу са законом и прописима1 донетим на 
основу закона којима се уређује поступање са секундарним 
сировинама, опасним и другим отпадом, посебним токови-
ма отпада;

1.2. грађевински и остали отпадни материјал, који на-
стане у току извођења радова, сакупи, разврста и привре-
мено складишти у складу са извршеном класификацијом на 
одговарајућим одвојеним местима предвиђеним за ову на-
мену, искључиво у оквиру градилишта;
1 Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и трет-

мана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије 
(„Службени гласник РС”, број 98/10); Правилник о начину и поступку управља-
ња отпадним гумама („Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 81/10); Правилник о 
условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Службени гласник 
РС”, број 71/10); Правилник о поступку управљања истрошеним батеријама и 
акумулаторима („Службени гласник РС”, број 86/10); Правилник о начину скла-
диштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС”, број 
92/10); Правилник о начину и поступку за управљању отпадним флуоресцент-
ним цевима које садрже живу („Службени гласник РС”, број 97/10); Правилник 
о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења 
коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, на-
чину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских произво-
да („Службени гласник РС”, број 99/10); Правилник о поступању са уређајима 
и отпадом који садржи ПЦБ („Службени гласник РС”, број 37/11); Правилник 
о листи ПОПс материја, начину и поступку за управљање ПОПс отпадом и гра-
ничним вредностима концентрација ПОПс материја које се односе на одлагање 
отпада који садржи или је контаминиран ПОПс материјама („Службени гласник 
РС”, бр. 65/11 и 17/17); Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест 
(„Службени гласник РС”, број 75/10)

1.3. спроведе поступке за смањење количине отпада за 
одлагање (посебни услови складиштења отпада – спречава-
ње мешања различитих врста отпада, расипања и мешања 
отпада са водом и сл.) и примену начела хијерархије упра-
вљања отпадом (превенција и смањење, припрема за по-
новну употребу, рециклажа и остале операције поновног 
искоришћења, одлагање отпада), односно одваја отпад чије 
се искоришћење може вршити у оквиру градилишта или у 
постројењима за управљање отпадом; приликом склади-
штења насталог отпада примени мере заштите од пожара и 
експлозија;

1.4. извештај о испитивању насталог неопасног и опа-
сног отпада којим се на градилишту управља, у складу са 
Законом о управљању отпадом и Правилником о категори-
јама, испитивању и класификацији отпада („Службени гла-
сник РС”, бр. 56/10, 93/19 и 39/21);

1.5. води евиденцију о:
– врсти, класификацији и количини грађевинског отпа-

да који настаје на градилишту;
– издваjању, поступању и предаји грађевинског отпада 

(неопасног, инертног, опасног отпада, посебних токова от-
пада);

1.6. преузимање и даље управљање отпадом који се 
уклања, обавља искључиво преко лица које има дозволу 
да врши његово сакупљање и/или транспорт до одређе-
ног одредишта, односно до постројења које има дозволу за 
управљање овом врстом отпада (третман, односно склади-
штење, поновно искоришћење, одлагање);

1.7. попуњавање документа о кретању отпада за сваку 
предају отпада правном лицу, у складу са Правилником о 
обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово 
попуњавање („Службени гласник РС”, број 114/13) и Пра-
вилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, 
обрасцу претходног обавештења, начину његовог доставља-
ња и упутству за њихово попуњавање („Службени гласник 
РС”, број 17/17); комплетно попуњен Документ о кретању 
неопасног отпада чува најмање две године, а трајно чува 
Документ о кретању опасног отпада, у складу са законом.

За предметни план обављена је сарадња и добијени су 
услови Министарства заштите животне средина бр. 532-02-
02154/2020-03 од 19. јуна 2020. године и решење Секретари-
јата за заштиту животне средине V-04 бр. 501.2-21/2020 од 
19. априла 2021. године

2.1.4. Заштита од елементарних и других већих непогода и 
просторно-плански услови од интереса за одбрану земље

Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода
– Сеизмолошке карактеристике терена 
Према најновијим регионалним истраживањим Репу-

бличког сеизмолошког завода Србије (http://www.seismo.
gov.rs/) одређени су параметри сеизмичности за територи-
ју Републике Србије. Према карти сеизмичког хазарда за 
очекивано максимално хоризонтално убрзање на основној 
стени – Acc(g) и очекивани максимални интензитет земљо-
треса – Imax у јединицама Европске макросеизмичке скале 
(EMS-98), у оквиру повратног периода од 95, 475 и 975 годи-
на могу се очекивати земљотреси максималног интензитета 
и убрзања приказани у табели.

Табела 2: Сеизмички параметри

Сеизмички параметри
Повратни период времена (године)

95 475 975
Acc(g)max . 0.06 0.1 0.1-0.15

Imax(ЕМS-98) VI–VII VII–VIII VII–VIII



Број 102 – 14 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 8. новембар 2021.

Ради заштите од земљотреса, објекте пројектовати у 
складу са:

– Правилником за грађевинске конструкције („Службе-
ни гласник РС”, бр. 89/19, 52/20 и 122/20). Све прорачуне 
сеизмичке стабилности заснивати на посебно изграђеним 
подацима микросеизмичке реоjнизације и

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

– Урбанистичке мере заштите од пожара
У току пројектовања и извођења радова на изградњи 

објеката шинских система применити мере заштите од по-
жара у складу са одредбама Закона о заштити од пожара 
(„Службени гласник РС”, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18) и 
правилницима и стандардима који ближе регулишу изград-
њу објеката.

Објектима шинских система мора бити обезбеђен при-
ступни пут за ватрогасна возила, сходно Правилника 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) и других техничких прописа и стандарда за такву вр-
сту објеката. 

Капацитет водоводне мреже мора да обезбеђује довољ-
не количине воде за гашење пожара (иницијално гашење), 
како за хидрантску мрежу тако и за друге инсталације које 
користе воду за гашење пожара. 

Стога, објекти морају имати одговарајућу хидрантску 
мрежу, која се по протоку и притиску воде у мрежи плани-
ра и пројектује према Правилнику о техничким нормати-
вима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара 
(„Службени гласнир РС”, број 3/18).

Такође, предвидети остале инсталације и системе за-
штите у складу са важећим законским и техничким пропи-
сима за категорију објеката планираних за изградњу:

– објекти морају бити реализовани и у складу са Пра-
вилником о техничким нормативима за електричне инста-
лације ниског напона („Службени лист СФРЈ”, бр. 53, 54/88 
и 28/95) и Правилником о техничким нормативима за за-
штиту објеката од атмосферског пражњења („Службени 
лист СРЈ”, број 11/96);

– применити одредбе Правилника о техничким норма-
тивима за пројектовање и извођење завршних радова у гра-
ђевинарству („Службени лист СФРЈ”, број 21/90);

– при фазној изградњи објеката обезбедити да свака 
фаза представља независну техно-економску целину;

– објекте реализовати у складу са Правилником о тех-
ничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и 
пословних објеката и објеката јавне намене („Службени 
гласник РС”, број 22/19);

– изградња електроенергетских објеката и постројења 
мора бити реализоване у складу са Правилником о технич-
ким нормативима за заштиту електроенергетских построје-
ња и уређаја од пожара („Службени лист СФРЈ”, број 87/93), 
Правилником о техничким нормативима за заштиту ни-
сконапонских мрежа и припадајућих трафостаница („Слу-
жбени лист СФРЈ”, број 13/78) и Правилнику о изменама 
и допунама техничких норматива за заштиту нисконапон-
ских мрежа и припадајућих трафостаница („Службени лист 
СРЈ”, број 37/95);

– подземне гараже морају бити реализоване у складу са 
Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража за 
путничке аутомобиле од пожара и експлозија („Службени 
лист СЦГ”, број 31/05).

У даљем поступку издавања локацијских услова за про-
јектовање и прикључење, у поступку израде Идејног реше-

ња за предметне објекте, потребно је прибавити Услове са 
аспекта мера заштите од пожара од стане надлежног органа 
Министарства, на основу којих ће се сагледати конкретна 
техничка решења, безбедносна растојања и др., у складу са 
Уредбом о локацијским условима („Службени гласник РС”, 
број 115/20).

За објекте у којима се планира производња, прерада, 
дорада, претакање, складиштење, држање и промет запа-
љивих и горивих течности и запаљивих гасова, потребно 
је поштовати одредбе Закона о запаљивим и горивим теч-
ностима и запаљивим гасовима („Службени гласник РС”, 
број 54/15) и правилника и стандарда који ближе регулишу 
изградњу објеката за производњу, прераду, дораду, прета-
кање, складиштење, држање и промет запаљивих и горивих 
течности и запаљивих гасова.

Објекти у којима је присутна или може бити присутна 
једна или више опасних материја у прописаним количина-
ма, потребно је поштовати одредбе Закона о смањењу ри-
зика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС”, број 87/18) и правилника који 
ближе регулишу врсте и количине опасних материја, објек-
те и друге критеријуме на основу којих се сачињава План 
заштите од удеса, на који мора бити прибављена сагласност 
надлежног министарства, у складу са Правилником о врсти 
и количини опасних супстаци, на основу којих се сачиња-
ва план заштите од удеса и предузимају мере за спречава-
ње удеса и ограничавање утицаја удеса на живот и здравље 
људи, материјалних добара и животну средину („Службени 
гласник РС”, број 34/19) и Правилником о начину израде и 
садржају Плана заштите од удеса („Службени гласник РС”, 
број 41/19).

За предметни план обављена је сарадња и добијени су 
услови Министарства унутрашњих послова – Управа за ван-
редне ситуације у Београду бр. 217-98/2020 од 25. фебруара 
2020. године и бр. 217-151/2021 од 31. марта 2021. године

– Урбанистичке мере цивилне заштите
Приликом изградње нових комуналних, саобраћајних 

и других инфраструктурних објеката испод површине тла, 
сходно Закону о ванредним ситуацијама („Службени гла-
сник РС”, бр. 111/09 и 92/11) и Закону о изменама и допу-
нама Закона о ванредним ситуацијама(„Службени гласник 
РС”, број 93/12), инвеститор је дужан да те објекте прилаго-
ди за потребе склањања људи.

– Услови од интереса за одбрану земље
Од Министарства одбране – Управе за инфраструкту-

ру добијен је допис под бр. 2647-4, од 27. марта 2020, којим 
се постављају посебни услови и захтеви за прилагођавање 
Плана генералне регулације шинских система потребама 
одбране земље, у погледу ограничења земљаних радова у 
одређеној зони, као и резервисање оптичких влакана у пла-
нираном оптичком каблу, за потребе Војске Србије. 

За предметни план обављена је сарадња и добијени су 
услови Министарства одбране, Сектора за материјалне ре-
сурсе, Управе за инфраструктуру број 2647-4/19 од 27. мар-
та 2020. године и допуна услова број 4951-4 од 26. априла 
2021. године 

2.1.5. Инжењерскогеолошки услови
Територија Београда је у геолошком погледу веома сло-

жена. То се односи на геоморфолошке карактеристике (алу-
вијалне равни Саве и Дунава, Земунска лесна зараван, бео-
градско побрђе), геолошку грађу (најстарији седименати су 
мезозојске-јурске старости), хидрогеологију, сеизмику, ин-
жењерскогеолошке карактеристике и др.
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Граница Плана генералне регулације шинских система, 
обзиром на обухват, подручје Генералног урбанистичког 
плана и разгранатост система, у контакту је са свим инже-
њерскогеолошки рејонима карактеристичним за подручје 
Београда.

Морфолошке карактеристике
У геоморфолошком погледу територија Београда је из-

разито сложена и са доста контраста. Северно од река Саве 
и Дунава налазе се типично равничарски делови терена, за 
разлику од београдског побрђа, које је испресецано густом 
мрежом речних и поточних долина. Посебно је интересант-
но формирање, односно постојање мањих сливова у оквиру 
слива Саве и Дунава. 

У морфолошком смислу у северном делу терена истиче се 
Земунски лесни плато, са котама терена од 80.0 до 105.0 mnv 
и са стрмим одсеком према Дунаву и Новом Београду. У бео-
градском побрђу се посебно истиче „Шумадијска греда” са 
правцем пружања север–југ, изграђена претежно од мезозој-
ских творевина, серпентинита и других стена. У оквиру ње се 
у северном делу истиче врх Авале са 511.0 mnv и врх Космаја 
на југу, са 628.0 mnv. Шумадијска греда представља развође 
између Саве и Дунава. Источно и западно од ње су развијени 
изразито брдовити терени представљени многобројним за-
равњеним косама, и међусобно разбијеним поточним доли-
нама. Посебно треба истаћи постојање тераса.

Са друге стране, у северном делу терена истичу се про-
стране алувијалне равни Саве и Дунава (Макиш, Посавина, 
Панчевачки рит), које представљају и најниже делове тере-
на са котама у границама од 70.0 до 73.0 mnv, испресецаних 
густом мрежом канала за одвођење сувишних вода. Доли-
не Саве и Дунава у овом делу су, са једне стране, широко 
отворене (долина Саве према Срему, долина Дунава према 
Панчевачком риту), а са друге стране ограничене одсецима 

(десна обала Дунава) или брежуљкастим падинама (десна 
обала Саве, десна обала Дунава од Београда до Смедерева).

Долине и алувијалне равни у београдском побрђу битно 
се разликују. Долине су обично узане, на појединим мести-
ма клисурасте, када су и стрмих страна (изворишни дело-
ви Топчидерске реке, Раље и др.). Највећи број долина је 
благих страна, нарочито у средњем току одговарајућих во-
дотока. Алувијалне равни су такође узане, са постепеним 
ширењем ка ушћу потока, односно река. У хидрографском 
погледу, поред Саве и Дунава, посебно треба истаћи сталне 
површинске токове, као што су: Топчидерска река, Болечи-
ца, Грочанска река, Железничка река, Барајевска река, и др.

Геолошка грађа
У геолошком погледу територија Београда је веома раз-

нолика. Према вертикалном геолошком пресеку, територија 
Београда може се поделити на три јединице које имају своје 
посебне карактеристике:

– раскомадана мезозојска греда северног дела Шумади-
је, представљена творевинама средње јуре до горње креде 
чини подлогу, односно палеорељеф другом структурном 
спрату, насталом у посткредним неогеним басенима;

– преко различитих геолошких формација мезозојске 
греде леже творевине другог структурног спрата чија се гео-
логија битно разликује од настанка подлоге а састоји се од 
неогених творевина почев од хелвет-бурдигала до понта; и

– наталожене творевине квартара су најраспрострање-
није и поред тога што њихова количина није тако изразита 
у односу на остале геолошке формације. Њихово присуство 
у постојећим геоморфолошким условима довело је до изу-
зетне покривености терена уз ограничено распрострањење 
по дубини. На тај начин су добрим делом замаскиране гео-
лошке карактеристике творевина првог и другог структур-
ног спрата.
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Слика 1. Геолошка грађа Београда 

Стабилност терена

Од појава нестабилности најзаступљенија су клизишта. 
Клизишта су присутна у природним условима на падина-
ма, речним и поточним долинама, али и дуж саобраћајни-
ца или других грађевинских објеката где су настала услед 
неадекватног засецања природног тла. Бројна клижења 
земљаних маса присутна су на просторима југозападно од 
Авале, почев од Остружнице према Обреновцу, југоисточ-
но, источно и североисточно од Авале почев од Брегални-
це, па уз Дунав према Ритопеку, Вишњици и Миријевском 
потоку, односно на просторима изграђеним од неогених 
седимената. На формирање клизишта осим геоморфоло-
шких, хидролошких и хидрогеолошких услова битну улогу 
игра геолошки, односно литолошки састав и степен његове 
деградације у приповршинској зони.

Клизишта југозападно, јужно и југоисточно од Авале углав-
ном су формирана у лапоровито- прашинастим (алевритским) 
глинама плиоценске и лапорима панонске старости.

Клизишта у Ритопеку, Малом и Великом Мокром лугу, 
као и у Миријеву формирана су у литолошки хетероге-
ним срединама панонске, сарматске и тортонске старости. 
Клизишта у квартарним седиментима везана су за делуви-
јалну дробину и делувијално-пролувијалне масне глине.

Слични узроци откидања и кретања земљаних маса при-
сутни су у претортонској „шареној серији” око Вишњице и 
Великог села, с тим што у тим областима постоје и сложе-
нији услови, као што су хетероген литолошки састав саме 
серије и промена филтрационих сила подземних вода услед 
осцилације нивоа Дунава.

У вештачким засецима губитком природне влажности 
долази до отварања, те откидања дуж пукотина и већих бло-
кова при изградњи у насељу Кумодраж у делувијално-про-
лувијалним глинама, при изградњи објеката у насељу Миља-
ковац у претортонској „шареној серији”, као и при изградњи 
објеката Макиш-горњи ред (на Чукарици) у тектонски испу-
цалој зони кредних лапора. Засецања у оваквим срединама 
захтевају обавезно подграђивање у току извођења радова. 
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За сагледавање клизишта на територији ГП Београда од посебног значаја је „Елаборат о резултатима истраживања те-
рена за израду Катастра клизишта подручја Генералног плана Београда’’, који је за потребе Дирекције за грађевинско зе-
мљиште и изградњу Београда израдио стручни тим Рударско-геолошког факултета са сарадницима 2010. године. У овом 
стратешком документу, појаве нестабилности су категорисане у шест група:

1. активна клизишта са акутним процесом;
2. активна клизишта са привремено умиреним процесом;
3. фосилна клизишта;
4. санирана клизишта;
5. умирена клизишта;
6. потенцијална клизишта.

Слика 2. Катастар клизишта ГП Београда (РГФ, 2010)

Инжењерско-геолошка рејонизација 
На бази инжењерско-геолошке рејонизације, а за потре-

бе планирања простора извршена је категоризација терена. 
Према основним карактеристикама су издвојене четири ка-
тегорије, односно рејона:

I. Повољни терени – Са инжењерско-геолошког аспекта 
оцењени као најпогоднији за урбанизацију (становање, ин-
фраструктура, саобраћај), без ограничења у коришћењу, а 
уз уважавање локалних инжењерско-геолошких карактери-
стика терена. Изградња објеката на овим теренима може се 
вршити без ограничења, уз уважавање локалних геотехнич-
ких карактеристика терена.

II. Условно повољни терени – Инжењерско-геолошка 
својства ових терена условљавају извесна ограничења при 
урбанизацији простора. У зависности од локације, кори-
шћење ових терена за урбанизацију условљено је: нивела-
ционим прилагођавањем природним условима, превентив-
ним геотехничким мерама заштите стабилности ископа и 
природних падина, контролисаним дренирањем подземних 
вода, применом геотехничких мелиоративних мера (регу-
лисање водотока, насипање, израда дренажних система, 

разних врста побољшања тла, избор адекватног начина 
фундирања и сл). Изградња објеката на овим просторима 
захтева детаљна геолошка истраживања која ће дефинисати 
услове градње за сваки појединачни објекат.

III. Неповољни терени – Инжењерско-геолошке каракте-
ристике ових терена у природним условима су ограничава-
јући фактор. Ова категотија обухвата следеће терене: узане 
пролувијалне равни и изворишне челенке потока; потенци-
јално нестабилне падине као и умирена и фосилна клизи-
шта; делове алувијалних равни испод коте 72 mnv, мртваје, 
баре и стараче; лесне одсеке са појавом одрона и пролома 
тла. У оквиру плана издвојена су и подручја која су брање-
на од поплава и која услед тога имају посебне режиме кори-
шћења (Крњача, делови уз Саву и Службени). Коришћење 
ових терена за урбанизацију захтева претходну припрему 
терена применом санационих и мелиоративних мера, у сми-
слу побољшања стабилности падина и обезбеђења објеката 
на њима; регулисање водотока; у зонама испод коте 72 mnv 
неопходна је припрема ширег простора у виду сложених хи-
дротехничких мелиорација и регулисање терена до коте деј-
ства високих вода (насипањем, израдом дренажног система). 
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IV. Изразито неповољни терени – Изразито неповољни терени обухватају просторе са појавом активних клизишта, 
плављене делове алувијалних равни, као и површине загађене изузетно опасним и токсичним материјама. 

Уколико и ови делови терена морају бити укључени у урбанизацију, треба рачунати на обимне и сложене санационе 
мере које понекад могу остати без резултата. Првенствено их треба наменити за зелене површине уз примену одређених 
санационих мера. Уколико се преко ових простора мора прећи линиjским објектима неопходно је кроз посебан процес ис-
траживања и пројектовања ближе сагледати техноекономске услове изградње таквих објеката.

Слика 3. Инжењерскогеолошка рејонизација терена Београда по погодности за урбанизацију

2.1.6. Водни услови
Техничку документацију, урбанистичке пројекте и еле-

менте детаљне разраде израдити у складу са Стратегијом 
управљања водама на територији Републике Србије до 2034. 
године („Службени гласник РС”, број 3/17), као и планови-
ма којима се уређује заштита од штетног дејства вода (План 
управљања ризицима од поплава, Општи и Оперативни 
план за одбрану од поплава) и планови којима се уређује 
заштита вода (План заштите вода од загађивања и програм 
мониторинга). На подручју Макишког поља потребно је 
ускладити се са техничком документацијом „Хидротехнич-
ко решење Макишког поља – претходна студија оправдано-
сти са Генералним пројектом” урађеном од стране Инсти-
тута за водопривреду „Јарослав Черни”, Београд.

У области водоснабдевања:
– предвидети техничко решење водоснабдевања свих 

корисника исправном водом за пиће, техничком водом за 
одржавање и прање уређених површина и противпожар-
ну заштиту (по количини и квалитету), на начин којим се 
обезбеђује здравље људи, функционална сигурност и поу-
здана употреба објеката;

– уколико се као допунско решење предвиђа снабдевање 
водом за санитарне и противпожарне потребе изградњом 

једног или више бунара, обавезно је прибављање водних 
аката у складу са одредбама Закона о водама („Службени 
гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 101/16, 95/18 и 95/18 – др. за-
кон) и Закона о рударству и геолошким истраживањима 
(„Службени гласник РС”, бр. 101/15 и 95/18 – др. закон);

– одредити заштитни појас на којима се налазе или пла-
нирају нова изворишта за снабдевање водом, од намерног 
или случајног загађивања и других утицаја изазваних пла-
нираним објектима, а који могу неповољно утицати на из-
дашност изворишта и на здравствену исправност воде, у 
складу са Правилником о одређивању и одржавању зона 
санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службе-
ни гласник РС”, број 92/08) и Решењем о одређивању зона 
санитарне заштите на административном подручју града 
Београда за изворишта подземних и површинских вода која 
служе за водоснабдевање града Београда (Министарство 
здравља Републике Србије, број 530-01- 48/2014-10 од 1. ав-
густа 2014. године);

У области прикупљања. каналисања. пречишћавања и 
истпитања отпадних вода:

– извршити идентификацију свих отпадних вода које 
могу настати у објектима који се налазе или се њихова из-
градња планира на територији у обухвату плана и очеки-
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ваних оптерећења (по количини и квалитету) и утврдити 
постојеће и/или планиране начине и локације испуштања у 
реципијент;

– предвидети изградњу сепаратног система сакупљања и 
одвођења отпадних вода (санитарно-фекалних, атмосфер-
ских, технолошких...);

– дати генерално решење за пријем и евакуацију по-
вршинских, атмосферских, процедних, дренажних вода, 
условно зауљених атмосферских вода са планираних мани-
пулативних и саобраћајних површина, санитарно-фекал-
них и др.;

– за све објекте водовода и канализације, таложнике, се-
параторе и друге уређаје спровести потребне хидрауличке 
прорачуне за њихово димензионисање;

– приликом усвајања решења објеката за евакуацију, 
пречишћавање, односно третман отпадних вода, неопходно 
је придржавати се следећих прописа:

– Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих 
материја у воде и роковима за њихово достизање („Службе-
ни гласник РС”, бр. 67/11, 48/12 и 1/16);

– Уредбе о граничним вредностима приоритетних и 
приоритетних хазардних супстанци које загађују површин-
ске воде и роковима за њихово достизање („Службени гла-
сник РС”, број 24/14);

– Правилника о параметрима еколошког и хемијског 
статуса површинских вода и параметрима хемијског и 
квантитативног статуса подземних вода („Службени гла-
сник РС”, број 74/11);

– Правилника о референтним условима за типове повр-
шинских вода („Службени гласник РС”, број 67/11);

– Правилника о одређивању и одржавању зона санитар-
не заштите изворишта водоснабдевања („Службени гла-
сник РС”, број 92/08);

– Правилника о начину и условима мерења количине и 
испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја 
о извршеним мерењима („Службени гласник РС”, број 33/16);

– Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у 
површинским и подземним водама и седименту и роковима 
за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 50/12);

– Одлуке о спровођењу и пречишћавању атмосферских 
и отпадних вода града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 6/10, 29/14 и 29/15);

– дозвољено је атмосферске воде са кровних и условно 
незагађених површина прикупљати системом ригола и ева-
куисати без претходног третмана у околне зелене површи-
не, с тим да се не угрозе суседне парцеле;

– димензионисање објеката за евакуацију атмосферских 
вода са сливних површина извршити на основу карактери-
стичних вредности интензитета падавина;

– предвидети успостављање обавезе мерења количина 
и испитивања квалитета отпадних вода које се испуштају у 
реципијенте;

– уколико на некој локацији не постоји градска канали-
зација, до њене изградње, санитарно-фекалне отпадне воде 
прикупити у прописно изграђену водонепропусну септичку 
јаму. Локацију септичке јаме одредити тако да буде у зони 
прилазног пута због одржавања и потребног периодичног 
пражњења од стране надлежног комуналног предузећа. У 
складу са чланом 18. став 1, Уредбе о граничним вредности-
ма емисије загађујућих материја у воде и роковима за њи-
хово достизање („Службени гласник РС”, бр. 67/11, 48/12 и 
1/16), отпадне воде из септичке јаме испуштати искључиво 
у јавну градску канализацију, при чему садржај непожељ-
них материја мора да буде у границама максималних коли-
чина опасних материја које се не смеју прекорачити, пошту-
јући услове надлежног комуналног предузећа. Изузетно, у 

случају да се отпадне воде из септичке јаме нспуштају у ре-
ципијент, применити граничне вредности емисије загађују-
ћих материја у складу са чланом 13. ст. 1. и 3. исте Уредбе;

– на локацији Макишког поља, мелиорациона црпна 
станица – МЦС „Велики Макиш” намењена за одвођење 
унутрашњих вода са предметног мелнорационог подручја 
није предвиђена за прихватање атмосфсрских вода, тако да 
је неопходна изградња нове ЦС која би била у надлежностн 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”;

– дефинисати сву потребну недостајућу хидротехничку 
комуналну инфраструктуру којим управља ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација”. Дати прецизне смернице за 
спровођење плана, пре свега имајући у виду степен изгра-
ђености постојеће инфраструктуре, планиране капацитете, 
као и објекте без чије изградње или реконструкције није 
могуће спровођење плана, односно издавање Локацијских 
услова и Грађевинске дозволе.

У области регулисаних и нерегулисаиих водотока
– водити рачуна у зависности од планираних решења, о 

посредном или непосредном утицају планираних активно-
сти на већ изграђене водне објекте, као и о актуелном вод-
ном режиму површинских и подземних вода;

– ускладити се са Оперативним планом одбране од попла-
ва за водотоке I реда који доноси надлежно Министарство и 
Оперативним планом одбране од поплава за водотоке II реда, 
који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе уз 
претходно прибављено Мишљење ЈВП „Србијаводе”;

– земљиште дуж природних и вештачких водотока може 
се користити на начин којим се не угрожава спровођење 
одбране од поплава, и заштита од великих вода, тако да се 
обухвате прописане забране и ограничења права и обавезе 
за кориснике водног земљишта и водних објеката пропи-
сане Законом о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 
93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон);

– саставни део простора за одбрану од поплава чини и 
заштитни појас са шумом и заштитним зеленилом у инун-
дационом подручју водотока (корито за велику воду);

– код укрштања инфраструктурних објеката са водотоци-
ма морају се поштовати следећи принципи и критеријуми:

– Код подземних укрштања – укопавања истих, ове објек-
те водити кроз заштитне цеви тако да горња ивица заштит-
них цеви мора бити на минимум 1,5 m испод нивелете дна 
нерегулисаних водотокова, као и на минимум 1m испод ни-
велете дна регулисаних корита на местима прелаза (укључу-
јући и повремене водне токове јаруге, вододерине, сл.), одно-
сно 1m испод пројектоване коте дна мелиорационих канала. 
На овим местима не сме се пореметити геометрија корита 
као ни услови течења у водотоку и мелиорационом каналу;

– У зонама нерегулисаних водотока – ове објекте пла-
нирати што је могуће даље од горњих ивица природних 
протицајних профила, уз доследну примену потребних тех-
ничких мера за очување, како ових објеката, тако и стабил-
ности корита водотока;

– Код траса непегулисаних делова водотока у зонама 
граћевинских реона – због непознавања и неизучености 
водног режима и немогућности одређивања резервних по-
јасева и коридора регулисаних корита, не планирати и не 
дозволити изградњу никаквих објеката у зонама речних до-
лина, без претходно обезбеђених хидролошко-хидраулич-
ких подлога и прорачуна, студија, пројеката и свих других 
за то неопходних техничких решења;

– у зони укрштања предвидети одговарајуће осигурање 
дна и косина водотока ради заштите од ерозије;

– предвидети видне белеге-ознаке као знак упозорења 
надлежној водопривредној служби при редовном одржава-
њу или извођењу радова;
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– насипањем терена у границама плана водити рачуна о 
очувању функције одводњавања околног терена и габарита 
мелиорационих канала-профила и сервисног простора;

– пројектном документацијом дефинисати тачне повр-
шине (биланс) земљишта каналског појаса који ће настати 
након реконструкције каналске мреже у односу на постоје-
ће стање;

– на местима укрштања саобраћајница са водотоцима и 
каналском мрежом потребно је:

– предвидети одговарајуће мостове и пропусте, довољ-
ног протицајног капацитета, распона и висине да пропусте 
меродавне велике воде, без штетног дејства успора на окол-
ни терен и да у исто време буду сигурни за саму конструк-
цију мостова-пропуста;

– да протицајни профил водока у зони планираног мо-
ста-пропуста мора да обезбеди несметано протицање ме-
родавне велике воде вероватноће појаве 1% (100-годишња 
вода);

– предвидети регулационе радове ради осигурати ко-
рита у зони моста-пропуста по минимум 5m узводно и ни-
зводно;

– да доња ивица конструкције моста-пропуста (ДИК) 
мора да буде изнад меродавне рачунске воде минимум h:

На основу протока: 
Q1%(m3/s) h (m)
до 10 0,60
10–50 0,70
50–100 0,80
100–200 0,90
200–300 1,10
300–500 1,20
500–1.000 1,30
1.000–2.000 1,40
преко 2.000 1,50

На основу средње профилске брзинe при меродавној ра-
чунској великој води:

v (m/s) h (m)
0,5 0,60
1,0 0,65
1,5 0,75
2,0 0,80
2,5 0,90
3,0 1,10
3,5 1,25
4,0 1,40
преко 1,50

– потребно је са обе стране корита канала и водотока 
оставити резервне појасе минималне ширине 5 m, рачупају-
ћи од горњих ивица протицајног профила у циљу прилаза и 
одржавања. Урадити адекватно техничко решење на прела-
ску са отвореног у затворени систем каналисања (таложник 
са заштитном решетком), као и простор за одлагање ната-
ложеног материјала;

– обезбедити 1–2% пада површина за комуникацију, 
чиме се омогућава дренажа површинских вода ка околном 
порозном земљишту или кишној канализацији, за шта је 
неопходно обезбедити дренажне елементе (земљане риголе, 
риголе-каналете, канали).

– код објеката инфраструктуре због високог нивоа под-
земних вода неопходно је предузети мере против њиховог 
штетног утицаја. Код ископа треба рачунати на отежане усло-
ве због појаве подземних вода. Ископе треба подграђивати.

У односу на остале активности:
– дати приказ врсте и количина свих отпадних материја 

и начин њиховог одлагања, као и наменско место за при-
времено складиштење до коначног збрињавања;

– посебну пажњу посветити комплексима са резерво-
арима за складиштење нафте и нафтних деривата, где се 
строго морају поштовати законски прописи који дефинишу 
активности њиховог складиштења и дистрибуције, у циљу 
заштите здравља људи, спречавања загађења површинских 
и подземних вода како у току редовног коришћења тако и у 
случају настанка акцидентних ситуација;

За предметни План обављена је сарадња и добијени су 
услови услови ЈВП „Србијаводе” Београд, бр. 9257/1 од 8. 
октобра 2021. године.

2.1.7. Мере енергетске ефикасности изградње
Смањење потрошње горива, тј. енергетска ефикасност и 

смањење емисије гасова који производе ефекат стаклене ба-
ште је у последњој деценији постало један од највиших при-
оритета, што је такође случај са бригом за квалитет ваздуха 
и глобално загревање. На тај начин је енергетска ефика-
сност транспорта заузела значајно место међу стратешким 
мерама за достизање одрживог развоја у развијеном свету, 
a однедавно је постала веома актуелна тема и код нас. 

Мере за повећање енергетске ефикасности у области 
транспорта могу се разматрати на глобалном нивоу, од-
носно на нивоу привреде или привредних грана, али и на 
нижем – локалном нивоу тј. на нивоу возних паркова. На 
глобалном нивоу, стварањем одговарајућег правног и еко-
номског оквира обезбеђују се предуслови за примену следе-
ћих стратешких мера: смањење потрошње горива фосилног 
порекла, коришћење алтернативних и обновљивих извора 
енергије, прерасподела ка енергетски повољнијим видови-
ма транспорта, примена савремених технологија и система 
за праћење и управљање транспортним процесима, развој 
нове и побољшање квалитета постојеће инфраструктуре, 
побољшање квалитета одржавања, повећање безбедности 
саобраћаја, смањење загађења и заштита животне средине. 
Ове мере су веома скупе, али се морају упознати како би се 
јасно дефинисали задаци (инпути) који се постављају пред 
локални ниво – транспортна предузећа, тј. предузећа која 
поседују возни парк. 

У његовој суштини је једноставна идеја о обезбеђивању 
бољег квалитета живота за све, како сада тако и за генера-
ције које долазе или другим речима „развој који задовоља-
ва садашње потребе без угрожавања могућности да будуће 
генерације задовоље своје сопствене потребе”, што предста-
вља опште прихваћену међународну дефиницију одрживог 
развоја. Концепт одрживог развоја, као такав, присутан је 
већ неколико деценија. 

Иако је идеја једноставна, задатак је компликован, јер се 
састоји у истовременом испуњавању четири, не увек ком-
плементарна циља: 

– обезбеђивање друштвеног напретка који уважава по-
требе свих; 

– обезбеђивање ефикасне заштите животне средине; 
– пажљиво коришћење и трошење природних ресурса и 
– одржавање високог и стабилног нивоа економског 

раста и запослености. 
На самиту у Рио де Жанеиру 1992. године, државе чла-

нице Уједињених Нација усвојиле су Агенду 21 – свеобу-
хватни план за достизање одрживог развоја у целом свету. 
У том документу дефинисани су принципи одрживог ра-
звоја. Према овом документу (УН, 2002) транспортни сек-
тор игра фундаменталну и позитивну улогу у економском 
и социјалном развоју. Међутим мора се имати у виду да ће 
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транспортне потребе наставити да расту и у будућности. 
Транспорт учествује са приближно 30% у потрошњи енер-
гије у комерцијалне сврхе, а са око 60% у глобалној потро-
шњи нафте. У земљама у развоју, убрзана моторизација и 
недовољна улагања у урбано-транспортно планирање, ре-
гулисање саобраћаја и инфраструктуру стварају све веће 
проблеме у погледу саобраћајних незгода (повређених и по-
гинулих лица), нарушавања здравља, буке, загушења и опа-
дања продуктивности, слично као и у развијеним земљама. 
Јавља се потреба за преиспитивањем постојећих транс-
портних система и за ефикаснијим управљањем системима.

Идеја одрживог транспорта нуди оквир у коме би се из-
балансирали еколошки, социјални и економски изазови. У 
питању је транспортни систем: 

– који обезбеђује да се основне потребе за приступачно-
шћу појединаца и друштва безбедно задовоље и то у складу 
са очувањем здравља људи и екосистема, уз једнакост уну-
тар и између генерација; 

– који је економски доступан, ефикасно функционише, 
нуди избор између видова транспорта и подржава промен-
љиву привреду; и 

– који смањује емисије и отпад у оквиру могућности 
планете, минимизира потрошњу не-обновљивих ресур-
са, ограничава потрошњу обновљивих ресурса до граница 
њихове одрживе производње, поново користи и рециклира 
своје компоненте и минимизира коришћење земљишта и 
ниво буке. 

У циљу унапређења енергетске ефикасности транспорт-
них видова саобраћаја, треба да се развију и унапређују 
трошковно ефикасне политике и програми, подржани за-
конским нормама, како би се ограничила, смањила и кон-
тролисала, према нормама, емисија штетних гасова и други 
негативни ефекти транспортног сектора по околину. 

У циљу побољшања јавног транспортног система од за-
хтева се унапређење и ефикасно управљање саобраћајем, 
функционисање јавног превоза и одржавање транспортне 
инфраструктуре. Најзначајније активности, које воде ка 
овом циљу су ширење транспортне инфраструктуре, по-
бољшање путне мреже, развој приступачности интегриса-
ном јавном транспортном систему, стимулација коришћења 
јавног превоза, развој алтернативних видова транспорта, 
унапређење возног парка, смањење укупне дужине копне-
ног транспорта теретних контејнера. 

Делови града сусрећу се са проблемом квалитета ва-
здуха, а узроци аерозагађења су често везани за техноло-
шке неправилности и за повећану потрошњу горива због 
неисправности, високу демографску и индустријску (при-
вредну) концентрацију и рапидни пораст броја моторних 
возила. Неке од активности које би помогле да се делимич-
но реши овај проблем, су промовисање дељења вожње (car 
sharing) кроз фаворизовање високе попуњености возила, 
увођење финансијских мера као што су наплата путарина, 
накнада и пореза и ограничавање коришћења аутомобила. 

У том циљу, треба подстицати алтернативне и немото-
ризоване видове транспорта обезбеђујући безбедне бици-
клистичке и пешачке стазе у градским и приградским цен-
трима. 

Одрживи транспорт намеће захтев за ефикасном и до-
следном применом програма одржавања возила и програма 
енергетске ефикасности транспорта. Потребна је истовре-
мена примена и комбиновање више програма у циљу доби-
јања бољих резултата у достизању одрживог развоја транс-
портног сектора. 

У Европској Унији, учешће транспорта у комплетној 
емисији CO2 повећало се са 19% у 1985. години на 26% у 
1995. години. Емисија CO2 која потиче од транспорта у 

Европској Унији учествује са око 3,5% у глобалној емиси-
ји CO2. Због свега тога свака активност у циљу смањења 
емисије CO2 мора да обухвати ограничавање поменутих 
емисија које потичу од транспорта. Овде се пре свега ради 
о могућности смањења емисије штетних гасова из два 
основна извора – путничких и теретних друмских возила. 
Од комплетне емисије везане за транспорт, ова два извора 
учествују са приближно 75%. Други значајан извор је авио 
саобраћај, док су минорни извори железница, као и речни и 
поморски саобраћај. 

Тренутно, будући да је транспорт један од најзначајни-
јих актера у погледу емисије, а имајући у виду да транспорт-
на тражња наставља да расте, то ће имати и друге еколошке 
импликације осим емисије и аерозагађења у градовима. Че-
стице чађи (PM10) ће наставити да представљају проблем 
ширих размера. Иако су на европском нивоу EURO норма-
ма прописане емисије возила које обухватају угљен монок-
сид, честице чађи, азотне оксиде и угљоводонике, а овим 
елементима се сваким даном све више сужавају дозвоље-
не границе, ипак неће бити нимало једноставно изборити 
се са тзв. „црним тачкама” у погледу квалитета ваздуха на 
које знатно утиче транспорт. Мере транспортне политике, 
које су у поступку усвајања или су већ усвојене у Европској 
Унији или на локалном нивоу, треба да омогуће смањивање 
стопе раста емисије CO2 на пола. 

Промовисање железничког транспорта и других шин-
ских система превоза, представља један од приоритета у 
стратегији смањења емисије штетних гасова. Потребно је да 
сви видови шинског система боље одговоре на потребе ко-
рисника, као и да се побољшају њихове перформансе. 

Потребно је применити низ мера како би се повећала 
ефикасност свих видова шинских система (железница, ме-
тро и трамвај), које се, између осталог, односе на: 

– подстицање техничке хармонизације и интеропера-
билности у оквиру конвенционалних шинских система и 

– побољшање искоришћења инфраструктуре свих видо-
ва шинских система (железница, метро, трамвај), управља-
ња и наплате за њено коришћење. 

У том смислу, у циљу побољшања укупних мера за енер-
гетску ефикасност транспортних система, у будућности се 
очекује значајна прерасподела транспорта путника ка кори-
шћењу свих видова шинских система, који у односу на дру-
ге видове транспорта, минорно утичу на емисију штетних 
гасова.

У примени транспорта шинским системима, у циљу 
енергетске ефикасности, предност треба дати иновативним 
технологијама на бази електричне енергије, енергија сунче-
вог система, магнетне левитације (МАГЛЕВ), технолгији ва-
кума и слично. 

2.1.8. Приступачност простора
Приступачност представља лакоћу приступа жељеним 

активностима, сервисима и дестинацијама. Реализација ак-
тивности остваривањем приступа је циљ свих кретања. 

Приступачност шинских система се остварује саобра-
ћајном приступачношћу која се огледа у: 

1. обезбеђивању приступа повећањем степена опслуже-
ности и повезивања различитих садржаја;

2. лакоћи трансфера између различитих начина превоза, 
квалитета стајалишта саобраћајних система и терминала;

3. комфору шинских возила и лакоћи преседања из јед-
ног систем у други;

4. нивоу услуге шинских система и брзини транспорта 
шинским возилима од извора до циља;

5. обезбеђивању приступа коришћењем принципа „уни-
верзалног дизајна” у коме су сви корисници равноправни.
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Основни индикатори квалитета шинских система су:
1. енергетска ефикасност шинских система у погледу ко-

ришћења енергије која не загађује животну околину;
2. обухват различитих сврха кретања (радна, приватна, 

рекреативна и остала);
3. одустајање корисника од путовања путничким ауто-

мобилом и прелазак корисника на шинске системе (процен-
туална видовна прерасподела);

4. стварање пожељног места за живот грађана у близини 
стајалишта;

5. равноправност и могућност коришћења шинских си-
стема од стране различитих структура корисника (деце, 
старијих, особа са смањеном мобилношћу);

6. ниво услуге шинских система и комфор;
7. информисаност корисника о транспортним системи-

ма и могућношћу избора.
Повећање степена опслужености и повезивања различи-

тих садржаја и саобраћајних подсистема се остварује: 
1. близином стајалишта са осталим садржајима насеља, 

мерено у односу на бициклистички и пешачки саобраћај и
2. могућношћу комбиновања различитих видова прево-

за односно близином стајалишта са јавним паркиралишти-
ма/гаражама за аутомобилски и бициклистички саобраћај и 
близином стајалишта са стајалиштима осталих видова јав-
ног градског превоза (аутобуским и тролејбуским).

Добра повезаност различитих видова превоза подразу-
мева лакоћу трансфера односно преседања, од извора путо-
вања до циља путовања, са два или више вида превоза.

Пешачка приступачност простора се мери изохронама 
односно линијама кретања које су временски и просторно де-
финисане. Петоминутна пешачка изохорна је 360 m, а десето-
минутна 720 m. Петоминутна бициклистичка и возила микро-
мобилности изохрона износи 720 m, а десетоминутна 1.440 m.

„Универзални дизајн” побољшава услове пешачког и би-
циклистичког саобраћаја у комбинацији са шинским систе-
мима, повећава безбедност, побољшава услове социјалног 
контакта и побољшава здравље становника.

Обезбеђивањем приступа у смислу коришћења прин-
ципа „универзалног дизајна” у коме су сви корисници рав-
ноправни, подразумева решавање саобраћајних површина, 
прилаза објектима и других елемената уређења и изградње 
простора и објеката применом одредби Правилника о тех-
ничким стандардима планирања, пројектовања и изградње 
објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ 
особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Слу-
жбени гласник РС”, број 22/15). 

3. Општа правила уређења и грађења железничког система

Железнички систем – железничка мрежа се састоји од 
железничке пруге, службених места и електровучних под-
станица у функцији железнице.

Службено место је место на железничкој инфраструкту-
ри намењено за извршење задатака организације железнич-
ког саобраћаја прописаних пословним редом железничке 
станице.

Железничка станица је службено место на железничкој 
инфраструктури у којем се регулише саобраћај возова и у 
којем се обавља улаз и излаз путника у возове намењене 
превозу путника, као и утовар и истовар робе.

Стајалиште је службено место на железничкој инфра-
структури у којима се обавља ограничен путнички саобра-
ћај и која служе искључиво за улаз и излаз путника у возове 
намењене превозу путника.

Железничко подручје је земљишни простор на коме се 
налаза железничка пруга, објекти, постројења и уређаји 
који непосредно служе за вршење железничког саобраћаја.

Јавна железничка инфраструктура обухвата целокупну 
железничку инфраструктуру која чини мрежу којом упра-
вља управљач инфраструктуре, укључујући пруге и според-
не колосеке који су прикључени на мрежу.

Пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, 
у ширини од 8 m, у насељеном месту 6 m, мерено управно 
на осу крајњих колосека, земљиште испод пруге и вазду-
шни простор у висини од 14 m. Пружни појас обухвата и 
земљишни простор службених места (станица, стајали-
шта, распутница, путних прелаза и слично) који обухвата 
све техничко-технолошке објекте, инсталације и приступ-
но-пожарни пут до најближег јавног пута.

Инфраструктурни појас је земљишни појас са обе стра-
не пруге, у ширини од 25 m, мерено управно на осу крајњих 
колосека који функционално служи за употребу, одржава-
ње и технолошки развој капацитета инфраструктуре.

Заштитни пружни појас је земљишни појас са обе стра-
не пруге, у ширини од 100 m, мерено управно на осу крај-
њих колосека

Развој железничке инфраструктуре обухвата планирање 
мреже, финансијско и инвестиционо планирање, као и из-
градњу и модернизацију инфраструктуре.

Унапређење железничке инфраструктуре (модерниза-
ција) обухвата радове великог обима на инфраструктури 
којима се побољшава њено целокупно функционисање.

Путни прелаз је место укрштања железничке пруге која 
припада јавној железничкој инфраструктури, индустриј-
ској железници или индустријском колосеку и пута у истом 
нивоу, који обухвата и укрштање тих колосека са пешачком 
или бициклистичком стазом, у ширини од 3m мерено од 
осе колосека, укључујући и простор између колосека када 
се на путном прелазу налази више колосека.

Београдски железнички чвор је део железничког систе-
ма Републике Србије, ограничен железничким станицама 
– службеним местима: Батајница, Ресник и Панчево главна.

Основни принцип функционисања Београдског желе-
зничког чвора заснован је на раздвајању путничког и терет-
ног саобраћаја и јасно дефинисаним принципима вођења и 
заустављања возова који саобраћају у међународном, реги-
оналном и унутрашњем саобраћају.

3.1. Постојеће стање
3.1.1. Опис постојеће железничке мреже

Изградња првих пруга у Србији започета је још полови-
ном 19. века, када су великим делом наше територије вла-
дале Аустроугарска монархија и Отоманска империја. За 
историју Југословенских железница, посебно је битна 1854. 
година, када је пуштена у саобраћај пруга Лисава–Оравица–
Базијаш с коњском, а крајем исте године и са парном вучом. 
На Берлинском конгресу 1878. године Србији је призната 
независност. Србија тада добија нове територије, али је тај 
чин Аустроугарска условила склапањем посебне конвен-
ције, којом је Србији наметнута обавеза да направи пругу 
од Београда до Врања и границе с Турском и Бугарском за 
три године. Због ратом исцрпљене земље и економске кри-
зе, држава није била у стању да одговори обавезама које су 
произилазиле из склопљене конвенције. Потписана је нова 
конвенција која се искључиво односила на изградњу пруге. 
Рок за изградњу пруге био је поново три године, односно 
15. јуни 1883. године. Кнез Милан Обреновић је сребрним 
будаком 3. јула 1881. године ударио темељ Српским држав-
ним железницама. Овај догађај се збио” крај моста на Мо-
кролушкој речици до Топчидерског пута” (у близини дана-
шњег моста „Газела” у Београду). Први свечани воз на прузи 
Београд–Ниш је кренуо 23. августа 1884. године, а редовни 
саобраћај је отпочео 3. септембра 1884. године, датум који 
српска железница обележава и данас као Дан железничара.
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У Београдском железничком чвору повезује се више железничких магистралних праваца. Београд–Шид са правца за-
пада, Београд–Ниш, односно Београд – Врбница (Бар), са правца југа, Београд–Панчево–Вршац са правца истока и Бео-
град–Суботица са правца севера. Ови магистрални правци су у много чему одредили решења и функцију Београдског же-
лезничког чвора и кретање робе и путника крoз њега.

У постојећем стању саобраћај се у оквиру Београдског железничког чвора у потпуности одвија по пругама „новог” чво-
ра, од 1. јула 2018. године, када је станица Београд Центар у Прокопу преузела улогу главне Београдске железничке станице.

Слика 4. Мрежа железничких пруга Србије2

2 Извор података:www.srbrail.rs
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Пруге на којима се одвија саобраћај у оквиру Београд-
ског железничког чвора3 су:

1. део магистралне пруге 101 (Београд центар – Стара 
Пазова – Шид – државна граница – (Товарник)) 

Београд Центар – Нови Београд, као двоколосечна са 
тунелом „Сењак” дужине 202 m. Пруга се највећим својим 
делом налази на објекту, што укључује и мост преко Саве. 
Пруга је оспособљена за брзине до 100 km/h. Реконструк-
цијом ове пруге планирано је одвијање саобраћаја за брзина 
до 120 km/h.

2. део магистралне пруге 101 (Београд Центар – Стара 
Пазова – Шид – државна граница – (Товарник)) 

Нови Београд – Батајница која на свом делу има тунел 
„Бежанија” у дужини од 1.921 m. Пруга је оспособљена за 
брзине до 100 km/h. Реконструкцијом ове пруге планирана 
реализација још два колосека и одвијање саобраћаја за бр-
зина до 120 km/h. 

3. део магистралне пруге 102 (Београд центар – Распут-
ница „Г” – Раковица – Младеновац – Лапово – Ниш – Пре-
шево – државна граница – (Табановце)) Београд Центар 
– Распутница Г – Раковица – Ресник је двоколосечна и на 
својој траси има два једноколосечна тунела „Дедиње” дужи-
на 3.080 m и 3.111 m и мост дужине 311 m. Овај део пру-
га железничког чвора био је оспособљен је за брзине до 70 
km/h. Током 2017. и 2018. године извршена је реконструк-
ција дела пруге од Распутнице Г до Ресника са службеним 
местима Раковица, Ресник, Кнежевац и Кијево.

4. део магистралне пруге 103 ((Београд Центар) – Рако-
вица – Јајинци – Мала Крсна – Велика плана) деоница Рако-
вица – Врчин је једноколосечна пруга која има на траси ту-
нел дужине 190 m и мост дужине 125 m и оспособљена је за 
брзине до 60 km/h. Службена места на територији града на 
овој прузи су Раковица, Јајинци, Бели поток и Зуце и Врчин.

5. део магистралне пруге 103 ((Београд Центар) – Рако-
вица – Јајинци – Мала Крсна – Велика плана) деоница Ја-
јинци – Мала Крсна је једноколосечна пруга ка Пожарев-
цу са службеним местима, Касаповац, Липе, Мала Иванча, 
Дражањ, Брестовик и Умчари које се налазе у оквиру адми-
нистаривног простора града Београда.

6. део магистралне пруге 105 (Београд центар) – Стара 
Пазова – Инђија – Суботица – државне граница – (Кelebia) 
део крака Паневропског коридора Xb, je двоколосечна елек-
трифицирана железничка пруга са службеним местима на 
територији Града Беогарада (Београд центар, Нови Београд, 
Тошин бунар, Земун, Земунско поље и Батајница).

7. пруга распутница Дедиње – Распутница Карађорђев 
парк као део магистралне пруге 120 ((Распутница Панче-
вачки мост) – распутница Карађорђев парк – распутница 
Дедиње – (распутница Г)) омогућава кретање возова на 
правцу север – југ и обратно, без уласка возова у железнич-
ки станицу Београд Центар.

8. део магистралне пруге 107 (Београд центар – Панче-
во главна – Вршац – државна граница – (Stamoramoravita)) 

3 Уредба о категоризацији железничких пруга које припадају јавној железничкој 
инфраструктури „Службени гласник РС”, број 92 од 29. јуна 2020.

Београд Центар – распутница Панчевачки мост, представља 
двоколосечну електрифицирану пругу, која је у потпуности 
на мостовској конструкцији или у тунелима. Део од желе-
зничке станице Београд Центар до мостовске констукције 
у зони Аутокоманде дуг је 280 m, док је тунел „Врачар” као 
и тунел „Дедиње” сачињен из две одвојене тунелске цеви у 
дужини од 3.500 m и изведен је на просечној дубини између 
30 и 40 метара. Ова пруга је оспособљена за брзине крета-
ња до 100 km/h. Слижбена места на овој прузи су (Београд 
центар, Крађорђев парк, Вуков споменик, Панчевачки мост, 
Крњача мост, Крњача, Себеш и Овча). 

9. део магистралне пруге 108 ((Београд Центар) – Ресник 
– Пожега – Врбница – државна граница – (Бијело поље)) 
деоница Ресник – Лазаревац (Бар). Службено место Ресник 
у Београдском железничком чвору представља место пре-
лаза за једноколосечну пругу ка Бару. На барској прузи се 
у делу административног подручја Београда налаз следећа 
службена места: Бела река, Барајево, Велики Борак, Степо-
јевац, Вреоци, Лазаревац.

10. део магистралне пруге 102 (Београд Центар – Рас-
путница „Г” – Раковица – Младеновац – Лапово – Ниш 
– Прешево – државна граница – (Табановце)) деоница Ре-
сник – Младеновац (Ниш). Од службеног места Ресник која 
представља прелазно место за једноколосечну пругу која 
кроз административно подручје града Београда пролази 
кроз следећа службена места: (Београд центар, Раковица, 
Кнежевац, Кијево, Ресник, Пиносава, Рипањ колонија, Ри-
пањ Клење, Рипањ тунел, Раља, Сопот, Влашко поље, Мла-
деновац.

11. део магистралне пруге 107 (Београд центар – Панче-
во главна – Вршац – државна граница – (Stamoramoravita)) 
деоница Распутница Панчевачки мост – Панчево Главна је 
двоколесчна пруга која је реконструисана према пројекту 
из 2013. године и оспособљена за брзине кретања возова до 
120 km/h. На овој прузи се налазе следећа службена места у 
оквиру административног подручја града Београда – Крња-
ча и Овча.

12. магистрална пруга 111 Београд Ранжирна „А” – 
Остружница – Батајница која представља обилазну желе-
зничку пругу око града.

13. магистрална пруга 112 Београд Ранжирна „Б” – 
Остружница.

14. магистрална пруга 113 Београд Ранжирна „А” – Рас-
путница „Б” – Распутница „К/К1” – Ресник.

15. магистрална пруга 115 Београд Ранжирна „Б” – Рас-
путница „Р” – Распутница „А” –  (Ресник).

16. магистрална пруга 116 (Београд Ранжирна „Б”) – 
Распутница „Р” – Раковица.

17. магистрална пруга 117 Београд Ранжирна „А” – Рас-
путница „Т” – Раковица.

18. магистрална пруга 118 Београд Ранжирна „А” – Рас-
путница „Т” – Раковица.

19. регионална пруга 204 Топчидер – Распутница „Г” – 
Раковица.

20. регионална пруга 203 Београд Доњи Град – Београд 
Дунав – Распутница Панчевачки Мост.
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Слика 5. Београдски железнички чвор – постојеће стање

Службена места у оквиру Београдског железничког чвора
1. Ж.С. Београд Центар 
Железничка станица Београд Центар у Прокопу је од 1. 

јула 2018. године постала главна железничка станица у Бео-
граду. 

Одлука о дислоцирању железничке станице из савског 
амфитеатра усвојена је прво на седници Савета за урбани-
зам 17. фебруара 1971. године, а затим и на Скупштини Гра-
да Београда 11. марта 1971. године.

Железничка станица Београд Центар у Прокопу је ста-
ница пролазног типа и почетна је за пруге Београд Центар 
– Нови Београд, Београд Центар – Раковица и Београд Цен-
тар – распутница Панчевачки мост.

То је службено место у оквиру Београдског железничког 
чвора које је планирано за пријем и отпрему путника у до-
маћем и међународном саобраћају и има 10 колосека у кри-
вини, шест перона, два крајња и четири средишња. Висина 
перона је 55 cm, a веза између перона остварује се помоћу 
два подходника.

Управно на колосеке и пероне планиране су и делимич-
но реализоване тунелске цеви за вођење метро система.

Са аспекта железнице, железничка станица Београд 
Центар у Прокопу је позиционирана тако да обезбеђује ло-
гично повезивање приступних пруга на главној железнич-
кој магистрали која преко Београда спаја средњу и запад-
ну Европу са њеним јужним деловима, блиским истоком и 
Азијом.

Лоцирање железничке станице у Прокопу отворило је 
могућност да се из Савског амфитеатра изместе сви посто-
јећи капацитети Београдског железничког чвора укључују-
ћи и око три колометра дугу железничку пругу кроз долину 
Топчидерске реке и обале реке Саве.

Као један од битних чинилаца ове локације неопходно 
је поменути њену саобраћајну доступност, која се на основу 
постојећег стања не може оценити као повољна.

2. Ж.С. Нови Београд
Службено место Нови Београд је једна од пет путничких 

станица у оквиру Београдског железничког чвора. Предста-
вља међустаницу на прузи Београд Центар – Стара Пазова. 
У постојећем стању пет колосека дужине од 560 до 710 m и 
шест ниских перона дужине 450 m.

Планом детаљне регулације комплекса аутобуске и же-
лезничке станице у Блоку 42 на Новом Београду, ГО Нови 
Београд („Службени лист Града Београда”, број 39/16) ова 
железничка станица детаљно је плански дефинисана.

Реализацијом планираних садржаја у Блоку 42 (нова 
међународна, међуградска и приградска аутобуска стани-
ца) ова железничка станица добија на значају у систему 
путничких железничких станица Београдског железничког 
чвора.

3. Тошин бунар 
Службено место – стајалиште се налази на Бежанијској 

коси и то непосредно пре уласка у Бежанијски тунел који 
је дугачак 1.921 m. Пруга је двоколосечна, а на стајалишту 
постоје и два перона за улазак и излазак путника

4. Земун
Службено место Земун, је станица на прузи Београд 

Центар – Стара Пазова и на њој се обавља пријем и отпрема 
путника и колских пошиљака. Има 14 колосека од чега осам 
главних и шест споредних. Дужина колосека креће се од 360 
до 580 m. Поседује четири ниска перона дужине од 300 до 
400 m и ширине 6 m. Перони су повезани потходницима.

5. Земунско поље
Службено место Земунско поље се налази у оквиру Бео-

градског железничког чвора, на прузи Београд Центар – 
Стара Пазова и представља једну од станица на траси лини-
је 1 БГ воза.

6. Батајница 
Службено место Батајница се налази на северу Београд-

ског железничког чвора, на прузи Београд Центар – Стара 
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Пазова, и представља одвојну станицу за пругу Батајница 
– Београд Ранжирна. У станици Батајница се врши раздва-
јање путничког и теретног саобраћаја у оквиру Београдског 
железничког чвора и отворена је за пријем и отпрему пут-
ника, пртљага, денчане, колске и експресне робе. Има укуп-
но 11 колосека од чега четири за путнички саобраћај, чети-
ри за робни и три заједничка.

7. Раковица
Службено место Раковица представља међустаницу на 

прузи ка станици Београд Центар, Реснику, Јајинцима и 
Београд ранжирној. Она представља прелазну станицу за 
једноколосечну пругу Раковица – Мала Крсна. Отворена ја 
за пријем путника у домаћем и међународном саобраћају 
као и пртљага у унутрашњем саобраћају. Станица има шест 
колосека корисне дужине од 550 до 700 m и три острвска 
перона која су повезана са два потходника.

8. Кнежевац
Службено место Кнежевац налази се у насељу Кнежевац 

у општини Раковица у Београду. Пруга се наставља ка Кије-
ву у једном и према према Раковици у другом смеру. Желе-
зничка станица се састоји из два колосека.

9. Кијево
Службено место Кијево налази се у насељу Кијево и са-

стоји се из два колосека.
10. Ресник
Службено место Ресник је јужна гранична станица Бео-

градског железничког чвора. Станица Ресник је међустани-
ца, али и прелазна станица за пруге Ресник – Врбница (Бар), 
Ресник – Београд Центар и Ресник – Младеновац. Отворена 
је за путнички и робни саобраћај, има четири путничка, 4 
теретна и један заједнички колосек. Дужина колосека креће 
се од 610 до 965 m.

11. Јајинци
Службено место Јајинци је јужна гранична станица Бео-

градског железничког чвора и она је међустаница на једно-
колосечној прузи Раковица – Мала Крсна и одвојна стани-
ца за обилазну железничку пругу Батајница – Остружница 
– Београд Ранжирна – Јајинци. Станица Јајинци функцио-
нише само за унутрашњи путнички саобраћај. Има четири 
колосека и два ниска перона.

12. Вуков споменик
По својој функцији ово службено место представља же-

лезничко стајалиште али по свим осталим параметрима је 
станица. Лоцирана је у централном делу Београда што јој 
даје посебан значај у функционисању железнице у градском 
и приградском саобраћају. 

13. Карађорђев парк
Службено место Карађорђев парк налази се на самом 

улазу у врачарске тунеле испод мостовске конструкције, на 
прузи Београд Центар – распутница Панчевачки мост, има 
два колосека и два перона. Веома је значајна за функциони-
сање железнице у градском и приградском саобраћају пр-
венствено због своје локације.

14. Панчевачки мост
Службено место Панчевачки мост налази се између из-

лаза из врачарских тунела и улаза на Панчевачки мост. Има 
два колосека и два висока перона који су повезани потход-
ником и значајну улогу у градско – приградском железнич-
ком саобраћају.

15. Крњача мост
Службено место Крњача мост налази се у насељу Крња-

ча на левој обали Дунава. Има два колосека и два перона.
16. Крњача
Службено место Крњача се налази на прузи Београд 

Центар – Вршац. Поседује четири колосека.

17. Себеш
Службено место Себеш налази се уз Велико блато и са-

стоји се из два колосека.
18. Овча
Службено место Овча представља источну граничну 

станицу ужег подручја Београдског железнчког чвора. Она 
представља међустаницу на прузи Распутница Панчевач-
ки мост – Панчево Војиловица и одвојна станица за пругу 
Овча – Падинска скела. Има четири колосека два ниска пе-
рона и отворена је за путнички и робни саобраћај.

19. ТПС Земун
Налази се између Железничке станице Земун и Желе-

зничке станице Земунско поље. Лоцирана је између два ко-
лосека железничке пруге Београд центар – Стара Пазова. У 
њој се врши одржавање и опслуга свих возних гарнитура 
за превоз путника. Прва фаза реализованих капацитета у 
ТПС Земун (око 30%) служила је за опслугу електромотор-
них гарнитура. Даљом изградњом и модернизацијом ове 
техничко-путничке станице планирана је реализација но-
вих хала за одржавање, зграда за пријем и отпрему возова, 
хале за прање и негу, мерних и компресорских станица и 
разних складишта. Поред планиране нове изградње плани-
ра се реконструкција и модернизација свих постојећих по-
стројења и капацитета ове станице.

20. Београд ранжирна
Службено место Београд Ранжирна је станица и налази 

се у Макишком пољу и њена изградња је започета средином 
прошлог века. Пројектована је као најсавременија станица 
у погледу манипулације теретних возова. У овој станици је 
према пројекту било могуће дневно прерадити 6.000 кола. 
Поседује 14 пријемних и 48 ранжирно-отпремних колосека 
са укупном дужином од око 70 km. 

Градски железнички систем – БГ:воз
БГвоз представља градски железнички систем који у по-

стојећем стању саобраћа на територији која је у обухвату Ге-
нералног урбанистичког плана Београда и користи инфра-
структуру у оквиру Београдског железничког чвора. 

Решења о укључивању железничког саобраћаја у јавни 
превоз израђена су још 1977. године од стране градских 
органа и служби за планирање и пројектовање железнице. 
Прва линија градске железнице почела је да функционише 
на пругама Београдског железничког чвора од 1992. године. 
Возови из система БГ воза почели су са радом од 2010. го-
дине. 

Саобраћај се одвија данас на четири линије:
Линија 1 : Батајница – Овча 
Линија 2 : Ресник – Овча
Линија 5 : Младеновац – Овча
Линија 6 : Лазаревац – Овча
Дужина линије 1 БГвоза износи 31,3 km и има 13 стани-

ца, дужина линије 2 износи 23 km и има 11 станица, дужина 
линије 5 износи око 62 km и има 19 станица док је линија 6 
у дужини од око 68 km и има 19 станица.

Време путовања на линији 1 БГвоза на потезу од Батај-
нице до Овче износи 60 минута а интервал слеђења возова 
у вршном периоду износи 30 минута, док време путовања 
на линији 2 (Ресник – Овча) износи око 35 минута, линији 5 
око 1 сат и 40 минута и линији 6 око 1 сат и 20 минута.

На линији 1 композиције БГвоза пролазе кроз следећа 
службена места:

Батајница, Земунско поље, Земун, Тошин бунар, Ж.С. 
Нови Београд, Београд Центар, Карађорђев парк, Вуков 
споменик, Панчевачки мост, Крњача мост, Крњача, Себеш 
и Овча.
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На линији 2 БГвоз пролази кроз следећа службена места:
Ресник, Кијево, Кнежевац, Раковица, Карађорђев парк, Вуков споменик, Панчевачки мост, Крњача мост, Крњача, Се-

беш и Овча.
На линији 5 Бгвоз пролази кроз следећа службена места:
Овча, Себеш, Крњача, Крњача мост, Панчевачки мост, Вуков споменик, Карађорђев парк, Раковица, Кнежевац, Кијево, 

Ресник, Пиносава, Рипањ Колонија, Рипањ, Клење, Рипањ тунел, Раља, Сопот Космајски, Валшко поље и Младеновац.
На линији 6 БГгвоз пролази кроз следећа службена места:
Овча, Себеш, Крњача, Крњача мост ,Панчевачки мост, Вуков споменик, Карађорђев парк, Раковица, Кнежевац, Кијево, 

Ресник, Бела река, Ненадовац, Барајево укрсница. Барајево центар, Велики Борак, Лесковац Колубарски, Степојевац, Врео-
ци и Лазаревац. 

Слика 6. БГвоз – постојеће стање

Најоптерећенија службена места на линијама БГвоза 
су места на којима је могуће извршити трансфер на друге 
видове јавног градског саобраћаја. То су пре свега станица 
Вуков споменик, Панчевачки мост, Карађорђев парк, Нови 
Београд, Тошин бунар.

Међутим, према расподели на средства превоза датој 
у оквиру СМАРТ плана (Мастер план развоја саобраћајне 
инфраструктуре Београда) из 2017. године број превезених 
путника градском железницом у укупном обиму превезе-
них пуника у јавном превозу учествује са мање од 1%. Такав 
тренд је задржан и током 2018. године. 

3.1.2. Водоводна мрежа и објекти
У оквиру железничког коридора налазе се деонице на 

којима је изграђена водоводна мрежа која се на више места 
укршта са постојећим колосецима, трасама и објектима же-
лезнице. На појединим местима, трасе изграђене водоводне 
мрежа паралелне су са постојећим колосецима железнице.

3.1.3. Канализациона мрежа и објекти
У оквиру железничког коридора налазе се деонице на 

којима је изграђена канлизациона мрежа која се на више 

места укршта са постојећим колосецима, трасама и објек-
тима железнице. На појединим местима, трасе изграђене 
канализационе мрежа паралелне су са постојећим колосе-
цима железнице.

3.1.4. Електроенергетска мрежа 
и објекти

Железничка контактнa мрежa (КМ) је изведена као ком-
пензована ланчаста КМ, за брзине вожње до 120 km/h и до 
160 km/h. Називни напон КМ износи 25 kV/50Hz. Носеће 
конструкције су челично-решеткасте, стубови се налазе у 
пружном појасу на просечном растојању од осе колосека 
2,7 m. Називна висина контактног проводника је 5,5 m.

Цела железничка КМ Србије се напаја из двадесет и јед-
не (21) електровучне подстанице (ЕВП) једнофазног систе-
ма 25 kV/50Hz које су смештене, на сваких 40–60 km, дуж 
КМ. На територији града Београда су изграђене две ЕВП: 

– ЕВП Земун 110/25 kV/50 Hz, снаге 2 x 7,5 MVA, везана 
директно на сабирнице 110 kV трансформаторске станице 
(ТС) 220/110/35 kV „Београд 5”, преко двофазног двостру-
ког надземног вода бр. Ж05АБ;
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– ЕВП Ресник 110/25 kV/50 Hz, снаге 2 x 7,5 MVA, везана 
директно на сабирнице 110 kV ТС 220/110 kV „Београд 3”, 
преко двофазног једноструког надземног вода бр. 137/1, и 
директно на сабирнице 110 kV тер моелектране „Колубара”, 
преко двофазног једноструког надземног вода бр. 137/2.

Подстанични сектори железничке КМ напајају се једно-
жилним надземним водом из најближе ЕВП. 

За потребе поузданог напајања невучних потрошача (ста-
ничне зграде, магацини, осветљење, телекомуникациона, же-
лезничка и сигнално-сигурносна постројења и уређаји, …) у 
свим железничким станицама су изграђене ТС 10/0,4 kV са 
прикључком на 10 kV мрежу и мрежом ниског напона (нн) 
0,4 kV, или су обезбеђени прикључци на дистрибутивну мре-
жу нн. Као резервни извор напајања сигнално-сигурносних 
постројења и уређаја са КМ у свим станицама је изграђена 
ТС 25/0,23 kV, са нн разводом, или дизел агрегат. Спољно 
осветљење станица је изведено помоћу светиљки које се по-
стављају на стубове висине 6–10m и/или 30 m.

У оквиру железничког коридора налазе се деонице из-
грађених електроенергетских објеката:

– надземни водови 400 kV број: 401/1, 412, 451/1 и 451/2;
– надземни водови 220 kV број: 204, 213/2, 228, 250, 

253/1, 277 и 294АБ;
– надземни водови 110 kV број: 101АБ/1, 104А/4, 104Б/1, 

104/10, 117/1, 130/1, 130/2, 130/3, 131/2 137/1, 137/2, 141, 
1178АБ и 1247;

– подземни водови 110 kV број: 171, 172/2, 1151, 1218, 
1233/1, 1250, 1264 и 1265;

– надземни и подземни водови 35 kV, 10 kV и 1 kV,
који се на више места укрштају, односно воде паралелно 

са постојећим колосецима мреже железнице. 
3.1.5. Телекомуникациона мрежа и објекти

За постојеће железничке пруге изграђен је сигурно-
сно-сигнални систем (систем телекоманде саобраћаја, си-
стем за контролу воза, станични сигнално-сигурносни уре-
ђаји, централизован систем са  праћење сигналних уређаја и 
систем за грејање скретница). Системом се управља из цен-
тра даљинског управљања Београд. 

Железничка телекомуникациона (тк) инфрастру ктура је 
базирана на бакарном каблу, који је положен у ров паралел-
но са пругом.

У оквиру железничког коридора налазе се деонице из-
грађених тк објеката:

– транспортни оптички тк каблови, положени у тк кана-
лизацији;

– приводни оптички и бакарни тк каблови, положени у 
тк канализацију и слободно у земљу,

које се на више места укрштају, односно воде паралелно 
са постојећим колосецима мреже железнице.

3.1.6. Топловодна мрежа и објекти
У оквиру железничког коридора налазе се деонице из-

грађене топловодне мреже које се на више места укрштају 
са постојећим колосецима мреже железнице. На појединим 
местима, трасе изграђене топловодне мрежа паралелне су 
са постојећим колосецима железнице.

3.1.7. Гасоводна мрежа и објекти
У оквиру железничког коридора налазе се деонице из-

грађеног транспортног гасовода од челичних цеви, прити-
ска до p=50 bara, деонице изграђене дистрибутивне гасо-
водне мреже од челичних цеви, притиска p=6÷16 bara, као и 
деонице изведене дистрибутивне гасоводне мреже од поли-
етиленских цеви, притиска p=1÷4 bara.

На појединим местима, ови гасоводи се укрштају, одно-
сно воде паралелно са постојећим колосецима железнице.

3.2. Планирано стање

3.2.1. Опис планиране железничке мреже
Београдски железнички чвор гради се према планској 

документацији још од Генералног плана Београда из 1923. 
године. Основа предложеног решења била је у тежњи да се 
раздвоје путнички и теретни саобраћај у оквиру железнич-
ког чвора Београд.

На седници Скупштине града Београда одржаној 11. 
марта 1971. године. донета је одлука да се железничка ста-
ница из савског амфитеатра премести у Прокоп. 

Међутим, како је дискусуја о ваљаности овог решења 
настављена и после доношења поменуте одлуке то се сао-
браћај до децембра 2018. године од када станица „Београд 
Центар” у Прокопу постаје главна железничка станица у 
Београду, одвијао по пругама и постројењима старог, али и 
новог београдског железничког чвора.

Прва решења о укључивању железничког саобраћаја 
у јавни градски превоз града Београда су 1977. године из-
радиле градске и железничке службе за планирање и про-
јектовање. Реализација овог концепта омогућена је изград-
њом Београдског железничког чвора. На пругама у оквиру 
Београдског железничког чвора од 1992. године почиње да 
саобраћа прва линија „Беовоз-а” на релацијама Батајница 
– Панчевачки мост / Панчево варош и Београд Центар/Ба-
тајница – Ресник. Возови из система БГ:воза почели су да 
саобраћају 1. септембра 2010. године на релацији Нови Бео-
град – Панчевачки мост – Нови Београд, Тренутно у систе-
му БГ:воза, возови саобраћају на следећим линијама:

1. линија – Батајница – Овча у дужини од око 31,3 km и
2. линија – Ресник – Овча у дужини од око 23 km 
5. линија – Младновац – Овча у дужини од око 62 km
6. линија – Лазаревац – Овча у дужини од око 68 km
Возови из система БГ:воза имају задржавање ради ула-

ска и изласка путника на 32 службених места. 
Мастер планом развоја саобраћајне инфраструктуре – 

СМАРТ ПЛАНОМ из 2017. године планиран је даљи развој 
система БГ воза. Предложена планска решења унета су у 
овај план.

– На линији 1 БГ воза планирано је успостављање више 
нових железничких станица као што су: Агостина Нета, Ал-
тина, Камендин и Батајница исток.

– На потезу од Макиша, постојећом трасом железничке 
пруге кроз тунел испод Церака, па све до Панчевачког мо-
ста односно новог службеног места – железничке станице 
Карабурма, планирано је увођење линије 3 БГ воза. За ову 
линију треба доградити део железничке инфраструктуре 
(укључујући и планирану станицу „Водоводска”) у зони 
ранжирне станице у Макишу, како би се остварила веза 
са планираном линијом 1 метроа у станици Макиш али и 
комплетну инфраструктуру којом би се у функцију ставила 
Железничка станица Карабурма (од постојећих, изведених, 
тунелских цеви у зони Панчевачког моста паралелно са Ви-
шњичком улицом на Ада Хуји). Дужина планиране линије 3 
БГ воза била би око 13,7 km.

– Планирано је увођење и реализација линије 4 БГ воза 
на потезу од службеног места – железничке станице Нови 
Београд до Аеродрома „Никола Тесла” и даље ка насељу 
Сурчин – Сурчинској улици, односно ка Националном 
стадиону и касније кроз подручје општине Сурчин ка Об-
реновцу. Осим станице у зони путничког терминала Аеро-
дрома „Никла Тесла” планирана је и станица Аутопут како 
би се омогућила веза са друмским уводним правцем који са 
југозапада уводи саобраћај у централну градску зону. Траса 
путничке железничке пруге потребно је у потпуности води-
ти одвојено од трасе теретне пруге. Пруга је планирана као 
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двоколсечна са ширином колосека од 1.435 mm и међуосо-
винким растојањем између колосека од 4 m. Дужина плани-
ране линије 4 БГ воза на деоници од службеног места – же-
лезничке станице Нови Београд до Националног стадиона 
била би око 23,5 km.

– Као један од нових делова Београдског железничког 
чвора планирана је изградња интермодалног контејнерског 
терминала у Батајници. За изградњу и функционисање пла-
нираног терминала, што се тиче железничке инфраструкту-
ре потребно изградити нови колосек од станице Батајница 
до комплекса терминала и то са леве стране постојеће пруге 
Батајница–Сурчин–Остружница.

– Генералним планом Београда планиран је развој при-
вредних делатности у зони Панчевачког рита са лучким 
подручјем. Сходно томе планирана је и железничка опслу-

га овог подручја, пругом која се као крак у зони службеног 
места Овча, одваја са железничке пруге Београд–Панчево.

– Нови, планирани део обилазне железничке пруге ко-
јим би се комплетирала ова пруга око града, планиран је на 
позицији од станице Бели поток преко Лештана и Винче, 
мостом преко Дунава на правцу ка Панчеву. Тиме би се у 
потпуности отворила могућност за кретање теретних ком-
позиција без уласка у централно градско подручје и значај-
но одвојило кретање теретних од путничких возова. Пла-
нирано је да се ова деоница железничке пруге користи и за 
потребе система БГ:воза.

– Планирано је увођење у систем два нова стајалишта 
која би имала значајну улогу у интермодалности система 
јавног транспорта путника, стајалиште Макензијева и ста-
јалиште Сајам.

Слика 7. Постојећа и планирана железничка мрежа и службена места
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Слика 8. Постојећe и планиранe линије БГ воза 

Планирана је реализација депоа за потребе БГ воза у зони 
ТПС Земун, ТПС Кијево и Железничке станице Карабурма.

Развоје појединих градских простора условиће увођење 
нових службених места (стајалишта) на железничким пру-
гама које ће користити и систем градско-приградске желе-
знице БГ воз.

У складу са тим, на делу магистралне пруге 103 (Београд 
центар) – Раковица – Јајинци – Мала Крсна – Велика плана, 
овим планом, планирано је увођење новог службеног места 
(стајалишта) код Робне куће „ИКЕА” у привредно-комерци-
јалној зони код петље „Бубањ поток” 

Даљим ширењем железничке мреже и увођењем нових 
линија БГ воза, могуће је на систем градско – приградске 
железнице повезати и општину Обреновац. Везу Обре-
новца на систем градско – приградске железнице могуће је 
остварити продужетком планиране линије 4 из правца На-
ционалног стадиона. Овај, планирани део система БГ воза 
био би плански сагледан посебним урбанистичким планом 
коме би претходила нека врста Студије оправданости и 
представљо би посебан део, линију 7 БГ воза Сурчин (На-
ционални стадион) – Обреновац. 

Поред развоја система БГ воза у нередном периоду пла-
нирана је модернизација и реконструкција следећих желе-
зничких пруга:

1. Магистралне пруге 101 (Београд центар – Стара Па-
зова – Шид – државна граница – (Товарник) и магистралне 
пруге 105 (Београд центар) – Стара Пазова – Инђија – Су-
ботица – државне граница – (Кelebia) које се на територији 
града поклапају;

2. Магистралне пруге 108 ((Београд Центар) – Ресник – 
Пожега – Врбница – државна граница – (Бијело поље));

3. Магистралне пруге 107 (Београд центар – Панчево 
главна – Вршац – државна граница;

4. Магистралне пруге 102 (Београд центар – Распутница 
„Г” – Раковица – Младеновац – Лапово – Ниш – Прешево – 
државна граница – (Табановце));

5. Дела магистралне пруге 102 (Београд центар – Распут-
ница „Г” – Раковица – Младеновац – Лапово – Ниш – Пре-
шево – државна граница – (Табановце)) – део од Јајинаца до 
Мале Крсне;

6. Магистралне пруга 111 Београд Ранжирна „А” – 
Остружница – Батајница која представља обилазну желе-
зничку пругу око града.

Као и изградња нових једноколосечних пруга:
1. Бели поток – Винча са мостом преко Дунава;
2. Нови Београд – Аеродром Никола Тесла – Обреновац.
Поред наведеног планирана је и:
1. изградња капацитета Железничке станице „Београд 

центар”;
2. реконструкција капацитета у станици Београд Ран-

жирна за потребе формирања контејнерског терминала;
3. изградња РТЦ Београд у Макишу;
4. изградња ТПС Земун и Кијево;
5. изградња Железничке станице Нови Београд.
Према значају у мрежи железничке станице су рангира-

не као:
– станице I ранга – висок степен атрактивности и опте-

рећења, значајно преседачко место;
– станице II ранга – стандардни степен оптерећења, ста-

нице у постепеном развоју;
– станице III ранга – умерен степен оптерећења.
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У оквиру Документације ПГР-а шинских система прило-
жени су Каталошки листови постојећих и планираних пут-
ничких железничких станица који у себи садрже ограниче-
ња и потенцијале развоја зоне железничке станице у складу 
са дефинисаним рангом.

У зонама планираних и постојећих железничких стаја-
лишта и станица које се налазе на уводно-изводним желе-
зничким правцима града потребно кроз детаљну планску 
разраду планирати простор за јавна паркиралишта. 

На свим железничким стајалиштима и станицама могу-
ће је планирање паркинга за бицикле.

3.2.2. Правила уређења и грађења железничке мреже
Железничка инфраструктура планира се на правцима 

развоја града регионалног и метрополитенског карактера, 
максимално усклађену са линијама јавног градског транс-
порта путника, чиме се остварује мултимодалност система.

У пружном појасу дозвољено је озелењавање ниском зе-
љастом вегетацијом (трава, покривачи тла).

У заштитном пружном појасу, изван пружног појаса, 
могу се планирати заштитни зелени појасеви или заштитни 
шумски појасеви, у функцији заштите насеља и/или пољо-
привредног земљишта од негативних ефеката саобраћаја и 
буке, визуелне заштите, као и заштите од одблеска, ветра и 
навејавања снега.

Заштитни зелени (шумски) појас могуће је планирати на 
растојању минимум од 10 m од пружног појаса, односно 16 
m – 18 m од осе колосека.

У инфраструктурном појасу забрањено је одлагање от-
пада, смећа као и изливање отпадних вода. Такође, у овом 
појасу, не сме се планирати постављање знакова, извора 
јаке светлости или било којих предмета и справа које бојом, 
обликом или светлошћу могу смањити видљивост желе-
зничких сигнала или који могу довести у забуну раднике у 
вези значења сигналних знакова.

У пружном и инфраструктурном појасу може се плани-
рати постављање надземних и подземних електроенергет-
ских водова, телеграфских и телефонских ваздушних лини-
ја и водова, цевовода и других водова и сличних објеката и 
постројења на основу испуњених услова и издате сагласно-
сти управљача инфраструктуре.

Укрштај водовода, канализације, продуктовода са же-
лезничком пругом је могуће планирати под углом од 900, а 
изузетно под углом који не може бити мањи од 600. Дубина 
укопавања испод железничке пруге мора износити мини-
мум 1.8 m, мерено од коте горње ивице прага до коте гор-
ње ивице заштитне цеви цевовода. Паралелно вођење трасе 
комуналне инфраструктуре са трасом железничке пруге, 
планирати тако да се иста води изван пружног појаса.

Одводњавање површинских вода мора бити контроли-
сано решено тако да се води на супротну страну од трупа 
железничке пруге.

Планиране водне површине – отворене канале је могуће 
предвидети паралелно са трасама железничких пруга, али 
тако да најближа ивица канала буде на растојању не мањем 
од 25 m рачунајући управно на осу колосека железничке 
пруге.

Технички услови:
Ширина колосека износи 1.435 mm
Полупречник кривине на отвореној прузи износи мин 

300 m.
Нагиб нивелете на отвореној прузи износи max 25 ‰.
Нагиб нивелете у станици на правцу износи max 1 ‰.
Размак између оса двоколосечних и паралелних пруга 

износи min 4 m.
Размак између оса колосека у службеном месту износи 

мин 4,75 m.

Утицај на окружење:
Могуће је планирати изградњу стамбених и пословних 

објеката али на растојању већем од 25 m мерено управно на 
осу најближег колосека постојеће железничке пруге и ван 
граница земљишта чији је корисник „Инфраструктура же-
лезнице Србије” а.д.

У заштитном пружном појасу, на удаљености 50 m од 
осе најближег колосека постојеће железничке пруге, не 
могу се планирати објекти у којима се производе експло-
зивна средства или складиште експлозивни и други слични 
материјали.

Уколико се планира изградња саобраћајнице паралелно 
са пругом, исту је могуће планирати ван земљишта чији је 
корисник железница, али тако да размак између железнич-
ке пруге и саобраћајнице буде толики да се између њих могу 
поставити сви уређаји и постројења потребни за обављање 
саобраћаја на прузи и путу, с тим да износи најмање 8 m ра-
чунајући од осовине најближег колосека железничке пруге 
до најближе тачке горњег строја пута. Уколико су и пруга и 
пут у насипу растојање између њихових ножица насипа не 
сме бити мање од 1 m, као ни мање од 2 m од железничких 
подземних инсталација.

3.2.3. Правила уређења и грађења за објекте у функцији 
железнице

намена површина – Железница – објекти у функцији железнице
– У оквиру службеног места могу се планирати комерци-
јални садржаји (трговина и угоститељство) изван пру-
жног појаса.

број објеката – У оквиру грађевинског комплекса дозвољена је изград-
ња више објеката, у складу са функционалном организа-
цијом и технолошким потребама.

међусобно растојање 
објеката 

– Међусобно растојање се одређује у складу са техноло-
шким потребама.
– Минимално међусобно растојање објеката је 1/2 виси-
не објекта, а з а објекте ниже од 8m не може бити мање од 
4 m, због потребе организовања противпожар ног пута.
– Оба дефинисана правила за међусобно растојање обје-
ката су искључујућа, односно када је међусобно расто-
јање одређено у складу са технолошким потребама веће 
од наведеног минималног међусобног растојања објекта 
од 1/2 висине (а за објекте ниже од 8 m не мање од 4 m), 
примењује се одређено растојање у односу на техноло-
шке потребе, у супротном примењује се дефинисано ми-
нимално међусобно растојање објекта од 1/2 висине (а за 
објекте ниже од 8 m не мање од 4 m).

висина објекта – Максимална висина се одређује према технолошким 
потребама.
– Објекат је могуће реализовати у више етажа у складу са 
технолошким потребама и наменом просторија.

кота пода приземља – Кота пода приземља се одређује у зависности од по-
стојеће инфраструктуре, планиране нивелације околног 
терена, као и технолошких потреба.

правила и услови 
за интервенције на 
постојећим објектима

– Сви постојећи објекти на парцели могу се заменити, 
реконструисати, доградити или надзидати у оквиру до-
звољених урбанистичких параметара и осталих правила 
грађења која ће се дефинисати у детаљнијој разради.
– У инфраструктурном појасу, осим у зони пружног по-
јаса, изузетно се могу задржати постојећи или изградити 
нови објекти који нису у функцији железничког саобра-
ћаја, а на основу издате сагласности управљача инфра-
структуре, која се издаје у форми решења, с тим да про-
писане мере заштите тих објеката спроводи инвеститор 
објекта о свом трошку. 

услови за слободне и 
зелене површине

– Потребно је максимално сачувати постојећа квалитет-
на стабла и уклопити их у ново решење.
– Просторно функционална организација и начин уре-
ђења зелених површина треба да је у складу са потреба-
ма примарне намене, функционалном организацијом и 
технолошким потребама.
– Зелене површине у комплексу железничке станице 
треба да остваре декоративну функцију.
– Отворене паркинг просторе засенити дрворедним сад-
ницама у травним баштицама.
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архитектонско 
обликовање

– Објекте пројектовати у духу савремене архитектуре, 
користећи савремене квалитетне материјале и боје у 
складу са технологијом процеса.
– Укол  ико се врши доградња, реконструкција или над-
зиђивање постојећег објекта, нове интервенције морају 
представљати складну архитектонску целину са постоје-
ћим објектом. 
– При материј ализацији свих објеката применити трајне 
и технолошки савремене материјале, изабране у складу 
са технолошким захтевима, важећим прописима и стан-
дардима за дату врсту објекта уз примену мера енергет-
ске ефикасности и звучне заштите. 
– Последња етажа се изводи у складу са технолошким 
потребама.

услови за ограђивање 
парцеле

– Појединачни делови комплекса у складу са техноло-
шким захтевима могу се оградити у складу са правилима 
ограђивања која ће се дефинисати у детаљнијој разради.

минимални степен
опремљености 
комуналном
инфраструктуром

– Нови објекат м ора имати прикључак на водоводну и 
канализациону мрежу, електричну енергију и телекому-
никациону мрежу или други алтернативни извор енер-
гије.
– Одводњавање површинских вода са објеката и слобод-
них површина предметног простора мора бити контро-
лисано и водити на супротну страну од трупа постојеће 
железничке пруге и колосека.

инжењерско-геолошки 
услови

– За сваки планирани објекат неопходно је урадити де-
таљна геолошка истраживања а све у складу са Законом 
о рударству и геолошким истраживањима („Службени 
гласник РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21). 
– Уколико се планира доградња или надоградња посто-
јећих објеката, неопходно је извршити проверу да ли 
објекат односно тло може да издржи планирану интер-
венцију.

остали услови – У оквиру јавних површина потребно је планирати ева-
куационе излазе у складу са Правилником о техничким 
нормативима за заштиту од пожара стамбених и послов-
них објеката и објеката јавне намене („Службени гла-
сник РС”, број 22/19).
– Мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна во-
зила до станице, сходно Правилника о техничким нор-
мативима за приступне путеве, окретнице и уређење 
платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећа-
ног ризика од пожара („Службени лист СРЈ”, број 8/95),
– Обавезна је хидрантска мрежа за гашење пожара, сход-
но Правилнику о техничким нормативима за инстала-
ције хидрантске мреже за гашење пожара („Службени 
гласник РС”, број 3/18).

фазност изградње – Дозвољена је фазна реализација објеката у функцији 
железнице, тако да свака фаза представља функционал-
ну и архитектонску целину.

За предметни План обављена је сарадња и добијени су 
услови AД за упрваљање јавном железничком инфраструк-
туром „Инфраструктура Железнице Србије”, број 3/2021-
493 од 12. априла 2021. године

3.2.4. Водоводна мрежа и објекти
У току израде даље пројектне и планске документације, 

обухваћене деонице водоводне мреже додатно заштитити, 
по потреби изместити и у случајевима потребе, планирати 
и нове деонице водоводне мреже.

Приликом планирања инсталација водовода потребно 
је водити рачуна о појасу заштите цевовода. Под појасом 
заштите цевовода подразумева се простор лево и десно од 
цевовода у коме није дозвољена градња и било каква интер-
венција која нарушава тај простор а одређује се на основу 
пречника и износи:

– до Ø300 mm  – 2,3 m
– од Ø300–Ø500 mm – 3 m
– преко Ø500 mm  – 5 m
Приликом изградње нових железничких линија и обје-

ката, водити рачуна да се, ни на који начин, не угрози по-
стојећа водоводна мрежа и објекти. Места на којима долази 
до укрштања са постојећим инсталацијама водовода по-
требно је додатно заштитити.

Сва укрштања водоводних инсталација са железницом 
морају се предвидети у заштитној цеви, касети и др. За-
штитне цеви у укрштају са железничком пругом морају се 

поставити испод трупа пруге у континуитету испод два ко-
лосека. Паралелно вођење траса водовода реализовати из-
ван пружног појаса.

За објекте железничких станица кроз израду техничке 
документације димезионисати водоводну мрежу тако да 
обезбедити довољан притисак и довољне количине вода 
за санитарне и противпожарне потребе. Водоводну мрежу 
опремити противпожарним хидрантима на прописаном 
одстојању поштујући важећи Правилник о техничким нор-
мативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за га-
шење пожара („Службени лист СФРЈ”, број 30/91), затвара-
чима, испустима и свим осталим елементима неопходним 
за њено правилно функционисање и одржавање. 

За предметни План обављена је сарадња и добијени су 
услови ЈКП „Београдски водовод и канализација”, А. бр. 6857/
I4-1/328/20 број А/98 од 18. фебруара 2020. године, као и допу-
на услова број 18181/I4-1/424/21 од 7. априла 2021. године

3.2.5. Канализациона мрежа и објекти
У току израде даље пројектне и планске документације, 

обухваћене деонице канализационе мреже додатно зашти-
тити, по потреби изместити и у случајевима потребе, пла-
нирати и нове деонице канализационе мреже.

Приликом изградње нових железничких линија и обје-
ката, водити рачуна да се, ни на који начин, не угрози по-
стојећа канализациона мрежа и објекти. Места на којима 
долази до укрштања са постојећим инсталацијама канали-
зације потребно је додатно заштитити.

Сва укрштања канализационих инсталација са железни-
цом морају се предвидети у заштитној цеви, касети и др. За-
штитне цеви у укрштају са железничком пругом морају се 
поставити испод трупа пруге у континуитету испод два ко-
лосека. Паралелно вођење траса канализације реализовати 
изван пружног појаса.

За предметни План обављена је сарадња и добијени су 
услови ЈКП „Београдски водовод и канализација”, А. бр. 6857/3 
број I4-1/327/20 од 19. фебруара 2020. године као и допуна 
услова број 18181/3 број I4-1 /423/21 од 14. априла 2021. године 

3.2.6. Електроенергетска мрежа и објекти
У оквиру границе Плана планира се реконструкција 

постојеће и изградња нове железничке инфраструктуре, 
односно стабилних постројења електричне вуче (напојни 
водови, електровучне подстанице (ЕВП), контактна мрежа 
(КМ) …) и погонских електроенергетских (ее) постројења 
(трансформаторске станице (ТС), ее мрежа, расвета …). 

При реконструкцији постојећих и изградњи нових пру-
га планира се компензована ланчаста КМ изнад колосека 25 
kV/50Hz, за брзине вожње до 200 km/h, са постројењима за 
секционисање КМ и постројењима за даљинско управљање 
стабилним постројењима електричне вуче. 

Возни вод (контактни проводник и носеће уже) КМ по-
ставити на обртне конзоле, које се причвршћују на носеће 
конструкције КМ (стубови и портали). Носеће конструкци-
је КМ поставити у пружном појасу, на одстојању од 2,7 до 
3,1 m од лица стуба до осе колосека.

Све металне конструкције у близини КМ уземљити пре-
ко шине повратног вода или са посебним уземљивачем.

Стубове КМ димензионисати према очекиваној затезној 
сили оптерећења КМ, водећи рачуна о потребним међусоб-
ним растојањима од осталих подземних инсталација. 

Постојеће ЕВП које су дотрајале и/или технолошки за-
стареле реконструисати, односно заменити постојећу опре-
му новом истих или бољих техничких карактеристика. У 
складу са електровучним прорачунима планира се повећа-
ње инсталисане снаге ЕВП на 2 x 10 MVА или 2 x15 MVА. 
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За потребе напајања возова дуж планиране пруге, као 
и повећања обима саобраћаја на постојећој прузи, планира 
се изградња ЕВП капацитета 2 x 15 MVА, са монофазним 
трансформаторима преносног односа 110/27,5 kV/50 Hz. 

Услед специфичности изградње ЕВП оставља се „Инфра-
структура железнице Србије” АД да одреди начин изградње 
(слободностојећи објекат или ЕВП у склопу објекта), снагу, ве-
личину простора/просторије, тaчну локацију, приступ објекту, 
као и место прикључења ЕВП кроз израду техничке докумен-
тације сходно динамици изградње, обиму саобраћаја, профилу 
пруге, техничким захтевима КМ, могућности прикључења на 
преносну мрежу и технолошким захтевима опреме ЕВП.

Планиране ЕВП прикључити, по принципу „улаз-излаз”, на 
постојеће 110 kV водове, или директно из разводног построје-
ња 110 kV, сходно положају планиране ЕВП и расплету водова 
110 kV, у складу са условима АД „Електромрежа Србије”.

За ЕВП, као и њене прикључне водове на преносну мре-
жу потребно је израдити посебан план детаљне регулације. 

Због промене конфигурације КМ, дотрајалости и застаре-
лости опреме и расположивог простора у зградама, планира 
се изградња потпуно нових постројења за секционисање КМ. 

За потребе поузданог напајања невучних потрошача, у 
свим планираним железничким станицама планира се из-
градња ТС 10/0,4 kV са прикључком на дистрибутивну 10 
kV мрежу ОДС „ЕПС дистрибуција” и мрежом ниског на-
пона (нн) 0,4 kV. Као резервни извор напајања сигнално-си-
гурносних постројења и уређаја са КМ у свим планираним 
железничким станицама се планира ТС 25/0,23 kV са при-
кључком са возног вода КМ и нн разводом. 

Напајање нових потрошача се изводи са нн развода пла-
нираних ТС кабловским водовима 1 kV, који се полажу у 
пружном појасу, на железничком земљишту, или дуж сао-
браћајница.

За осветљење приступних саобраћајница, перона, под-
ходника и платоа на железничким станицама/стајалишти-
ма планира се спољашње осветљење.

Такође, у складу са реконструкцијом и модернизацијом 
постојећих железничких станица планира се реконструк-
ција постојећих погонских ее постројења.

Потребан број и локације ТС биће одређене техничком 
документацијом.

За постојећу железничку инфраструктуру могуће је ра-
дити санације, адаптације и реконструкције, ако то у бу-
дућности због потреба интервенција и ревитализација буде 
неопходно, а не може бити сагледано у овом часу, а све у 
складу са правилницима, као и другим стандардима, који се 
односе на пројектовање и извођење радова на железничкој 
инфраструктури. 

Измештање подземних водова 110 kV није дозвољено. 
Такође, није дозвољено угрожавати поменути вод, који је 
положен на просечној дубини од 1,2 m испод површине тла, 
тако што се изнад њега може скидати слој земље само до 
нивоа од 0,5 m изнад кабла. 

За постојеће водове дефинисан је заштитни појас који 
износи:

– 30 m од крајњег фазног проводника, за надземне водо-
ве 400 kV и 220 kV;

– 25 m од крајњег фазног проводника, за надземне водо-
ве 110 kV;

– 2 m од ивице рова, за подземне водове 110 kV,
са обе стране вода.
На месту укрштаја надземних водова 400 kV, 220 kV и 110 

kV са планираном пругом надземне водове, по потреби, из-
диђи на прописну висину изнад пруге, не мању од 14 m ме-
рено од горње ивице шине до најближе тачке проводника, уз 
механичко и електрично појачање, у складу са прописима.

На месту укрштаја надземних водова 35 kV са пругом, 
надземне водове 35 kV каблирати.

Уколико се при извођењу радова угрожавају подземни 
водови 35 kV, 10 kV и 1 kV потребно их је заштитити, одно-
сно где то није могуће изместити. 

Постављање нових ее каблова у инфраструктурном по-
јасу вршити на основу издате сагласности „Инфраструкту-
ра железнице Србије” а.д..

У оквиру коридора железничке мреже планира се заме-
на кабловског вода 110 kV број 171. Уопштено, кабловски 
водови 110 kV полажу се у рову дубине 1,4 m и ширине 1 m. 
На прелазима испод коловоза саобраћајнице и на местима 
где се очекују већа механичка напрезања тла ее водове 110 
kV поставити у кабловску канализацију или заштитне цеви 
(капацитета: 3 x Ø200 mm + 2 x Ø160 mm + 1 x Ø40 mm).

У оквиру коридора железничке мреже планира се ре-
конструкција надземних водова број: 117/1, 130/1/2/3, 1247, 
као и увођење надземно вода број 117/1 у ТС 220/110 kV 
„Београд 3”.

За предметни План обављена је сарадња и добијени 
су услови AД „Електромрежа Србије”, број 130-00-UTD-
003-191/2020-002 од 8. марта 2020. године и допуна услова 
број 130-00-UTD-003-442/2021-002 од 15. априла 2021. го-
дине, као и услови ОДС „ЕПС дистрибуција” Београд број 
Е-641/20 од 8. септембра 2020. године и услове Е -641-1/20 
од 12. априла 2021.

3.2.7. Телекомуникациона мрежа и објекти
Како је постојећи сигурносно-сигналног систем дотра-

јао и застарео планира се његова реконструкција и изград-
ња новог сигурносно-сигналног систем на планираним ста-
ницама. Опрема сигналног система мора поуздана, погодна 
за проширење и лако одржавање.

У складу са реконструкцијом и модернизацијом елек-
тровучних и електроенергетских постројења и модерниза-
цијом система даљинског управљања планира се и модер-
низација опреме у центру даљинског управљања Београд.

У циљу развоја железничке телекомуникационе (тк) ин-
фраструктуре, дуж свих деоница железничких пруга, пла-
нираних и постојећих, планира се полагање два оптичка тк 
кабла. Каблови се полажу у каналету на међустаничном ра-
стојању, односно у канализацији у железничким станицама. 
Са сваке стране пруге полаже се по један оптички кабл.

Такође, планира се измештање и заштита постојећих 
пружних бакарних тк каблова дуж свих деоница железнич-
ких пруга. За потребе повезивања тк и сигналне опреме у 
реону станице, у станичним подручјима се планира локал-
на мрежа. Постојеће диспечерске уређаје демонтирати и по-
ставити нове.

Дуж свих деоница железничких пруга планира се уград-
ња система који има за циљ обезбеђивање функционисање 
система за контролу возова и комуникације службеног осо-
бља. У станицама, појединим стајалиштима и у близини ту-
нела планира се постављање базних станица система.

У станицама/стајалиштима, као и другим објектима же-
лезничког система, планирају се савремени тк системи (теле-
фонска и рачунарска инсталација, систем видео надзора, сат-
ни систем, систем разгласа, систем информационих табли, 
систем контроле приступа, систем сигнализације провале, 
стабилни систем за дојаву пожара, СОС систем) у складу са 
потребама „Инфраструктура железнице Србије” АД.

Уколико се при извођењу радова угрожава постојећа тк 
мрежа потребно ју је заштитити, односно где то није могуће 
изместити. 

Постављање нових тк каблова у инфраструктурном по-
јасу вршити на основу издате сагласности „Инфраструкту-
ра железнице Србије” а.д..
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За предметни План обављена је сарадња и добијени су 
услови Телеком Србија Дел. Број 46834/2-2020 од 4. марта 
2020. године и допуна услова Дел.Број 126453/2-2021 од 1. 
априла 2021. године

3.2.8. Топловодна мрежа и објекти
У току израде даље пројектне и планске документације, 

обухваћене деонице топловодне мреже додатно заштитити, 
а у случајевима неопходности и изместити. Такође, у случа-
јевима потребе, планирати и нове деонице мреже система 
даљинског грејања.

Заштитна зона за магистрални топловод, у којој није до-
звољена изградња супраструктурних објеката, износи по 2 
m са обе стране цеви.

Заштитне цеви у укрштају са железничком пругом мо-
рају се поставити испод трупа пруге у континуитету испод 
два колосека. 

У свему поштовати прописе из Одлуке о снабдевању то-
плотном енергијом у граду Београду („Службени лист Града 
Београда”, број 43/07) и Правила о раду дистрибутивних си-
стема („Службени лист Града Београда”, број 54/14).

За предметни План обављена је сарадња и добијени су 
услови ЈКП „Београ дске електране”, број предмета X-1658/3, 
од 3. марта 2020. као и додатна сарадња број X-1647/2 од 2. 
априла 2021. године 

3.2.9. Гасоводна мрежа и објекти
Делови изведене гасоводне мреже налазе се на коридо-

рима којима се планира проширење система железнице. У 
току израде даље пројектне и планске документације, обу-
хваћене деонице гасоводне мреже додатно заштитити, а у 
случајевима неопходности и изместити. Такође, у случаје-
вима потребе, планирати и нове деонице гасоводне мреже.

Заштитна зона, у оквиру које је забрањена свака градња 
објеката супраструктуре, за транспортни гасовода од че-
личних цеви, притиска до p=50 bara износи по 30 m мере-
но са обе стране цеви, за дистрибутивни гасовод челичних 
цеви, притиска p=6÷16 bara, по 3 m мерено са обе стране 
цеви, а за дистрибутивни гасовод од полиетиленских цеви, 
притиска p=1÷4 bara, по 1 m мерено са обе стране цеви.

У свему поштовати одредбе из Правилника о условима 
за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасово-
дима притиска већег од 16 бар („Службени гласник РС”, бр. 
37/13 и 87/15) и Правилника о условима за несметану и бе-
збедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска 
до 16 бар („Службени гласник РС”, број 86/15), као и оста-
лих важећих прописа и техничких норматива из машинске 
и грађевинске струке.

За предметни План обављена је сарадња и добијени су 
услови ЈП „Србијагас”, Сектор за развој, број предмета 06-
07/2864 од 28. априла 2020. године, као и додатна сарадње 
број 06-03/6526 од 8. априла 2021. године

4. Општа правила уређења и грађења метро система

Метро систем се састоји од траса метро линија, станица, 
евакуационих и евакуационо – вентилационих шахтова и 
депоа.

Инфраструктурни појас метро система је појас са обе 
стране метро пруге у ширини од 5 m управно од осе крајњег 
колосека за надземне деонице, односно простор ширине 4 
m управно од спољне ивице конструкције објекта метроа за 
подземне деонице. У зони инфраструктурног појаса могу се 
планирати и градити само објекти у функцији метро система.

Заштитни појас метро система је простор са обе стране 
метро пруге ширине 25 m рачунајући од осе крајњег коло-

сека, односно спољне ивице конструкције метро објекта, 
испод трасе у ширини 5 m и изнад конструкције подземног 
метро објекта од објекта до површине земље. Заштитни по-
јас обухвата и земљишни простор станичних подручја који 
обухвата све објекте, инсталације и приступне путеве. 

У зони заштитног појаса трасе метро система, осим у 
зони инфраструктурног појаса, изузетно се могу градити 
објекти који нису у функцији метро система, а на основу 
испуњених услова и сагласности коју издаје управљач ин-
фраструктуре метро система ако је изградња тих објеката 
предвиђена урбанистичким планом јединице локалне са-
моуправе која прописује његову заштиту. Прописане мере 
заштите тих објеката спроводи инвеститор о свом трошку.

У зони заштитног појаса могу се постављати надземне и 
подземне инсталације – цевоводи и постројења на основу по-
себно издатих услова управљача метро система. Делови ових 
система, изузетно се могу постављати у зони инфраструк-
турног појаса уз посебне услове управљача метро система.

У зони заштитног појаса изнад метро објекта, на површи-
ни терена и за подземне објекте, на простору између спољне 
ивице конструкције метро објекта до површине земље, град-
ња нових зграда и других инжењерских објеката, изузетно се 
дозвољава уз посебне услове управљача метро система.

4.1. Планирано стање

4.1.1. Опис планираног метро система
Планиране су три метро линије.
Метро линије 1 и 2 плански се разрађују на основу пре-

длога из Мастер плана развоја саобраћајне инфраструктуре 
– СМАРТ ПЛАНА из 2017. године који је усвојен на седни-
ци Скупштине града Београда 26. септембра 2017. године.

Трасе и станице на метро линијама 1 и 2 су након усва-
јања СМАРТ ПЛАНА, даље детаљније разрађене кроз Ге-
нерални пројекат, Преходну студију оправданости коју је 
израдила француска фирма „EGIS Rail”4 као и на основу 
техничких решења из Идејног пројекта прве фазе прве ли-
није која су током израде плана у форми идејних решења 
достављена обрађивачу Плана од стране ЈКП Београдски 
метро и воз.

Овим планом на генералном – концептуалном нивоу 
планира је Метро линија 3 на потезу од Бањице до Бежаније 
која се води преко Аутокоманде, Железничке станице „Бео-
град центар”, Бетон хале ка Блоку 61 и Бежанији, а у скла-
ду са концептуалним решењем метро линије 3 достављеног 
обрађивачу Плана од стране ЈКП Београдски метро и воз.

У даљој фази развоја метро система као крак I метро ли-
није потребно је трасу метроа планирати на потезу од Ба-
новог брда трасом Ибарске магистрале ка Гробљу Орловача 
и планираном депоу ЈГС-а „Врбин поток”, како би се овај 
градски правац са великим потенцијалима за градњу садр-
жаја различитих намена повезао на метро мрежу. Овај део 
метро система биће предмет посебне студије оправданости, 
техничке и планске разраде. 

Планиране метро линије:
– Метро линија 1 на потезу Макиш – Миријево у дужи-

ни од око 21,1 km са укупно двадесет и једном станицом, 
са краком на делу од Бановог брда до Гробља „Орловача” и 
планираног депоа ЈГП „Врбин поток” дужине око 7,2 km.

– Метро линија 2 на потезу Депо Бежанија – Миријево 
у дужини од око 19,2 km са укупно двадесет и две станице 
и делом трасе од око 0,8 km ка железничкој метро станици 
Ж.С. Земун 
4 Метро линије 1 и 2 Београда, Генерални пројекат и Претходна студија оправда-

ности, Egis Rail i Egis. d.o.o. Beograd, 2019. године
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– Метро линија 3 на потезу Бањица – Блок 61 – Бежанија, у дужини од око 22,7 km, са укупно двадесет и три станице.
Прва метро линија, је у зони Макишког поља планирана по терену у дужини од око 2,1 km, да би након станице Макиш 

била вођена подземно до Миријева. Крак прве метро линије на потезу од Бановог брда ка Гробљу „Орловача” и планира-
ном депоу ЈГП „Врбин поток”, води се подземно.

Друга метро линија, целом својом дужином од Железничке станице Земун до Миријева води се подземно, сем на делу 
од станице Кванташка пијаца где се због уласка у планирани депо води површински.

Трећа метро линија, целом својом дужином од Бањице до Бежаније води се подземно, осим: на делу од станице Бе-
жанијско гробље, где се због уласка у планирани депо траса води површински и на делу од Клиничког центра Србије до 
железничке станице Београд центар у Прокопу, где је траса планирана на објекту. Предложене линије 1 и 2 укрштају се на 
позицији Савског трга и у Миријеву, линије 2 и 3 код парка „Мањеж” код Београдске арене и код Бежанијског гробља, а 
линије 1 и 3 на Тргу републике.

Начин градње се на појединим деоницама може мењати и прилагодити бољим техничким решењима израдом планова 
детаљне регулације.

Депои за метро композиције планирани су у Макишком пољу и Бежанији.
Одлуком о изради ПГР-а шинских система дефинисана је фазна реализација метро система:
1. фаза – део прве метро линије од метро станице Железник до метро станице Карабурма,
2. фаза – део прве метро линије од метро станице Карабурма до метро станице Миријево,
3. фаза – друга линија метро система и 
4. фаза – трећа линија метро система.
За крак прве метро линије од Бановог брда ка Гробљу „Орловача” и планираном депоу ЈГП „Врбин поток”, обавезна је 

израда претходне студије оправданости и идејног пројеката пре почетка израде детаљне планске разраде за метро систем у 
предметном подручју. 

Метро линија 1
Метро линија 1 планирана је на следећем правцу:
Железник – Макиш – Жарково – Беле воде – Трговачка – Пожешка – Парк „Баново брдо” – Ада Циганлија – Сајам – 

Мостар – Савски трг – Трг Републике – Скадарлија – Дунав – Панчевачки мост –Карабурма – Ада Хуја – Вишњичка – Ми-
ријевски булевар – 7. гимназија – Миријево.

У складу са техничким решењима, траса је планирана по терену на делу од станице Железник до станице Макиш у ду-
жини од 2,1 km. На овом делу траса се води кроз простор планираног депоа за метро и површине у функцији саобраћаја, и 
има две станице које су планиране на терену, станице Железник и Макиш. Уз станицу Макиш планирана је почетно-завр-
шна станица планиране линије БГ воза.

Део трасе од станице Макиш до станице Беле воде планира се у отвореном ископу (cut&cover) у дужини од око 2,15 km. 
Деоница у дужини од око 11,2 km од станице Беле воде до станице Панчевачки мост планирана је у дубоком тунелу, док 

се деоница од станице Панчевачки мост до Миријева планира у отвореном ископу (cut&cover) у дужини од око 5,7 km.
Вођење крака прве мeтро линије у дужини од око 7,2 km, од Бановог брда ка Гробљу „Орловача” и планираном депоу 

ЈГП „Врбин поток”, планира се подземно. Прецизно вођење метро система на овој деоници биће одређено кроз израду 
претходне студије оправданости и идејног пројеката. 

Метро линија 2
Метро линија 2 је планирана на следећем правцу:
Депо Бежанија – Кванташка пијаца – ЖС Земун – Нови Новосадски пут – Филипа Вишњића – Стадион Земун – Сењ-

ски трг – Александра Дубчека – Општина Нови Београд – Меркатор – Арена – Сава центар – Блок 18 – Савски трг – Ма-
њеж – Макензијева – Јужни булевар – Шуматовачка – Војислава Илића – Цветкова пијаца – Мите Ружића – Устаничка 
– Миријево.

Траса је, према техничкој документацији, на делу од депоа Бежанија до петље „Змај” и Железничке станице Земун до 
станице Сава центар, планирана у отвореном ископу (cut&cover) док је од станице Сава центар до станице Миријево пла-
нирана у дубоком тунелу. 
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Слика 9. Планиране линије Београдског метро система 

Метро линија 3
Метро линија 3 планирана је на следећем правцу:
Паунов брег – Бањица – Трошарина – Степа Степановић 

– Браће Јерковић – Централно гробље – Витановачка – Ау-
токоманда – ЖС Београд центар – Клинички центар Србије 
– Мањеж – Пионирски парк – Трг Републике – Бетон хала 
– ТЦ Ушће – Арена – ЖС Нови Београд – „Аirport city” – 
Гандијева – Душана Вукасовића – Војвођанска – Бежанијско 
гробље и депо Бежанија

Траса треће метро линије је, према техничкој докумен-
тацији, планирана у отвореном ископу (cut&cover) на делу 
од Бежаније до Блока 42, у дубоком тунелу на делу трасе од 
Блока 42 до Бањице, осим на делу од планиране метро ста-
нице Клинички центар до метро станице Ж.С. Београд цен-
тар где би се траса водила на објекту.

Планирани број путника на метро линијама
Према подацима из Идејног пројекта прве фазе линије 

1 – Концептуално решење линије 3 београдског метроа, на 
основу резултата моделирања метро система, највеће опте-
рећење би било на линији 1 и то на делу од станице Дунав 
до Панчевачког моста са бројем путника од око 10.220 у ју-
тарњем вршном сату, у смеру ка Карабурми. На потезу од 
станице Ада Циганлија до Савског трга оптерећење метро 
линије 1 у смеру ка Савском тргу би било преко 9.600 пут-

ника у јутарњем вршном периоду. На линији 2 најоптереће-
нија деоница би била између станица Блок 18 и Савски трг 
са бројем путника од око 9.120 у јутарњем вршном перио-
ду. Очекивани број путника треће метро линије у јутарњем 
вршном периоду креће се око 24.600, а на најоптерећенијој 
деоници очекује се око 6.150 путника по смеру.

Очекује се да ће најпрометнија станица метро станица 
у 2033+ години бити станица Савски трг са 12.200 путника, 
на линији 1 односно 12.840 на линији 2, у јутарњем вршном 
сату. На линији 3 као најпрометнија станица у 2033+ годи-
ни планира се станица Трг републике са 9.430 путника у ју-
тарњем вршном периоду

Метро линије БРОЈ ПУТНИКА НА САТ 
(јутарњи вршни час – 2033+ година)

Метро линија 1 40 600
Метро линија 2 37 00
Метро линија 3 24 600
Укупно метро мрежа 102 200
Максимално на деоници метро линија 1 10 220
Максимално на деоници метро линија 2 9 120
Максимално на деоници метро линија 3 6 150

Табела 3 – Прогнозирани број путника метро система5

5 Conceptual solution for Line 3 – Final Report, EGIS and subcontactors, Beograd 2021.
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Слика 10. Оптерећење планираних линија Београдског 
метро система 2033+ године6 

Метро мреже као део мултимодалне стратегије
Увођењем метро система у систем јавног транспорта 

планирана је реораганизација постојећих линија јавног 
градског саобраћаја, са сврхом опслуге, односно довођења 
путника до капацитетних шинских система.

Планира се реорганизација конвенционалних видова 
превоза – аутобуског, тролејбуског и делом трамвајског си-
стема.

Посебно значајна у том смислу треба да буду места укр-
штања више видова шинских система – метроа, БГ воза али 
и трамвајског система.

Неке од позиција на којима је према решењима из Гене-
ралног пројекта, СМАРТ плана и концептуалног решења 
метро линије 3, планирано укрштање метро система са дру-
гим подсистемима јавног градског транспорта путника су:

На метро линији 1:
1. Станица Железник – терминус аутобуског подсистема 

и почетно завршна станица планиране прве линије метроа;
2. Станица Макиш – почетно завршна станице планира-

не линије 3 Бг Воза и планиране прве линије метроа;
3. Станица Трговачка – Станица аутобуских линија јав-

ног градског транспорта и планиране прве линије метроа;
4. Станица Ада Циганлија – Станице аутобуских линија 

јавног градског транспорта  путника и планиране прве ли-
није метроа;

5. Станица Сајам – Планирано укрштање линија БГ воза 
и планиране прве линије метроа, као и аутобуских и трам-
вајских линија система јавног транспорта путника;

6. Станица Мостар – Станица аутобуских и трамвајских 
линија на мосту Газела и у Савској улици и планиране прве 
линије метроа;

7. Станица Савски трг – Планирано укрштање прве и 
друге линије метроа, трамвајских и аутобуских линија;

8. Станица Трг Републике – Планирано укрштање прве 
и треће линије метроа, тролејбуских, аутобуских линија и 
планираних трамвајских линија;

9. Станица Скадарлија – Укрштање постојећих трамвај-
ских и аутобуских линија дуж улице Џорџа Вашингтона и 
планиране прве линије метроа;
6 Conceptual solution for Line 3 – Final Report, EGIS and subcontactors, Beograd 2021.

10. Станица Панчевачки мост, терминус аутобуских ли-
нија јавног транспорта путника, стајалиште БГ воза и пла-
ниране прве линије метроа;

11. Станица Карабурма – почетно завршна станица ли-
није 3 БГ воза, станица планиране трамвајске линије (про-
дужетак од окретнице Омладински стадион) и планиране 
прве линије метроа;

12. Станица Вишњичка, укрштање аутобуских линија 
јавног градског транспорта, и линије прве линије метроа;

13. Станица Миријево – Планирано укрштање прве и 
друге линије метроа, и аутобуских линија јавног транспор-
та путника.

На метро линији 2:
1. Станица Депо Бежанија – станица на којој се укрштају 

друга и трећа линија метроа.
2. Станица Кванташка пијаца – станице аутобуског под-

система јавног транспорта и станица планиране друге ли-
није метроа 

3. Железничка станица Земун – станица у систему БГ 
воза, терминус аутобуских линија 

4. Станица Нови Новосадски пут – станице аутобуског 
подсистема јавног транспорта и станица планиране друге 
линије метроа.

5. Станица Сењски трг – укрштање линије метроа два са 
постојећим аутобуским и планираним трамвајским линијама.

6. Станица Арена , укрштање друге и треће метро линије 
и линија аутобусјког подсистема транспорта путника.

7. Станица Сава центар – станица аутобуског и трамвај-
ског подсистема јавног транспорта путника и станица пла-
ниране друге линије метроа.

8. Станица Савски трг – планирано укрштање прве и 
друге линије метроа трамвајских и аутобуских линија јав-
ног транспорта путника.

9. Станица Мањеж – више станица аутобуског, трамвај-
ског и тролејбуског подсистема јавног транспорта путника 
и станица планиране друге линије метроа и треће линије 
метроа.

10. Станица Макензијева – планирано укрштање линија 
БГ воза и планиране друге линије метроа као и тролејбуских 
и аутобуских линија система јавног транспорта путника.

11. Станица Јужни булевар – станица аутобуског подси-
стема јавног транспорта путника и станица планиране дру-
ге линије метроа.

12. Станица Војислава Илића – станица аутобуског и 
тролејбуског подсистема јавног транспорта путника и ста-
ница планиране друге линије метроа.

13. Станица Цветкова пијаца – станица трамвајског и 
аутобуског подсистема јавног транспорта путника и стани-
ца планиране друге линије метроа.

14. Устаничка – терминус аутобуских и трамвајских ли-
нија јавног транспорта путника и станица планиране друге 
линије метроа.

15. Станица Миријево – Планирано укрштање прве и 
друге линије метроа и аутобуских линија јавног транспорта 
путника.

На метро линији 3:
1. Станица „Паунов брег” – терминус тролејбуских ли-

нија и станица аутобуских линија у систему јавног транс-
порта путника, почетно – завршна станица треће метро ли-
није.

2. Станица Бањица – терминус трамвајских линија и 
станица аутобуских и тролејбуских линија у систему јавног 
транспорта путника и станица треће метро линије.

3. Станица Трошарина – терминус аутобуских линија и 
станице трамвајског подсистема јавног траспорта путника 
и станица треће метро линије.
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4. Станица Аутокоманда – станица трамвајског и ауто-
буског подсистема јавног транспорта путника и станица 
планиране треће метро линије.

5. Станица Ж. С. Београд центар – планирано укршта-
ње линија БГ воза и планиране треће линије метроа, као и 
планираних трамвајских и постојећих аутобуских линија 
система јавног транспорта путника.

6. Станица Мањеж – више станица аутобуског, трамвај-
ског и тролејбуског подсистема јавног превоза путника и 
станица планиране друге и треће линије метроа

7. Станица Пионирски парк – Планирана станица треће 
линије метроа, са планираним трамвајским линијама и по-
стојећим аутобуским линијама система јавног транспорта 
путника.

8. Станица Трг Републике укрштање прве и треће ме-
тро линије, тролејбуских и аутобуских линија планираних 
трамвајских линија.

9. Станица Арена, укрштање друге и треће метро лини-
јеа и линија аутобуског подсистема транспорта путника

10. Станица Ж.С. Нови Београд – више линија аутобу-
ског и трамвајског подсистема јавног транспорта путника и 
станица планиране треће линије метроа.

11. Станица Војођанска – укрштање постојећих аутобу-
ских и планираних трамваских линија са трећом линијом 
метро система.

12. Станица Депо Бежанија – станица на којој се укр-
штају друга и трећа линија метроа

Јавни паркинг (Park & Ride) 
У зони појединих станица метроа планирани су јавни 

паркинзи типа „park&ride” који морају бити уклопљени 
у шире просторно решење станице, како би се остварила 
пуна функционалност метро система и осталих видова са-
обраћаја.

ЛИНИЈА НАЗИВ СТАНИЦЕ ОКВИРНИ БРОЈ ПМ
1 Железник 550
1 Карабурма 450
1 Сајам 600

1/2 Миријево 550
2 Ж.С. Земун 400
2 Устаничка 250
3 Паунов брег (Булевар Ослобођења) 400
3 Аутокоманда 250

2/3 Депо Бежанија 250

Табела 4. Планирани капацитети и потенцијалне лока-
ције за „park & ride” паркиралишта.

Сходно расположивим просторним могућностима и 
другим урбаним ограничењима поједине локације предло-
жене за реализацију ове врсте паркиралишта, могу бити 
промењеног капацитета и преиспитане са аспекта позиције 
кроз израду планова детаљне регулације.

У зони станица метроа, при даљој разради плана, пред-
видети паркинге за бицикле и остале видове микро возила 
(возила на електрични погон мале констуктивне носивости 
која су намењена за превоз једне особе на кратким релаци-
јама и која се деле на електричне бицикле (брзи и спори), 
електричне тротинете и остала возила микромобилности 
(електрични ролери, електрични скејтборд и остали...)).

4.1.2. Правила уређења и грађења метро система
Метро систем се планира на доминантним и најоптере-

ћанијим градским коридорима, чиме се отвара могућност 
редукције обима путовања појединим средствима превоза 
и реорганизације конвенционалних видова јавног транс-
порта путника. 

Линијама метро система оплужити зоне и садржаје пове-
ћане атракције, као и главне преседчке тачке у систему јав-
ног транспорта путника, са посебним освртом на развојну 
димензију коју овај систем има на градске просторе који се 
налазе у гравитационим зонама и доменту метро станица.

Траса метро линија може се водити подземно, по терену 
и надземно (на мостовским конструкцијама).

У зависности од начина подземног вођења трасе разли-
кују се типови градње (графика7):

1. подземно у дубоком ископу (ТБМ машином – „Tunnel 
boringmachine”)

2. подземно у плитком (отворено и покривеном) ископу 
(„Cut&Cover”)

Ширина колосека метро система износи 1.435 mm, а ра-
стојање између оса колосека 3,5 m.

Максимални подужни нагиб на траси износи 4,0%, изу-
зетно 4,5% у случају других условљености, а на основу про-
вере кроз техничку документацију.

Минимални радијус хоризонталне кривине на траси из-
носи Rmin=150 m, за трасу у плитком ископу и по терену, 
односно Rmin=250 m за трасу у дубоком тунелу, док је ми-
нимални радијус кривине у депоу Rmin=90 m.

Минимални радијус вертикалне кривине на траси износи 
Rmin=3.200 m, изузетно Rmin=2.500 m у случају других усло-
вљености, а на основу провере кроз техничку документацију.

Максимална оперативна брзина композиција на траси је 
80 km/h.

Минимална дужина правца трасе метроа у зони станице 
износи 120 m.

Растојање између осе колосека и ивице станичне плат-
форме износи 1.485 mm.

Растојање између врха шине и станичне платформе из-
носи 1.150 mm.

Дужина кола у оквиру композиције износи 18 m, тро-
делне гарнитуре 54 m, а четвороделне 72 m, висина кола 
орјентационо 3,85 m.

Точкови на возним гарнитурама морају бити челични.
Напајање система планира се системом треће шине са 

напоном од 1500 VDC.
Режим вожње возова у метро систему – аутоматски.
Капацитет станичних платформи планира се минимум 

за четвороделну возну гарнитуру као и према прогнозира-
ном броју путника. 

Ширина станичне платфоме планира се за несметано 
обављање свих функција путника и техничког особља, че-
кање, кретање, информисања, минимум 4 m.

Ниво услуге за станице Београдског метроа за пешачки 
поток 0,7 путника/m², a за простор чекања 1,4 путника/m².

Метро станице
Метро станице представљају нови ентитет у планира-

њу Београда и као такве свој утицај манифестују пре свега 
фреквентношћу корисника, а тиме и степен атрактивности 
подручја у коме се налази. Оријентациона зона утицаја је-
сте радијус од 400 до 600 m око метро станице. Њихов ути-
цај се највише исказује:

– повећањем вредности земљишта и некретнина;
– већом заступљености комерцијалних садржаја;
– интензивнијем коришћењем грађевинског земљишта;
– иницирањем реконструкције и ремодулације урбаног 

ткива.
У изграђеним централним градским зонама метро ста-

нице позиционирати и архитектонски пројектовати тако да 
7 Генерални пројекат и Претходна студија оправданости, Метро линије 1 и 2, Egis 

2019. год.
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унапређују постојећи урбани контекст са функцијама које 
су комплементарне са непосредним окружењем. У оквиру 
браунфилд локација у централним градским зонама ме-
тро станице позиционирати и архитектонски пројектовати 
тако да подстичу урбане пројекте регенерације подручја.

Метро станице у оквиру средње и рубне зоне позициони-
рати и архитектонски пројектовати тако да формирају локал-
не центре и подстичу даљу урбанизацију предметног подручја.

Метро станице могу бити површинске, надземне и под-
земне.

Површинске станице су станице на површини терена, 
надземне станице су станице изнад површине терена, а 
подземне станице су станице испод површине терена.

Илустративни приказ подземне, површинске и надземне 
метро станице

Површинске и надземне метро станице се састоје од ста-
ничне зграде у којој се налази:

– станични хол – вестибил;
– техничке и оперативне просторије станице;
– перони.
Подземне метро станица се састоји од надземних и под-

земних садржаја у функцији метро станице.
Надземни садржаји су:
– објекти или надстрешнице у функцији приступа ме-

тро станицама (улази/излази) који садрже степеништа, еле-
ваторе и ескалаторе;

– евакуациони излази;
– објекти или решетке техничких просторија станице за 

потребе вентилације и одвођења дима.
Подземни садржаји су:
– станични хол – вестибил (са могућим комерцијалним 

делатностима); 
– техничке и оперативне просторије станице;
– перони;
– подходници.
Зона метро станице јесте простор који обухвата све по-

требне садржаје метро станице.
Јавне просторе метро станице димензионисати у одно-

су на дефинисани ранг и планирани број путника у вршном 
часу, тако да се омогући неометан ток путника, као и ефи-
касна евакуацију у случају пожара.

Према значају у мрежи метро станице су рангиране као:
– метро станице I ранга – висок степен атрактивности и 

оптерећења, значајно преседачко место,
– метро станице II ранга – стандардни степен оптереће-

ња, станице у постепеном развоју
– метро станицеа III ранга – умерен степен оптерећења.
У оквиру Документације ПГР-а шинских система при-

ложени су Каталошки листови планираних метро станица 
који у себи садрже ограничења и потенцијале развоја зоне 
метро станице у складу са дефинисаним рангом.

Евакуациони и евакуационо-вентилациони шахт
У складу са противпожарним условима планирани су 

евакуациони и евакуационо-вентилациони шахтови

Евакуациони шахт се састоји од евакуационог степени-
шта.

Евакуационо-вентилациони шахт се састоји од надзе-
мног и подземног дела. Надземни садржаји су евакуациони 
излази и објекти или решетке техничких просторија шахта 
за потребе вентилације и одвођења дима. Подзмени садр-
жаји су техничке и оперативне просторије шахта.

Депо
Депо метроа представља простор у оквиру кога је ор-

ганизовано одржавање и гаражирање возних гарнитура. 
Поред наведеног, у оквиру главног метро депоа за систем 
Београдског метроа у Макишу, планирана је реализација 
центра за контролу рада целокупног метро система.

У сателитском депоу Бежанија планирано је обављање 
функција одржавања и гаражирања возних средстава у ма-
њем обиму од обима ових активности планираних у глав-
ном депоу.

Пројектом главног депоа осигурати следеће функције:
– Дневно одржавање возних средстава;
– Превентивно одржавање возних средстава;
– Корективно одржавање возних средстава;
– Одржавање инфраструктуре;
– Гаражирање возних средстава;
– Надгледање радне мреже;
– Тестирање возних средстава.
Да би испунио ове функције депо треба да садржи:
– Станицу за сервисирање;
– Постројење за прање возова;
– Објекат за одржавање возова,
– Фиксно постављену радионицу за одржавање;
– Колосеке за гаражирање;
– Објекте за административне послове;
– Паркинг за аутомобиле;
– Друмски приступ за аутомобиле и камионе (за доста-

вљање робе потебне за одржавање);
– Центар за контролу рада;
– Пробни колосек.

4.1.3. Правила уређења и грађења за објекте у функцији 
метроа

4.1.3.1. Правила уређења и грађења за метро станицу
тип станице – ПОВРШИНСКА И НАДЗЕМНА СТАНИЦА
намена – Површина јавне намене.

– Станица јавног градског превоза са припадајућим са-
држајима (билетарнице, санитарни чворови, канцелари-
је, техничке просторије) и хоризонталним и вертикал-
ним комуникацијама.
– У оквиру станице могу се наћи и комерцијални садр-
жаји (трговина и угоститељство).
– Дозвољена је изградња инфраструктурних објеката у 
функцији метроа.

положај метро станице – Метро станицу планирати у оквиру зоне станице.
број етажа – Могуће је пројектовати метро станицу у више етажа.
приступ метро станици – У складу са процењеним обимом путника приступ 

објекту станице остварити са јавне површине (станич-
ног платоа).
– Приступ метро станици планирати на начин да не оме-
та пешачке токове.
– Приступе остварити са јавне површине и/или са оста-
лих површина у јавном коришћењу. 
– Приступ метро станици мора бити у складу са Правил-
ником о техничким стандардима планирања, пројекто-
вања и изградње објеката којима се осигурава несметано 
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и 
старим особама („Службени гласник РС”, број 22/15).

кота призмеља – Кота приземне етаже је максимално 0.2 m виша од коте 
јавне површине (станичног платоа) са које се приступа.
– Станични плато код наздемне станице може бити на 
објекту (мосту).
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архитектонско 
обликовање

– Објекат пројектовати у духу савремене архитектуре уз 
примену савремених материјала у складу са наменом.
– Потребно је максимално користити нова техничко-тех-
нолошка решења у циљу енергетски ефикасније градње.
– Кров пројектовати као раван, односно плитак коси кров 
(до 15 степени) са одговарајућим кровним покривачем.

однос према комуналној 
инфраструктури

– Минимални степен опремљености комуналном инфра-
структуром метро станице је прикључак на водоводну, 
канализациону, електроенергетску и телекомуникациону 
мрежу.

инжењерскогеолошки 
услови

– За сваку метро станицу неопходно је урадити детаљна 
геолошка истраживања а све у складу са Законом о ру-
дарству и геолошким истраживањима („Службени гла-
сник РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

остали услови – Потребно је планирати евакуационе излазе у складу са 
Правилником о техничким нормативима за заштиту од 
пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне 
намене („Службени гласник РС”, број 22/19).

фазност изградње – Дозвољена је фазна реализација тако да свака фаза 
представља функционалну и архитектонску целину.

тип станице – ПОДЗЕМНА СТАНИЦА
намена – Површина јавне намене

– Подзмени садржаји припадају површинама у функцији 
саобраћаја – метро станица.
– Станица јавног градског превоза са припадајућим са-
држајима (билетарнице, санитарни чворови, канцелари-
је, техничке просторије) и хоризонталним и вертикал-
ним комуникацијама.
– У оквиру станице могу се наћи и комерцијални садр-
жаји (трговина и угоститељство).
– Дозвољена је изградња инфраструктурних објеката у 
функцији метроа.

надземна намена – Површина јавне намене.
положај метро станице – Метро станицу планирати у оквиру зоне станице.
број етажа – Могуће је пројектовати метро станицу у више етажа.
приступ метро станици 
(улаз – излаз)

– Позиционирање приступа метро станица планирати 
тако да се у што већој мери омогући веза са другим ви-
довима јавног транспорта са добром доступности кори-
сницима немоторизованих видова транспорта.
– Приступе позиционирати на начин да буду видљиви са 
пешачких и бициклистичких токова а да их не ометају. 
– У складу са процењеним обимом путника обезбедити 
адекватан број приступа метро станици, а не мање од 2 
за подземне станице.
– Приступе остварити са јавне површине и/или са оста-
лих површина у јавном коришћењу. 
– Приступ метро станици мора бити у складу са Правил-
ником о техничким стандардима планирања, пројекто-
вања и изградње објеката којима се осигурава несметано 
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и 
старим особама („Службени гласник РС”, број 22/15).

висинска регулација 
приступа метро станице 
и надземних отвора 

– Приступе метро станица могуће је пројектовати као 
објекте максималне коте венца 6 m од коте тротоара.
– Надземне отворе техничких просторија пројектовати у 
нивоу терена, у случајевима када то технички није могу-
ће, дозвољено је пројектовање објеката максималне коте 
венца 3 m од коте тротоара.

архитектонско 
обликовање

– Вентилационе отворе као и друге техничке отворе у 
функцији станице не ограђивати, потребно их је архитек-
тонски уклопити у терен или партерно уређење. Потреб-
но их је пројектовати на минимум 8 m од отвора стамбе-
них и пословних објеката, као и ван зоне коловоза.
– У реализацији метро станице применити савремене мате-
ријале у складу са наменом и техничким потребама. Такође, 
потребно је максимално користити нова техничко-техно-
лошка решења у циљу енергетски ефикасније градње.

однос према комуналној 
инфраструктури

– Инфраструктурни системи који се укрштају или воде 
паралелно са метро станицом, морају се водити:
– у простору између горње плоче објекта станице и кон-
струкције саобраћајнице или пешачке/бициклистичке 
стазе;
– у простору између бочних зидова објекта станице и ре-
гулационе линије зоне станице.
– у оквиру метро станице у посебно планираним касета-
ма или галеријама. 
– Минимални степен опремљености комуналном ин-
фраструктуром метро станице је прикључак на водовод-
ну, канализациону, електроенергетску и телекомуника-
циону мрежу.

инжењерскогеолошки 
услови

– За сваку метро станицу неопходно је урадити детаљна 
геолошка истраживања а све у складу са Законом о ру-
дарству и геолошким истраживањима („Службени гла-
сник РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

остали услови – У оквиру јавних површина потребно је планирати ева-
куационе излазе у складу са Правилником о техничким 
нормативима за заштиту од пожара стамбених и послов-
них објеката и објеката јавне намене („Службени гла-
сник РС”, број 22/19).

фазност изградње – Дозвољена је фазна реализација тако да свака фаза 
представља функционалну и архитектонску целину.

4.1.3.2. Правила уређења и грађења за евакуациони шахт
намена – Површина јавне намене

– Подзмени садржаји припадају површинама у функцији 
саобраћаја – метро станица.
– Технички објекат у функцији метро система који се са-
стоји од евакуационог степеништа.

приступ – Обезбедити приступни пут за ватрогасна возила, сход-
но Правилнику о техничким нормативима за  приступ-
не путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна 
возила у близини објеката повећаног ризика од пожара 
(„Службени лист СРЈ”, број 8/95).

висинска регулација 
надземних отвора

– Надземне отворе шахта пројектовати у нивоу терена, 
у случајевима када то технички није могуће, дозвољено 
је пројектовање објеката максималне коте венца 3 m од 
коте тротоара, без ограђивања, имајући у виду основну 
функцију намене у којој се налази.

однос према комуналној 
инфраструктури

– Минимални степен опремљености комуналном ин-
фраструктуром шахта је прикључак на водоводну, ка-
нализациону, електроенергетску и телекомуникациону 
мрежу.

инжењерскогеолошки 
услови

– За сваки планирани евакуациони шахт неопходно је 
урадити детаљна геолошка истраживања а све у складу 
са Законом о рударству и геолошким истраживањима 
(„Службени гласник РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

4.1.3.3. Правила уређења и грађења за евакуационо-венти-
лациони шахт

намена – Површина јавне намене
– Подзмени садржаји припадају површинама у функцији 
саобраћаја – метро станица.
– Технички објекат у функцији метро система који се са-
стоји од евакуационог степеништа, вентилационог шах-
та и других техничких просторија у функцији извлачења 
дима у случају п ожара, као и одржавања метро система.

приступ – Обезбедити приступни пут за ватрогасна возила, сход-
но Правилнику о техничким нормативима за приступ-
не путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна 
возила у близини објеката повећаног ризика од пожара 
(„Службени лист СРЈ”, број 8/95).

висинска регулација 
надземних отвора

– Надземне отворе шахта пројек товати у нивоу терена, 
у случајевима када то технички није могуће, дозвољено 
је пројектовање објеката максималне коте венца 3 m од 
коте тротоара, имајући у виду основну функцију намене 
у којој се налази.

архитектонско 
обликовање

– Вентилационе отворе као и друге техничке отворе у 
функцији шахта не ограђивати, потребно их је архитек-
тонски уклопити у терен или партерно уређење. Потреб-
но их је пројектовати на минимум 8 m од отвора стам-
бених и пословних објеката, као и ван зоне коловоза и 
бициклистичких стаза. 

однос према комуналној 
инфраструктури

– Минимални степен опремљености комуналном ин-
фраструктуром метро станице је прикључак на водовод-
ну, канализациону, електроенергетск у и телекомуника-
циону мрежу.
– Обезбедити  хидрантску мрежу за гашење пожара, 
сходно Правилнику о техничким нормативима за инста-
лације хидрантске мреже за гашење пожара („Службени 
гласник РС”, број 3/2018).

инжењерскогеолошки 
услови

– За сваки планирани евакуационо-вентилациони шахт 
неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања а 
све у складу са Законом о рударству и геолошким истра-
живањима („Службени гласник РС”, бр. 101/15, 95/18 и 
40/21).

4.1.3.4. Правила уређења и грађења за депо
намена површина – Површина у функцији саобраћаја.

– Објекти у функцији одржавања и гаражирања метро 
система.

број објеката – Дозвољена је изградња више објеката на парцели.
архитектонско 
обликовање

– Објекте пројектовати у духу савремене архитектуре уз 
примену савремених материјала а у складу са наменом.
– Потребно је максимално користити нова техничка и тех-
нолошка решења у циљу енергетски ефикасније градње.
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услови за ограђивање 
парцеле

– Обавезно је ограђивање комплекса.

минимални степен 
опремљености 
комуналном 
инфраструктуром 

– Објекти морају имати прикључак на водоводну и ка-
нализациону мрежу, електричну енергију и телекомуни-
кациону мрежу и топловодну или гасоводну мрежу или 
други алтернативни извор енергије.

инжењерско-геолошки 
услови

– За сваки новопланирани објекат неопходно је урадити 
детаљна геолошка истраживања а све у складу са Зако-
ном о рударству и геолошким истраживањима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 101/15 и 95/18 и 40/21).

остали услови – У оквиру јавних површина потребно је планирати ева-
куационе излазе у складу са Правилником о техничким 
нормативима за заштиту од пожара стамбених и послов-
них објеката и објеката јавне намене („Службени гла-
сник РС”, број 22/19).
– Обезбедити приступни пут за ватрогасна возила, сход-
но Правилнику о техничким нормативима за приступ-
не путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна 
возила у близини објеката повећаног ризика од пожара 
(„Службени лист СРЈ”, број 8/95),
– Обезбедити хидрантску мрежу за гашење пожара, 
сходно Правилнику о техничким нормативима за инста-
лације хидрантске мреже за гашење пожара („Службени 
гласник РС”, број 3/2018).

фазност изградње – дозвољена је фазна реализација тако да свака фаза 
представља функционалну и архитектонску целину.

За предметни План обављена је сарадња и добијени 
су услови ЈКП Београдски метро и воз 67-2/20 од 2. марта 
2020, као и допуна услова 67-3/20 од 29. маја 2020. године, 
67-4/20 од 7. јула 2020. године и 67-16/20 од 29. априла 2021. 
године, као и Услови Секретаријата за саобраћај IV-08.Бр. 
344.4-2/2020 од 2. марта 2020. године и допуна услова IV-08 
Бр. 344.4-13/2021 од 5. априла 2021. 

4.1.4. Водоводна мрежа и објекти
У оквиру границе коридора метро система налазе се 

деонице на којима се планиране метро станице и трасе ме-
троа на више места укрштају са изграђеном водоводном 
мрежом и објектима. Све три линије метроа укрштају се 
Главним тунелским доводом Т1 пречника Ø1800 m m на ра-
зличитим позицијама. Метро линија 1 у зони око построје-
ња за пречишћавање ППВ „Баново брдо” укршта се са Глав-
ним тунелским доводом Т1 који је на дубини од око 48 m од 
коте терена.

Стратегијом развоја београдског водоводног система 
планирана је изградња II тунелског довода али за њега није 
урађена ни планска a ни техничка документација. Укршта-
ње Метро линија 1 са планираним II тунелским доводом је 
у зони око резервоара „Јулино брдо”.

У току израде даље пројектне и планске документације, 
обухваћене деонице водоводне мреже додатно заштитити, 
по потреби изместити и у случајевима потребе, планирати 
и нове деонице водоводне мреже, изузев у случајевима када 
постоји довољна дебљина надслоја између линија метроа и 
постојећих цевовода. 

За објекте метро станица кроз израду техничке доку-
ментације димезионисати водоводну мрежу тако да обез-
бедити довољан притисак и довољне количине вода за 
санитарне и противпожарне потребе. Водоводну мрежу 
опремити противпожарним хидрантима на прописаном од-
стојању поштујући важећи Правилник о техничким норма-
тивима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара 
(„Службени гласник РС”, број 3/18), затварачима, испусти-
ма и свим осталим елементима неопходним за њено пра-
вилно функционисање и одржавање. 

За предметни план обављена је сарадња и добијени су 
услови ЈКП „Београдски водовод и канализација”, А. бр. 
6857/I4-1/328/20 број А/98 од 18. фебруара 2020. године као 
и допуна услова број 18181/ I4-1/424/21 од 7. априла 2021. 
године

4.1.5. Канализациона мрежа и објекти
У оквиру границе коридора метро система налазе се де-

онице на којима планиране метро станице и трасе метроа 
на више места укрштају са изграђеном примарном кана-
лизационом мрежом и објектима. У зони моста преко Аде 
траса метро линије 1 пролази испод КЦС „Чукарица”.

КЦС „Чукарица” има два црпилишта – Топчидерско и Чука-
ричко, која су на на дубини од око 11 m од коте терена. У зони 
улице Стевана Првовечаног укршта се са кишним колектором 
– Нови Мокролушки колектора димензија 550/550 cm који иде 
до исуста у реку Саву. У зони метро станице Савски трг, поред 
постојеће КЦС „Железничка станица” (у функцији) са довод-
ним колекторима и потисима, изграђена је КЦС „Савски трг”.

Такође, у оквиру границе коридора метро система нала-
зе се деонице на којима се планиране метро станице и трасе 
метроа на више места укрштају са планираном примарном 
канализационом мрежом и објектима. У зони моста преко 
Аде на траси метро линије 1 поред постојеће планирана је и 
нова канализациона црпна станица КЦС „Чукарица – нова” 
(Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу КЦС 
„Чукарица – нова” са потисним водом до преливне грађевине 
код „Господарске механе” Градске општине Чукарица и Сав-
ски венац („Службени лист Града Београда”, број 89/20)). Ме-
тро линије 2 и 3 на делу имећу улица Стевана Првовечаног и 
Краља Милана крштају се са планираним фекалним колекто-
ром – тунелом Хитна помоћ – Венизелосова димензија мин. 
ФК2500 mm (План детаљне регулације за изградњу фекалног 
колектора од Хитне помоћи до Улице Венизелосова, град-
ске општине Савски венац, Врачар, Палилула и Стари град 
(„Службени лист Града Београда”, брoj 73/16) који је на дуби-
ни од око 23 m до 34 m од коте трена. Дуж трасе метро ли-
није 1 на делу између станица Скадарлија и Карабурма (дуж 
улица Венизелисова, Поекареова, Булевар Деспота Стефана и 
Вишњичка) планиран је а делом и изведен главни одводник 
употребљених вода – ИНТЕРЦЕПТОР, димензија 380/380 cm.

Имајући на виду да су канализациони објекти круте 
конструкције, које не трпе велика хоризонтална ни верти-
кална померања, као ни ломљење трасе, чији положај дик-
тира хидраулика, неопходно је трасу планиране метро ли-
није и локације метро станица усагласити са постојећом и 
пројектованим трасама капиталних објеката Београдског 
канализационог система, пре свега: Интерцептором, пла-
нираним Тунелом Хитна помоћ – Венизелосова, планира-
ним растеретним колектором за кишне воде Булбулдерског 
слива, укључујући и постојеће и планиране канализационе 
објекте на њима (планирану грађевину на раскрсници Вој-
воде Добрњца и Венизелосове и планирани завојни шахт 
на раскрсници улица Цвијићеве и Поенкареове, планирану 
преливну грађевину на раскрсници Миријевског булевара 
и Вишњичке улице), као и са постојећим канализационим 
колекторима са којима постоји колизија.

У току израде даље пројектне и планске документације, 
обухваћене деонице канализационе мреже додатно зашти-
тити, по потреби изместити и у случајевима потребе, пла-
нирати и нове деонице канализационе мреже уз услов да се 
ни на који начин не нарушава постојеће (водећи рачуна о 
превезивању свих објекта који су повезани на канализаци-
ју) а ни будуће стање канализационог система.

За објекте метро станица кроз израду техничке доку-
ментације дефинисати начин повезивања атмосферских и 
употребљених вода на градску канализациону мрежу. 

За предметни План обављена је сарадња и добијени су 
услови ЈКП „Београдски водовод и канализација”, А. бр. 
6857/3 број I4-1/327/20 од 19. фебруара 2020. године, као и 
допуна услова број 18181/3 број I4-1 /423/21 од 14. априла 
2021. године.
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4.1.6. Електроенергетска мрежа и објекти
У оквиру границе коридора метро система изграђени су 

следећи електроенергетски објекти:
– трансформаторске станице (ТС) 110/10 kV: „Београд 

19”, „Београд 36” и „Београд 38”
– надземни водови 220 kV број: 228, 250 и 294АБ;
– надземни водови 110 kV број: 104/2, 104/10, 117/1, 

129АБ/1, 130/1, 146АБ, 197А/2, 197Б, 1178АБ, 1211АБ, 
1240АБ и 1247;

– мешовити водови (надземне и подземне деонице) 110 
kV број: 1250 и 1251;

– подземни водови 110 kV број: 171, 172/1, 172/2, 1151, 
1203/3, 1216, 1218, 1233/1, 1233/2, 1264 и 1265”;

– ТС 35/10 kV: „Зелени венац”, „Баново брдо” и „Нови 
Београд 3”;

– разводно постројење 35 kV „Карабурма”
– већи број надземних и подземних водова 35 kV, 10 kV 

и 1 kV;
– већи број ТС 10/0,4 kV,
који се на више места укрштају, воде паралелно, или су 

изграђени на траси метро система. 
У оквиру границе коридора метро система планирана је 

изградња различитих електроенергетских (ее) објеката за 
потребе напајања метро система:

– прикључна разводна постројења (ПРП) 110 kV;
– трансформаторске станице (ТС) 110/35 kV;
– мрежа напојних водова 35 kV са одговарајућим раз-

водним/прикључним постројењима;
– ТС за осветљење и напајање;
– ТС за напајање електро вуче.
ПРП 110 kV служи за преузимање и расподелу електрич-

не енергије. У том смислу, у непосредној близини сваке пла-
ниране ТС 110/35 kV, за потребе метро система, планирана 
је изградња ПРП 110 kV, како би се омогућило прикључење 
ТС 110/35 kV на преносну мрежу 110 kV.

Планирано је да се ПРП изгради као затворено, гасом 
изоловано, постројење, како би се смањио утицај елек-
тромагнетног поља на људе. За изградњу ПРП потребно је 
обезбедити простор минималне површине 30 х 30 m², који 
мора бити физички одвојен, оградом, од простора за сме-
штај ТС 110/35 kV, због природе власништва (АД „Електро-
мрежа Србије”). Планирани простор за смештај ПРП мора 
имати директан колски приступ, од тврде подлоге најмање 
ширине 5 m, до најближе јавне саобраћајне површине. Како 
би се скратила дужина напојних водова 110 kV, између пре-
носне мреже 110 kV и ПРП, простор треба лоцирати што је 
ближе постојећој преносној мрежи 110 kV.

Планирано је да ПРП буде повезано на најближу прено-
сну мрежу 110 kV двострано, путем два независна напојна 
вода 110 kV, положена дуж јавних површина, како би се оси-
гурала поузданост у случају одржавања и/или прекида вода. 

ТС 110/35 kV служи за трансформацију напона прено-
сне мреже 110 kV у напон дистрибутивне мреже 35 kV. У 
том смислу, у непосредној близини метро система планира-
на је изградња ТС 110/35 kV, како би се омогућило напајање 
метро система електричном енергијом.

Планирано је да се ТС изгради као затворено, гасом изо-
ловано, постројење. За изградњу ТС је потребно обезбедити 
простор минималне површине 35 х 35 m², који мора бити 
физички одвојен, оградом, од простора за смештај ПРП, 
због природе власништва (ЈКП „Београдски метро и  воз”). 
Планирани простор за смештај ТС мора имати директан 
колски приступ, од тврде подлоге најмање ширине 5 m, до 
најближе јавне саобраћајне површине. Како би се скратила 
дужина водова 35 kV, између ТС и прикључних просторија, 

простор треба лоцирати што ближе линији метроа, али ван 
метро система јер су трансформатори 110/35 kV масивни 
и морају се поставити на површини у нивоу терена (или са 
незнатним одступањем).

Планирано је да ТС буде повезана на најближе ПРП 110 
kV са два подземна вода 110 kV, положена дуж јавних повр-
шина.

Како би се осигурала поузданост у случају одржавања и/
или прекида рада, планирано је да свака ТС 110/35 kV са-
држи два типска трансформатора 110/35 kV снаге 40 MVA.

Како су ТС 110/35 kV главни подсистем за напајање ме-
тро система, дуготрајан за пројектовање и изградњу, број и 
локацију ТС треба одабрати тако да се омогући даљи развој 
метроа (нове линије, продужење постојећих линија, пове-
ћање капацитета линија, повећање броја водова 35 kV, и др.)

Како би метро могао функционисати у случају престан-
ка напајања једне од ТС 110/35 kV, квар или/и одржавање, 
треба одабрати снагу подсистема која је већа од просечне 
снаге потребне за све линије.

Оријентационо, просечна снага потребна за све линије 
је око 120 MVA (44 MVA – линија 1 (34 – MVA прва фаза), 36 
MVA – линија 2 и 40 MVA – линија 3) на основу чега је потреб-
но изградити око седам (7) ТС 110/35 kV снаге 2 x 40 MVA.

Мрежа напојних водова 35 kV служи за провођење елек-
тричне енергије од ТС 110/35 kV до ТС за осветљење и на-
пајање и ТС за напајање електро вуче. У том смислу, у непо-
средној близини сваке планиране ТС 110/35 kV, у станици 
метро система или у самој ТС 110/35 kV, планирана је из-
градња ПРП 35 kV, како би се омогућио развод мреже 35 kV 
дуж метро система. 

Планирано је да се од разводног постројења 35 kV, у ТС 
110/35 kV, до ПРП 35 kV положе два кабловска вода 35 kV, у 
истом рову дуж јавних површина. Такође, планирано је да 
се од ПРП 35 kV, дуж метро система у оба смера, до ТС за 
осветљење и напајање и ТС за напајање електро вуче поло-
же по два кабловска вода 35 kV. 

Полагањем два кабловска вода 35 kV, дуж метро система, 
планирано је да се напајање ТС врши са два независна изво-
ра, како би се задовољили безбедносни захтеви (ниво распо-
ложивости напајања). Мрежа напојних водова 35 kV треба да 
омогући нормално функционисање метро система у случају 
испада једне ТС 110/35 kV, услед квара или/и одржавања.

Планирано је да се мрежом напојних водова 35 kV упра-
вља из контролног центра, смештеног у депоу „Макиш”, 
преко „SCADA” (Supervisory Control And Data Acquisition – 
Надзорна контрола и прикупљање података) система, сход-
но возном парку.

ТС за осветљење и напајање служе за напајање крајњих 
невучних потрошача електричне енергије у метро систе-
му (станице, депои, тунелска опрема и др.). У том смислу, 
у свакој станици и депоу планирана је изградња две ТС за 
осветљење и напајање, како би се омогућило нормално 
функционисање метро система у случају испада једне ТС. 

Због безбедносних захтева, планирано је да се свака ТС 
напаја из два различита извора. Односно, једну ТС прикљу-
чити, по принципу „улаз-излаз”, на један вод 35 kV, који је 
планиран дуж метро система, а другу ТС прикључити на 
други вод 35 kV.

Од ТС до невучних потрошача електричне енергије пла-
нирано је полагање нисконапонске (нн) мреже водова 0,4 kV.

Као резервни извор напајања невучних потрошача могу-
ће је прикључење ТС, или њихових нн разводних построје-
ња 0,4 kV, на дистрибутивну мрежу „Електродистрибуција 
Србије” д.о.о. Београд.

Потребна величина и положај ТС, у оквиру станице и 
депоа, биће одређена техничком документацијом.



8. новембар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 102 – 43

За сигурносно осветљење на станицама, депоима и туне-
лу, као и за напајање опреме за заштиту од пожара, у свакој 
станици и депоу планирана је изградња посебне техничке 
просторије у коју ће се сместити сигурносни извор напаја-
ња (резервно напајање) и друга потребна опрема.

Оријентационо, потребан ниво осветљености за путни-
ке, особље, техничке просторије и др. креће се између 150–
500 lx.

ТС за напајање електро вуче служе за напајање возова 
електричном енергијом. У том смислу, у станицама и депо-
има планирана је изградња ТС за напајање електро вуче, 
како би се омогућило напајање возова путем треће шине 
(позитиван круг) и кроз обе возне шине (негативан круг).

Планирано је да већина ТС за напајање електро вуче са-
држи једну типску трансформаторско исправљачку групу 
снаге 5 MVA, док би се на одговарајућим местима, због по-
узданости и сигурности система напајања, налазиле две не-
зависне паралелне трансформаторско исправљачке групе.

Због безбедносних захтева, планирано је да се свака ТС 
напаја из два различита извора. Односно, сваку другу ТС 
дуж метро система прикључити, по принципу „улаз-излаз”, 
на један од водова 35 kV, који су планирани дуж метро си-
стема.

За напон напајања електричне вуче планиран је напон 
1500 VDC, уобичајен за метрое великог капацитета, јер 
нема техничких и економских потешкоћа (мањи број ТС 
за вучу, мања струја, мањи пад напона, мањи губици, боља 
преносивост енергије, кратки спој се лакше открива и др., у 
односу на 750 VDC).

Како трећа шина омогућава много већу струју од надзе-
мног система, планирано је да се напајање возних средста-
ва врши системом треће шине са којом је возно средство 
спрегнуто, електрично и механички, преко специјалног 
електромеханичког уређаја (пантограф). Трећу шину поста-
вити са спољне стране колосека, тако да контакт са панто-
графом буде са доње стране шине, како би се спречило гу-
бљење контакта услед мраза, нечистоћа и др. 

Како се трећа шина дели на деонице и под-деонице по 
опреми за дистрибуцију електричне вуче, како би се огра-
ничио утицај квара или/и одржавање дела линије на коло-
секу, у станицама и депоима планирана је изградња просто-
рије за подсекционисање електро вучне силе.

Број и локације ТС за напајање електро вуче и просто-
рија за подсекционисање електро вучне силе, као и ди-
мензије њихове опреме, одредиће се преко одговарајућих 
програма за симулацију електро вуче уважавајући ограни-
ченост простора на неким станицама, величину возног пар-
ка, број колосека, и др., кроз техничку документацију.

Од ТС за напајање електро вуче до треће шине, односно 
активне возне шине, планирано је полагање напојних и по-
вратних водова 1,8/3 kVDC.

Планирано је да систем напајања електро вуче буде изо-
лован од земље, како би се избегли проблеми са залуталом 
струјом, и оптимизован за употребу система регенеративног 
електро кочења возова, као и друге начине уштеде енергије.

Систем напајања електро вуче треба да омогући нормал-
но функционисање метро система у случају испада једне од 
четири у низу ТС, услед квара или/и одржавања. Планира-
но је да се системом напајања електро вуче омогући крета-
ње најмање четири воза у трајању од 90 минута.

Дуж метро система планирано је постављање каблов-
ских ее водова без халогених елемената, дуж носећих кон-
зола, испуста, корита за каблове, цеви, комора и др.

Сваки од горе поменутих ее објеката треба да омогу-
ћи нормално функционисање метро система са високим 
нивоом поузданости, како би се обезбедио сигуран и поу-

здан превоз путника. Односно, за сваки од објеката треба 
обезбедити, поред нормалног функционисања, и резервно 
функционисање (функционисање услед квара).

Приликом изградње метро система измештање подзем-
них водова 110 kV није дозвољено. Такође, није дозвољено 
угрожавати поменути вод, који је положен на просечној ду-
бини од 1,2 m испод површине тла, тако што се изнад њега 
може скидати слој земље само до нивоа од 0,5 m изнад кабла. 

Такође, приликом изградње метро система измештање 
постојећих ТС 110/10 kV и ТС 35/10 kV није дозвољено.

За постојеће надземне водове дефинисан је заштитни 
појас који износи:

– 30 m од крајњег фазног проводника, за надземне водо-
ве 220 kV;

– 25 m од крајњег фазног проводника, за надземне водо-
ве 110 kV;

– 2 m од ивице рова, за подземне водове 110 kV,
са обе стране вода.
У дефинисаним заштитним појасима дозвољена је из-

градња јавних саобраћајних површина са припадајућом ин-
фраструктуром и инфраструктурних објеката, уз сагласност 
власника вода, односно АД „Електромрежа Србије” Београд. 
Сагласност се даје на Елаборат, у коме се даје тачан однос 
предметног вода и објекта који ће се градити, уз задовољење 
закона из области енергетике и заштите животне средине.

На месту укрштаја надземних водова 220 kV и 110 kV са 
планираним метро системом надземне водове, по потреби, 
издиђи на прописну висину изнад метро система, уз меха-
ничко и електрично појачање, или каблирати.

На месту укрштаја надземних водова 35 kV са метро си-
стемом, надземне водове 35 kV по потреби каблирати.

Уколико се при извођењу радова угрожавају подземни 
водови 35 kV, 10 kV и 1 kV, или ТС 10/0,4 kV, потребно их је 
заштитити, односно где то није могуће изместити. 

Постављање нових ее објеката у метро систему вршити 
на основу издате сагласности ЈКП „Београдски метро и воз”.

У оквиру коридора метро система планира се замена ка-
бловског вода 110 kV број: 171, 172/1 и 1216. Уопштено, ка-
бловски водови 110 kV полажу се у рову дубине 1,4 m и ши-
рине 1 m. На прелазима испод коловоза саобраћајнице и на 
местима где се очекују већа механичка напрезања тла ее водо-
ве 110 kV поставити у кабловску канализацију или заштитне 
цеви (капацитета: 3xØ200 mm + 2xØ160 mm + 1xØ40 mm).

У оквиру коридора метро система планира се рекон-
струкција надземних водова број: 117/1, 130/1, 1247.

За предметни План обављена је сарадња и добијени 
су услови AД „Електромрежа Србије”, број 130-00-UTD-
003-191/2020-002 од 8. марта 2020. године и допуна услова 
број 130-00-UTD-003-442/2021-002 од 15. априла 2021. го-
дине, као и услови ОДС „ЕПС дистрибуција” Београд број 
Е-641/20 од 8. септембра 2020. године и услове Е -641-1/20 
од 12. априла 2 021.

4.1.7. Телекомуникациона мрежа и објекти
У оквиру границе коридора метро система изграђени су 

следећи телекомуникациони (тк) објекти:
– аутоматске телефонске централе: „Земун”, „Нови Бео-

град”, „Губеревац”, „Академија”, и „Миријево”;
– већи број базних станица и других тк објеката у којима 

је смештена активна и пасивна тк опрема;
– већи број транспортних оптичких тк каблова, положе-

них у тк канализацији;
– већи број приводних оптичких и бакарних тк каблова, 

положених у тк канализацији, слободно у земљу и надземно,
које се на више места укрштају, воде паралелно, или су 

изграђени на траси метро система.
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Како је за метро систем планиран највиши ниво аутома-
тизације, управљање возом без посаде, у депоу „Макиш” пла-
нирана је изградња центра за контролу рада. У просторијама 
центра за контролу рада планирана је изградња свих система 
неопходних за даљински надзор и контролу метро система.

Како би се омогућило функционисање метро система у 
случају квара или/и већих проблема у центру за контролу 
рада, потребно је обезбедити резервни центар за контролу 
рада у неком од осталих депоа.

Даљински надзор и контрола метро система вршиће се 
преко следећих система:

– „SCADA” (Supervisory Control And Data Acquisition – 
Надзорна контрола и прикупљање података) за напајање, 
надзор и контрола напајања метро система;

– контрола аутоматизације објеката, надзор и контрола 
све фиксне опреме дуж метро система која прикупља по-
датке из разних подсистема;

– аутоматски надзор возова, утврђивање локације возо-
ва и регулација саобраћаја и даљинска контрола у депоу;

– системи телекомуникација (тк), даљинска контрола и 
функционисање опреме за телекомуникације.

Систем телекомуникација је скуп жичних и бежичних 
подсистема који служе за ефикасно управљање метро си-
стемом и његовим безбедним радом:

– преносне мреже, преносе све информације из опреме 
метро система;

– радио мрежа, обезбеђује комуникацију између центра 
за контролу рада, возова, станица, депоа и особља за одр-
жавање;

– телефонски подсистем, омогућава комуникацију неоп-
ходну за рад и одржавање;

– подсистем за обавештавање путника, емитовање оба-
вештења;

– подсистем за информисање путника, емитовање ин-
формација;

– подсистем за дистрибуцију тачног времена, синхрони-
зује сву електронску опрему која користи информације о 
тачном времену;

– подсистем видео надзора, контрола безбедности/си-
гурности;

– подсистем контроле приступа и детекције упада, оси-
гурава безбедан приступ главним просторијама и детектује 
недозвољене упаде у кључне области;

– подсистем за аутоматску наплату карата, управља 
свим системима везаним за продају карата (издавање кара-
та, приступни пролази, банковни систем и др.).

Планирана је изградња две преносне мреже, каблова 
који повезују техничке и оперативне просторије:

– мрежа у реалном времену, која преноси кључне подат-
ке и контролну комуникацију (комуникацију особља заду-
женог за функционисање и одржавање);

– вишенаменска преносна мрежа, која преноси видео, гла-
совне и друге податке као и информације од центра за кон-
тролу рада до станица, депоа, техничких просторија и др.;

Планирано је да сви возови имају неколико сетова ра-
дио опреме:

– систем телекомуникационог управљања возовима;
– систем за дељење мултимедијалних садржаја (инфор-

мисање путника, видео надзор и др.);
– систем за гласовну комуникацију међу особљем (опе-

ратора центра за контролу рада, особља за одржавање, бе-
збедносног/сигурносног тима и др.).

Телефонски подсистем планиран је као мрежа са ди-
стрибуираним преносом са главном аутоматском телефон-
ском централом, смештеном у центру за контролу рада, и 
централама у депоима и станицама, тако да формирају гла-
совну мрежу.

Поред телефонског подсистема за рад метро система, 
планирани су интерфони на станицама и возовима који ће 
омогућити путницима везу са центром за контролу рада 
(хитни случај еви), станичном канцеларијом (добијање ин-
формација) и др.

За потребе прикључења метро система на јавну теле-
фонску мрежу, планирано је да се депо „Макиш” повеже на 
најближу тк мрежу „Телеком Србије” а.д.,  оптичким каблом 
положеним у тк канализацији дуж јавних површина.

Како би се омогућила потпуна покривеност метро си-
стема бежичним сигналом, у станицама, депоима и дуж ту-
нела планирано је постављање базних станица свих мобил-
них оператора и њихово повезивање на јавну телефонску 
мрежу оптичким тк каблом положеним у тк канализацији 
дуж јавних површина.

За потребе подсистема за обавештавање путника, по-
ред центра за контролу рада, планирано је да се обезбеди 
просторија за емитовање директних и унапред снимљених 
обавештења/упозорења у свим станицама. Планирано је да 
подсистем за обавештавање путника буде повезан са подси-
стемом за информисање путника како би се обезбедило до-
датно информисање (време поласка воза, сат и др.), поред 
екрана за информисање.

Дуж метро система планирано је постављање тк каблов-
ских водова без халогених елемената, дуж носећих конзола, 
испуста, корита за каблове, цеви, и др.

Сваки од горе поменутих система треба да омогући нор-
мално функционисање метро система са високим нивоом 
поузданости, како би се обезбедио сигуран и поуздан пре-
воз путника. Односно, за сваки од система треба обезбеди-
ти, поред нормалног функционисања, и резервно функцио-
нисање (функционисање услед квара).

За потребе горе наведених система, у свим станицама 
и депоима, планирана је изградња техничке просторије за 
смештај опреме у складу са потребама ЈКП „Београдски ме-
тро и воз”.

Уколико се при извођењу радова угрожава постојећа тк 
мрежа потребно ју је заштитити, односно где то није могуће 
изместити. 

Постављање нових тк каблова у метро систему вршити 
на основу издате сагласности ЈКП „Београдски метро и воз”.

За предметни план обављена је сарадња и добијени су 
услови Телеком Србија Дел. Број 46834/2-2020 од 4. марта 
2020. године и допуна услова Дел. Број 126453/2-2021 од 1. 
априла 2021. године

4.1.8. Топловодна мрежа и објекти
У оквиру границе коридора  метро система постоје део-

нице изведене топловодне мреже, које се на више места на-
лазе на деловима планираних коридора траса метроа.

У току израде даље пројектне и планске документације, 
обухваћене деонице топловодне мреже додатно заштитити, 
а у случајевима неопходности и изместити. Такође, у случа-
јевима потребе, планирати и нове деонице мре же система 
даљинског грејања. Уколико просторне могућности јавних 
површина то омогућавају, топловоде планирати изван пла-
нираних траса метроа.

Укрштање топловода са надземном, неденивелисаном 
трасом метроа реализовати под углом од 90°, а изузетно 
под углом не мањим од 60°. Топловоде полагати у заштит-
ним цевима испод трупа пруге у континуитету испод два 
колосека. mинимална висина надслоја од горње ивице за-
штитне цеви топловода до горње ивице прага железничкe 
пруге износи 1,8 m, односно 1,2 m мерено од коте околног 
терена до коте горње ивице заштитне цеви топловода.

Приликом изградње метроа у отвореном ископу, све по-
стојеће елементе топловодне мреже заштитити или изме-
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стити на позиције које ће обезбедити несметан рад система 
даљинског грејања. Реконструкцију и полагање нових то-
пловода пре завршетка изградње метроа, изводити на тра-
сама и на начин који ће што мање утицати на реализацију 
отвореног ископа. Деонице топловода које се воде паралел-
но са трасом метроа морају бити на минималном растојању 
од 4 m од спољне конструкције тунела метроа. Укрштање 
топловода са трасом метроа реализовати под углом од 90°, 
а изузетно под углом не мањим од 60°. На местима где се 
планира изградња метро станица, топловодне инсталације 
реконструисати, односно извести у складу са пројектном 
документацијом за изградњу објекта станице.

Деонице метроа које се реализују у дубоком укопу не-
мају утицаја на топловодну мрежу која остаје у надслоју 
земље. На овим деоницама усагласити позиције надземних 
садржаја метро станица са постојећом и планираном то-
пловодном мрежом.

У свему поштовати прописе из Одлуке о снабдевању то-
плотном енергијом у граду Београду („Службени лист Града 
Београда”, број 43/07) и Правила о раду дистрибутивних си-
стема („Службени лист Града Београда”, број 54/14).

За предметни План обављена је сарадња и добијени су 
услови ЈКП „Београдске електране”, број предмета X-1658/3 
од 3. марта 2020. године, као и као и додатна сарадња број 
X-1647/2 од 2. априла 2021. године

4.1.9. Гасоводна мрежа и објекти
Границом коридора метро система обухваћеме су деони-

це постојеће гасоводне мреже, која се на више места укршта 
са планираним коридорима траса метроа.

У току израде даље пројектне и планске документације, 
обухваћене деонице гасоводне мреже додатно заштитити, а 
у случајевима неопходности и изместити. Такође, у случаје-
вима потребе, планирати и нове деонице гасоводног система. 
Уколико просторне могућности јавних површина то омогу-
ћавају, гасоводе планирати изван планираних траса метроа.

Укрштање гасовода са надземном, неденивелисаном 
трасом метроа реализовати под углом од 90°, а изузетно 
под углом не мањим од 60°. Гасоводе полагати у заштитним 
цевима испод трупа пруге у континуитету испод два коло-
сека. mинимална висина надслоја од горње ивице заштитне 
цеви топловода до горње ивице прага железничкe пруге из-
носи 1,8 m, односно 1,2 m мерено од коте околног терена до 
коте горње ивице заштитне цеви топловода.

Приликом изградње метроа у отвореном ископу, све 
постојеће елементе гасоводне мреже заштитити или изме-
стити на позиције које ће обезбедити несметано снабдевање 
потрошача природним гасом. Реконструкцију и полагање 
нових гасовода пре завршетка изградње метроа, изводити 
на трасама и на начин који ће што мање утицати на реали-
зацију отвореног ископа. Деонице гасоводне мреже које се 
воде паралелно са трасом метроа не смеју бити изнад кори-
дора конструкције тунела и морају бити на минималном ра-
стојању од 4 m од његове спољне конструкције. Укрштање 
гасовода са трасом метроа реализовати под углом од 90°, а 
изузетно под углом не мањим од 60°. На местима где се пла-
нира изградња метро станица, гасоводне инсталације из-
вести у складу са пројектном документацијом за изградњу 
објекта станице. По потреби, прилком укрштања гасовода 
са метроом и реализацијом гасовода у зонама станица, га-
соводе додатно заштитити како би се онемогућило цурење 
и акумулација гаса у тунелима, станицама и другим помоћ-
ним, односно техничким просторијама метро система.

Деонице метроа које се реализују у дубоком укопу немају 
утицаја на гасоводну мрежу која остаје у надслоју земље. На 
овим деоницама усагласити позиције надземних садржаја ме-
тро станица са постојећом и планираном гасводном мрежом.

У свему поштовати одредбе из Правилника о условима 
за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасово-
дима притиска већег од 16 бар („Службени гласник РС”, бр. 
37/13 и 87/15) и Правилника о условима за несметану и бе-
збедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска 
до 16 бар („Службени гласник РС”, број 86/15), као и оста-
лих важећих прописа и техничких норматива из машинске 
и грађевинске струке.

За предметни План обављена је сарадња и добијени су 
услови ЈП „Србијагас”, Сектор за развој, број предмета 06-
07/2864 од 28. априла 2020. године као и додатна сарадње 
број 06-03/6526 од 8. априла 2021. године

4.1.10. Јавне зелене површине
У граници коридора метро система и непосредном 

окружењу, обострано до 400 m, налазе се заштићена по-
дручја, еколошки значајна подручја Еколошке мреже  РС и 
Еколошко и естетски функционални простори у урбаном 
ткиву , а планирани су и нови типови зелених површина. 

Имајући у виду еколошки, друштвени и економски зна-
чај  ових јавних простора, приликом даље планске и про-
јектне разраде траса метро система и његових припадајућих 
неопходно је поштовати следећа правила:

– шуме и јавне зелене површине сачувати и додатно за-
штитити у постојећим границама, са целокупним зеленим 
фондом који представља изузетно вредан и најтеже надок-
надив елемент; 

– очувати природне вредности у границама плана у 
складу са утврђеним режимима заштите наведених зашти-
ћених подручја, предложеним мерама заштите подручја за 
која је покренут поступак заштите и прописаним мерама 
заштите еколошке мреже PC;

– сачувати амбијенталне вредности и функционалност 
зелених површина;

– не планирати изградњу предметних објеката на про-
сторима шума и јавних зелених површина који представља-
ју заштићена природна добара и заштићену околину непо-
кретног културног добра; уколико је неопходно, обавити 
сарадњу са надлежним институцијама;

– очувати постојећу површину и форму јавне зелене по-
вршине која је део непокретног културног добра под прет-
ходном заштитом и/или заштићене околине непокретног 
културног добра, као и део простора посебних урбаних 
вредности (целине епохе модерне архитектуре);

– применити прописане мере заштите утврђене актом о 
заштити природног добра и непокретног културног добра, 
уколико изградња буде планирана у непосредној близини;

– не планирати подемне метро станице и приступе 
(улаз/излаз) метро станици испод јавних зелених површи-
на; уколико је неопходно, позиционирати их тако да у што 
мањој мери угражавају основну функцију и намену .

– у складу са техничким могућностима, приступ метро 
станици лоцирати непосредно уз регулацију контактне са-
обраћајнице, односно у ивичном делу јавне зелене површи-
не, ван зоне високе вегетације;

– положај, волумен и изглед приступа метро станици 
ускладити са доминантном функцијом, начином уређења 
и пејзажним вредностима простора, као и локалним про-
сторним специфичностима, при чему није дозвољено по-
стављање надземних инсталација инфраструктурних систе-
ма и средстава јавног оглашавања;

– у парковима избећи лоцирање вентилационих одвода 
из подземних метро станица; уколико не постоји алтерна-
тивно решење, вентилационе отворе је могуће лоцирати из-
ван заштићене зоне коришћења парка (дечија игралишта и 
простори за одмор и рекреацију посетилаца), а у складу са 
извршеном анализом вишеструких ризика, односно њихову 
позицију треба међусобно ускладити;
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– стабла постојећих траса дрвореда, које буду предви-
ђене за уклањање због изградње трасе метроа у отвореном 
откопу, потребно је, у складу са техничким могућностима, 
пресадити, као и формирати нове дрвореде на траси посто-
јећег или у непосредној близини (у профилу саобраћајнице 
која се успоставља надземно), након завршетка радова;

– неопходно је извршити валоризацију постојеће вегета-
ције у дефинисаним граници коридора, и максимално сачу-
вати сва вредна стабла која приликом валоризације буду оце-
њена оценом 3 и више, као и стабла прсног пречника ≥ 40 cm;

– за евентуалну сечу одраслих, вредних примерака ден-
дрофлоре потребно је прибавити сагласности надлежнен 
институције пре почетка извођења радова, како би се укла-
њање вегетације свело на најмању могућу меру;

– неопходно је обавити сарадњу са надлежним институ-
цијама (Секретаријат за заштиту животне средине, Завод 
за заштиту природе Србије, ЈП „Србијашуме”, ЈКП „Зелени-
ло – Београд” и др), како би се вишеструки јавни интереси 
ускладили на најсврсисходнији начин. 

(Услови ЈКП „Зеленило–Београд” број 3420/1 од 29. јуна 
2020. године; Допуна Услова ЈКП „Зеленило–Београд” бр. 
3434/1 од 13. априла 2021. године; Решење Секретаријата за 
заштиту животне средине број 501.2-21/2020 од 19. априла 
2021. године; Решење Завода за заштиту природе Србије 
број 019-386/2 од 4. марта 2020. године).

5. Општа правила уређења и грађења трамвајског система

Трамвајски систем – трамвајска мрежа се састоји од 
трамвајске пруге, трамвајске окретнице (техничке окрет-
нице и трамвајски терминуси), трамвајских стајалишта, 
исправљачких станица и депоа.

Трамвајска пруга представља део трамвајске мреже и 
намењена је кретању превозних јединица – трамваја.

Трамвајски терминуси су саобраћајне површине и пред-
стављају почетно-завршне станице за превозне јединице – 
трамваје који мењају смер кретања, који садрже објекте у 
функцији организације саобраћаја. 

Техничка окретница је део трамвајске мреже и у функ-
цији је неометаног одвијања саобраћаја за случај непре-
двиђених ситуација (квар на делу мреже, инцидентне си-
туације…) на којој превозна јединица – трамвај, мења смер 
кретања.

Депои представљају саобраћајне површине у оквиру ко-
јих се обавља одржавање и гаражирање превозних јединица.

5.1. Постојеће стање

5.1.1. Опис постојеће трамвајске мреже
Први трамвај на коњску запрегу у Београду, повезивао је 

Калемегдан и Славију пре више од сто година, а Београд је 
те 1892. године био један од првих градова света који је увео 
трамваје. Исте године, прорадила је и линија Жагубица – 
Електрична централа, чија је пруга убрзо електрификована, 
а уводе се и електрични трамваји од Душанове, преко Сав-
ског пристаништа и Железничке станице до Славије. 

Од 1904. године електрични трамваји потискују оне са 
коњском запрегом. Линије трамвајског превоза су се пола-
ко шириле од данашњег Трга Републике преко Светогорске 
улице. Касније је ова линија преусмерена до Новог гробља 
преко Улице краљице Марије. Стари трамваји које су вукли 
коњи користили су се као приколице електричним трамва-
јима, а у летњем периоду постојала су и отворена кола. У 
Београду је 1912. године радило 24 трамваја и 12 приколи-
ца, а превезено је 7,5 милиона људи. После Првог свестког 
рата преузимањем белгијског трамвајског система, започи-
ње озбиљнији развој трамвајског саобраћаја код нас.

Трамвајски систем у Београду је двоколосечни, метар-
ског колосека. Укупна дужина мреже је око 48 km, а са де-
поима око 56 km. Овај систем чине кружна деоница, око 
централног језгра града, по траси дистрибутивног прстена 
дужине око 8.1 km и радијалних праваца који се зракасто 
пружају према осталом градском ткиву, повезујући цен-
тралну зону са подручјима високе концентрације стамбе-
них, комерцијалних, јавних и спортских садржаја.

По положају трамвајске пруге, унутар регулације сао-
браћајних потеза по којима су трасиране, у постојећем ста-
њу се уочавају пет типова решења, и то:

– трамвајске деонице са шинама у средишњем делу ко-
ловоза, у издвојеној трамвајској баштици у дужини од око 
17,5 km; 

– трамвајске деонице са шинама које се налазе у среди-
шњем делу коловоза који заједнички користе и шинска и 
друмска возила у дужини од око 8 km;

– трамвајске деонице у издвојеним трамвајским башти-
цама са шинама са једне стране у односу на коловоз у дужи-
ни од око 10,5 km;

– трамвајске деонице са обострано вођеним трамвај-
ским саобраћајем у саобраћајним тракама које заједнички 
користе са друмским возилима у дужини од 9 km и 

– трамвајске деонице у потпуно издвојеној трамвајској 
баштици, независно од саобрацајница у дужини од око 3 km.

Трамвајски саобраћај се у Београду обавља на 12 линија:
Број линије Опис линије

2 Пристаниште – Вуков споменик – Пристаниште
3 Омладински стадион – Кнежевац
5 Калемегдан (Доњи град) – Устаничка
6 Ташмајдан – Устаничка
7 Устаничка – Блок 45
9 Бањица – Блок 45

10 Калемегдан ( Доњи град) – Бањица
11 Калемегдан (Доњи град) – Блок 45
12 Омладински стадион – Баново брдо
13 Баново брдо – Блок 45
14 Устаничка – Бањица

Табела 5 – трамвајске линије

Поред наведених линија датих у табеларном приказу у 
привременом режиму саобраћа и линија 3Л на деоници Та-
шмајдан – Ж.С. Топчидер.

На трамвајској мрежи постоји укупно 192 стајалишта, са 
просечним међустаничним растојањем од око 500 m. Сред-
ња експлоатациона дужина линија износи 10.949 m, а по-
себно се издвајају линије 7 са 15.373 m и линија 9 са 15.948 
m, док је најкраћа линија 6 са 5.193 m.8

Систем Средња експлоатаци-
она дужина линија са 
окретницама Lsr (m)

Дужина линија са 
окретницама (m)

Просечно међуста-
нично растојање (m)

Трамвајски 10 949 262 781 500

Табела 6 – дужина трамвајске мреже

Укупан број возила у трамвајском систему је 244, а нај-
заступљенији тип возила је ČKD KAT 4 – YUB (укупно 130 
возила).

Трамвајске линије користе укупно 10 терминуса од ко-
јих је пет искључиво намењено трамвајском систему, а пет 
заједнички користе и трамвајске и аутобуске линије (терми-
нали).
8 Извор података: Стратегија развоја јавног линијског превпза путника на терито-

рији града Београда за период до 2033. године са пресеком 2027. – Београд 2020. 
– Секретаријат за јавни превоз
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У оквиру трамвајског система, данас су у функцији и два 
депоа, у Блоку 66 (депо „Сава”) и на Дорћолу укупне повр-
шине депоа од око 6,5 ha.

Трамвајским системом укупно се превезе дневно 
237.8449 путника (податак из 2014. године) што у укупној 
расподели по средствима превоза износи 9,39% од укупно 
превезених путника у систему јавног транспорта путника. 
Највећи број путника у трамвајском систему, радним да-
ном, превезе се линијом 7, око 56 хиљада

5.1.2. Водоводна мрежа и објекти
У оквиру коридора трамвајске мреже налазе се деонице 

изграђене водоводне мреже и објеката, које се на више ме-
ста укрштају, односно воде паралелно са постојећим коло-
сецима мреже трамваја.

5.1.3. Канализациона мрежа и објекти
У оквиру коридора трамвајске мреже налазе се деонице 

изграђене канализационе мреже и објеката, које се на више 
места укрштају, односно воде паралелно са постојећим ко-
лосецима мреже трамваја.

5.1.4. Електроенергетска мрежа и објекти
Трамвајска контактнa мрежa (КМ) је већим делом из-

ведена као компензована ланчаста КМ и мањим делом, где 
год то технички није изводљиво и/или економски оправ-
дано, као проста КМ. Називни напон КМ износи 600 VDC. 
Дужина трамвајске контактне мреже износи око 112,1 km, 
док се на мрежи линија налази укупно 142 скретнице ра-
зличитог типа.

На стубовима КМ већином су постављене светиљке јав-
ног осветљења.

Цела трамвајска КМ се напаја из двадесеттри (23) испра-
вљачких станица (ИС) које су смештене, на сваких неколи-
ко километара, дуж КМ. 

Сектори трамвајске КМ, у дужини 600–800 m, напајају 
се једножилним кабловима из најближе ИС.

У оквиру коридора трамвајске мреже налазе се деонице 
изграђених електроенергетских објеката:

– надземни водови 110 kV број: 104/2, 130/2, 130/3, 
146АБ, 197А/1, 197Б и 1211АБ;

– подземни водови 110 kV број: 171, 172/1, 172/2; 1203/2, 
1216, 1218, 1233/1, 1233/2, 1250, 1251, 1264 и 1265;

– надземни и подземни водови 35 kV, 10 kV и 1 kV,
који се на више места укрштају, односно воде паралелно 

са постојећим колосецима мреже трамваја. Такође, у оквиру 
границе Плана изграђени су и објекти трансформаторских 
станица 10/0,4 kV број: „B-835”, „B-1966” и „B-1967”.

5.1.5. Телекомуникациона мрежа и објекти
У оквиру коридора трамвајске мреже налазе се деонице 

изграђених телекомуникационих (тк) објеката:
– транспортни оптички тк каблови, положени у тк кана-

лизацији;
– приводни оптички и бакарни тк каблови, положени у 

тк канализацију, слободно у земљу и надземно,
које се на више места укрштају, односно воде паралелно 

са постојећим колосецима мреже трамваја.

5.1.6. Топлово дна мрежа и објекти
У оквиру коридора трамвајске мреже налазе се деонице 

изграђене топловодне мреже које се на више места укршта-
ју, односно воде паралелно са постојећим колосецима мре-
же трамваја. 
9 Извор података: Стратегија развоја јавног линијског превпза путника на терито-

рији града Београда за период до 2033. године са пресеком 2027. – Београд 2020. 
– Секретаријат за јавни превоз

5.1.7. Гасоводна мрежа и објекти
У оквиру коридора трамвајске мреже налазе се деони-

це изграђене дистрибутивне гасоводне мреже од челичних 
цеви, притиска p=6÷16 bara, које се на појединим местима 
укрштају, односно воде паралелно са постојећим колосеци-
ма мреже трамваја. 

5.2. Планирано стање

5.2.1. Опис планиране трамвајске мреже
Развој трамвајске мреже планиран је на сремском, шума-

дијском и банатском делу делу Београда. На наведеним по-
дручјима планирана је реализација нових 44,26 km деоница 
трамвајске мреже (са конструкцијом уз Панчевачки мост и 
новим мостом на позицији старог железничког моста).

На сремском делу града планиран је развој нових 17,58 
km трамвајске двоколосечне пруге, на шумадијском 18,71 
km, док се на банатском делу града планира нових 10 km 
мреже (са конструкцијом уз Панчевачки мост).

На сремском делу града, планира се реализација новог 
трамвајског депоа у продужетку улице Јурија Гагарина. Повр-
шина планираног депоа на овом простору износи око 18 ha.

На шумадијском делу града планирана је реализаци-
ја два трамвајска депоа. Једног у зони Панчевачког моста 
укупне површине од око 7 ha, а другог на Видиковцу уз 
Ибарску магистралу од 7,4 ha.

На банатском делу града планиран је депо површине 
11,3 ha, у зони раскрснице Збег.

Предметни депои се планирају као мешовити, односно и 
за аутобуски саобраћај.

У склопу ширења трамвајске мреже у граду планиране 
су и трамвајске окретнице.

На сремском делу града планиране су окретнице на углу 
улица Николе Добровића и Тошин бунар, на трамвајској 
мрежи која се води дуж продужетка улице Јурија Гагарина 
ка улици Новој Виноградској и у улици Тошин Бунар на 
углу са улицом Ивићевом. 

На шумадијском делу града планиране су окретнице Ла-
будо брдо, Панчевачки мост код планираног депоа и у Ма-
лом Мокром Лугу код Партизанске улице.

Површине планиране за трамвајски терминус могу се 
користити и за потребе аутобуског терминуса ако простор-
не могућности то дозвољавају.

Површине планиране за трамвајске окретнице могу се 
користити и за потребе аутобуског терминуса ако простор-
не могућности то дозвољавају.

Правци ширења трамвајске мреже 
Правци ширења трамвајске мреже дати су следећој та-

бели:
р. бр. деоница дужина 

(km)
планирани начин вођења 
трамваја

1. Блок 42 – Тошин бунар 2,32 у издвојеној баштици у среди-
шњем делу коловоза

2 . Сава центар – Тошин бунар 4,31 у издвојеној баштици у среди-
шњем делу коловоза

3. Тошин бунар – Бежанијска коса 
– др Ивана Рибара 

4,74 део у издвојеној баштици у 
средишњем делу коловоза, а 
део истом површином којом се 
крећу остала друмска возила

4. Јурија Гагарина – Нова Вино-
градска

1,89 у издвојеној баштици у среди-
шњем делу коловоза

5. Јурија Гагарина – Бул Црвене 
армије – Ђорђа Станојевића – 
Блок 42

1,12 у издвојеној баштици у среди-
шњем делу коловоза

6. Студентска -Ивићева (Тошин 
бунар)

1,80 у издвојеној баштици у среди-
шњем делу коловоза
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7. Баново брдо – Лабудово брдо 4,85 у издвојеној баштици у среди-
шњем делу коловоза

8. Славија – Калемегдан 2,33 део истом површином којом се 
крећу остала друмска возила, а 
део дуж пешачке улице

9. Црква Св. Марка – Теразије 0,7 део истом површином којом се 
крећу остала друмска возила, 
део у издвојеној баштици у 
средишњем делу коловоза 

10. Устаничка – Мали мокри луг 2,23 у издвојеној баштици у среди-
шњем делу коловоза

11. Омладински стадион – Пан-
чевачки мост (планирана 
окретница, депо Ада хуја)

3,2 део истом површином којом се 
крећу остала друмска возила, 
а део у издвојеној баштици у 
средшњем делу коловоза

12. Патријарха Димитрија – Осло-
бођења – окретница Кнежевац

0,7 у издвојеној баштици у среди-
шњем делу коловоза

13. Трансверзала (Булевар Осло-
бођења – Клинички центар 
– Прокоп)

0,9 у издвојеној баштици у среди-
шњем делу коловоза

14. Окретница Ада Хуја – окретни-
ца Крњача

2,16 у потпуно издвојеној траси на 
мостовској конструкцији

15. Окретница Крњача – Зрења-
нински пут – окретница „Збег”

8,01 у издвојеној баштици у среди-
шњем делу коловоза

16. Омладински стадион – Панче-
вачки мост 

1,00 биће одређен након израде 
Идејног пројекта који ће 
претходити детаљној планској 
разради 

17 Булевар Милутина Миланкови-
ћа – Савска улица

10,00 биће одређен након израде 
Идејног пројекта који ће 
претходити детаљној планској 
разради

Табела 7 – правци ширења трамвајске мреже

Смештај и одржавање трамвајског возног парка одвија 
се у депоима.

Технолошким пројектом депоа потребно је обезбедити 
редовно одржавање и експлоатацију трамвајских возила по 
следећим функцијама:

– Планско одржавање трамвајских возила (прање и чи-
шћење возила, свакодневни преглед, први други и трећи 
сервисни преглед, контролно-технички преглед.

– Ванредне поправке (поправке мањег и већег обима, ге-
нерални преглед, фарбарница, поправка и припреме агрега-
та и склопова у радионицама)

– Организација смештаја возила и технолошки токови
– Организација функције пратећих садржаја депоа
– Припрема возила и организација експлоатације вози-

ла и управљање депоом.
У оквиру површина у функцији саобраћаја – трамвај-

ског депоа и трамвајског терминуса планира се изградња 
објекта чија се максимална висина венца дефинише је од 
нулте коте. Нулта кота је тачка пресека линије терена и вер-
тикалне осе објекта у равни фасадног платна према при-
ступној саобраћајници.

5.2.2. Правила уређења и грађења трамвајске мреже
Трасе трамвајских линија у највећој могућој мери во-

дити као независне, а стајалишта позиционирати у зонама 
повећане атракције у оквиру пешачке дистанце у односу на 
станице метроа и градско-приградске железнице. 

Трамвајска пруга се планира као двоколосечна
Стандардна ширина колосека је 1.000 mm.
Трамвајска пруга се може планирати у оквиру регулаци-

је саобраћајнице или на независној траси у односу на сао-
браћајницу.

Ако се води у оквиру регулације саобраћајнице, трам-
вајска пруга се води трамвајском саобраћајном траком која 
може бити нивелационо раздвојена од коловоза за саобра-
ћај моторних возила и служи само за трамвајски саобраћај 
или у равни коловоза и служи за мешовит саобраћај.

Да би се пруга прилагодила специфичним просторним 
захтевима , она се у ситуационом плану састоји из праваца 
и кривина.

Правац се примењује за повезивање двеју суседних кри-
вина истосмерне или супротно усмерене закривљености. У 
случају две суседне супротно усмерене кривине, најмања 
дозвољена дужина међуправе износи 11 m.

Минимални полупречник хоризонталне кривине трам-
вајске пруге износи Rmin = 25 m (изузетно Rmin = 20 m у зони 
раскрснице, окретнице и депоа).

За меродавно трамвајско возило ширине сандука вози-
ла од 2,5 m растојање оса трамвајских колосека износи 3,5 
m, уколико се између колосека не налазе стубови контактне 
мреже и службене стазе. Уколико се између колосека нала-
зе стубови контактне мреже, осовинско растојање колосе-
ка двоколосечне пруге износи 3,8 m, и користи се пречник 
стуба контактне мреже од 300 mm. Уколико се између ко-
лосека налази службена стаза, осовинско растојање између 
колосека треба повећати за 0,7 m. У случају вођења дво-
смерне трамвајске пруге средишњим делом саобраћајнице, 
минимално удаљење сандука возила од ивице коловоза из-
носи 0,5 m. 

Ширина трамвајске баштице једноколосечне пруге је 3,5 
m, а у случају вођења двоколосечне трамвајске пруге среди-
шњим делом саобраћајнице са стубовима контактне мреже 
у средини, потребна је ширина 7,5 m. У случају да се пред-
виђа саобраћај аутобуса у трамвајској баштици потребна 
ширина је 8 m.

Дужина стајалишних платоа на траси трамвајске пруге 
је минимално 65 m.

Ове димензије је могуће кориговати у сарадњи са надле-
жним институцијама и у зависности од техничких каракте-
ристика очекиваних возила чије се кретање планира трасом 
пруге. 

Стубови контактне мреже планирају се у средишњем 
делу трамвајске баштице или са стране у делу тротоарских 
површина. 

За трамвајске пруге применити систем електричне вуче 
једносмерне струје називног напона 750V.

Висина контактног проводника:
– Називна висина ......................................................5.500 mm
– Најмања висина КП изнад ГИШ 
(горња ивица шине) 
у коловозу ........................... 5.200 mm (изузетно 4.700 mm)
– Најмања висина КП испод објекта ....................4.200 mm
– Највећа висина  ......................................................6.000 mm
Слободни профил пруге представља простор изнад 

ГИШ-а који мора бити слободан од свих предмета, објеката 
и ознака. Висина слободног профила трамвајске пруге у од-
носу на коту ГИШ износи 7 m.

Меродавни нагиб на површинским деоницама трамвај-
ске пруге износи max 6%, а у тунелу max 4%. У зони стани-
це, на отвореном делу максимални подужни нагиб трамвај-
ске пруге је 4%, а у тунелу 0.5%.

Одвођење површинске воде трамвајске пруге вршити 
гравитационо, прикупљањем воде попречним решеткама, а 
одатле даље у систем кишне канализације.

Трамвајску конструкцију трамвајске пруге, утврдити 
сходно оптерећењу и структури возила која ће се њоме кре-
тати. 

Трамвајске станице
Микролокације станица планирају се у складу са зоном 

града, центрима атракције, растером уличне мреже, по-
стојећим и планираним станицама метроа и градско-при-
градске железнице, а у функцији максималне проточности 
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возила јавног градског транспорта и осталог динамичког 
саобраћаја као и обезбеђења неопходног нивоа безбедности 
корисника јавног превоза, возила и пешака. Такође, микро-
локације станица планирају се тако да се постојећа дрво-
редна стабла сачувају у највећој могућој мери.

Позиције станица у зони раскрсница је потребно ускла-
дити са позицијом пешачких прелаза и токовима кретања 
путника. 

Преко позиција станица не планирати колске приступе 
околним садржајима осим у изузетним околностима које 
произилазе из просторних ограничења. У том случају је не-
опходно остварити додатну сарадњу за Секретаријатом за 
јавни превоз. 

Станице треба пројектовати у правцу, изузетно у хори-
зонталној кривини што већег радијуса.

Није дозвољено пројектовати станице са спољње стране 
кривине полупречника R<300 m, нити са унутрашње стране 
полупречника R<200 m.

Станице морају да имају пероне за безбедну измену пут-
ника и прописно осветљење, а пожељно је да имају надстре-
шнице за заштиту путника од атмосферских падавина и ме-
ста за седење. 

Минимална ширина перона без надстрешнице износи 2 
m (изузетно 1,5 m обзиром на просторне могућности).

Минимална ширина перона са надстрешницом износи 3 m.
Дужина перона на површинским станицама износи 60 

m, а у подземним станицама 90 m,
Ради заштите путника од саобраћаја моторних возила, 

када се трамвајска пруга налази у средишњем делу саобра-
ћајнице, станични перон треба у односу на коловоз обаве-
зно одвојити одговарајућом оградом висине 0,8 m.

Приступ површинским станицама мора бити безбедан и 
без степеника.

Уколико се станици приступа уз савладавање висинске 
разлике веће од 8 m, треба да се омогући приступ помоћу 
ескалатора и/или лифта.

Горња површина перона не сме бити виша од најнижег 
пода возила. Препоручује се да у уличном профилу буде 120 
mm изнад ГИШ-а. За површинске деонице на независној 
траси и у тунелу максимална висина перона износи 300 mm.

Нормално хоризонтално растојање ивице перона у од-
носу на под возила је 50–100 mm.

5.2.3. Правила уређења и грађења за трамвајски терминус и 
депо

Трамвајски терминус
намена – Саобраћајна површина – површине у функцији сао-

браћаја.
– Формирати објекат у функцији терминуса са пратећом 
инфраструктуром (просторија за одмор и санитарне 
просторије за возно особље, диспечерска канцеларија, 
просторија за складиштење резервних делова, простори-
ја за складиштење песка, надстрешница или чекаоница 
за путнике).

број објеката – Дозвољена је изградња једног објекта.

изградња нових објеката 
и положај објекта 

– Објекат је слободностојећи.

максимална БРГП 
објекта

– Максимална БРГП објекта је 50 m².

висина објекта – Максимална висина венца објекта је 4 m у односу на 
нулту коту.

кота пода приземља – Кота пода приземља је максимално 0,2 m виша од нул-
те коте.

правила и услови 
за интервенције на 
постојећим објектима

– У зависности од бонитета објекта, постојеће објекте је 
могуће заменити новим, реконструисати или доградити.

услови за слободне и 
зелене површине

– Минимални проценат слободних и зелених површина 
је 60%.
– Минимални проценат зелених површина у директном 
контакту са тлом на парцели је 15%.
– Простор трамвајског терминуса треба планирати и 
опремити тако да се корисницима јавног градског пре-
воза обезбеде услови да се одморе и сачекају превоз.
– Приликом озелењавања и уређења простора приори-
тет представља безбедност и прегледност саобраћаја.
– За озелењавање користити аутохтоне врсте отпорне на 
услове средине, при чему треба користити расаднички 
одгајане саднице изразитих декоративних својстава.
– У складу са основном функцијом простора потребно је 
озеленети трамвајске баштице.
– Простор опремити елементима урбаног мобилијара: 
места за одмор (клупе, зидићи, степеништа и др.) и де-
коративне елементе (чесме, фонтане, јавно декоративно 
осветљење).
– Поплочање мора да буде репрезентативно и безбедно 
за коришћење у свим временским приликама.
– Површине под застором пројектовати са падом 1–2% у 
циљу дренаже атмосферских вода ка околном порозном зе-
мљишту или дренажним елементима и кишној канализацији.

решење саобраћаја – Улаз и излаз из терминуса планирати са саобраћај-
но-техничким елементима неопходним за функциониса-
ње возила ЈГТП-а.
– Потребно је обезбедити поред трамвајског колосека и 
извлачњак за возила у резерви.
– У оквиру терминуса приликом израде техничке до-
кументације дефинисати излазно/полазна стајалишта, 
површине за возило које чека на планирани полазак и 
пешачке комуникације. 
– Стајалишне платое планирати у ширини од минимум 3 m.

архитектонско 
обликовање

– Потребно је примењивати савремена архитектонска 
решења која треба да су у складу са функцијом објекта и 
непосредним окружењем.
– Кров је планиран као раван или кос са благим нагибом, 
максимално 15 степени.

услови за ограђивање – Није дозвољено ограђивање.
минимални степен 
опремљености 
комуналном 
инфраструктуром 

– Објекат мора имати прикључак на водоводну и кана-
лизациону мрежу, електричну енергију, телекомуника-
циону мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или дру-
ги алтернативни извор енергије.

инжењерскогеолошки 
услови

– За сваки новопланирани објекат неопходно је извр-
шити детаљна геолошка истраживања терена у складу 
са Законом о рударству и геолошким истраживањима 
(„Службени гласник РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

Трамвајски депо
намена – Саобраћајна површина – површине у функцији сао-

браћаја.
– Објекти и површине у функцији депоа за редовно и 
ванредно одржавање и експлоатацију трамваја и прате-
ћи садржаји за функционисање трамвајског депоа.
– Дозвољена је изградња инфраструктурних објеката у 
функцији депоа.

број објеката – Дозвољена је изградња више објеката.
изградња нових објеката 
и положај објекта на 
парцели

– Објекти су слободностојећи.
– Међусобно растојање објеката је 1/2 висине вишег 
објекта.

индекс заузетости 
парцеле

– Максимални индекс заузетости је 40%.

висина објекта – Максимална висина венца објекта је 12 m у односу на 
нулту коту.

кота пода приземља – Кота пода приземља је максимално 0,2 m виша од нул-
те коте, осим за административне објекте чија је кота 
пода приземља максимално 1,2 m виша од нулте коте.

правила и услови 
за интервенције на 
постојећим објектима

– У зависности од бонитета објекта, постојеће објекте је 
могуће заменити новим или реконструисати.

услови за слободне и 
зелене површине

– Минимални проценат слободних и зелених површина 
на парцели је 60% од укупне површине парцеле.
– Минимални проценат зелених површина у директном 
контакту са тлом је 10% од укупне површине парцеле.
– Приликом озелењавања и уређења простора приори-
тет представља безбедност саобраћаја.
– За озелењавање користити аутохтоне врсте отпорне на 
услове средине.
– У складу са основном функцијом простора потребно је 
озеленети трамвајске баштице.
– Поплочање мора да буде безбедно за коришћење у 
свим временским приликама.
– Површине под застором пројектовати са падом 1–2% у 
циљу дренаже атмосферских вода ка околном порозном зе-
мљишту или дренажним елементима и кишној канализацији.
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решење паркирања – Паркирање решити на парцели према нормативима:
– пословање: 1ПМ/60 m² НГП
– магацини: 1ПМ/100 m² БГП или 1ПМ/3 једновремено 
запослена.
– Паркирање службених возила решавати на паркинг 
површинама у оквиру комплекса.

архитектонско 
обликовање

– Потребно је примењивати савремена архитектонска 
решења која треба да су у складу са функцијом објекта и 
непосредним окружењем.
– Кров је планиран као раван или кос са благим нагибом, 
максимално 15 степени.

услови за ограђивање – Дозвољено је ограђивање парцеле формирање транс-
паренте ограде максималне висине 2 m.

минимални степен 
опремљености 
комуналном 
инфраструктуром 

– Објекат мора имати прикључак на водоводну и кана-
лизациону мрежу, електричну енергију, телекомуника-
циону мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или дру-
ги алтернативни извор енергије.

инжењерскогеолошки 
услови

– Депо на завршетку улице Јурија Гагарина ће се налази-
ти у инжењерскогеолошком рејону IIБ2. Овај рејон обу-
хвата природне делове алувијалних равни Саве и Дунава 
изнад коте 72 и сврстан је у условно повољне терене за 
урбанизацију. Коришћење ових терена при урбаниза-
цији захтева потпуније дефинисање својстава терена 
у зони самог објекта у зависности од типа објекта и ре-
жима градње. При планирању објеката на овој локацији 
треба водити рачуна о стању подземне воде. Проблеми 
се могу јавити у току извођења темељног ископа. 
– Депо у зони Панчевачког моста ће се налазити у ин-
жењерскогеолошком рејону IIБ1. Овај рејон обухвата ве-
штачки насуте делове алувијалних равни Саве и Дунава 
и сврстан је у условно повољне терене за урбанизацију. 
Коришћење ових терена при урбанизацији захтева пот-
пуније дефинисање својстава терена у зони самог објек-
та у зависности од типа објекта и режима градње. При 
планирању објеката на овој локацији треба водити ра-
чуна о стању подземне воде. Проблеми се могу јавити у 
току извођења темељног ископа. 
– Депо на Видиковцу, уз Ибарску магистралу ће се на-
лазити у инжењерскогеолошком рејону IА. Овај рејон 
обухвата стабилне терене са нивоом подземне воде на 
дубини од преко 5 m. Са инжењерскогеолошког аспек-
та овакви терени су оцењени као најпогоднији за урба-
низацију (становање, инфраструктура, саобраћај), без 
ограничења у коришћењу, али уз уважавање локалних 
инжењерскогеолошких карактеристика терена. 
– Депо на банатском делу града ће се налазити у инже-
њерско-геолошком рејону IIБ2. Овај рејон обухвата при-
родне делове алувијалних равни Саве и Дунава изнад 
коте 72 и сврстан је у условно повољне терене за урбани-
зацију. Коришћење ових терена при урбанизацији захте-
ва потпуније дефинисање својстава терена у зони самог 
објекта у зависности од типа објекта и режима градње. 
При планирању објеката на овој локацији треба водити 
рачуна о стању подземне воде. Проблеми се могу јавити 
у току извођења темељног ископа. 
– За сваки новопланирани објекат неопходно је извр-
шити детаљна геолошка истраживања терена у складу 
са Законом о рударству и геолошким истраживањима 
(„Службени гласник РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

услови и могућност 
фазне реализације

– Дозвољена је фазна реализација депоа, тако да свака 
фаза представља функционалну и архитектонску целину.

За предметни План обављена је сарадња и добијени су усло-
ви Секретаријата за јавни превоз XXXIV –03 Бр. 346.7-10/2020 
од 2. марта 2020. године као и допуна услова на основу Запи-
сника са састанака одржаног 13. јануара 2021. године и допуна 
услова XXXIV-03 Бр. 346.7-17/2021 од 14. маја 2021. године

5.2.4. Водоводна мрежа и објекти
Приликом изградње нових трамвајских линија, водити 

рачуна да се ни на који начин не угрози постојећа водовод-
на мрежа и објекти. Сва места на којима долази до укршта-
ња са постојећим инсталацијама водовода потребно их је 
додатно заштитити.

Уколико се мења нивелета саобраћајнице којом прола-
зи трамвај, водоводну мрежу и објекте на њој (водоводни 
шахтови, затварачи, хидранти и др.) потребно је висински 
усагласити са будућом нивелетом саобраћајнице.

Минимално одстојање водоводних цеви и трамвајске 
баштице, одређује се на основу динамичког оптерећења 
шинског возила:

– хоризонтално одстојање не може бити мање од 1.5 m,
– вертикално одстојање не може бити мање од 1 m.

За водоводне цеви пречника већег од Ø300 mm укршта-
ње са трамвајским шинама обавезно се мора предвидети у 
заштитној цеви, касети и др.

Зона изворишта
Планирани трамвајски депо на крају улице Јурија Гага-

рина налази се у широј зони санитарне заштите Београд-
ског изворишта (Зона III). 

Заштита изворишта спроводи се у складу са:
– Правилником о начину одређивања и одржавања зона 

санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени 
гласник РС”, број 92/08), 

– Решењем о зонама санитарне заштите на администра-
тивној територији града Београда за изворишта подземних 
и површинских вода која служе за водоснабдевање града 
Београда (Министарство здравља Републике Србије, бр: 
530-01-48/2014-10 од 1. августа 2014. године),

– Елаборатом о зонама санитарне заштите изворишта 
подземних и површинских вода водоснабдевања града Бео-
града (Институт за водопривреду „Јарослав Черни”, 2013. 
године).

Правилником о начину одређивања и одржавања зона 
санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службе-
ни гласник РС”, број 92/08), у свим зонама дефинисана су 
ограничења и могућности градње, па режим коришћења на 
предметном простору треба ускладити са правилима која 
важе за те зоне заштите изворишта.

На основу Решења о зонама санитарне заштите на адми-
нистративној територији града Београда за извориште под-
земних и површинских вода која служе за водоснабдевање 
града Београда (бр. 530-01-48/2014-10 од 1. августа 2014. 
године, Република Србија, Министарство здравља) пред-
метно подручје се налази у широј зони санитарне заштите 
Београдског изворишта (Зона III).

Заштита изворишта подразумева предузимање свих 
мера у циљу очувања квалитета површинских и подземних 
вода, односно заштита истих од загађивача или штетних 
дејстава који могу трајно утицати на здравствену исправ-
ност вода изворишта.

За предметни План обављена је сарадња и добијени су 
услови ЈКП „Београдски водовод и канализација”, А. бр. 
6857/I4-1/328/20 број А/98 од 18. фебруара 2020. одине као 
и допуна услова број 18181/ I4-1/424/21 од 7. априла 2021.
године.

5.2.5. Канализациона мрежа и објекти
Приликом изградње нових трамвајских линија, водити 

рачуна да се ни на који начин не угрози постојећа канализа-
циона мрежа и ревизиони силази, као и постојећи канали-
зациони прикључци.

Уколико се мења нивелета саобраћајнице којом пролази 
трамвај, постојеће ревизионе силазе потребно је висински 
ускладити са будућом нивелетом саобраћајнице.

За одводњавање трамвајске баштице планира се канал 
ван простора предвиђеног за трамвајску баштицу, мини-
малног пречника Ø300 mm.

Планирану канализацију трамвајских баштица, која је 
интерног карактера, прикључити на градску канализацију 
искључиво преко таложника (мин. дубине 1 m и профила 
Ø45 cm) на постојеће или планиране ревизионе шахтове. 
Прикључење на сливнике и сливничке везе није дозвољено.

Минимално хоризонтално одстојање канализационе 
цеви и трамвајске баштице не може бити мање од 1,5 m, док 
је вертикално одстојање потребно одредити на основу ди-
намичког оптерећења шинског возила.
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За предметни План обављена је сарадња и добијени су 
услови ЈКП „Београдски водовод и канализација”, А. бр. 
6857/3 број I4-1/327/20 од 19. фебруара 2020. одине, као и 
допуна услова број 18181/3 број I4-1 /423/21 од 14. априла 
2021. године.

5.2.6. Електроенергетска мрежа и објекти
У оквиру коридора трамвајске мреже планира се ре-

конструкција постојеће и изградња нове контактне мреже 
(КМ), исправљачких станица (ИС) и кабловске инфра-
структуре. 

При реконструкцији постојећих и изградњи нових пру-
га планира се компензована ланчаста КМ. Све металне кон-
струкције у близини КМ уземљити преко шине повратног 
вода или са посебним уземљивачем.

Стубове КМ димензионисати према очекиваној затезној 
сили оптерећења КМ, водећи рачуна о потребним међусоб-
ним растојањима од осталих подземних инсталација.

Задржава се напон најпајања електричне вуче називног 
напона 600 VDC. Називна висина контактног проводника 
се планира на 5,5 m.

Постојеће ИС које су дотрајале и/или технолошки заста-
реле реконструисати, односно заменити постојећу опрему 
новом, истих или бољих техничких карактеристика.

За потребе напајања трамваја дуж планиране пруге, на 
сваких 1,5 km, планира се изградња ИС капацитета 2x1250 
kVA или 2x2500 kVA, зависно од потреба, са трансфомра-
торима преносног односа 10/0,52 kV и исправљачима у па-
ралелном споју са улазним напоном 520 VDC и излазним 
напоном 750VDC.

Услед специфичности изградње ИС оставља се ЈКП 
„ГСП Београд” да одреди начин изградње (слободностојећи 
објекат или ИС у склопу објекта), снагу, величину просто-
ра/просторије, тaчну локацију, приступ објекту, као и место 
прикључења ИС кроз израду техничке документације сход-
но динамици изградње, техничким захтевима КМ и техно-
лошким захтевима опреме ИС.

Планиране ИС прикључити на два независна вода 10 kV, 
у складу са условима „ЕПС Дистрибуција”.

Од планираних и постојећих ИС положити напојне и 
повратне водове 600/750 VDC до КМ/пруге. 

Напојни кабл не сме напајати више сектора. 
Постојеће напојне и повратне каблове који су неисправ-

ни или дотрајали заменити.
За постојећу трамвајску КМ могуће је радити санације, 

адаптације и реконструкције, ако то у будућности због по-
треба интервенција и ревитализација КМ буде неопходно, 
а не може бити сагледано у овом часу, а све у складу са Пра-
вилником за пројектовање, грађење и одржавање трамвај-
ских пруга у Београду (ЦИП 2004. године), EN 50119, EN 
50122, EN 50163 као и другим стандардима који се односе 
на пројектовање и извођење радова на КМ. 

Измештање подземних водова 110 kV није дозвољено. 
Такође, није дозвољено угрожавати поменути вод, који је 
положен на просечној дубини од 1,2 m испод површине тла, 
тако што се изнад њега може скидати слој земље само до 
нивоа од 0,5 m изнад кабла. 

За постојеће водове 110 kV дефинисан је заштитни појас 
који износи са обе стране вода:

– 25 m од крајњег фазног проводника, за надземне во-
дове;

– 2 m од ивице рова, за подземне водове.
У дефинисаном заштитном појасу дозвољена је изград-

ња јавних саобраћајних површина са припадајућом инфра-
структуром и инфраструктурних објеката, уз сагласност 
власника вода, односно АД „Електромрежа Србије” Бео-

град. Сагласност се даје на Елаборат, у коме се даје тачан од-
нос предметног вода и објекта који ће се градити.

Приликом изградње нових пруга планира се рекон-
струкција јавног осветљења (ЈО), односно прилагођавање 
планираном решењу. За напајање светиљки планира се из-
градња, по принципу „од стуба до стуба”, кабловског вода 1 
kV од погодног разводног ормана до стубова ЈО и КМ.

Саобраћајне површине осветлити у класи ЈО која одго-
вара њиховој саобраћајној функцији, односно намени. На 
местима раскрсница, стајалишта поставити осветљење ја-
чег интезитета.

Планира се да цео потез дуж нових пруга функциони-
ше као систем линијске координације, са применом адап-
тибилног управљања. Односно, планира се постављање се-
мафорски управљачких уређаја и елемента спољне опреме 
(системи за комуникацију, детекторски сензори, камере, 
станични дисплеји и друга опрема која се користи за при-
купљање и пласирање информација) дуж нових пруга.

Елементе система монтирати на стубовима КМ, ЈО, све-
тлосне саобраћајне сигнализације и на наменски поставље-
ним стубовима за монтажу видео камера. 

У циљу једноставније експлоатације, као и преласка на 
нове технологије, приступ свим елементима система планира 
се путем семафорске канализације. Односно, приступ сваком 
елементу система планира се из приступног окна елемента.

Уколико се при извођењу радова угрожавају водови 35 
kV, 10 kV и 1 kV потребно их је заштитити, односно где то 
није могуће изместити и/или каблирати. 

Уколико се траса подземног вода нађе испод коловоза, 
и/или трамвајске пруге водове заштитити постављањем 
у кабловску канализацију пречника Ø160 mm за подземне 
водове 35 kV, односно Ø100 mm за подземне водове 10 kV и 
1 kV. Предвидети 100% резерве у броју отвора кабловске ка-
нализације за подземне водове 35 kV и 10 kV, односно 50% 
резерве за подземне водове 1 kV.

Електроенергетске кабловске водове полагати испод 
тротоарског простора и неизграђених површина у рову ду-
бине 1,1 m, за водове 35 kV, односно 0,8 m, за водове 10 kV и 
10 kV, и ширине у зависности од броја водова у рову.

Укрштање са трамвајском пругом се изводити под пра-
вим углом, тако да кабл буде најмање 1,8 m испод горње 
ивице шине. Код паралелног вођења кабловског вода са 
трамвајском пругом енергетски кабл положити кроз пла-
стичну цев тако да буде удаљен од шине најмање 2 m.

У оквиру коридора трамвајске мреже планира се замена 
кабловских водова 110 kV број: 171, 172/1 и 1216. Уопштено, 
кабловски водови 110 kV полажу се у рову дубине 1,4 m и ши-
рине 1 m. На прелазима испод коловоза саобраћајнице и на 
местима где се очекују већа механичка напрезања тла ее водо-
ве 110 kV поставити у кабловску канализацију или заштитне 
цеви (капацитета: 3xØ200 mm + 2xØ160 mm + 1xØ40 mm).

У оквиру коридора трамвајске мреже планира се рекон-
струкција надземног вода број 130/2/3, као и увођење над-
земно вода број 117/1 у ТС 220/110 kV „Београд 3”.

За предметни План обављена је сарадња и добијени 
су услови AД „Електромрежа Србије”, број 130-00-UTD-
003-191/2020-002 од 8. марта 2020. године и допуна услова 
Број 130-00-UTD-003-442/2021-002 од 15. априла 2021. Го-
дине, као и услови ОДС „ЕПС дистрибуција” Београд број 
Е-641/20 од 8. септембра 2020. године и услове Е -641-1/20 
од 12. априла 2021.

5.2.7. Телекомуникациона мрежа и објекти
Уколико се при извођењу радова угрожава постојећа те-

лекомуникациона (тк) мрежа потребно ју је заштитити, од-
носно где то није могуће изместити. 
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Тк канализацију постављати испод тротоарског просто-
ра и неизграђених површина, у рову дубине 0,8 m, односно на 
прелазима испод коловоза 1,2 m (мерећи од горње коте цеви до 
доње коте коловоза) и ширине 0,4 m. Димензије тк окна износе 
оријентационо: 0,6 x 1,2 x 1,0 m³ (ширина x дужина x висина), и 
повезују се са две PVC (PEHD) цеви пречника Ø110 mm. 

За предметни План обављена је сарадња и добијени су 
услови Телеком Србија Дел. Број 46834/2-2020 од 4. марта 
2020. године и допуна услова Дел. Број 126453/2-2021 од 1. 
априла 2021. године

5.2.8. Топловодна мрежа и објекти
Делови изведене топловодне мреже налазе се на коридо-

рима којима се планира проширење трамвајског система. У 
току израде даље пројектне и планске документације, обу-
хваћене деонице топловодне мреже додатно заштитити, а у 
случајевима неопходности и изместити.

Такође, у случајевима потребе, планирати и нове деони-
це мреже система даљинског грејања.

За предметни План обављена је сарадња и добијени су 
услови ЈКП „Београдске електране”, број предмета X-1658/3 
од 3. марта 2020. одине, као и као и додатна сарадња број 
X-1647/2 од 2. априла 2021. године

5.2.9. Гасоводна мрежа и објекти
Делови изведене гасоводне мреже налазе се на коридо-

рима којима се планира проширење трамвајског система. У 
току израде даље пројектне и планске документације, обу-
хваћене деонице гасоводне мреже додатно заштитити, а у 
случајевима неопходности и изместити.

Такође, у случајевима потребе, планирати и нове деони-
це гасоводне мреже.

За предметни План обављена је сарадња и добијени су 
услови ЈП „Србијагас”, Сектор за развој, број предмета 06-
07/2864 од 28. априла 2020. године као и додатна сарадње 
број 06-03/6526 од 8. априла 2021. године

6. Смернице за спровођење плана генералне регулације
(графички прилози бр. 4. „Начин спровођења плана” Р 

1:10.000, 4.1 „Начин спровођења плана – Железнички си-
стем” Р 1:10.000, 4.2 „Начин спровођења плана – Метро си-
стем” Р 1:10.000, 4.3 „Начин спровођења плана – Трамвајски 
систем” Р 1:10.000, 5.1 „Подручје за непосредну примену 
правила израдом Урбанистичког пројекта – Железнички 
систем” Р 1:1.000, 5.2 „Подручје за непосредну примену пра-
вила израдом Урбанистичког пројекта – Трамвајски систем” 
Р 1:1.000, 5.3 „Начин спровођења плана – Трамвајски систем 
– Подручја измене и допуне важећих планова са аналитич-
ко-геодетским елементима” Р 1:2.000, 6. „Елементи детаљне 
разраде – Регулационо-нивелационо решење са планом пар-
целације, аналитичко-геодетским елементима и попречним 
профилима ” Р 1:1.000 и 7. „Елементи детаљне разраде – 
План инфраструктурне мреже и објеката” Р 1:1.000)

Овај План представља основ за издавање информације о 
локацији, локацијских услова, као и за израду пројекта пре-
парцелације и парцелације, урбанистичког пројекта, пла-
на детаљне регулације и основ за формирање грађевинских 
парцела јавних и осталих намена које су дефинисане овим 
Планом, у складу са Законом о планирању и изградњи „Слу-
жбени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука 
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21).

План генералне регулације шинских система спроводи се:
– на основу раније донетих планова за које се могу ра-

дити нови планови или измене и допуне планова детаљне 

регулације, односно детаљна разрада као фаза овог ПГР-а 
шинских система;

– на основу раније донетих планова који се мењају и до-
пуњују овим ПГР-ом шинских система, за које по потреби 
се могу радити и планови детаљне регулације, односно де-
таљна разрада као фаза овог ПГР-а шинских система;

– обавезном израдом планова детаљне регулације или де-
таљном разрадом као фазом овог ПГР-а шинских система;

– непосредно примедном правила грађења ПГР-а шин-
ских система – израдом урбанистичког пројекта, за пред-
метне зоне се по потреби могу радити и планови детаљне 
регулације односно детаљна разрада као фаза овог ПГР-а 
шинских система;

– непосредно применом правила грађења ПГР-а шин-
ских система – елементима детаљне разраде, за предметне 
зоне се по потреби могу радити и планови детаљне регула-
ције.

У граници овог плана, површине дефинисане планови-
ма детаљне регулације, плановима генералне регулације и 
просторним плановима посебне намене донетим до дана 
ступања на снагу овог плана генералне регулације, могу се 
фазно спроводити, односно могу се даље парцелисати про-
јектом парцелације/препарцелације и формирати више гра-
ђевинских парцела у оквиру дефинисане регулације јавне 
саобраћајне површине, тако да свака грађевинска парцела 
представља део функционалне целине у склопу Планом де-
финисане регулације. Могу се мењати нивелете и елементи 
попречног профила, укључујући и распоред, пречнике и 
додатну мрежу инфраструктуре у оквиру дефинисане ре-
гулације саобраћајнице. Такође, уколико је планом дефини-
сана врста и материјализација застора јавних саобраћајних 
површина, у току израде техничке документације, могуће 
је, уколико постоји прихватљивије решење у инвестицио-
но-техничком, безбедносном или естетском смислу, врсту и 
материјализацију застора изменити.

Неопходно је урадити претходну студију оправданости 
и Идејни пројекат за планиране трамвајске линије од Омла-
динског стадиона до Панчевачког моста и од Булевара Ми-
лутин Миланковића до Булевара војводе Мишића, пре из-
раде плана детљне регулације односно детаљне разраде као 
фазе овог ПГР-а шинских система.

6.6.1. Подручја која се спроводе на основу важећих планова
Планови детаљне и генералне регулације, регулацио-

ни планови и просторни планови спроводе се у складу са 
планским решењима предметних планова у целини или у 
делу, како је приказано на графичким прилозима 4. „Начин 
спровођења плана” Р 1:10.000, 4.1 „Начин спровођења пла-
на – Железнички систем” Р 1:10.000, 4.2 „Начин спровођења 
плана – Метро систем” Р 1:10.000 и 4.3 „Начин спровођења 
плана – Трамвајски систем” Р 1:10.000.

Ступањем на снагу овог Плана генералне регулације 
остају на снази следећи планови, који су усвојени пре усва-
јања Планa генералне регулације грађевинског подручја се-
дишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целинe 
I–XIX) („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17 и 97/17): 

картографски 
број назив плана

1273
План генералне регулације за део територије за део општине 
Раковица, „Јелезовац – Сунчани брег” („Службени лист Града 
Београда”, број 39/11)

590
Детаљни урбанистички план за изградњу главног цевовода са 
пратећим објектима система за наводњавање „Земун” у Земуну 
(„Службени лист Града Београда”, број 17/94)

1003 Регулациони план стамбеног комплекса „Старо насеље” у Желе-
знику („Службени лист Града Београда”, број 24/95)
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картографски 
број назив плана

1005
Регулациони план за изградњу примарних објеката и водова ба-
натског канализационог система („Службени лист Града Београда”, 
број 16/96)

1006
Регулациони план дела МЗ „Ослободиоци Београда” између улица: 
Рузвелтове, Цвијићеве, Здравка Челара и Прерадовићеве („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 11/96)

1015 Регулациони план саобраћајнице I-I („Службени лист Града Бео-
града”, број 3/98)

1018
Регулациони план два блока између Булевара Југословенске армије, 
улица: Бокељске, Небојшине и Карађорђевог парка – Општина 
Врачар („Службени лист Града Београда”, број 13/99)

1042

Регулациони план Булевара Револуције (Булевара краља Алек-
сандра) за блокове између Булевара Револуције (Булевара краља 
Александра) и улица Тршћанске, Ђевђелијске, Шабачке, Милана 
Ракића и Чеде Мијатовића (блок Ц1) („Службени лист Града 
Београда”, број 12/01)

1050 Регулациони план радне зоне „Сурчин – Добановци” („Службени 
лист Града Београда”, број 9/02)

1055 Регулациони план блока 69 уз улицу Јурија Гагарина у Новом 
Београду („Службени лист Града Београда”, број 28/02)

1059

Регулациони план Булевара краља Александра за блокове између 
улица Булевар краља Александра, Вјекослава Ковача, Милана 
Ракића, Цара Јована Црног, Хекторовићеве и Батутове („Службени 
лист Града Београда”, број 28/02)

1082 Генерални план за цевасте бунаре на подручју Јакова и Бољеваца 
(„Службени лист Града Београда”, број 14/97)

1087
План детаљне регулације четири блока између улица: Крунске, 
Курсулине, Његошеве о Кнегиње Зорке на теориторији општине 
Врачар („Службени лист Града Београда”, број 4/04)

1088 План детаљне регулације блока 51 у Новом Београду (прва фаза) 
(„Службени лист Града Београда”, број 31/03)

1100-1

Измена и допуна плана детаљне регулације за део подручја 
централне зоне, блок између улица 27. марта, Владетине, Кнез 
Данилове и Рузвелтове за блок 1, зона А, између улица Краљице 
Марије, Иванковачке, Кнез Данилове и Рузвелтове, ГО Палилула 
(„Службени лист Града Београда”, број 32/13)

1103 План детаљне регулације стамбеног насеља Остружница – I фаза 
(„Службени лист Града Београда”, број 23/04)

1107 План детаљне регулације саобраћајног потеза Славија – Жичка 
(„Службени лист Града Београда”, број 15/04)

1121

План детаљне регулције блока између улица: Цвијићеве, Рузвелто-
ве, Албанске Споменице и Никодима Милаша (Радмиле Рајковић) 
на територији општине Палилула („Службени лист Града Београ-
да”, број 3/05)

1126

План детаљне регулације дела централне зоне, просторна целина 
општине Врачар за подручје између улица: Ранкеова, Гастона 
Гравијеа, интернационалних бригада и небојшине – Блок 169 
(„Службени лист Града Београда”, број 31/03)

1128
План детаљне регулације за гасификацију делова месних заједница 
„Браће Величковић” и Митар Бакић у Раковици („Службени лист 
Града Београда”, број 8/05)

1159
План детаљне регулације саобраћајнице Јурија Гагарина на делу 
испод железничке пруге („Службени лист Града Београда”, број 
25/06)

1165

План детаљне регулације централне зоне – просторна целина 
између улица: Митрополира Петра, продужетка улице Чарлија 
Чаплина, Мије Ковачевића и Драгослава Срејовића (Партизански 
пут) („Службени лист Града Београда”, број 5/07)

1167
План детаљне регулације за подручје између улица: Светог Николе 
(Баје Секулића), Топличке, Димитрија Тицовића и Рузвелтове – 
Општина Звездара („Службени лист Града Београда”, број 16/07)

1169

План детаљне регулације за саобраћајни потез унутрашњег 
магистралног полупрстена од саобраћајнице Т6 до Панчевачког 
моста – деонице од улице Тошин бунар до чвора „Аутокоманда” 
(„Службени лист Града Београда”, број 30/07)

1173

План детаљне регулације Булевара краља Александра за подручје 
између улица: Краљице Марије (27. марта), Челопечке, Захумске, 
Ђуке Динића, Војводе Саватија, Тршћанске и Булевара краља 
Александра . блокови Б1 до Б10 („Службени лист Града Београда”, 
број 34/07)

1183

План детаљне регулације деонице аутопута Е-75 Батајница – 
Добановци и деонице аутопута Е-70 са локацијом наплатне рампе 
и петље за аеродром „Никола Тесла” у Земуну и Сурчину, I фаза 
(сектори 1 и 2) („Службени лист Града Београда”, број 32/08)

1212

План детаљне регулације за саобраћајницу северна тангента од 
саобраћајнице Т6 до Панчевачког пута – сектор 2 (деоница од Зре-
њанинског пута – М24.1 до Панчевачког пута М1.9) („Службени 
лист Града Београда”, број 24/10)

картографски 
број назив плана

1259
План детаљне регулације простора између улица: Зрмањске, Васе 
Стајића, Паштровићеве, Владимира радовановића и Пожешке, 
Општина Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 47/10)

1260 План детљаљне регулације за колектор Железник – Сава са мелио-
рационим каналима („Службени лист Града Београда”, број 11/11)

1263
План детаљне регулације за изградњу примарних објеката водо-
водног система за насеље Пиносава и Бели Поток („Службени лист 
Града Београда”, број 11/11)

1276 План детаљне регулације за насеље Мали Мокри Луг – општина 
Звездара (Фаза I) („Службени лист Града Београда”, број 46/11)

1278
План детаљне регулације блока између улица: Дунавске, Тадеуша 
Кошћушка и Булевара војводе Бојовића, ГО Стари град („Службе-
ни лист Града Београда”, број 9/12)

1283
План детаљне регулације блока између улица: Кичевске, молерове, 
Хаџи Ђерине и Хаџи Проданове, ГО Врачар („Службени лист 
Града Београда”, број 18/12)

1288

План детаљне регулације подручја између Булевара Ослобођења, 
улице Звечанске, дела планиране саобраћајнице првог реда (тзв. 
„Трансверзала”), дела Чучевске, Облаковске и ауто-пута, ГО Сав-
ски венац („Службени лист Града Београда”, број 52/12)

1289
План детаљне регулације деонице државног пута IA реда бр.1 
(Ауто-пута Е-75) Батајница–Добановци (Сектор 1) ГО Земун 
(„Службени лист Града Београда”, број 52/12)

1296 План детаљне регулације насеља „Плави Хоризонти” Општина 
Земун („Службени лист Града Београда”, број 24/13)

1307

План детаљне регулације просторно културно историјске целине 
Топчидер – фаза II, Целина 7 – блок између улица: Паштровићеве, 
Пожешке и Владимира Радовановића, ГО Чукарица („Службени 
лист Града Београда”, број 68/13)

1314

План детаљне регулације за саобраћајницу: Дунавску, Тадеуша 
Кошћушка, Дубровачку, Тролејбуски и аутобуски терминус на 
дорћолу, општина Стари град („Службени лист Града Београда”, 
број 69/13)

1316
План детаљне регулације привредног парка на локацији северно 
од Ауто-пута Е70, ГО Сурчин („Службени лист Града Београда”, 
број 70/13)

1327
План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање гори-
вом у улици Француској, ГО Стари град („Службени лист Града 
Београда”, број 52/14)

1329

План детаљне регулације просторно културно историјске целине 
Топчидер – фаза II, Целина 2 – шира зона „Хиподрома Београд”, 
ГО Чукарица и Савски венац („Службени лист Града Београда”, 
број 53/14)

1341

План детаљне регулације за део аутопутске и железничке обила-
знице око Београда (Аутопутска деоница Бубањ поток – Винча 
– Панчево, железничка деоница Бели поток – Винча – Панчево), 
са друмско-железничким мостом преко Дунава, Градске општине 
Вождовац и Гроцка („Службени лист Града Београда”, број 89/14)

1352

План детаљне регулације за улице Војвођанску и Сурчинску од 
саобраћајнице Т6 до Аутопутске обилазнице, ГО Нови Београд и 
Сурчин, II фаза – од раскрснице са саобраћајницом која повезује 
предметни саобраћајни правац са аеродромом „Никола Тесла” до 
Аутопутске обилазнице („Службени лист Града Београда”, број 
18/15)

1365
План детаљне регулације за интермодални терминал и логисички 
центар „Батајница”, ГО Земун („Службени лист Града Београда”, 
број 36/15)

1370
План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање гори-
вом у улици Господар Јевремовој, ГО Стари град („Службени лист 
Града Београда”, број 43/15)

1374

План детаљне регулације просторно културно историјске целине 
Топчидер – фаза I (саобраћајница Патријарха Димитрија од улице 
Пере Велимировића до улице Ослободиоци Раковице и улице 
Ослобођења) („Службени лист Града Београда”, број 62/15)

1378
План детаљне регулације за гасификацију привредних зона уз 
Ауто-пут Београд – Панчево, ГО Палилула („Службени лист Града 
Београда”, број 71/15)

1381
План детаљне регулације за подручје између улица: Француске, 
Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, 
Општина Стари град („Службени лист Града Београда”, број 83/15)

1384

План детаљне регулације за реконструкцију и доградњу топло-
водне мреже од топлане ТО „Нови Београд” до подручја ППППН 
„Београд на води”, ГО Вождовац и Савски венац („Службени лист 
Града Београда”, број 4/16)

1385

План детаљне регулације комплекса станица за снабдевање 
горивом „Јаково 1” и „Јаково 2” на оријентационој стационажи 
КМ 573+000 Аутопута Е-75 Београд–Ниш (деоница Добановци – 
Бубањ поток) („Службени лист Града Београда”, број 5/16)
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Ступањем на снагу овог плана генералне регулаци-
је остају на снази следећи планови, који су усвојени после 
усвајања Планa генералне регулације грађевинског подручја 
седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (цели-
нe I-XIX) („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17 и 97/17), у границама овог ПГР-а шинских система: 

картографски 
број назив плана

1398 План детаљне регулације дела насеља Батајница – насеље „Шангај”, 
општина Земун („Службени лист Града Београда”, број 43/16)

1404

План детаљне регулације фекалног колектора од Раковица села 
(Булевар Ослобођења) до постојећег колектора у Реснику и регу-
лације Раковичког и Милошевог потока (I фаза), ГО Вождовац и 
Раковица („Службени лист Града Београда”, број 45/16)

1405
План детаљне регулације блока између улица: Маглајске, Љутице 
Богдана, Шекспирове и Јездићеве – ГО Савски венац („Службени 
лист Града Београда”, број 45/16)

1412
План детаљне регулације блока између улица Средачке, Војводе 
Шупљикца, Чучук Станине и Булевара краља Александра, ГО 
Звездара („Службени лист Града Београда”, број 56/16)

1414

План детаљне регулације подручја између Булевара Арсенија Чар-
нојевића, комплекса студентског спортског центра и улица Благоја 
Марјановића Моше и Партизанске авијације, ГО Нови Београд 
(„Службени лист Града Београда”, број 56/16)

1416 и 1416-1
План детаљне регулације ширег подручја уз улицу Војводе Степе – 
фаза II – Општина Вождовац („Службени лист Града Београда”, бр. 
58/16 и 91/20)

1421 План детаљне регулације подручја Јајинци – целина А1, Општина 
Вождовац („Службени лист Града Београда”, број 74/16)

1422 План детаљне регулације насеља „Алтина 2” у Земуну („Службени 
лист Града Београда”, број 80/16)

1432
План детаљне регулације блока између улица: Београдске, Крунске, 
Проте Матеје и Његошеве, ГО Врачар („Службени лист Града 
Београда”, број 115/16)

1437 План детаљне регулације подручја Јајинци – целина Б, Општина 
Вождовац („Службени лист Града Београда”, број 128/16)

1445 План детаљне регулације насеља Савска и Језерска тераса, општина 
Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 10/17)

1447

План детаљне регулације за изградњу ванградског топловода од 
ТЕ-ТО „Никола Тесла” у Обреновцу до ТО „Нови Београд”, ГО Об-
реновац, Сурчин и Нови Београд („Службени лист Града Београда”, 
број 21/17)

1448
План детаљне регулације за део Булевара деспота Стефана од 
улице Џорџа Вашингтона до улице Цетињске, ГО Стари град 
(„Службени лист Града Београда”, број 21/17)

1449

План детаљне регулације дела уличне мреже стамбеног комплекса 
„Старо насеље” у Железнику са денивелисаним прелазом преко 
железничке пруге, ГО Чукарица („Службени лист Града Београда”, 
број 22/17)

1454
План детаљне регулације подручја уз улицу Ослободилаца Рако-
вице, од трамвајске окретнице до улице Патријарха Димитрија, ГО 
Раковица („Службени лист Града Београда”, број 38/17)

1462
План детаљне регулације блока између улица Тошин бунар, 
Трогирске, Петра Кочића и Скадарске, ГО Земун („Службени лист 
Града Београда”, број 68/17)

1469 и 1469-1

План генералне регулације за изградњу објеката и водова система 
даљинског грејања у Београду (I фаза, II етапа) – целина ТО Нови 
Београд, Градска општина Нови Београд („Службени лист Града 
Београда”, бр. 93/17 и 85/19)

1497
План детаљне регулације станице за снабдевање горивом на кп 
5089/8, КО Нови Београд („Службени лист Града Београда”, број 
87/18)

1499
План детаљне регулације блока између Војводе Степе, Отокара 
Кершованија, Билећке и Генерала Рашића, ГО Вождовац („Службе-
ни лист Града Београда”, број 104/18)

1509
План детаљне регулације привредне зоне између саобраћајнице 
СМТ, Панчевачког пута и Дунава, ГО Палилула („Службени лист 
Града Београда”, број 124/18)

1519
План детаљне регулације за изградњу топловодне мреже од сани-
тарне депоније у Винчи до топлана „Коњарник” и „Миријево”, ГО 
Гроцка и Звездара („Службени лист Града Београда”, број 29/19)

1545

Пла детаљне регулације за зону комерцијалних садржаја на по-
дручју између Ибарске магистрале, деонице Ауто-пута Добановци 
– Бубањ поток, потока Мастирине и Кружног пута, ГО Чукарица 
(„Службени лист Града Београда”, број 140/19)

1554

План детаљне регулације дела привредне зоне између Ауто-пута 
Београд – Загреб (I.A – A3), Регионалног пута R-267 (II.B-319) и 
железничке пруге Батајница – Ресник, ГО Сурчин („Службени 
лист Града Београда”, број 140/19)

картографски 
број назив плана

1555
План детаљне регулације ширег подручја уз Клиничко болнич-
ки центар „Бежанијска коса”, ГО Земун („Службени лист Града 
Београда”, број 5/20)

1576 План детаљне регулације дела блокова 18А и 69, ГО Нови Београд 
(„Службени лист Града Београда”, број 132/20)

1560
План детаљне регулације за комплекс аеродрома „Никола Тесла 
Београд”, ГО Сурчин, Нови Београд и Земун („Службени лист 
Града Београда”, број 36/20)

1601

План детаљне регулације уз улице Димитрија Туцовића и Чин-
гријине, у делу од Батутове улице до комплекса основне школе 
„Марија Бурсаћ”, ГО Звездара („Службени лист Града Београда”, 
број 74/21)

Предметни планови приказани су на графичком прило-
гу – „Подаци о постојећој планској документацији” у Доку-
ментацији ПГР-а шинских система.

У случају неусаглашености текстуалног дела и графич-
ког прилога, важи графички прилог.

Површине у оквиру тунелских деоница и службеног 
места Вуков споменик се подземно спроводе у складу са 
графичким прилозима 4.1 „Начин спровођења плана – Же-
лезнички систем” Р 1:10.000 и 4.2 „Начин спровођења пла-
на – Метро систем” Р 1:10.000, док се надземно спроводе у 
складу са Планом генералне регулације грађевинског по-
дручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-
град (целинe I–XIX) („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) или другим важећим простор-
ним и урбанистичким плановима.

Наведени планови су приказану у графичком прилогу у 
оквиру документације – Подаци о постојећој планској до-
кументацији – „Однос према постојећој планској докумен-
тацији”.

6.6.2. Подручја која се спроводе на основу важећих планова 
који се мењају и допуњују

Планови детаљне, генералне регулације и простор-
ни планови спроводе се у складу са планским решењима 
предметних планова у целини или у делу, како је приказа-
но на графичким прилозима 4.2 „Начин спровођења плана 
– Метро систем” Р 1:10.000, 4.3 „Начин спровођења плана 
– Трамвајски систем” Р 1:10.000 и 5.3 „Начин спровођења 
плана – Трамвајски систем – Подручја измене и допуне ва-
жећих планова са аналитичко-геодетским елементима” Р 
1:2.000.

Метро систем:
У оквиру границе коридора метро система, како је при-

казано на графичким прилозима 4.2 „Начин спровођења 
плана – Метро систем” Р 1:10.000, мењају се и допуњују 
следећи планови, који су усвојени пре усвајања Планa гене-
ралне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – Град Београд (целинe I-XIX) („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), 
на начин што се допуњују смернице за спровођење плана, 
обавезном сарадњом са надлежном институцијом (ЈКП 
Београдски метро и воз и Секретаријат за јавни градски 
превоз) при издавању локацијских услова:

картографски 
број назив плана

1387
План генералне регулације за изградњу објеката и водова система 
даљинског грејања у Београду (I фаза, I етапа) – целина Б1 („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 13/16)

1347
План генералне регулације за изградњу објеката и водова система 
даљинског грејања у Београду (I фаза, I етапа) – целина А1В7 
(„Службени лист Града Београда”, број 11/15)

1299 План генералне регулације мреже ватрогасних станица („Службе-
ни лист Града Београда”, број 32/13)
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картографски 
број назив плана

1202

План генералне регулације подручја између улица: Џорџа Вашинг-
тона, Булевара деспота Стефана, Војводе Добрњца, Венизелосове 
и Кнез Милетине, Општина стари град („Службени лист Града 
Београда”, број 58/09)

1196 План генералне регулације мреже станица за снабдевање горивом 
(„Службени лист Града Београда”, број 34/09)

1389

План детаљне регулације за изградњу електроенергетског вода 
110 kV од планиране ТС 110/10 kV „Аутокоманда” до подручја 
ППППН „Београд на води”, ГО Вождовац и Савски венац („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 13/16)

1388
План детаљне регулације за изградњу фекалног колектора КЦС 
„Мостар” – Хитна помоћ, Градска општина Савски венац („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 13/16)

1373

План детаљне регулације за блок између улица: Немаљине, 
Светозара Марковића, Краља Милана (Српских владара) и Краља 
Милутина, ГО Савски венац и Врачар („Службени лист Града 
Београда”, број 53/15)

1372

План детаљне регулације подручја између ауто-пута, комплекса 
Београдске индустрије пива и безалкохолних пића, комплекса 
железничке станице „Београд – Центар” и дела планиране саобра-
ћајнице првог реда – „Трансверзале”, ГО савски венац („Службени 
лист Града Београда”, број 53/15)

1369
План детаљне регулације дела блока 19, просторно функционална 
целина 5, Градска општина Нови Београд („Службени лист Града 
Београда”, број 42/15)

1368
План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање гори-
вом у улици Јужни булевар, Градска општина Врачар („Службени 
лист Града Београда”, број 36/15)

1367
План детаљне регулације за нови Кумодрашки колектор, Градска 
општина Вождовац (I и II фаза плана) („Службени лист Града 
Београда”, број 36/15)

1360 План детаљне регулације трга Славија, градске општине Врачар и 
Савски венац („Службени лист Града Београда”, број 30/15)

1353

План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање 
горивом у блоку између улица: Благоја Паровића, Пожешке, 
Београдског батаљона и Орфелинове, Градска општина Чукарица 
(„Службени лист Града Београда”, број 19/15)

1343
План детаљне регулације Булавера краља Александра за подручје 
од улице Станислава Сремчевића до улице Господара Вучића: 
блокови С21 – С29 („Службени лист Града Београда”, број 90/14)

1342
План детаљне регулације блока између улица: Радоја Дакића, 
Жарка Миладиновића и Милоша Бандића, Градска општина 
Земун („Службени лист Града Београда”, број 90/14)

1340

План детаљне регулације подручја између спортског комплекса 
стадиона „Црвена звезда”, улица Бањички венац, Ваљка Лукића 
Курјака, Булевара Ослобођења, раскрснице „Аутокоманда”, др 
Милутина Ивковића и планираног продужетка Динарске улице, 
ГО Савски венац („Службени лист Града Београда”, број 84/14)

1332

План детаљне регулације подручја између улица: Господара Ву-
чића, Војислава Илића, Краља Остоје, Бачванске, Рада Неимара, 
Махмута Ибрахимпашића и Струмиче, границе градске шуме 
„Шумице” и унутрашњег магистралног полупрстена, општина 
Вождовац („Службени лист Града Београда”, број 70/14)

1331

План детаљне регулације за улице Војвођанску и Сурчинску од 
саобраћајнице Т6 до Аутопутске обилазнице – I фаза, од саобра-
ћајнице Т6 до саобраћајнице која повезује предметни саобраћајни 
правац са Аеродромом „Никола Тесла” („Службени лист Града 
Београда”, број 62/14) 

1330
План детаљне регулације блока између улица: Добровољачке, 
Добановачке, Светотројичине и Цара Душана, општина Земун 
(„Службени лист Града Београда”, број 53/14)

1326
План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање гори-
вом у улици Џона Кенедија, Градска општина Земун („Службени 
лист Града Београда”, број 52/14)

1325

План детаљне регулације простора између улица Цара Душана, 
Саобраћајнице Т6, лесног одсека Дунава, Земунског гробља и 
границе регулационог плана старог језгра Земуна – Прегревица, 
општина Земун („Службени лист Града Београда”, број 52/14)

1324
План детаљне регулације саобраћајнице Нова Дунавска од Панче-
вачког моста до пута за Ада Хују, општина Палилула („Службени 
лист Града Београда”, број 32/14)

1323
План детаљне регулације подручја Јајинци целина улице Војводе 
Степе, општина Вождовац („Службени лист Града Београда”, број 
32/14)

1319-1

Измене и допуне плана детаљне регулације за подручје између 
комплекса правно-биротехничке школе „Димитрије Давидовић” и 
улица: Петра Кочића, Трогирска и Тошин бунар, ГО Нови Београд 
(„Службени лист Града Београда”, број 127/20)

картографски 
број назив плана

1315
План детаљне регулације дела насеља Миријево, делови макро-
грађевинских блокова „З” и „И” – Градска општина Звездара 
(„Службени лист Града Београда”, број 70/13)

1311 План детаљне регулације Бањичког кишног колектора („Службе-
ни лист Града Београда”, број 69/13)

1308 План детаљне регулације за део насеља Старо Жарково, Градска 
општина Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 68/13)

1306
План детаљне регулације за просторно културно-историјску 
целину Топчидер I фаза – Радничка улица, општина Чукарица 
(„Службени лист Града Београда”, број 68/13)

1303
План детаљне регулације за подручје између: Саобраћјанице Т6, 
Угриновачке и Барањске улице, Градска општина Земун („Службе-
ни лист Града Београда”, број 37/13)

1300 План детаљне регулације дела блока 21, Градска општина Нови 
Београд („Службени лист Града Београда”, број 32/13),

1297
План детаљне регулације за део подручја између улица Трговачке, 
Аце Јокцимовића, Макишке и Драге Спасић у Жаркову, Градска 
општина Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 24/13)

1295

План детаљне регулације Спољне магистралне тангенте (СМТ) – I 
фазе, од Панчевачког пута (стационажа КМ 0+000) до приступног 
пута за трафостаницу (средња стационажа КМ 6+650), са мостом 
преко Дунава и локацијом трафостанице „Београд 20” („Службе-
ни лист Града Београда”, број 24/13)

1294
План детаљне регулације за блокове између улица: Цара Душана, 
Филипа Вишњића, Угриновачке и Лазе Јовановића Порције, оп-
штина Земун („Службени лист Града Београда”, број 2/13)

1293
План детаљне регулације дела подручја Аде Хује (зона А), општи-
не Стари град и Палилула („Службени лист Града Београда”, број 
70/12)

1286 План детаљне регулације подручја дела градске општине потцели-
не Трошарина („Службени лист Града Београда”, број 52/12)

1275
План детаљне регулације Булевара краља Александра (у зони СЦ 
„Олимп”) за подручје блокова: Д7А, Д7В, Д7Ц, Д8А, Д9А, Д9Б, 
Д10А, Д11А и Д12А („Службени лист Града Београда”, број 46/11)

1266,1266-1 и 
1266-2

План детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове 
између улица: Жабљачке и Бајдине, блокови Е1-Е9 („Службени 
лист Града Београда”, бр. 19/11, 62/19 и 18/20)

1262
План детаљне регулације саобраћајнице Јужни Булевар деоница 
од Милутина Зечевића до Војислава Илића („Службени лист 
Града Београда”, број 11/11)

1214

План детаљне регулације Ибарске магистрале од улице Пилота 
Михајла Петровића до Аутопутске обилазнице, део подручја 
општине Чукарица и део подручја општине Раковица („Службени 
лист Града Београда”, број 33/10).

1211
План детаљне регулације блока између улица: Мајданска Чука-
рица, Васе Стајића, Паштровићеве и Високе, општина Чукарица 
(„Службени лист Града Београда”, број 14/10)

1210

План детаљне регулације подручја за комерцијалну зону западно 
од Ибарске магистрале (од петље на Лабудовом брду до петље 
са кружним путем) Општина Чукарица („Службени лист Града 
Београда”, број 14/10)

1209

План детаљне регулације подручја између улица: Господара Вучи-
ћа, Војислава Илића, Топаловићеве, Крижанићеве, Мис Ирбијеве 
(Заге Маливук), Паје Јовановића и Милинка Кушића, Општина 
Звездара („Службени лист Града Београда”, број 7/10)

1208
План детаљне регулације за подручје привредне зоне „Аутопут” 
у Новом Београду, Земуну и Сурчину („Службени лист Града 
Београда”, број 61/09)

1207

План детаљне регулације насеља Бањица (комплекс између улица: 
Црнотравске, Булевара Југословенске армије, Беранске, Борске 
и Каљавог потока – општина Вождовац) I фаза („Службени лист 
Града Београда”, број 58/09)

1205
План детаљне регулације за улицу Борску, од улице Пере Велими-
ровића до Црнотравске улице („Службени лист Града Београда”, 
број 58/09)

1200
План детаље регулације између улица Паунове, Радомира Марко-
вића и Булевара Ослобођења, насеље Јајинци, општина Вождовац 
(„Службени лист Града Београда”, број 49/09)

1199 План детаљне регулацијеи месне заједнице у Жаркову – „Јулино 
брдо” („Службени лист Града Београда”, број 34/09)

1198

План детаљне регулације простора између улица: Булевара 
деспота Стефана (29. Новембра), Митрополита Петра, Драгослава 
Срејовића (Партизански пут) и Мије Ковачевића, са денивели-
саном раскрсницом „Панчевачки мост” („Службени лист Града 
Београда”, број 34/10)

1197
План детаљне регулације за проширење Новог Бежанијског гро-
бља – општина Нови Београд („Службени лист Града Београда”, 
број 34/09)
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картографски 
број назив плана

1195
План детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове 
између улица: Мите Ружића и Жабљачке, блокови Д4, Д5, Д13-Д20 
(„Службени лист Града Београда”, број 20/09)

1194

План детљне регулације дела централне зоне – северни део 
Прве месне заједнице у Земуну између улица: Ђуре Ђаковића, 
Карађорђеве, продужетка улице Гоце Делчева и Кеја Ослобођења 
(„Службени лист Града Београда”, број 20/09)

1193
План детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове 
између улица: Мис Ирбијеве и Утсаничке, блокови Д23-Д25, 
Д36-Д43 и део Д26 („Службени лист Града Београда”, број 5/09)

1192

План детаљне регулације између улица: Кумодрашке, Милисава 
Ђуровића, СМТ-а, Нове 1, Ђуер Мађерчића, Војводе Степе, Љубе 
Вучковића и комплекса колективних објеката уз улицу Љубе 
Вучковића, општина Вождовац („Службени лист Града Београда”, 
број 4/09)

1189 План детаљне регулације Булевара краља Александра – блок Д6 
(„Службени лист Града Београда”, број 4/09)

1187
План детаљне регулације за изградњу магистралног топловода од 
котларнице „Сава Ковачевић” до грејног подручја топлане Нови 
Београд („Службени лист Града Београда”, број 51/08)

1178

План детаљне регулације дела централне зоне Новог Београда – 
део блока 16, између улица: Ушће, Булевар Николе Тесле и јавне 
зелене површине уз Булевар Михајла Пупина („Службени лист 
Града Београда”, број 44/07)

1176 План детаљне регулације за саобраћајни потез од улице Борске до 
петље „Ласта” („Службени лист Града Београда”, број 40/07)

1174, 1174-1 и 
1174-3

План детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 37/07, 52/12 и 69/17)

1172
План детаљне регулације дела централне зоне – просторне целине 
подручја Аутокоманде, општина Вождовац („Службени лист 
Града Београда”, број 31/07)

1170
План детаљне регулације саобраћајног правца Максима Горког 
(од Каленић пијаце до Устаничке улице) („Службени лист Града 
Београда”, број 30/07)

1169-1

Измене и допуне плана детаљне регулације за саобраћајни потез 
унутрашњег магистралног полупрстена од саобраћајнице Т6 до 
Панчевачког моста – деоница од улице Тошин бунар до чвора 
„Аутокоманда” („Службени лист Града Београда”, број 39/11)

1166

План детаљне регулације централне зоне, просторна целина оп-
штине Врачар, за подручје између улица: Јована Рајића, Сазонове, 
Ђердапске, Шуматовачке, Светолика Ранковића, Цељске, Вилов-
ског и Тодора од Сталаћа (3. фаза 9. МЗ на Врачару) („Службени 
лист Града Београда”, број 5/07)

1164
План детаљне регулације блока 1 између улица: Париске комуне, 
Омладинских бригада, Булевара Авноја и Народних Хероја у 
Новом Београду („Службени лист Града Београда”, број 5/07

1163

План детаљне регулације дела централне зоне, просторне целине 
општине Врачар, за подручје између улица: Ђердапске, Господара 
Вучића, др Милутина Зећевића и Јужног булевара, блок 165 
(„Службени лист Града Београда”, број 4/07)

1158

План детаљне регулације комплекса између улица: Војислава 
Илића, Господара Вучића, Косте Абрашевића, Генерала Михајла 
Живковића, Раваничке и Станисалва Сремчевића (блокови 8-15) 
– општина Звездара („Службени лист Града Београда”, број 25/06)

1155

План детаљне регулације дела централне зоне блокова између 
улица Венизелисове (Ђуре Ђаковића), Кнез Милетине и Ђорђа 
Јовановића – општина Стари град („Службени лист Града Београ-
да”, број 18/06)

1152

План детаљне регулације за изградњу дела градског гасовода од 
улице Вељка Лукића Курјака (прикључак за МРС „Ц.Звезда”) до 
Мостара са прикључним гасоводом за МРС „КЦС Србија” и МРС 
„БИП Мостар” („Службени лист Града Београда”, број 10/06)

1145-1

Измене и допуне Плана детаљне регулације дела врачарског 
платоа за део блока између улица Борсе Станковића. Катанићеве, 
Макензијеве и Борислава Пекића („Службени лист Града Београ-
да”, број 114/16)

1138
План детаљне регулације за изградњу бициклистичке стазе од 
Дорћола до Ада Циганлије („Службени лист Града Београда”, број 
25/05)

1137
План детљаљне регулације за блок изеђу улица: Зрмањске, Васе 
Стајића, Мајданске Чукарице, Високе и Кировљеве, општина 
Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 24/05)

1135
План детаљне регулације за изградњу кабловских водова 110 kV 
ТС „Београд 1” до ТС 110/10 kV Пионир („Службени лист Града 
Београда”, број 15/05)

1132
План детаљне регулације четири месне заједнице општина 
Звездара и Вождовац – насеље „Падина” („Службени лист Града 
Београда”, број 14/05)

картографски 
број назив плана

1125 и 1125-1 План детаљне регулације стамбеног насеља „Алтина” у Земуну 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 4/05 и 28/19)

1122 План детаљне регулације за део Жаркова, уз Трговачку улицу – 
општина Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 3/05)

1120

План детаљне регулације блокова 132 и 133 између улицаВладе 
Зечевића (Ивана Ђаје), Његошеве, Максима Горког, 14. Децембра 
(Цара Николаја) и Макензијеве – општина Врачар („Службени 
лист Града Београда”, број 3/05)

1110
План детаљне регулације (дела централне зоне) просторне целине 
између улица 29. Новембра, Војводе Добрњца и Цвијићеве у Бео-
граду („Службени лист Града Београда”, број 15/04)

1109

План детаљне регулације дела централне зоне, просторне целине 
уз Булевар краља Александра, Живка Давидовића, Кружног пута, 
приступних саобраћаница Нова 1 (улица Кнеза Мутимира) и 
Нове 2 и Устаничке – подручје блокова Е10 и Е11 (део) („Службе-
ни лист Града Београда”, број 12/04)

1106
План детаљне регулације централне зоне – блок 16 у Новом 
Београду, између улица Ушће, Булевар Николе Тесле и Булевара 
Михајла Пупина („Службени лист Града Београда”, број 23/04)

1105
План детаљне регулације простора између Миријевског булевара 
и улице Маријане Грегоран („Службени лист Града Београда”, број 
23/04)

1098

План детаљне регулације дела централне зоне – просторне целине 
11 блокова између улица Француске, Ђуре Ђаковића, Кнежопољ-
ске и границе дела Лучког привредног подручја – општина Стари 
град („Службени лист Града Београда”, број 12/04)

1083 План детаљне регулације старог језгра Земуна („Службени лист 
Града Београда”, број 34/03)

1081 и 1081-1
Плам детаљне регулације комплекса између улица Јакуба Кубуро-
вића, Новоградске, Угриновачке и Ивићеве у Земуну („Службени 
лист Града Београда”, бр. 34/03 и 81/17)

1078
План детаљне регулације дела централне зоне – просторна целина 
уз улицу Народног Фронта (Краљице Наталије) („Службени лист 
Града Београда”, број 34/03)

1077 и 1077-1

План детаљне регулације подручја уз Јужни булевар између улица 
Максима Горког, Шуматовачке, Ђердапске и Господара Вучића 
– 1. фаза разраде ПДР 9. МЗ на Врачару („Службени лист Града 
Београда”, бр. 34/03 и 23/21)

1071

План детаљне регулације дела насеља Карабурма – II зона, између 
улица: Уралске, Патриса Лумумбе, Миријевског булевара, Марија-
не Грегоран, Триглавске, Војводе Мицка и дела Вишњичке улице 
(„Службени лист Града Београда”, број 4/04)

1060 Регулациони план насеља Миријево („Службени лист Града 
Београда”, број 20/02)

1054
Регулациони план блокова између Трга Славија и улица Светог 
Саве, Крушедолске, Тиршове, Катанићеве и Булевара Ослобођења 
(„Службени лист Града Београда”, број 13/02)

1044
Регулациони план за изградњу примарног цевовода од ЦС „Бе-
жанија Б” у Новом Београду до конзума у Угриновачкој улици у 
Земуну („Службени лист Града Београда”, број 15/01)

1043 Регулациони план деонице Аутопута Е-75 и Е-70 Добановци – 
Бубањ поток („Службени лист Града Београда”, број 13/99)

1041
Регулациони план Булевара револуције (Булевар краља Алексан-
дра) – деоница од улице Таковске до улице Синђелићеве (блокови 
А1-А19, Б11, Б17) („Службени лист Града Београда”, број 15/01)

1040
Регулациони план саобраћајнице Јужни булевар – деоница од 
Устаничке до Грчића Миленка („Службени лист Града Београда”, 
број 9/01)

1038
Регулациони план подручја горњег Земуна на простору између 
улица Првомајске, Гетеове, Трасе железничке пруге, Марије Бур-
саћ и Симе Шолаје („Службени лист Града Београда”, број 4/01)

1034 Регулациони план насеља Кнежевац – Кијево („Службени лист 
Града Београда”, број 1/00)

1031 Регулациони план дела блока 32 у Новом Београду („Службени 
лист Града Београда”, број 3/00)

1030 Регулациони план просторне целине Дедиње („Службени лист 
Града Београда”, број 1/00)

1029
Регулациони план за изградњу примарног цевовода III висинске 
зоне од ЦС „Дедиње” до резервоара „Торлак” („Службени лист 
Града Београда”, број 20/99)

1021
Регулациони план блока између улица: Теразије, Трг Николе Па-
шћа и Драгослава Јовановића („Службени лист Града Београда”, 
број 7/99)

1016
Регулациони план реконструкције блокова између улица Бал-
канске, Призренске и Народног фронта („Службени лист Града 
Београда”, број 10/98)
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1007

Регулациони план за реконтрукцију ЦС „Врачар 2” и изградњу 
примарног потисног цевовода II висинске зоне дуж аутопута до 
улице Војислава Илића („Службени лист Града Београда”, број 
15/96)

1001 Регулациони план саобраћајнице Булевар Револуције од Устанич-
ке до СМТ-е („Службени лист Града Београда”, број 15/96)

519-1 Измене и допуне детаљног урбанистичког плана „Сунчана доли-
на” („Службени лист Града Београда”, број 5/95)

У оквиру границе коридора метро система, како је при-
казано на графичким прилозима 4.2 „Начин спровођења 
плана – Метро систем” Р 1:10.000, мењају се и допуњују сле-
дећи планови, који су усвојени после усвајања Планa гене-
ралне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – Град Београд (целинe I-XIX) („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), 
на начин што се допуњују смернице за спровођење плана, 
обавезном сарадњом са надлежном институцијом (ЈКП 
Београдски метро и воз и Секретаријат за јавни градски 
превоз) при издавању локацијских услова:

картографски 
број назив плана

2061

План генералне регулације грађевинског подручја седишта једи-
нице локалне самоуправе – Град Београд (целинe I-XIX) – сепарат 
Пожешке улице („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17, 97/17 и 72/21)

1598
План детаљне регулације подручја између Кумодрашког потока и 
насеља „Падина”, ГО Вождовац („Службени лист Града Београда”, 
број 73/21)

1596
План детаљне регулације подручја између обилзаног ауто-пута и 
Кружног пута код насеља Кијево, ГО Раковица („Службени лист 
Града Београда”, број 42/21)

1572

План генералне регулације за изградњу објеката и водова система 
даљинског грејања у Београду II фаза, I етапа – дистрибутивна 
топловодна мрежа од грејног подручја топлане ТО Вождовац (на-
сеље Степа Степановић) до грејног подручја топлане ТО „Медако-
вић” (угао улица Дарвинове и Браће Јерковић), Градска општина 
Вождовац („Службени лист Града Београда”, број 107/20)

1567

План генералне регулације за изградњу објеката и водова система 
даљинског грејања у Београду II фаза, I етапа – целина топлана 
ТО „Церак” и дистрибутивна топловодна мрежа дуж улице 
Патријарха Јоаникија, ГО Чукарица и Раковица („Службени лист 
Града Београда”, број 108/20)

1557

План генералне регулације за изградњу објеката и водова система 
даљинског грејања у Београду II фаза, I етапа – дистрибутивна 
топловодна мрежа од Паштровићеве и Кировљеве улице до Топлане 
ТО „Баново брдо” са комплексом топлане ТО „Баново брдо”, Градска 
општина Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 18/20)

1547 План генералне регулације система зелених површина Београда 
(„Службени лист Града Београда”, број 110/19)

1500
План детаљне регулације комерцијалне зоне уз Ибарску маги-
стралу, јужно од раскрснице са Ауто-путском обилазницом, ГО 
Раковица („Службени лист Града Београда”, број 104/18)

1401
План генералне регулације за изградњу објеката и водова система 
даљинског грејања у Београду (I фаза, I етапа) – целина Б3 („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 44/16)

1359
План генералне регулације за изградњу објеката и водова система 
даљинског грејања у Београду (I фаза, I етапа) – целина В2 („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 22/15)

1350
План генералне регулације за изградњу објеката и водова система 
даљинског грејања у Београду (I фаза, I етапа), целина Б4 („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 18/15)

1591

План детаљне регулације за изградњу ТС 110/35 kV „Београд 44” 
(Сурчин) и надземног вода 110 kV за повезивање планиране ТС 
на постојећи надземни вод 110 kV (бр.104/2), и реконструкцију 
постојећих надземних водова, Градска општине Сурчин и Нови 
Београд („Службени лист Града Београда”, број 22/21)

1584
План детаљне регулације дела подручја између Угриновачке, Бачке 
улице и Новосадског пута (Т6), градска општина Земун („Службе-
ни лист Града Београда”, број 154/20)

1583
План детаље регулације за део блока између улица Адмирала 
Гепрата, Кнеза Милоша, Балканске и Немањине, Градска општина 
Савски венац („Службени лист Града Београда”, број 154/20)

1582 План детаљне регулације дела Макишког поља, ГО Чукарица 
(„Службени лист Града Београда”, број 153/20)

картографски 
број назив плана

1569 План детаљне регулације насеља Роспи Ћуприја, ГО Палилула 
(„Службени лист Града Београда”, број 110/20)

1565
План детаљне регулације ширег подручја блока 9б (ретензија), 
Градске општине Земун и Нови Београд („Службени лист Града 
Београда”, број 91/20)

1564
План детаљне регулације блока између улица: Џорџа Вашингтона, 
Булевара деспота Стефана и Цетињске, Градска општина Палилу-
ла („Службени лист Града Београда”, број 67/20)

1559
План детаљне регулације уз Угриновачку улицу, у делу између 
улица Босанске и Новоградске, Градска општина Земун („Службе-
ни лист Града Београда”, број 19/20)

1558
План детаљне регулације Сунчане долине на Бановом брду и 
блока између улица Пожешке и Маршала Толбухина, Градска 
општина Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 19/20)

1556

План детаљне регулације за изградњу дистрибутивног полиети-
ленског гасовода притика П=1%4 бара од постојеће гасне мер-
но-регулационе станице (МРС) „Карабурма центар” до топлане 
ТО „Вишњичка бања”, Градска општина Палилула („Службени 
лист Града Београда”, број 18/20)

1550
План детаљне регулације за подручје између улица Пожешке, 
Боре Марковића и парка на Бановом брду, Градска општина Чука-
рица („Службени лист Града Београда”, број 138/19)

1540
План детаљне регулације Топчидерске реке са планираним 
регулацијама и акумулацијама, ГО Савски венац, Раковица и 
Вождовац („Службени лист Града Београда”, број 86/19)

1537

План детаљне регулације за нови Кумодрашки колектор – део 
III фазе (од ретензије „Кумодраж” до Нове Кумодрашке улице), 
Градска општина Вождовац („Службени лист Града Београда”, 
број 75/19)

1533 План детаљне регулације за комплекс БИП-а, Градска општина 
Савски венац („Службени лист Града Београда”, број 55/19)

1529

План детаљне регулације подручја уз Виноградску улицу са 
саобраћајном везом до Аутопутске обилазнице, Градске општине 
Нови Београд и Сурчин – II фаза („Службени лист Града Београ-
да”, број 53/19)

1527

План детаљне регулације мултифункционалног спортско-култур-
ног садржаја на подручју „Парка пријатељства” – Ушће, Градске 
општине Нови Београд и Земун („Службени лист Града Београда”, 
број 35/19)

1523
План детаљне регулације дела блока уз улицу Грге Јанкеса у насе-
љу Миријево, Градска општина Звездара („Службени лист Града 
Београда”, број 30/19)

1520
План детаљне регулације ширег подручјауз улицу Војводе 
Степе – целина III/1, општина Вождовац („Службени лист Града 
Београда”, број 29/19)

1517
План детаљне регулације тунелске везе Савске и Дунавксе падине, 
ГО Стари град, Савски венац и Палилула („Службени лист Града 
Београда”, број 28/19)

1514
План детаљне регулације за Нову Кумодрашку улицу, од Устанич-
ке до дарвинове улице, Градска општина Впждовац („Службени 
лист Града Београда”, број 12/19)

1511 и 1511-1
План детаљне регулације за подручје између улица: Краља Мила-
на, ресавске, Немаљине и Светозара Марковића, ГО Савски венац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 11/19 и 65/20)

1503

План детаљне регулације за подручје између планиране саобраћај-
нице Јужни булевар, спортског комплекса „Обилић”, улица Вели-
мира Тодоровића и Метохијске и трасе УМП-а, Градска општина 
Врачар („Службени лист Града Београда”, број 111/18)

1492
План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање го-
ривом у Првомајској улици, Градска општина Земун („Службени 
лист Града Београда”, број 75/18)

1489 План детаљне регулације за гондолу Калемегдан – Ушће, ГО Стари 
град и Нови Београд („Службени лист Града Београда”, број 65/18)

1479
План детаљне регулације за зону вишепородичног становања уз 
Нову Кумодрашку улицу, Градска општина Вождовац („Службени 
лист Града Београда”, број 52/18)

1477 План детаљне регулације блока 13, Градска општина Нови Београд 
(„Службени лист Града Београда”, број 51/18)

1475
План детаљне регулације за блок између улица Палмира Тољатија, 
Алексиначких рудара и Булевара Михајла Пупина, Градска општи-
на Нови Београд („Службени лист Града Београда”, број 97/17)

1467
План детаљне регулације гасификације делова насеља Душановац, 
Браће Јерковић и Медаковић, Градска општина Вождовац („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 81/17)

1453
План детаљне регулације за проширење трамвајске мреже на 
Новом Београду у зони депоа, Градска општина Нови Београд 
(„Службени лист Града Београда”, број 38/17)
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1450
План детаљне регулације дела насеља Миријево, део макрограђе-
винског блока „В”, на локацији „Орловско насеље”, Градска општи-
на Зевздара („Службени лист Града Београда”, број 22/17) 

1440 План детаљне регулације блокова 25 и 26 у Новом Београду („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 129/16)

1435
План детаљне регулације блока између улица Кнеза Милоша, 
Дринске, сарајевске и Дурмиторске, ГО Савски венац („Службени 
лист Града Београда”, број 127/16)

1434

План детаљне регулације за изградњу гасовода од постојећег 
магистралног гасовода МГ-05 до подручја ППППН „Београд на 
води” са прикључком до „БИП-а”, ГО Сурчин, Нови Београд, 
Чукарица и Савски венац („Службени лист Града Београда”, број 
116/16)

1430
План детаљне регулације дела улице Тошин бунар од Ивићеве 
улице до Ауто-пута, Градске општине Земун и Нови Београд 
(„Службени лист Града Београда”, број 99/16)

1428
План детаљне регулације просторно културно историјске целине 
Топчидер – фаза II, Целина 1, ГО Чукарица и Савски венац („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 98/16)

1423 План детаљне регулације подручја Јајинци – целина А2, општина 
Вождовац („Службени лист Града Београда”, број 87/16)

1420
План детаљне регулације за изградњу фекалног колектора од хит-
не помоћи до улице Венизелосове, ГО Савски венац („Службени 
лист Града Београда”, број 73/16)

1418 План детаљне регулације „Ада Циганлија” („Службени лист Града 
Београда”, број 65/16)

1416 и 1416-1
План детаљне регулације ширег подручја уз улицу Војводе Степе 
– фаза I1 – Општина Вождовац („Службени лист Града Београда”, 
бр. 58/16 и 91/20)

1411

План детаљне регулације за изградњу електроенергетског вода 
110 kV од постојеће ТС 110/35 kV „Топлана –Нови Београд” до 
подручја ППППН „Београд на води”, ГО Н ови Београд, Савски 
венац и Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 46/16)

картографски 
број назив плана

1410

План детаљне регулације за изградњу гасовода од главне мер-
но-регулационе станице (ГМРС) „Падинска скела” до подручја 
ППППН „Београд на води” – ГО Палилула и Стари град („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 46/16) 

1407
План детаљне регулације дела насеља Миријево, део макрогра-
ђевинског блока Б – Градска општина Звездара („Службени лист 
Града Београда”, број 47/16)

1402

План детаљне регулације за изградњу водовода прве висинске 
зоне Ø700 mm – Ø500 mm од постојећег водовода Ø700 mm на 
Дорћолу до постојећег водовода Ø400 mm у улици Вука Караџића, 
ГО Стари град („Службени лист Града Београда”, број 44/16)

1399
План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање 
горивом у блоку на углу улица Угриновачка и Славонска, Градска 
општина Земун („Службени лист Града Београда”, број 43/16)

1394

План детаљне регулације Булевара краља Александра за подручје 
од улице Господара Вучића до улице Мите Ружића и Мис Ирби-
јеве, блокови Д1-Д3, Д21, Д22, Д27-Д35 („Службени лист Града 
Београда”, број 41/16)

1393
План детаљне регулације блока 15 и 16 између улица: Макензи-
јева, Алексе Ненадовића, Његошеве, Београдске и Трга Славија, 
Општина Врачар („Службени лист Града Београда”, број 40/16)

1392

План детаљне регулације подручја између улица: др Милутина 
Ивковића, Булевара Ослобођења, Звечанске, Булевара Мира, 
улице између Булевара Мира и Булевара Ослобођења, Хумске и 
Динарске, ГО Савски венац („Службени лист Града Београда”, 
број 40/16)

1391, 1391-1, 
1391-2

План детаљне регулације комплекса аутобуске и железничке ста-
нице у боку 42 на Новом Београду, ГО Нови Београд („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/16, 54/19 и 131/20)

1145-2

Измене и допуне плана детаљне регулације дела Врачарског платоа 
између улица: Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње 
границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, 
Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, за део блока 
између улица: Мутапове, Боер Станковића, Борислава Пекића и Ма-
кензијеве, ГО Врачар („Службени лист Града Београда”, број 75/21)

Трамвајски систем:
Ступањем на снагу овог плана генералне регулације, у оквиру планиране регулације саобраћајнице, увођењем новог 

вида саобраћаја – трамваја, мењају се и допуњују, следећи планови, како је означено на графичкким прилозима 4.3 „Начин 
спровођења плана – Трамвајски систем” Р 1:10.000. и 5.3 „Начин спровођења плана – Трамвајски систем – Подручја измене 
и допуне важећих планова са аналитичко-геодетским елементима” Р 1:2.000, који су усвојени пре усвајања Планa генерал-
не регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целинe I–XIX) („Службени 
лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17). За имплементацију трамвајског система, обавезно је израдити Урбани-
стички пројекат у оквиру регулације саобраћајнице дефинисане планом који се мења и допуњује:

картографски 
број назив плана зона измене и допуне

1360 План детаљне регулације трга Славија, градске општине Врачар и Савски венац („Службе-
ни лист Града Београда”, број 30/15)

У делу улице Краља Милана, планиране грађевинске парцеле 
СА 4, СА6, СА7 делови СА1 и СА2 

1324 План детаљне регулације саобраћајнице Нова Дунавска од Панчевачког моста до пута за 
Ада Хују, општина Палилула („Службени лист Града Београда”, број 32/14) у делу Нове Дунавске, између стационажа km 0+360 km и 1+400 

1300 План детаљне регулације дела блока 21, Градска општина Нови Београд („Службени лист 
Града Београда”, број 32/13),

у делу улице Булевар Зорана Ђинђића, планиране грађевинске 
парцеле 04

1297
План детаљне регулације за део подручја између улица Трговачке, Аце Јокцимовића, 
Макишке и Драге Спасић у Жаркову, Градска општина Чукарица („Службени лист Града 
Београда”, број 24/13)

у делу Трговачке улице, планиране грађевинске парцела ГП2 и 
делови ГП1 и ГП3

1214
План детаљне регулације Ибарске магистрале од улице Пилота Михајла Петровића до Ау-
топутске обилазнице, део подручја општине Чукарица и део подручја општине Раковица 
(„Службени лист Града Београда”, број 33/10).

у делу Ибарске магистрале

1122 План детаљне регулације за део Жаркова, уз Трговачку улицу – општина Чукарица („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 3/05)

у делу Трговачке улице, планиране грађевинска парцела С-1 и 
делови С-2 и С-3

1198

План детаљне регулације простора између улица: Булевара деспота Стефана (29. Новем-
бра), Митрополита Петра, Драгослава Срејовића (Партизански пут) и Мије Ковачевића, 
са денивелисаном раскрсницом „Панчевачки мост” („Службени лист Града Београда”, број 
34/9)

у делу улице Мије Ковачевића

1169-1
Измене и допуне плана детаљне регулације за саобраћајни потез унутрашњег магистрал-
ног полупрстена од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста – деоница од улице Тошин 
бунар до чвора „Аутокоманда” („Службени лист Града Београда”, број 39/11)

– у делу раскрсница улица Николе Добровића и Тошин бунар, 
планиране грађевинске парцеле С30, С31 и делови С1 и С2;
јужно од улице Антифашистичке борбе (улица Пролетерске 
солидарности) до сужења регулације Булевара војводе Миши-
ћа, планиране грађевинске парцеле С11, С20, С21, САВА1, С13, 
САВА2, С14, САВА3, С33, ЦС, ИНФ2, ТР1, С16, С29 и С18

1164
План детаљне регулације блока 1 између улица: Париске комуне, Омладинских бригада, 
Булевара Авноја и Народних Хероја у Новом Београду („Службени лист Града Београда”, 
број 5/07

– у делу улице Булевар Авноја, планиране грађевинске парцела 
С-3 и дела С-2.

1101
План детаљне регулације пет блокова између улица Узун Миркове, Краља Петра, Господар 
Јевремове и Тадеуша Кошћушка, на територији општине Стари град („Службени лист 
Града Београда”, број 15/04)

у делу Узун Миркове улице, планиране грађевинске парцеле 4
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Ступањем на снагу овог плана генералне регулације, у оквиру планиране регулације саобраћајнице, увођењем новог 
вида саобраћаја – трамваја, мењају се и допуњују, следећи планови, како је означено на графичкким прилозима 4.3 „Начин 
спровођења плана – Трамвајски систем” Р 1:10.000. и 5.3 „Начин спровођења плана – Трамвајски систем – Подручја измене 
и допуне важећих планова са аналитичко-геодетским елементима” Р 1:2.000, који су усвојени после усвајања Планa гене-
ралне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целинe I-XIX) („Службени 
лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17). За имплементацију трамвајског система, обавезно је израдити Урбани-
стички пројекат у оквиру регулације саобраћајнице дефинисане Планом који се мења и допуњује:

картографски 
број назив плана зона измене и допуне

1597
План детаљне регулације за део подручја западно од улице Тошин бунар (од улице Арсе-
нија Чарнојевића до улице Прилаз) до улице Марије Бурсаћ, ГО Земун и Нови Београд 
(„Службени лист Града Београда”, број 69/21)

у делу улице Тошин бунар

1528
План детаљне регулације подручја уз Виноградску улицу са саобраћајном везом до Ауто-
путске обилазнице, Градске општине Нови Београд и Сурчин – I фаза („Службени лист 
Града Београда”, број 53/19)

у делу раскрснице и јужно од раскрснице саобраћајнице Јурија 
Гагрина и Нове 1

1441 План детаљне регулације за потез дуж улица Земунска – Тошин бунар на Новом Београду, 
Градска општина Нови Београд („Службени лист Града Београда”, број 130/16)

у делу раскрснице Тошин бунар и Николе Добровића, део 
планиране грађевинске парцеле Сао1

1440 План детаљне регулације блокова 25 и 26 у Новом Београду („Службени лист Града Бео-
града”, број 129/16) у делу Булевара Зорана Ђинђића

1430 План детаљне регулације дела улице Тошин бунар од Ивићеве улице до Ауто-пута, Градске 
општине Земун и Нови Београд („Службени лист Града Београда”, број 99/16) у делу улице Тошин бунар

1426 План детаљне регулације насеља Крњача, општина Палилула („Службени лист Града 
Београда”, број 93/16) у делу Зрењанинског пута

2061
План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – 
Град Београд (целинe I-XIX) („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17 
и 72/21)

– др Ивана Рибара од Јурија Гагрина до Војвођанске и Сурчин-
ска од Војвођанске до Недељка Гвозденовића (У1); 
– Недељка Гвозденовића и Др Хуга Клајна (У2); 
– Марка Челебоновића од Др Хуга Клана до Партизанске авија-
ције и Николе Добровића северно од Тошиног бунара (У4); 
– Тошин бунар од Николе Добровића до Булевара Арсенија 
Чарнојевића (У4);
– Булевар Милутина Миланковића од Тошиног бунара до 
Шпанских бораца (У5); 
– Булевар Зорана Ђинђића од Тошиног бунара до Народних хе-
роја (У6) и од Омладинских бригада до Шпанских бораца (У7); 
од кп 2284/19 КО Нови Београд до Милентија Поповића (У8); 
– Узун Миркова,Студентски трг, Васе Чарапића, Трг репбли-
ке(У10); 
– Коларчева, Теразије, Краља Милана до Краља Милутина 
(У11);
– Трг Николе Пашића (У12).

Мења се и допуњује решење Просторног плана подруч-
ја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – 
подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води” 
(„Службени гласник РС”, број 7/15) у зони Савског трга, 
планиране грађевинске парцеле СП30, СП31, ЗП-12, ЗП-13 
и 3П-14 и делови СП10 и СП32, и у зони Булевара Милен-
тија Поповића грађевинска парцела СП1.

Планови, који су усвојени пре усвајања Планa генералне 
регулације грађевинског подручја седишта јединице локал-
не самоуправе – Град Београд (целинe I–XIX) („Службени 
лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), чији је 
предмет измене и допуне поред увођења новог вида саобра-
ћаја, у оквиру планиране регулације саобраћајнице, за који 
је потребна израда урбанистичког пројекта и укидање ЛРТ 
шинског система:

картографски 
број назив плана

1169-1

Измене и допуне плана детаљне регулације за саобраћајни потез 
унутрашњег магистралног полупрстена од саобраћајнице Т6 до 
Панчевачког моста – деоница од улице Тошин бунар до чвора 
„Аутокоманда” („Службени лист Града Београда”, број 39/11)

Планови, који су усвојени после усвајања Планa гене-
ралне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – Град Београд (целинe I–XIX) („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), 
чији је предмет измене и допуне поред увођења новог вида 
саобраћаја, у оквиру планиране регулације саобраћајнице, 
за који је потребна израда урбанистичког пројекта и укида-
ње ЛРТ шинског система:

картографски 
број назив плана

1440 План детаљне регулације блокова 25 и 26 у Новом Београду („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 129/16)

Планови, који су усвојени пре усвајања Планa генералне 
регулације грађевинског подручја седишта јединице локал-
не самоуправе – Град Београд (целинe I–XIX) („Службени 
лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), чији је 
предмет измене и допуне укидање железничког система и 
прерасподела елемената попречног профила саобраћајнице 
на начин да се трамвајски систем реализује и на површина-
ма некадашњег железничког земљишта:

картографски 
број назив плана

1169-1

Измене и допуне плана детаљне регулације за саобраћајни потез 
унутрашњег магистралног полупрстена од саобраћајнице Т6 до 
Панчевачког моста – деоница од улице Тошин бунар до чвора 
„Аутокоманда” („Службени лист Града Београда”, број 39/11)

1280

План детаљне регулације за просторну културно-историјску 
целину Топчидер – I фаза (саобраћајница Патријарха Павла од 
улице Топчидерске до улице Пере Велимировића) („Службени 
лист Града Београда”, број 9/12)

1329

План детаљне регулације просторно културно-историјске целине 
Топчидер – II фаза, целина 2 – шира зона „Хиподрома Београд”, 
ГО Чукарица и Савски венац („Службени лист Града Београда”, 
број 53/14)

Планови, који су усвојени после усвајања Планa гене-
ралне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – Град Београд (целинe I–XIX) („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), 
чији је предмет измене и допуне укидање железничког си-
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стема и прерасподела елемената попречног профила сао-
браћајнице на начин да се трамвајски систем реализује и на 
површинама некадашњег железничког земљишта:

картографски 
број назив плана

1424
План детаљне регулације просторно културно историјске целине 
Топчидер – фаза II, Целина 3, ГО Савски венац, Чукарица и Рако-
вица („Службени лист Града Београда”, број 88/16)

Трамвајски систем у оквиру Булевара патријарха Павла 
се може спроводити и потврђеним Урбанистичким пројек-
том за изградњу I етапе саобраћајнице Булевар патријарха 
Павла, КО Савски венац и КО Раковица.

Предметни планови приказани су на графичком прило-
гу – „Подаци о постојећој планској документацији” у Доку-
ментацији ПГР-а шинских система.

Наведене измене су приказане у графичком прилогу у 
оквиру документације – Подаци о постојећој планској до-
кументацији – „Однос према постојећој планској докумен-
тацији”.

6.6.3. Подручја за која је обавезна детаљна разрада
Детаљна разрада подразумева израду планова детаљне 

реулације или детаљну разраду као фазу овог ПГР-а шин-
ских система.

Подручја у којима је потребно додатно преиспитати или 
дефинисати регулацију, нивелацију или потребну опрему 
земљишта инфраструктуром обавезно је детаљно разради-
ти кроз израду планова детаљне регулације или детаљном 
разрадом као фазу овог ПГР-а шинских система.

Потребно је израдити Идејни пројекат за планиране 
трамвајске трасе Омладински стадион – Панчевачки мост и 
Булевар Милутина Миланковића – Савска улица, пре изра-
де детаљне разраде предметних деоница.

Анализирати геоповредивост геолошке средине у зони 
Клиничког центра Србије, као и осетљивост овог простора 
на вибрације, а на основу извршених истражних радова и 
извршеног моделовања вибрација, пре израде детаљне раз-
раде метро линије 3, а уколико се утврди утицај на осетљи-
ве садржаје (дијагностичке и терапијске уређаје, опрему и 
др.), дати предлог другог, прихватљивијег решења трасе за 
предметну деоницу Линије 3

На графичким прилозима 4. „Начин спровођења пла-
на” Р 1:10.000, 4.1 „Начин спровођења плана – Железнички 
систем” Р 1:10.000, 4.2 „Начин спровођења плана – Метро 
систем” Р 1:10.000 и 4.3 „Начин спровођења плана – Трам-
вајски систем” Р 1:10.000 означена су подручја за која је оба-
везна израда планова детаљне регулације односно детаљна 
разрада као фаза овог Плана, које је потребно израдити у 
складу са правилима уређења и грађења дефинисаним овим 
Планом генералне регулације.

Тачна граница подручја за које је дефинисана обавезна 
израда плана детаљне регулације односно детаљна разрада 
као фаза овог Плана биће дефинисана предметним планом 
детаљне регулације односно детаљном разрадом као фазом 
овог Плана.

6.6.4. Подручја која се спроводе непосредном применом 
правила плана генералне регулације

На графичким прилозима 5.1. „Подручје за непосредну 
примену правила израдом Урбанистичког пројекта – Же-
лезнички систем” Р 1:1.000 и 5.2 „Подручје за непосредну 
примену правила израдом Урбанистичког пројекта – Трам-
вајски систем” Р 1:1.000 означена су подручја за непосредну 
примену правила Плана генералне регулације израдом ур-
банистичких пројеката. 

Непосредна примена правила генералне регулације 
спроводе се: 

– локацијским условима,
– урбанистичким пројектом, и 
– пројектом парцелације или препарцелације
у складу са Законом о планирању и изградњи „Службени 

гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21).

У зонама непосредне примене правила могуће је фазно 
спровођење, односно могућа је даља парцелација пројектом 
парцелације/препарцелације и формирање више грађевин-
ских парцела у оквиру дефинисане регулације железнице, 
тако да свака грађевинска парцела представља део функци-
оналне целине у склопу Планом дефинисане регулације. 

У зонама непосредне примене правила могуће је фазно 
спровођење саобраћајница, односно могућа је даља пар-
целација пројектом парцелације/препарцелације и фор-
мирање више грађевинских парцела у оквиру дефинисане 
регулације јавне саобраћајне површине, тако да свака гра-
ђевинска парцела представља део функционалне целине у 
склопу Планом дефинисане регулације. Дата је могућност 
мењања нивелете и елемената попречног профила, укључу-
јући и распоред, пречнике и додатну мрежу инфраструкту-
ре у оквиру дефинисане регулације саобраћајнице.

Могућа је фазна реализација инфраструктурних систе-
ма у оквиру коридора планираних саобраћајница.

Могућа је израда планова детаљне регулације за подруч-
ја дефинисана овим планом генералне регулације за непо-
средну примену правила грађења, у складу са одредбама из 
поглавља 2. Подручја за која је обавезна израда планова де-
таљне регулације.

Железнички систем:
Граница подручја непосредне примене правила грађења 

израдом Урбанистичког пројекта – Железнички систем:
Граница непосредне примене правила грађена израдом 

Урбанистичког пројекта – Станица Вуков споменик:
КО Палилула
Део к.п.: 621/1, 1133/1, 2034, 2036/1, 2033, 2032, 2035, 

2030, 2029, 2031/1, 1987/1, 1988/2,
Целе к.п.: 2912, 2031/2. 
КО Врачар
Део к.п.: 4926/1. 
КО Звездара
Део к.п.: 2696, 2697, 1133/2.
Граница непосредне примене правила грађена израдом 

Урбанистичког пројекта – Станица Београд Центар:
КО Савски венац
Део к.п.: 3286/3, 3291/1, 3285/4, 2460/3, 
Целе к.п.: 2855/1, 2757, 3286/4, 2463/1, 2462/1.
Железничка станица Београд Центар се може спрово-

дити потврђеним Урбанистичким пројектом за изградњу 
објекта железничке станице, паркинга и пратећих послов-
но-комерцијалних садржаја у оквиру комплекса железнич-
ке станице „Београд Центар” у Прокопу, КО Савски венац.

Трамвајски систем:
Граница подручја непосредне примене правила грађења 

израдом Урбанистичког пројекта – Трамвајски систем:
Граница непосредне примене правила грађена израдом 

Урбанистичког пројекта – У1:
КО Нови Београд
Део к.п.: 5707/4; 5707/3; 5708/2; 6704/3; 3814/4; 3813/4; 

3810; 4806/29; 3817/1; 3704/18; 3686; 3803; 6704/1; 6807; 
6695/7; 5493/25; 

Целе к.п.: 3812/2; 3813/2; 4627/2; 5707/7; 5707/8; 6650/4; 
4625/4; 3814/2; 6696/18; 6696/17; 3813/3; 4603/3; 4603/4; 
4610/2; 5706/2; 3815/4; 6650/6; 3815/2; 3814/3; 4625/3; 4626/3; 
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3704/16; 4609/3; 5707/6; 5707/5; 6696/22; 5705/1; 5707/2; 
6696/19; 4606/1; 5708/4; 5707/1; 6696/4; 5706/1; 4607/1; 4627/1; 
4602/2; 5706/3; 6696/5; 6696/7; 4601/2; 4633; 4628; 4632; 3816/2; 
3816/3; 4629; 6696/23; 5704; 6650/5; 4630; 6704/4; 6650/7; 

Граница непосредне примене правила грађена израдом 
Урбанистичког пројекта – У2:

КО Нови Београд
Део к.п.: 2008; 
Целе к.п.: 524; 2009; 
Граница непосредне примене правила грађена израдом 

Урбанистичког пројекта – У3:
КО Нови Београд
Део к.п.: 6746/1; 6747/1; 6648;
Граница непосредне примене правила грађена израдом 

Урбанистичког пројекта – У4:
КО Нови Београд
Део к.п.: 6631/19; 1295/1; 807; 6653/5; 6654/9; 6654/7; 

6654/6; 6653/4; 6826; 
Целе к.п.: 1222/39; 6653/3; 
Граница непосредне примене правила грађена израдом 

Урбанистичког пројекта – У5:
КО Нови Београд
Целе к.п.: 6676/3; 1272/1; 1269/1; 1268/1; 1266/1; 6676/1; 

6678/8; 
Граница непосредне примене правила грађена израдом 

Урбанистичког пројекта – У6:
КО Нови Београд
Део к.п.: 865/10; 
Граница непосредне примене правила грађена израдом 

Урбанистичког пројекта – У7:

КО Нови Београд
Део к.п.: 6657/1; 6667; 
Граница непосредне примене правила грађена израдом 

Урбанистичког пројекта – У8:
КО Нови Београд
Део к.п.: 6834;2284/23; 6657/1; 
Граница непосредне примене правила грађена израдом 

Урбанистичког пројекта – У9:
КО Нови Београд
Део к.п.: 2342/8; 2339/7; 6662/10; 2335/1; 6662/8; 
Целе к.п.: 2335/2; 6662/6; 
Граница непосредне примене правила грађена израдом 

Урбанистичког пројекта – У10:
КО Стари Град
Део к.п.: 711; 799; 2346/1;2369; 2886; 
Целе к.п.: 1790/1
Граница непосредне примене правила грађена израдом 

Урбанистичког пројекта – У11:
КО Стари Град
Део к.п.: 2886; 1848; 2885;
Целе к.п.: 2983; 
КО Врачар
Део к.п.: 5195/1; 5201; 
КО Савски Венац
Део к.п.: 991; 
Граница непосредне примене правила грађена израдом 

Урбанистичког пројекта – У12:
КО Стари Град
Део к.п.: 2865; 

6.6.5. Планови чије се спровођење обуставља
Ступањем на снагу овог плана генералне регулације стављају се ван снаге следећи планови, који су усвојени пре усва-

јања Планa генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целинe I–
XIX) („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), у границама овог ПГР-а шинских система:

картографски 
број назив плана зона стављања ван снаге

1197 План детаљне регулације за проширење Новог Бежанијског гробља – општина Нови Бео-
град („Службени лист Града Београда”, број 34/09)

у јужном делу, у делу споја Сурчинске улице и Недељка Гво-
зденовића

519 и 519-1 Детаљни урбанистички план „Сунчана долина” („Службени лист Града Београда”, бр. 10/89 
и 5/95)

у зони раскрснице улице Маршала Толбухина и Пожешке 
улице

1176 План детаљне регулације за саобраћајни потез од улице Борске до петље „Ласта” („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 40/07)

у делу раскрснице улице Саве Мишковића са улицом Војводе 
Степе, део планиране грађевинске парцеле III

1208 План детаљне регулације за подручје привредне зоне „Аутопут” у Новом Београду, Земуну 
и Сурчину („Службени лист Града Београда”, број 61/09)

– у делу планираних привредних делатности у блоку 12 које 
су овим ПГР-ом шинских система планирани за саобраћајне 
површине
– у делу планираних планираних привредних делатности и 
мреже саобраћајница у блоквима 410 и 411 које су овим ПГР-
ом шинских система планирани за саобраћајне површине

1286 План детаљне регулације подручја дела градске општине потцелине Трошарина („Службе-
ни лист Града Београда”, број 52/12) У делу грађевинске парцеле и1

1354 План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Булевару Михајла 
Пупина бб, Градска општина Нови Београд („Службени лист Града Београда”, број 19/15) грађевинска парцела С3

1145 

План детаљне регулације дела Врачарског платоа између улица: Катанићеве, Макензијеве, 
Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, 
Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића – Општина Врачар („Службени лист 
Града Београда”, број 01/06)

– у зони јавних зелених и слободних површина уз Макензи-
јеву улицу и делу комерцијалне зоне и градских центара уз 
Катанићеву улицу.

Ступањем на снагу овог Плана генералне регулације стављају се ван снаге следећи планови, који су усвојени после усва-
јања Планa генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целинe I–
XIX) („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), у границама овог ПГР-а шинских система:

картографски 
број назив плана зона стављања ван снаге

1529
План детаљне регулације подручја уз Виноградску улицу са саобраћајном везом до Ауто-
путске обилазнице, Градске општине Нови Београд и Сурчин – II фаза („Службени лист 
Града Београда”, број 53/19)

– у делу планиране саобраћајнице Јурија Гагарина, источно 
од ретензије са ознаком Р-1.5 у делу планиране грађевинске 
парцеле ЗП5-5
– у делу раскрснице улица Т6, Војвођанске, др. Ивана Рибара и 
Магистралне саобраћајнице Нови Београд – Сурчин, планира-
на грађевинска парцела СА-15
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1528
План детаљне регулације подручја уз Виноградску улицу са саобраћајном везом до Ауто-
путске обилазнице, Градске општине Нови Београд и Сурчин – I фаза („Службени лист 
Града Београда”, број 53/19)

у делу раскрснице улице Јурија Гагарина и др Ивана Рибара, 
парцела САП-1 и део планиране грађевинске парцеле СА-5

1423 План детаљне регулације подручја Јајинци – целина А2, општина Вождовац („Службени 
лист Града Београда”, број 87/16)

у делу уз Бебелову улицу, планиране грађевинске парцеле ЈЗ3, 
ЈЗ4 и ЈС1

2061
План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – 
Град Београд (целинe I–XIX) („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17 
и 72/21)

– у зони јужно од продужетка улице Јурија Гагарина;
– у зони површина за комерцијалне садржаје са приступном 
саобраћајницом на Ибарску магистралу;
– у зони површина за привредне зоне код раскрснице Севетне 
тангенте и Зрењанинског пута;
– у зони источно од Панчевачког моста

Предметни планови приказани су на графичком прило-
гу – „Подаци о постојећој планској документацији” у Доку-
ментацији ПГР-а шинских система.

Наведене зоне су приказане у графичком прилогу у 
оквиру документације – Подаци о постојећој планској до-
кументацији – „Однос према постојећој планској докумен-
тацији”.

6.6.6. Подручја која се спроводе непосредном применом 
правила плана генералне регулације – елементима детаљне 

разраде – трамвајски систем

Елементи детаљне разраде за деоницу Т1
Граница локације

Локације Т1 обухвата улицу др Ивана Рибара, од раскр-
снице са улицом Јурија Гагарина до трамвајске окретнице.

Намена површина
Површине јавних намена – саобраћајне површине – 

мрежа саобраћајница – улица др Ивана Рибара и површине 
у функцији саобраћаја – трамвајски терминус.

Парцеле
Попис катастарске парцеле постојеће саобраћајне повр-

шине

Назив површине јавне намене
Ознака 

саобраћајне 
површине

Катастарске парцеле

Улица др Ивана Рибара САП-1 КО Нови Београд
Део к.п.: 6704/1. 

Попис грађевинских парцела за јавне саобраћајне повр-
шине

Назив површине јавне намене Ознака грађ.
парцеле Катастарске парцеле

Површине у функцији саобраћаја – трамвај-
ски терминус

СП-1 КО Нови Београд
Део к.п.: 6704/1.

У случају неслагања текстуалног дела са графичким при-
логом, важе подаци са графичког прилога.

Услови за саобраћајне по вршине 
Решењем улице Др Ивана Рибара у дужини од око 570 

m, дефинисан је попречни профил чине коловоз ширине од 
14 до 16 m, са четири саобраћајне траке у пресеку, обостра-
ни тротоари ширине 2 m (у једном делу 4 m), бициклистич-
ку стазу са североисточне стране саобраћајнице ширине 2,2 
m, обострани подужни паркинг и обострани подужни пар-
кинг и појас зеленила у регулацији различите ширине, како 
је приказано на графичком прилогу 6а – Елементи детаљ-
не разраде – Регулационо-нивелационо решење са планом 
парцелације, аналитичко-геодетским елементима и попреч-
ним профилима, Р 1:1.000. 

Улицом саобраћају и возила аутобуског подсистема 
ЈГТП (јавног градског транспорта путника). Саобраћајна 
трака за возила јавног градског транспорта је у истој рав-
ни са коловозом и није физички одвојена у односу на њега. 
Она такође служи за одвијање моторног саобраћаја.

Колосеци трамвајске пруге у улици др Ивана Рибара се 
воде у издвојеној трамвајској баштици са шинама, са једне 
стране у односу на коловоз. Ширина трамвајске баштице 
износи 7 m. Ширина колосека је 1.000 mm. Са леве (источ-
не) стране трамвајске баштице у правцу ка раскрсници 
улица др Ивана Рибара и Јурија Гагрина налази се још један 
појас зеленила у регулацији саобраћајнице континуалне 
ширине 3 m, као и тротоар променљиве ширине од 3 до 4 m 
како је то дато на одговарајућем графичком прилогу. У сре-
дишњем делу трамвајске баштице постављени су стубови за 
трамвајску контактну мрежу. 

Укупна регулациона ширина ове улице је променљива и 
креће се од 38,56 m до 48.04 m.

Окретница трамваја налази се у оквиру површина у 
функцији саобраћаја како је то приказано на графичком 
прилогу 6а Елементи детаљне разраде – Регулационо-ниве-
лационо решење са планом парцелације, аналитичко-гео-
детским елементима и попречним профилима, Р 1:1.000.

Сви елементи попречног профила су приказани у одго-
варајућем графичком прилогу.

На графичком прилогу су приказане и локације прола-
зних БУС и ТРАМ стајалишта.

Осовине саобраћајнице дефинисане су координатама 
темена и величинама радијуса хоризонталних кривина. 

Одвођење површинске воде врши се гравитационо, по-
вршином коловоза и тротоара као и прикупљањем попреч-
ним решеткама положеним између шина, до сливника, а 
одатле даље у систем кишне канализације.

Оивичење саобраћајних површина изведено је одгова-
рајућим бетонским елементима.

Пешачка кретања су организована уз саобраћајницу и 
трамвајску баштицу на тротоарима и пешачким платоима.

Правила грађења трамвајског терминуса
намена – Саобраћајна површина – површине у функцији сао-

браћаја.
– Формирати објекат у функцији терминуса са пратећом 
инфраструктуром (просторија за одмор и санитарне 
просторије за возно особље, диспечерска канцеларија, 
просторија за складиштење резервних делова, простори-
ја за складиштење песка, надстрешница или чекаоница 
за путнике).

број објеката – Дозвољена је изградња једног монтажног објекта.
изградња нових објеката 
и положај објекта 

– Објекат је слободностојећи.
– Објекат поставити у оквиру зоне терминуса.

максимална БРГП 
објекта

– Максимална БРГП објекта је 50 m².

висина објекта – Максимална висина венца објекта је 4 m у односу на 
нулту коту.

кота пода приземља – Кота пода приземља је максимално 0,2 m виша од нул-
те коте.
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услови за слободне и 
зелене површине

– Уколико се у оквиру терминуса планира станица 
ЈГТП-а, простор трамвајског терминуса треба планира-
ти и опремити тако да се корисницима јавног градског 
превоза обезбеде услови да се одморе и сачекају превоз.
– Приликом озелењавања и уређења простора приори-
тет представља безбедност и прегледност саобраћаја.
– За озелењавање користити аутохтоне врсте отпорне на 
услове средине, при чему треба користити расаднички 
одгајане саднице изразитих декоративних својстава.
– У складу са основном функцијом простора потребно је 
озеленети трамвајске баштице.
– Простор опремити елементима урбаног мобилијара: 
места за одмор (клупе, зидићи, степеништа и др.) и де-
коративне елементе (чесме, фонтане, јавно декоративно 
осветљење).
– Поплочање мора да буде репрезентативно и безбедно 
за коришћење у свим временским приликама.
– Површине под застором пројектовати са падом 1-2% у 
циљу дренаже атмосферских вода ка околном порозном 
земљишту или дренажним елементима и кишној канали-
зацији.

решење саобраћаја – Улаз и излаз из терминуса планирати са саобраћај-
но-техничким елементима неопходним за функциониса-
ње возила ЈГТП-а.
– Потребно је обезбедити поред трамвајског колосека и 
извлачњак за возила у резерви.
– У оквиру терминуса приликом израде техничке до-
кументације дефинисати излазно/полазна стајалишта, 
површине за возило које чека на планирани полазак и 
пешачке комуникације. 
– Стајалишне платое планирати у ширини од минимум 
3 m.

архитектонско 
обликовање

– Потребно је примењивати савремена архитектонска 
решења која треба да су у складу са функцијом објекта и 
непосредним окружењем.
– Кров је планиран као раван или кос са благим нагибом, 
максимално 15 степени.

услови за ограђивање – Није дозвољено ограђивање.
минимални степен 
опремљености 
комуналном 
инфраструктуром 

– Објекат мора имати прикључак на водоводну и кана-
лизациону мрежу, електричну енергију, телекомуника-
циону мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или дру-
ги алтернативни извор енергије.

инжењерскогеолошки 
услови

– За планирани објекат неопходно је извршити детаљна 
геолошка истраживања терена у складу са Законом о ру-
дарству и геолошким истраживањима („Службени гла-
сник РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

Услови за несметано кретање инвалидних лица 
У току разраде и спровођења предметног елабората 

применити одредбе Правилника о техничким стандарди-
ма планирања, пројектовања и изградње објеката, којима 
се осигурава несметано кретање и приступ особама са ин-
валидитетом, деци и старим особама („Службени гласник 
РС”, број 22/15).

Услови за уређење зелених и слободних површина
У границама просторног обухвата и непосредном окру-

жењу неопходно је сачувати постојеће трасе дрвореда, по-
јединачна дрворедна стабла и сву квалитетну вегетацију, 
посебно дендрофлору, односно стара и квалитетна стабла и 
примерке заштићених, ретких и у другом погледу значајних 
врста дрвећа и жбуња. Такође, потребно је сачувати у уна-
предити постојеће озелењене трамвајске баштице.

Услови за комуналну инфраструктуру

Водоводна мрежа
Водоводна мрежа предметног подручја припада првој 

висинској зони водоснабдевања града Београда. Од постоје-
ће јавне водоводне мреже дуж улице изграђен је магистрал-
ни цевовод Ø300 mm, као и дистрибутивна мрежа димензи-
ја Ø30-Ø75 mm, како је приказано на графичком прилогу 7а 
Елементи детаљне разраде – План инфраструктурне мреже 
и објеката, Р 1:1.000.

Канализациона мрежа
Подручје обухваћено границом локације припада цен-

тралном канализационом систему, делу на коме је заснован 

сепарациони принцип каналисања. Дуж улице изграђена је 
јавна кишна канализација Ø700-Ø1.100 mm и фекални ко-
лектор АБ1200, како је приказано на графичком прилогу 7а 
Елементи детаљне разраде – План инфраструктурне мреже 
и објеката, Р 1:1.000.

Електроенергетска мрежа
У оквиру границе деонице Т1 изграђени су следећи 

електроенергетски (ее) објекти:
– подземни вод 10 kV, положен у зеленим површинама 

дуж западне стране Улице др Ивана Рибара, за напајање по-
стојећих трансформаторских станица 10/0,4 kV;

– трамвајска контактна мрежа (КМ), изведена као ком-
пензована ланчаста КМ дуж западне стране Улице др Ивана 
Рибара, за двоколосечну пругу у издвојеној трамвајској ба-
штици;

– подземни водови 1 kV, положени у тротоарским и зе-
леним површинама дуж Улице др Ивана Рибара, за напаја-
ње објеката, КМ, јавног осветљења (ЈО) и светлосне сигна-
лизације. 

Постојеће ее објекте који могу бити угрожени рекон-
струкцијом коловоза, трамвајске пруге и трамвајске кон-
тактне мреже механички заштитити, односно где то није 
могуће изместити.

Телекомуникациона мрежа
У оквиру границе деонице Т1 изграђена је телекомуни-

кациона (тк) канализација, која се укршта у северном делу 
са предметном деоницом, за потребе полагања приводних 
оптичких тк каблова.

Постојећу тк канализацију која може бити угрожена 
реконструкцијом коловоза, трамвајске пруге и трамв ајске 
контактне мреже механички заштитити, односно где то 
није могуће изместити.

Топловодна мрежа
У оквиру границе деони це Т1 нема изведених елемената 

система даљинског грејања.

Гасоводна мрежа
У оквиру границе деонице Т1 нема изведених елемената 

гасоводног система.

Инжењерскогеолошки услови
Истражни простор припада Региону Б који обухвата 

алувијалне равни Саве и Дунава, односно инжењерскоге-
олошком рејону IIБ1. Овај рејон обухвата вештачки насу-
те делове алувијалних равни Саве и Дунава и сврстан је у 
условно повољне терене за урбанизацију. Коришћење ових 
терена при урбанизацији захтева потпуније дефинисање 
својстава терена у зони самог објекта у зависности од типа 
објекта и режима градње.

Терен изграђују квартарни седименти представљени је-
зерским, алувијално-језерским и алувијалним наносом до 
коте 71 mnv, преко којих је извршено нивелисање терена до 
апсолутних кота 75–76 mnv рефулираним песком. Припо-
вршинску зону изграђују прашинасто-песковите глине, јако 
до средње деформабилне, водом засићене, претежно слабо 
водопропусне. Оваква својства терена, заједно са насипом, 
чине терен овог рејона изузетно хетерогеним. У подини 
ових седимената заступљени су растресити до средње зби-
јени, стално водом засићени, песковито-шљунковити седи-
менти „фације корита”, дебљине 6–10 m. 

У терену су формиране две издани: горња слободна и 
доња сапета (колектор изворишта Београда). Слободна из-
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дан је формирана у насипу, на коти 70–72 mnv, где је непо-
вољнији утицај река, обзиром на бржу инфилтрацију воде 
кроз песак. При максималном водостају треба очекивати 
максимални ниво слободне издани до коте 74 mnv 

При планирању објекта на овој локацији треба водити 
рачуна о стању подземне воде. Проблеми се могу јавити у 
току извођења темељног ископа испод коте 74 mnv. 

У фази пројектовања неопходно је извршити детаљна 
геолошка истраживања терена у складу са Законом о ру-
дарству и геолошким истраживањима („Службени гласник 
РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

Спровођење
Елементи детаљне разраде за локацију Т1 као саставни 

део овог Плана, представљају основ за формирање грађе-
винске парцеле трамвајског терминуса СП-1 и за издавање 
информације о локацији и локацијских услова, у складу са 
Закона о планирању и изградњи („Службе ни гласник РС”, 
бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – 
Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21).

Елементи детаљне разраде за деоницу Т2

Граница локације
Локације Т2 обухвата улицу Јурија Гагарина, од раскр-

снице са улицом др Ивана Рибара до раскрснице са улицом 
Марка Христића.

Намена површина
Површине јавних намена – саобраћајне површине – 

мрежа саобраћајница – улица Јурија Гагарина.

Парцеле
Попис катастарске парцеле постојеће саобраћајне повр-

шине

Назив површине јавне намене
Ознака 

саобраћајне 
површине

Катастарске парцеле

Улица Јурија Гагарина САП-2 КО Нови Београд
Део к.п.: 6695/7. 

Попис парцеле за саобраћајне површине за коју је грађе-
винска парцела дефинисана важећим планом 

Назив површине јавне намене Ознака 
саобраћајне 
површине

Катастарске парцеле

Део Улице др Агостина Нета, грађевинска 
пацела са ознаком СА АН План детаљне 
регулације за проширење трамвајске мреже 
на Новом Београду у зони депоа, ГО Нови 
Београд („Службени лист Београда”, бр. 
38/17) 

САО-1 КО Нови Београд
Део к.п.: 5289.

У случају неслагања текстуалног дела са графичким при-
логом, важе подаци са графичког прилога.

Услови за саобраћајне површине 
Решењем улице Јурија Гагарина у дужини од око 3.400 m, 

дефинисан је попречни профил регулационе ширине од око 
60 m кога чине два коловоза ширине од 10,5 m, са по 3 сао-
браћајне траке по смеру, средишње положена трамвајска ба-
штица ширине 14 m, обострано зеленило у регулацији сао-
браћајнице ширине 6,5 m, обострани тротоари min ширине 
3 m, и бициклистичка стаза ширине 2,2 m са јужне стране 
саобраћајнице, како је приказано на графичким прилозима 
6б, 6в и 6г Елементи детаљне разраде – Регулационо-ниве-
лационо решење са планом парцелације, аналитичко-гео-
детским елементима и попречним профилима, Р 1:1.000. 

Улицом саобраћају и возила аутобуског подсистема ЈГТП 
(јавног градског транспорта путника). Саобраћајна трака за 
возила јавног градског транспорта је у истој равни са коло-
возом и није физички одвојена у односу на њега. Она такође 
служи за одвијање моторног саобраћаја. Аутобуска стајали-
шта су обележена на коловозној траци, а платои аутобуских 
стајалишта су дефинисани у оквиру пешачких површина, 
тротоара у оквиру регулације саобраћајнице. 

Колосеци трамвајске пруге у улици Јурија Гагрина воде 
се у издвојеној трамвајској баштици са шинама, у среди-
шњем делу коловоза. Ширина трамвајске баштице износи 
14 m. Ширина колосека је 1.000 mm. У оквиру трамвајске 
баштице у средишњем делу регулације саобраћајнице фор-
мирана су трамвајска стајалишта ширине платоа 3 m и ду-
жине 60 m. У средишњем делу трамвајске баштице поста-
вљени су стубови за трамвајску контактну мрежу. 

Сви елементи попречног профила су приказани у одго-
варајућем графичком прилогу.

На графичком прилогу су приказане локације прола-
зних БУС и ТРАМ стајалишта.

Осовине саобраћајнице дефинисане су координатама 
темена и величинама радијуса хоризонталних кривина. 

Одвођење површинске воде врши се гравитационо, по-
вршином коловоза и тротоара као и прикупљањем попреч-
ним решеткама положеним између шина, до сливника, а 
одатле даље у систем кишне канализације.

Оивичење саобраћајних површина изведено је одгова-
рајућим бетонским елементима.

Услови за несметано кретање инвалидних лица 
У току разраде и спровођења предметног елабората 

применити одредбе Правилника о техничким стандарди-
ма планирања, пројектовања и изградње објеката, којима 
се осигурава несметано кретање и приступ особама са ин-
валидитетом, деци и старим особама („Службени гласник 
РС”, број 22/15).

Услови за уређење зелених и слободних површина
Приликом реконструкције постојећих трамвајских 

шина потребно је формирати озелењене трамвајске башти-
це у складу са просторним могућностима, саобраћајним ре-
жимом и безбедности саобраћаја.

Услови за комуналну инфраструктуру

Водоводна мрежа
Водоводна мрежа предметног подручја припада првој 

висинској зони водоснабдевања града Београда. Од посто-
јеће јавне водоводне мреже дуж улице изграђена је при-
марна водоводна мрежа Ø800–Ø1.000 mm, магистрална 
Ø300–Ø600 mm, као и дистрибутивна мрежа димензија 
Ø150–Ø200 mm, како је приказано на графичким прило-
зима 7б, 7в и 7г Елементи детаљне разраде – План инфра-
структурне мреже и објеката, Р 1:1.000.

Канализациона мрежа
Подручје обухваћено границом локације припада цен-

тралном канализационом систему, делу на коме је заснован 
сепарациони принцип каналисања. Дуж улице изграђена је 
јавна кишна канализација Ø250–Ø1.500 mm. На више места 
углавном у деловима где се предметна улица укршта са ули-
цама у окружењу пролазе колектори канализационе мреже 
(нпр. фекални 70/120 cm и кишни 140/160 cm у зони раскр-
снице улица Јурија Гагарина и Гандијева; кишни 1.000 mm и 
1500 mm и фекални 70/125 cm у зони раскрснице улица Ју-
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рија Гагарина и улице Др Агостина Нета), како је приказано 
графичким прилозима 7б,7в и 7г Елементи детаљне разраде 
– План инфраструктурне мреже и објеката, Р 1:1.000.

Планoм детаљне регулације за проширење трамвајске 
мреже на Новом Београду у зони депоа, ГО Нови Београд 
(„Службени лист Града Београда”, број 38/17) дуж ове улице 
планиране су инсталације канализационе мреже.

Електроенергетска мрежа
У оквиру границе деонице Т2 изграђени су следећи 

електроенергетски (ее) објекти:
– надземни вод 2x110 kV број 146АБ, који се укршта у 

средишњем делу са предметном деоницом, веза трансфор-
маторске станице (ТС) 110/35 kV „ТЕ-ТО Нови Београд” са 
ТС 220/110 kV „Београд 5”;

– подземни водови 35 kV, положени у тротоарским и 
зеленим површинама дуж Улице Јурија Гагарина, веза ТС 
35/10 kV „ИМТ” (два кабла) и ТС 35/10 kV „Нови Београд 
III” (четири кабла) са ТС 110/35 kV „ТЕ-ТО Нови Београд”;

– подземни водови 10 kV, положени у тротоарским и зе-
леним површинама дуж Улице Јурија Гагарина, за напајање 
постојећих ТС 10/0,4 kV;

– трамвајска контактна мрежа (КМ), изведена као ком-
пензована ланчаста КМ у средишњем делу Улице Јурија Га-
гарина, за двоколосечну пругу у издвојеној трамвајској ба-
штици;

– подземни водови 1 kV, положени у тротоарским и зе-
леним површинама дуж Улице др Ивана Рибара, за напаја-
ње објеката, КМ, јавног осветљења (ЈО) и светлосне сигна-
лизације. 

Постојеће ее објекте који могу бити угрожени рекон-
струкцијом коловоза, трамвајске пруге и трамвајске кон-
тактне мреже механички заштитити, односно где то није 
могуће изместити.

Телекомуникациона мрежа
У оквиру границе деонице Т2 изграђена је телекомуни-

кациона (тк) канализација, у тротоарским и зеленим по-
вршинама дуж  Улице Јурија Гагарина, за потребе полагања 
транспортних и приводних оптичких тк каблова.

Постојећу тк мрежу која може бити угрожена рекон-
струкцијом коловоза, трамвајске пруге и трамвајске кон-
тактне мреже механички заштитити, односно где то није 
могуће изместити.

Топловодна мрежа
У оквиру границе деонице Т2 постојећи колосеци трам-

ваја, на више места, се укрштају са изграђеним деловима то-
пловодне мреже, пречника од DN450 до DN700, у коридору 
Улице Јурија Гагарина. Приликом реконструкције трамвај-
ске мреже, топловоде додатно заштитити, а у случајевима 
потребе и изместити на другу позицију у регулацији сао-
браћајнице.

Гасоводна мрежа
У оквиру границе деонице Т2 постојећи колосеци трам-

ваја се укрштају са изграђеним делом дистрибутивне га-
соводне мреже од челичних цеви, притиска p=6÷16 bara, 
пречника DN150, коридору Улице Јурија Гагарина. Прили-
ком реконструкције трамвајске мреже, топловоде додатно 
заштитити, а у случајевима потребе и изместити на другу 
позицију у регулацији саобраћајнице.

Инжењерскогеолошки услови
Истражни простор припада Региону Б који обухвата 

алувијалне равни Саве и Дунава, односно инжењерскоге-

олошком рејону IIБ1. Овај рејон обухвата вештачки насу-
те делове алувијалних равни Саве и Дунава и сврстан је у 
условно повољне терене за урбанизацију. Коришћење ових 
терена при урбанизацији захтева потпуније дефинисање 
својстава терена у зони самог објекта у зависности од типа 
објекта и режима градње.

Терен изграђују квартарни седименти представљени је-
зерским, алувијално-језерским и алувијалним наносом до 
коте 71 mnv, преко којих је извршено нивелисање терена до 
апсолутних кота 75–76 mnv рефулираним песком. Припо-
вршинску зону изграђују прашинасто-песковите глине, јако 
до средње деформабилне, водом засићене, претежно слабо 
водопропусне. Оваква својства терена, заједно са насипом, 
чине терен овог рејона изузетно хетерогеним. У подини 
ових седимената заступљени су растресити до средње зби-
јени, стално водом засићени, песковито-шљунковити седи-
менти „фације корита”, дебљине 6–10 m. 

У терену су формиране две издани: горња слободна и 
доња сапета (колектор изворишта Београда). Слободна из-
дан је формирана у насипу, на коти 70–72 mnv, где је непо-
вољнији утицај река, обзиром на бржу инфилтрацију воде 
кроз песак. При максималном водостају треба очекивати 
максимални ниво слободне издани до коте 74 mnv. 

При планирању објеката на овој локацији треба водити 
рачуна о стању подземне воде. Проблеми се могу јавити у 
току извођења темељног ископа испод коте 74 mnv. 

У фази пројектовања неопходно је извршити детаљна 
геолошка истраживања терена у складу са Законом о ру-
дарству и геолошким истраживањима („Службени гласник 
РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

Спровођење
Елементи детаљне разраде за локацију Т2 као саставни 

део овог Плана, представљају основ за издавање информа-
ције о локацији и локацијских услова, у складу са Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 
50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21).

Елементи детаљне разраде за деоницу Т3

Граница локације
Локације Т3 обухвата Булевар Милутина Миланковића, 

од раскрснице са улицом Антифашистичке борбе до раскр-
снице са улицом Милентија Поповића.

Намена површина
Површине јавних намена – саобраћајне површине – 

мрежа саобраћајница – Булевар Милутина Миланковића.

Парцеле
Попис катастарске парцеле постојеће саобраћајне повр-

шине

Назив површине јавне намене
Ознака 

саобраћајне 
површине

Катастарске парцеле

Булевар Милутина Миланковића САП-3 КО Нови Београд
Део к.п.: 6678/9, 
2831/13, 
Целе к.п.: 6687/5,

У случају неслагања текстуалног дела са графичким при-
логом, важе подаци са графичког прилога.

Услови за саобраћајне површине 
Решењем Булевара Милутина Миланковића у дужини 

од око 536 m, од раскрснице са улицом Антифашистичке 
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борбе до раскрснице са улицом Милентија Поповића, де-
финисан је попречни профил регулационе ширине од око 
59 m кога чине два коловоза ширине од 10,5 m, са по 3 са-
обраћајне траке по смеру, средишње положена трамвајска 
баштица ширине 14 m, обострано зеленило у регулацији 
саобраћајнице ширине 7 m на чијем месту је на једном делу 
саобраћајнице са југозападне стране, планирано 76 паркинг 
места, обострани тротоари минималне ширине 2,6 m, и би-
циклистичка стаза ширине 2,5 m са североисточне стране 
саобраћајнице како је приказано на графичким прилозима 
6д – Елементи детаљне разраде – Регулационо-нивелацио-
но решење са планом парцелације, аналитичко-геодетским 
елементима и попречним профилима, Р 1:1.000. 

Улицом саобраћају и возила аутобуског подсистема 
ЈГТП (јавног градског транспорта путника). Саобраћајна 
трака за возила јавног градског транспорта је у истој рав-
ни са коловозом и није физички одвојена у односу на њега. 
Она такође служи за одвијање моторног саобраћаја. Ауто-
буска стајалишта су обележена на коловозној траци, а пла-
тои аутобуских стајалишта су дефинисани у оквиру пешач-
ких површина, тротара у оквиру регулације саобраћајнице. 

Колосеци трамвајске пруге у Булевару Милутина Ми-
ланковића воде се у издвојеној трамвајској баштици са ши-
нама, у средишњем делу коловоза. Ширина трамвајске ба-
штице износи 14 m. Ширина колосека је 1.000 mm. У оквиру 
трамвајске баштице у средишњем делу регулације саобра-
ћајнице формирана су трамвајска стајалишта ширине 3 m и 
дужине 50 m. У средишњем делу трамвајске баштице поста-
вљени су стубови за трамвајску контактну мрежу. 

Сви елементи попречног профила су приказани у одго-
варајућем графичком прилогу.

На графичком прилогу су приказане локације прола-
зних БУС и ТРАМ стајалишта.

Осовине саобраћајнице дефинисане су координатама 
темена и величинама радијуса хоризонталних кривина. 

Одвођење површинске воде врши се гравитационо, по-
вршином коловоза и тротоара као и прикупљањем попреч-
ним решеткама положеним између шина, до сливника, а 
одатле даље у систем кишне канализације.

Оивичење саобраћајних површина изведено је одгова-
рајућим бетонским елементима.

Услови за несметано кретање инвалидних лица 
У току разраде и спровођења предметног елабората 

применити одредбе Правилника о техничким стандарди-
ма планирања, пројектовања и изградње објеката, којима 
се осигурава несметано кретање и приступ особама са ин-
валидитетом, деци и старим особама („Службени гласник 
РС”, број 22/15).

Услови за уређење зелених и слободних површина
Потребно је сачувати у унапредити постојеће озелењене 

трамвајске баштице.

Услови за комуналну инфраструктуру

Водоводна мрежа
Водоводна мрежа предметног подручја припада првој 

висинској зони водоснабдевања града Београда. Од постоје-
ће јавне водоводне мреже дуж улице изграђен је магистрал-
ни цевовод Ø300 mm, као и дистрибутивна мрежа димен-
зија Ø150 mm, како је приказано на графичком прилогу 7д 
Елементи детаљне разраде – План инфраструктурне мреже 
и објеката, Р 1:1.000.

Канализациона мрежа
Подручје обухваћено границом локације припада цен-

тралном канализационом систему, делу на коме је заснован 
сепарациони принцип каналисања. Дуж улице изграђена је 
јавна кишна канализација АБ800 mm и ААЦ1200, односно 
фекална Ø250 mm, како је приказано на графичком прило-
гу 7д Елементи детаљне разраде – План инфраструктурне 
мреже и објеката, Р 1:1.000.

Електроенергетска мрежа
У оквиру границе деонице Т3 изграђени су следећи 

електроенергетски (ее) објекти:
– подземни водови 10 kV, положени у тротоарским и зеле-

ним површинама дуж Булевара Милутина Миланковића, за 
напајање постојећих трансформаторских станица 10/0,4 kV;

– трамвајска контактна мрежа (КМ), изведена као ком-
пензована ланчаста КМ у средишњем делу Булевара Ми-
лутина Миланковића, за двоколосечну пругу у издвојеној 
трамвајској баштици;

– подземни водови 1 kV, положени у тротоарским и зе-
леним површинама дуж Булевара Милутина Миланковића, 
за напајање објеката, КМ, јавног осветљења (ЈО) и светло-
сне сигнализације. 

Постојеће ее објекте који могу бити угрожени рекон-
струкцијом коловоза, трамвајске пруге и трамвајске кон-
тактне мреже механички заштитити, односно где то није 
могуће изместити.

Телекомуникациона мрежа
У оквиру границе деонице Т3 изграђена је телекомуни-

кациона (тк) канализација, у тротоарским и зеленим повр-
шинама дуж Булевара Милутина Миланковића, за потребе 
полагања транспортних и приводних оптичких тк каблова.

Постојећу тк каналзацију која може бити угрожена ре-
конструкцијом коловоза, трамвајске пруге и трамвајске 
контактне мреже механички заштитити односно где то није 
могуће изместити.

Топловодна мрежа
У оквиру границе деонице Т3 нема изведених елемената 

система даљинског грејања.

Гасоводна мрежа
У оквиру границе деонице Т3 нема изведених елемената 

гасоводног система.

Инжењерскогеолошки услови
Истражни простор припада Региону Б који обухвата 

алувијалне равни Саве и Дунава, односно инжењерскоге-
олошком рејону IIБ1. Овај рејон обухвата вештачки насу-
те делове алувијалних равни Саве и Дунава и сврстан је у 
условно повољне терене за урбанизацију. Коришћење ових 
терена при урбанизацији захтева потпуније дефинисање 
својстава терена у зони самог објекта у зависности од типа 
објекта и режима градње.

Терен изграђују квартарни седименти представљени је-
зерским, алувијално-језерским и алувијалним наносом до 
коте 71 mnv, преко којих је извршено нивелисање терена до 
апсолутних кота 75–76 mnv рефулираним песком. Припо-
вршинску зону изграђују прашинасто-песковите глине, јако 
до средње деформабилне, водом засићене, претежно слабо 
водопропусне. Оваква својства терена, заједно са насипом, 
чине терен овог рејона изузетно хетерогеним. У подини 
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ових седимената заступљени су растресити до средње зби-
јени, стално водом засићени, песковито-шљунковити седи-
менти „фације корита”, дебљине 6–10 m. 

У терену су формиране две издани: горња слободна и 
доња сапета (колектор изворишта Београда). Слободна из-
дан је формирана у насипу, на коти 70-72 mnv, где је непо-
вољнији утицај река, обзиром на бржу инфилтрацију воде 
кроз песак. При максималном водостају треба очекивати 
максимални ниво слободне издани до коте 74 mnv 

При планирању објеката на овој локацији треба водити 
рачуна о стању подземне воде. Проблеми се могу јавити у 
току извођења темељног ископа испод коте 74 mnv.

У фази пројектовања неопходно је извршити детаљна 
геолошка истраживања терена у складу са Законом о ру-
дарству и геолошким истраживањима („Службени гласник 
РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

Спровођење
Елементи детаљне разраде за локацију Т3 као саставни 

део овог плана, представљају основ за издавање информа-
ције о локацији и локацијских услова, у складу са Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 
50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21).

Елементи детаљне разраде за деоницу Т4

Граница локације
Локације Т4 обухвата улицу Милетија Поповића, од рас-

крснице са Булеваром Милутина Миланковића до раскр-
снице са Булеваром Михајла Пупина, осим зоне раскрснице 
са Булеваром Зорана Ђинђића.

Намена површина
Површине јавних намена – саобраћајне површине – 

мрежа саобраћајница – улица Милентија Поповића.

Парцеле
Попис катастарских парцела постојећих саобраћајних 

површина

Назив површине јавне намене
Ознака 

саобраћајне 
површине

Катастарске парцеле

Улица Милентија Поповића САП-4 КО Нови Београд
Деок.п.: 6685.

Улица Милентија Поповића САП-5 КО Нови Београд
Део к.п.: 6654/9. 

Улица Милентија Поповића САП-6 КО Нови Београд
Део к.п.: 66852.

Улица Милентија Поповића САП-7 КО Нови Београд
Део к.п.: 6663/1.

Попис парцеле за саобраћајне површине за коју је грађе-
винска парцела дефинисана важећим планом 

Назив површине јавне намене
Ознака 

саобраћајне 
површине

Катастарске парцеле

Део Улице Милентија Поповића, део грађе-
винске пацеле са ознаком СП1 Просторни 
план посебне намене уређења дела приобаља 
града Београда – подручје приобаља реке 
Саве за пројекат „Београд на води” („Слу-
жбени гласник РС”, број 07/15) 

САО-2 КО Нови Београд
Део к.п.: 6834.

У случају неслагања текстуалног дела са графичким при-
логом, важе подаци са графичког прилога.

Услови за саобраћајне површине 
Решењем улице Милентија Поповића у дужини од око 

1.225 m, од раскрснице са Булеваром Милутина Миланкови-
ћа до раскрснице са Булеваром Михајла Пупина, дефинисан је 
попречни профил регулационе ширине од око 39 m кога чине 
два коловоза ширине од по 7 m, са по 2 саобраћајне траке по 
смеру, разделно острво ширине 3,5 m, бочно положене једно-
смерне трамвајске баштице ширине 3,5 m, обострано зелени-
ло у регулацији саобраћајнице променљиве ширине од 2 до 3 
m. које је на појединим деловима улице претворено у пешачку 
површину, обострани тротоари променљиве ширине од 1,7 
до 4 m, и бициклистичка стаза ширине 2,2 m са северозападне 
стране саобраћајнице, како је приказано на графичком при-
логу 6ђ Елементи детаљне разраде – Регулационо-нивелаци-
оно решење са планом парцелације, аналитичко-геодетским 
елементима и попречним профилима, Р 1:1.000. 

Улицом саобраћају и возила аутобуског подсистема 
ЈГТП (јавног градског транспорта путника). Саобраћај-
на трака за возила јавног градског транспорта уједно је и 
трамвајска баштица и у истој је равни са коловозом, али је 
физички одвојена у односу на њега упуштеним бетонским 
ивичњаком. Упуштени бетонски ивичњак је прекинут у 
зони раскрсница како би се омогућило несметано кретање 
других моторних возила.

Аутобуска стајалишта су организована у оквиру трам-
вајске баштице, односно коловозне траке коју заједнички 
користе возила ЈГТП, а платои аутобуских стајалишта су де-
финисани у оквиру пешачких површина, тротара у оквиру 
регулације саобраћајнице. 

Колосеци трамвајске пруге у улици Милентија Попови-
ћа воде се у бочно у односу на коловоз у посебно издвоје-
ним трамвајским баштицама са шинама. Ширина трамвај-
ске баштице износи 3,5 m. Ширина колосека је 1.000 mm. 
Трамвајска стајалишта организована су на истим локација-
ма на којима су постављена и аутобуска стајалишта, а стаја-
лишни платои су дефинисани у оквиру пешачких површи-
на, тротоара у оквиру регулације саобраћајнице. 

Стубови за трамвајску контактну мрежу постављени су 
бочно у односу на трамвајску баштицу у деловима зеленила 
или пешачких површина у оквиру регулације саобраћајнице. 

Сви елементи попречног профила су приказани у одго-
варајућем графичком прилогу.

На графичком прилогу су приказане локације прола-
зних БУС и ТРАМ стајалишта.

Осовине саобраћајнице дефинисане су координатама 
темена и величинама радијуса хоризонталних кривина. 

Одвођење површинске воде врши се гравитационо, по-
вршином коловоза и тротоара као и прикупљањем попреч-
ним решеткама положеним између шина, до сливника, а 
одатле даље у систем кишне канализације.

Оивичење саобраћајних површина изведено је одгова-
рајућим бетонским елементима.

Услови за несметано кретање инвалидних лица 
У току разраде и спровођења предметног елабората 

применити одредбе Правилника о техничким стандарди-
ма планирања, пројектовања и изградње објеката, којима 
се осигурава несметано кретање и приступ особама са ин-
валидитетом, деци и старим особама („Службени гласник 
РС”, број 22/15).

Услови за уређење зелених и слободних површина
У границама просторног обухвата и непосредном окру-

жењу неопходно је сачувати постојеће трасе дрвореда, по-
јединачна дрворедна стабла, као и јавне зелене површине у 
постојећим границама.
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Услови за комуналну инфраструктуру

Водоводна мрежа
Водоводна мрежа предметног подручја припада првој 

висинској зони водоснабдевања града Београда. Од посто-
јеће јавне водоводне мреже дуж улице изграђени су маги-
стрални цевоводи В1Л200, В1Ч600 и В1Л700, као и дистри-
бутивна мрежа димензија Ø150 mm, како је приказано на 
графичком прилогу 7ђ Елементи детаљне разраде – План 
инфраструктурне мреже и објеката, Р 1:1.000.

Канализациона мрежа
Подручје обухваћено границом локације припада цен-

тралном канализационом систему, делу на коме је заснован 
сепарациони принцип каналисања. Дуж улице изграђена 
је јавна фекална канализација – колектори ФБ600/1200, 
ФБ900/1350 и ФБ700/1250 и атмосферски колектрори 
АБ1400/1600 и АБ1200, како је приказано на графичком 
прилогу 7ђ Елементи детаљне разраде – План инфраструк-
турне мреже и објеката Р 1:1.000.

Електроенергетска мрежа
У оквиру границе деонице Т4 изграђени су следећи 

електроенергетски (ее) објекти:
– подземни водови 35 kV, положени у тротоарским и зе-

леним површинама дуж Улице Милентија Поповића, веза 
трансформаторске станице (ТС) 35/10 kV „Зелени венац” 
(један кабл) и ТС 35/10 kV „Нови Београд I” (један кабл) са 
ТС 110/35 kV „ТЕ-ТО Нови Београд”;

– подземни водови 10 kV, положени у тротоарским и зе-
леним површинама дуж Улице Милентија Поповића, за на-
пајање постојећих ТС 10/0,4 kV;

– трамвајска контактна мрежа (КМ), изведена као ком-
пензована ланчаста КМ дуж Улице Милентија Поповића, за 
обострану једноколосечну пругу са мешовитим саобраћајем;

– подземни водови 1 kV, положени у тротоарским и зе-
леним површинама дуж Улице Милентија Поповића, за 
напајање објеката, КМ, јавног осветљења (ЈО) и светлосне 
сигнализације. 

Постојеће ее објекте који могу бити угрожени рекон-
струкцијом коловоза, трамвајске пруге и трамвајске кон-
тактне мреже механички заштитити, односно где то није 
могуће изместити.

Телекомуникациона мрежа
У оквиру границе деонице Т4 изграђена је телекомуни-

кациона (тк) канализација, у тротоарским и зеленим повр-
шинама дуж Улице Милентија Поповића, за потребе пола-
гања транспортних и приводних оп тичких тк каблова.

Постојећу тк канализацију која може бити угрожена 
реконструкцијом коловоза, трамвајске пруге и трамвајске 
контактне мреже механички заштитити, односно где то 
није могуће изместити.

Топловодна мрежа
У оквиру границе деонице Т4 постојећи колосеци трам-

ваја, на више места, се укрштају са изграђеним деловима то-
пловодне мреже, пречника од DN250 до DN500, у коридо-
ру Улице Милентија Поповића. Приликом реконструкције 
трамвајске мреже, топловоде додатно заштитити, а у случа-
јевима потребе и изместити на другу позицију у регулацији 
саобраћајнице.

Гасоводна мрежа
У оквиру границе деонице Т4 нема изведених елемената 

гасоводног система.

Инжењерскогеолошки услови
Истражни простор припада Региону Б који обухвата 

алувијалне равни Саве и Дунава, односно инжењерскоге-
олошком рејону IIБ1. Овај рејон обухвата вештачки насу-
те делове алувијалних равни Саве и Дунава и сврстан је у 
условно повољне терене за урбанизацију. Коришћење ових 
терена при урбанизацији захтева потпуније дефинисање 
својстава терена у зони самог објекта у зависности од типа 
објекта и режима градње.

Терен изграђују квартарни седименти представљени је-
зерским, алувијално-језерским и алувијалним наносом до 
коте 71 mnv, преко којих је извршено нивелисање терена до 
апсолутних кота 75–76 mnv рефулираним песком. Припо-
вршинску зону изграђују прашинасто-песковите глине, јако 
до средње деформабилне, водом засићене, претежно слабо 
водопропусне. Оваква својства терена, заједно са насипом, 
чине терен овог рејона изузетно хетерогеним. У подини 
ових седимената заступљени су растресити до средње зби-
јени, стално водом засићени, песковито-шљунковити седи-
менти „фације корита”, дебљине 6–10 m. 

У терену су формиране две издани: горња слободна и 
доња сапета (колектор изворишта Београда). Слободна из-
дан је формирана у насипу, на коти 70–72 mnv, где је непо-
вољнији утицај река, обзиром на бржу инфилтрацију воде 
кроз песак. При максималном водостају треба очекивати 
максимални ниво слободне издани до коте 74 mnv. 

При планирању објеката на овој локацији треба водити 
рачуна о стању подземне воде. Проблеми се могу јавити у 
току извођења темељног ископа испод коте 74 mnv.

У фази пројектовања неопходно је извршити детаљна 
геолошка истраживања терена у складу са Законом о ру-
дарству и геолошким истраживањима („Службени гласник 
РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

Спровођење
Елементи детаљне разраде за локацију Т4 као саставни 

део овог Плана, представљају основ за издавање информа-
ције о локацији и локацијских услова, у складу са Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 
50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21).

Елементи детаљне разраде за деоницу Т5

Граница локације
Локације Т5 обухвата Савски трг и Немањину улицу до 

Трга Славија.

Намена површина
Површине јавних намена – саобраћајне површине – 

мрежа саобраћајница – Немањина улица, Ресавска улица, 
Савска улица и Савски трг.

Парцеле
Попис катастарских парцела постојећих саобраћајних 

површина
Назив површине јавне намене Ознака 

саобраћајне 
површине

Катастарске парцеле

Улица Немањина САП-8 КО Савски Венац
Цела к.п.: 814;

Улица Немањина САП-9 КО Савски Венац
Део к.п.: 787/1;

Улица Немањина САП-10 КО Савски Венац
Цела к.п.: 815;

Улица Ресавска САП-11 КО Савски Венац
Део к.п.: 991;
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Попис парцела за саобраћајне површине за које су гра-
ђевинске парцеле дефинисане важећим планом 

Назив површине јавне намене
Ознака 

саобраћајне 
површине

Катастарске парцеле

Део Савске улице, део грађевинске пацеле са 
ознаком СП32 Просторни план посебне на-
мене уређења дела приобаља града Београда 
– подручје приобаља реке Саве за пројекат 
„Београд на води” („Службени гласник РС”, 
број 7/15) 

САО-3 Ко Савски Венац
Делови к.п.: 837/2; 
836/1;

Део Карађорђеве улице, део грађевинске 
пацеле са ознаком СП10 Просторни план 
посебне намене уређења дела приобаља гра-
да Београда – подручје приобаља реке Саве 
за пројекат „Београд на води” („Службени 
гласник РС”, број 7/15) 

САО-4 Ко Савски Венац
Делови к.п.: 462/11; 
1/1;

Попис грађевинских парцела за јавне саобраћајне повр-
шине

Назив површине јавне намене Ознака грађ. 
парцеле Катастарске парцеле

Улица Савска СА-1 КО Савски Венац
Цела к.п.: 811/8; 
Делови к.п.: 813/1; 
811/10; 812/1; 811/7;

Савски трг СА-2 КО Савски Венац
Делови к.п.: 813/1; 
811/10; 811/7; 812/1;

У случају неслагања текстуалног дела са графичким при-
логом, важе подаци са графичког прилога.

Услови за саобраћајне површине 
Решењем улице Немањине у дужини од око 890 m и ули-

це Савски трг у дужини од око 365 m, од Славије до Кара-
ђорђеве и Савске улице, дефинисан је попречни профил ре-
гулационе ширине Немањине улице од око 38 m кога чине 
два коловоза променљиве ширине од 6,5 m до 9,5 m, са по 2 
до 3 саобраћајне траке по смеру, средишње положена трам-
вајска баштица ширине од 7 до 7,5 m, у зависности од део-
нице саобраћајнице. У зони трамвајских стајалишта шири-
на трамвајске баштице износи 13 m, а обострани тротоари 
су променљиве ширине од 3,3 m до 8,3 m, како је приказано 
на графичком прилогу 6ж Елементи детаљне разраде – Ре-
гулационо-нивелационо решење са планом парцелације, 
аналитичко-геодетским елементима и попречним профи-
лима, Р 1:1000.

Улица Савски трг планирана је око истоименог трга у 
дужини од око 365 m са ширином попречног профила од 
око 28 m, који садржи два коловоза по 7 m, средишње по-
ложену трамвајску баштицу ширине од 7,8 m, тротоар ми-
нималне ширине од 6,3 m. Ширина тротоара је и већа у по-
јединим деловима и зависи од ивичне градње. Са супротне 
стране поменутог тротоара у оквиру регулације налази се 
јавна саобраћајна пешачка површина Савски трг, како је 
то и приказано на графичком прилогу 6ж Елементи детаљ-
не разраде – Регулационо-нивелационо решење са планом 
парцелације, аналитичко-геодетским елементима и попреч-
ним профилима, Р 1:1.000.

Улицом саобраћају и возила аутобуског подсистема 
ЈГТП (јавног градског транспорта путника). Саобраћајна 
трака за возила јавног градског транспорта је у истој рав-
ни са коловозом и није физички одвојена у односу на њега. 
Она такође служи за одвијање моторног саобраћаја. Ауто-
буска стајалишта су обележена на коловозној траци, а пла-
тои аутобуских стајалишта су дефинисани у оквиру пешач-
ких површина, тротара у оквиру регулације саобраћајнице.

Колосеци трамвајске пруге у улицама Немањиној и 
Савски трг воде се у издвојеној трамвајској баштици са 

шинама, у средишњем делу коловоза. Ширина трамвајске 
баштице износи од 7 до 7,5 m, у зависности од деонице са-
обраћајнице (у зони формираних стајалишта 13 m). Ши-
рина колосека је 1.000 mm. У оквиру трамвајске баштице у 
средишњем делу регулације саобраћајнице формирана су 
трамвајска стајалишта ширине платоа 3 m и дужине 55 m. 
Стубови за трамвајску контактну мрежу постављени су у 
средишњем делу трамвајске баштице. 

Сви елементи попречног профила су приказани у одго-
варајућем графичком прилогу.

На графичком прилогу су приказане локације прола-
зних БУС и ТРАМ стајалишта. Осовине саобраћајнице де-
финисане су координатама темена и величинама радијуса 
хоризонталних кривина.

Одвођење површинске воде врши се гравитационо, по-
вршином коловоза и тротоара као и прикупљањем попреч-
ним решеткама положеним између шина, до сливника, а 
одатле даље у систем кишне канализације.

Оивичење саобраћајних површина изведено је одгова-
рајућим бетонским елементима

Услови за несметано кретање инвалидних лица 
У току разраде и спровођења предметног елабората 

применити одредбе Правилника о техничким стандарди-
ма планирања, пројектовања и изградње објеката, којима 
се осигурава несметано кретање и приступ особама са ин-
валидитетом, деци и старим особама („Службени гласник 
РС”, број 22/15).

Услови за уређење зелених и слободних површина
Приликом реконструкције постојећих трамвајских 

шина потребно је формирати озелењене трамвајске башти-
це у складу са просторним могућностима, саобраћајним ре-
жимом и безбедности саобраћаја.

Услови за комуналну инфраструктуру

Водоводна мрежа
Водоводна мрежа предметног подручја припада првој и 

другој висинској зони водоснабдевања града Београда. Од 
постојеће јавне водоводне мреже на предметном подручју 
изграђен је магистрални цевовод Ø300 mm, као и дистри-
бутивна мрежа димензија Ø80-Ø200 mm, како је приказа-
но на графичком прилогу 7ж Елементи детаљне разраде – 
План инфраструктурне мреже и објеката, Р 1:1.000.

Просторним планом посебне намене уређења дела прио-
баља града Београда – подручје приобаља реке Саве за про-
јекат „Београд на води” („Службени гласник РС”, број 7/15) 
дуж улица Савска и Карађорђева планирани су магистрал-
ни водовод Ø500 mm и дистрибутивни водовод Ø150 mm.

Канализациона мрежа
Подручје обухваћено границом локације припада цен-

тралном канализационом систему, делу на коме је засно-
ван општи принцип каналисања. Дуж улице Немањина 
изграђена је јавна општа канализација – колектори 120/180-
120/200 cm, 60/110–100/150 cm, 200/120 cm и секундарна 
канализација Ø300 mm. На простору Савског трга изгра-
ђена је нова канализациона црпна станица „Савски трг”. 
Поред црпне станице пролазе и колектори, општег система 
– 300/160 cm и 60/110 cm и фекални 350/135 cm. Постојећа 
канализациона мрежа приказана је на графичком прило-
гу 7ж Елементи детаљне разраде – План инфраструктурне 
мреже и објеката, Р 1:1.000.
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Просторним планом посебне намене уређења дела прио-
баља града Београда – подручје приобаља реке Саве за про-
јекат „Београд на води” („Службени гласник РС”, број 7/15) 
дуж улица Савска и Карађорђева планиране су секундарне 
мреже канализације – кишне мин. Ø300 mm, фекалне мин. 
Ø250 mm и опште мин. Ø300 mm.

Електроенергетска мрежа
У оквиру границе деонице Т5 изграђени су следећи 

електроенергетски (ее) објекти:
– подземни вод 110 kV број 172, положени у тротоар-

ским и зеленим површинама дуж Улице Карађорђева, веза 
трансформаторске станице (ТС) 110/35 kV „Београд 6” са 
ТС 110/35 kV „ТЕ-ТО Нови Београд”;

– подземни водови 35 kV, положени у тротоарским и зе-
леним површинама дуж улица: Савска, Савски трг и Кара-
ђорђева, веза ТС 35/10 kV „Зелени венац” (два кабла) са ТС 
35/10 kV „Савски венац”;

– подземни водови 10 kV, положени у тротоарским и зе-
леним површинама дуж улица: Немањина, Савска, Савски 
трг и Карађорђева, за напајање постојећих ТС 10/0,4 kV;

– ТС 10/0,4 kV број „B-835”, изграђена као слободностоје-
ћи објекат северно од Улице савски трг, за напајање објеката, 
КМ, јавног осветљења (ЈО) и семафорске сигнализације;

– трамвајска контактна мрежа (КМ), изведена као ком-
пензована ланчаста КМ у средишњем делу улица: Немањи-
на, Савска, Савски трг и Карађорђева, за двоколосечну пру-
гу са мешовитим саобраћајем;

– подземни водови 1 kV, положени у тротоарским и зе-
леним површинама дуж улица: Немањина, Савска, Савски 
трг и Карађорђева, за напајање објеката, КМ, ЈО и светлосне 
сигнализације. 

Постојеће ее објекте који могу бити угрожени рекон-
струкцијом коловоза, трамвајске пруге и трамвајске кон-
тактне мреже механички заштитити, односно где то није 
могуће изместити.

Телекомуникациона мрежа
У оквиру границе деонице Т5 изграђена је телекомуни-

кациона (тк) канализација,  у тротоарским и зеленим повр-
шинама дуж улица: Немањина, Савска, Савски трг и Кара-
ђорђева, за потребе полагања транспортних и приводних 
оптичких тк каблова.

Постојећу тк канализацију која може бити угрожена 
реконструкцијом коловоза, трамвајске пруге и трамвајске 
контактне мреже механички заштитити, односно где то 
није могуће изм естити.

Топловодна мрежа
У оквиру границе деонице Т5 постојећи колосеци трам-

ваја се укрштају са изграђеним деловима топловодне мреже, 
пречника од DN100 до DN450, у коридору Улица: Савска и 
Немањина. Приликом реконструкције трамвајске мреже, 
топловоде додатно заштитити, а у случајевима потребе и 
изместити на другу позицију у регулацији саобраћајнице.

Планиране делове топловодне мреже, дефинисане ва-
жећим Просторним планом посебне намене уређења дела 
приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за 
пројекат „Београд на води” („Службени гласник РС”, број 
7/15) изградити тако да не дође до међусобног угрожавања 
топловода и мреже трамвајских колосека.

Гасоводна мрежа
У оквиру границе деонице Т5 нема изведених елемената 

гасоводног система.

Инжењерско-геолошки услови
Истражни простор припада следећим целинама:
1. Региону Б који обухвата алувијалне равни Саве и Ду-

нава, односно инжењерскогеолошком рејону IIБ1. Овај ре-
јон обухвата вештачки насуте делове алувијалних равни 
Саве и Дунава и сврстан је у условно повољне терене за ур-
банизацију. Коришћење ових терена при урбанизацији за-
хтева потпуније дефинисање својстава терена у зони самог 
објекта у зависности од типа објекта и режима градње.

Терен изграђују квартарни седименти представљени је-
зерским, алувијално-језерским и алувијалним наносом до 
коте 71 mnv, преко којих је извршено нивелисање терена до 
апсолутних кота 75–76 mnv рефулираним песком. Припо-
вршинску зону изграђују прашинасто-песковите глине, јако 
до средње деформабилне, водом засићене, претежно слабо 
водопропусне. Оваква својства терена, заједно са насипом, 
чине терен овог рејона изузетно хетерогеним. У подини 
ових седимената заступљени су растресити до средње зби-
јени, стално водом засићени, песковито-шљунковити седи-
менти „фације корита”, дебљине 6–10 m. 

У терену су формиране две издани: горња слободна и 
доња сапета (колектор изворишта Београда). Слободна из-
дан је формирана у насипу, на коти 70–72 mnv, где је непо-
вољнији утицај река, обзиром на бржу инфилтрацију воде 
кроз песак. При максималном водостају треба очекивати 
максимални ниво слободне издани до коте 74 mnv. При 
планирању објеката на овој локацији треба водити рачуна о 
стању подземне воде. Проблеми се могу јавити у току изво-
ђења темељног ископа испод коте 74 mnv.

2. Региону А који обухвата побрђа између Саве и Дуна-
ва, односно инжењерскогеолошком рејону IIА2. Овај рејон 
је условно повољан терен за урбанизацију. Обухвата терене 
нагиба 5–100, терене са нивоом подземне воде плићим од 
5 m и условно стабилне терене. Коришћење ових терена за 
урбанизацију условљава нивелационо прилагођавање при-
родним условима, превентивне геотехничке мере заштите 
стабилности ископа и природних падина, контролисано 
дренирање подземних вода. 

Терен изграђују седименти квартарне, терцијарне и са-
времене старости. Седименти савремене старости су пред-
стављени насипом који изграђује површинске делове терена 
и изведен је у склопу урбанизације, у циљу нивелације те-
рена и при изградњи саобраћајница. Квартарни седименти 
су представљени делувијалним и терасним прашинасто-пе-
сковитим наслагама. Терцијарни седименти, који изграђу-
ју геолошку основу терена, су представљени лапоровитим 
глинама и лапорима панонске старости као и кречњачким 
седиментима сармата.

Досадашњим истраживањима у терену су утврђене две 
издани. Дубока издан је формирана у оквиру водоносних 
сарматских кречњака са израженим колекторским свој-
ствима, преко којих је остварена хидрауличка веза са реком 
Савом. Плића издан је формирана на контакту квартарних 
и неогених седимената и у кори распадања лапоровитих 
глина и она је са благим субартерским карактером. Ова из-
дан је разбијена и дисконтинуална, са нивоом од 5–8 m од 
површине терена.

У фази пројектовања неопходно је извршити детаљна 
геолошка истраживања терена у складу са Законом о ру-
дарству и геолошким истраживањима („Службени гласник 
РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

Спровођење
Елементи детаљне разраде за локацију Т5 као саставни 

део овог Плана, представљају основ за формирање грађе-
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винских парцела Савске улице СА-1 и СА-2 и за издавање 
информације о локацији и локацијских услова, у складу са 
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – 
Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21).

Елементи детаљне разраде за деоницу Т6

Граница локације
Локације Т6 обухвата Ресавску улицу, од раскрснице са 

Немањином улицом до раскрснице са Крунском улицом, 
осим у зони раскрснице са улицом Краља Милана и Маса-
риковом.

Намена површина
Површине јавних намена – саобраћајне површине – 

мрежа саобраћајница – Ресавска улица.

Парцеле
Попис катастарских парцела постојећих саобраћајних 

површина

Назив површине јавне намене
Ознака 

саобраћајне 
површине

Катастарске парцеле

Улица Ресавска САП-12 КО Савски Венац
Део к.п.: 991;

Улица Ресавска САП-13 КО Врачар
Део к.п.: 5201;

У случају неслагања текстуалног дела са графичким при-
логом, важе подаци са графичког прилога.

Услови за саобраћајне површине 
Решењем улице Ресавске у дужини од око 450 m, од рас-

крснице са улицом Крунском до раскрснице са Немањином 
улицом, дефинисан је попречни профил регулационе ши-
рине од 18,3–19,9 m кога чине коловоз ширине 7 m (у окви-
ру којег су у истом нивоу положени трамвајски колосеци) 
и обострани тротоари променљиве ширине од 1,7 до 5,9 m. 
Коловозна површина се користи као заједничка и за мотор-
на возила и за трамвајски систем. 

На појединим деловима саобраћајнице у оквиру регула-
ције планиран је паркинг простор. У делу улице Ресавске од 
улице Немањине и до улице Масарикове планиран је поду-
жни паркинг са северозападне стране улице капацитета 28 
паркинг места, док је са супротне, југоисточне стране улице 
планиран коси паркинг (под углом) у односу на осовину са-
обраћајнице укупног капацитета 54 паркинг места. У делу 
улице од улице Краља Милана до улице Крунске планиран 
је коси паркинг са југоисточне стране улице капацитета 60 
паркинг места, како је приказано на графичким прилогу 6з 
Елементи детаљне разраде – Регулационо-нивелационо ре-
шење са планом парцелације, аналитичко-геодетским еле-
ментима и попречним профилима, Р 1:1.000. 

Улицом саобраћају само возила трамвајског подсистема 
ЈГТП (јавног градског транспорта путника). 

Колосеци трамвајске пруге у улици Ресавској положе-
не су у средишњем делу коловоза који заједички користе и 
шинска и друмска возила. Ширина колосека је 1.000 mm. 
Трамвајска стајалишта организована као пролазна у оквиру 
саобраћајних трака, а стајалишни платои су дефинисани у 
оквиру пешачких површина, тротоара у оквиру регулације 
саобраћајнице. 

Стубови за трамвајску контактну мрежу постављени су 
бочно у односу на коловоз, у деловима пешачких површи-
на, у оквиру регулације саобраћајнице. У оквиру регулације 
улице налази се двострани дрворед. 

Сви елементи попречног профила су приказани у одго-
варајућем графичком прилогу.

На графичком прилогу су приказане локације прола-
зних ТРАМ стајалишта.

Осовине саобраћајнице дефинисане су координатама 
темена и величинама радијуса хоризонталних кривина. 

Одвођење површинске воде врши се гравитационо, по-
вршином коловоза и тротоара као и прикупљањем попреч-
ним решеткама положеним између шина, до сливника, а 
одатле даље у систем кишне канализације.

Оивичење саобраћајних површина изведено је одгова-
рајућим бетонским елементима.

Услови за несметано кретање инвалидних лица 
У току разраде и спровођења предметног елабората 

применити одредбе Правилника о техничким стандарди-
ма планирања, пројектовања и изградње објеката, којима 
се осигурава несметано кретање и приступ особама са ин-
валидитетом, деци и старим особама („Службени гласник 
РС”, број 22/15).

Услови за уређење зелених и слободних површина
Јавне зелене површине сачувати у постојећим граница-

ма као и постојеће трасе дрвореда и појединачна дрворедна 
стабла.

Услови за комуналну инфраструктуру

Водоводна мрежа
Водоводна мрежа предметног подручја припада првој и 

другој висинској зони водоснабдевања града Београда. Од 
постојеће јавне водоводне мреже дуж улице изграђен је ма-
гистрални цевовод Ø700 mm, као и дистрибутивна мрежа 
димензија Ø80–Ø150 mm, како је приказано на графичком 
прилогу 7з Елементи детаљне разраде – План инфраструк-
турне мреже и објеката, Р 1:1.000.

Канализациона мрежа
Подручје обухваћено границом локације припада цен-

тралном канализационом систему, делу на коме је заснован 
општи принцип каналисања. Дуж улице изграђена је јавна 
општа канализација – колектор 60/110 cm и секундарна ка-
нализација Ø300–Ø400 mm, како је приказано на графич-
ком прилогу 7з Елементи детаљне разраде – План инфра-
структурне мреже и објеката, Р 1:1.000.

Електроенергетска мрежа
У оквиру границе деонице Т6 изграђени су следећи 

електроенергетски (ее) објекти:
– подземни водови 35 kV, положени у тротоарским и 

зеленим површинама дуж Улице Ресавска, у безнапонском 
стању;

– подземни водови 10 kV, положени у тротоарским и зе-
леним површинама дуж Улице Ресавска, за напајање посто-
јећих трансформаторских станица 10/0,4 kV;

– трамвајска контактна мрежа (КМ), изведена као ком-
пензована ланчаста КМ дуж Улице Ресавска, за обострану 
једноколосечну пругу са мешовитим саобраћајем;

– подземни водови 1 kV, положени у тротоарским и зе-
леним површинама дуж Улице Ресавска, за напајање обје-
ката, КМ, јавног осветљења (ЈО) и светлосне сигнализације. 

Постојеће ее објекте који могу бити угрожени рекон-
струкцијом коловоза, трамвајске пруге и трамвајске кон-
тактне мреже механички заштитити, односно где то није 
могуће изместити.
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Телекомуникациона мрежа
У оквиру границе деонице Т6 изграђена је телекомуни-

кациона (тк) канализација, у тротоарским и зеленим повр-
шинама дуж Улице Ресавска, за потребе полагања транс-
портних и приводних оптичких тк каблова.

Постојећу тк канализацију која може бити угрожена 
реконструкцијом коловоза, трамвајске пруге и трамвајске 
контактне мреже механички заштитити, односно где то 
није могуће изместити.

Топловодна мрежа
У оквиру границе деонице Т6 постојећи колосеци трам-

ваја се укрштају са изведеним делом топловодне мреже, 
пречника DN200, у коридору Ресавске улице.

Приликом реконструкције трамвајске мреже, топловоде 
додатно заштитити, а у случајевима потребе и изместити на 
другу позицију у регулацији саобраћајнице.

Гасоводна мрежа
У оквиру границе деонице Т6 нема изведених елемената 

гасоводног система.

Инжењерскогеолошки услови
Терен изграђују седименти квартарне, терцијарне и са-

времене старости. Седименти савремене старости су пред-
стављени насипом који изграђује површинске делове тере-
на и изведен је у склопу урбанизације, у циљу нивелације 
терена и при изградњи саобраћајница. Квартарни седимен-
ти су представљени лесоидним седиментима прашинастог 
састава и делувијалним и терасним прашинасто-пескови-
тим наслагама. Терцијарни седименти, који изграђују геоло-
шку основу терена, су представљени лапоровитим глинама 
и лапорима панонске старости.

Досадашњим истраживањима у терену су утврђене две 
издани. Дубока издан је формирана у оквиру дубљих водо-
носних сарматских кречњака са израженим колекторским 
својствима, преко којих је остварена хидрауличка веза са 
реком Савом. Плића издан је формирана на контакту квар-
тарних и неогених седимената и у кори распадања лапоро-
витих глина и она је са благим субартерским карактером. 
Ова издан је разбијена и дисконтинуална, са нивоом од 5-8 
m од површине терена.

Истражни простор припада Региону А који обухвата по-
брђа између Саве и Дунава, односно следећим инжењерско-
геолошким рејонима:

1. Инжењерско-геолошки рејон IА1 – повољан терен за 
урбанизацију. Обухвата стабилне терене са нивоом подзем-
не воде на дубини од преко 5 m. Са инжењерскогеолошког 
аспекта овакви терени су оцењени као најпогоднији за ур-
банизацију (становање, инфраструктура, саобраћај), без 
ограничења у коришћењу, али уз уважавање локалних ин-
жењерскогеолошких карактеристика терена.

2. Инжењерско-геолошки рејон IIА2 – условно пово-
љан терен за урбанизацију. Обухвата терене нагиба 5–100, 
терене са нивоом подземне воде плићим од 5 m и условно 
стабилне терене. Коришћење ових терена за урбанизацију 
условљава нивелационо прилагођавање природним усло-
вима, превентивне геотехничке мере заштите стабилности 
ископа и природних падина, контролисано дренирање под-
земних вода. 

У фази пројектовања неопходно је извршити детаљна 
геолошка истраживања терена у складу са Законом о ру-
дарству и геолошким истраживањима („Службени гласник 
РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

Спровођење
Елементи детаљне разраде за локацију Т6 као саставни 

део овог Плана, представљају основ за издавање информа-
ције о локацији и локацијских услова, у складу са Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 
50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21).

Елементи детаљне разраде за деоницу Т7

Граница локације
Локације Т7 обухвата трамвајску окретницу у зони Та-

шмајданског парка.

Намена површина
Површине јавних намена – саобраћајне површине – 

мрежа саобраћајница – Булевар краља Александра.

Парцеле
Попис грађевинске парцеле за јавне саобраћајне повр-

шине

Назив површине јавне намене Ознака грађ.
парцеле Катастарске парцеле

Булевар краља Александра СА-3 КО Палилула
Делови к.п.: 1953/38; 
1952/8;

У случају неслагања текстуалног дела са графичким при-
логом, важе подаци са графичког прилога.

Услови за саобраћајне површине 
Трамвајска окретница на Ташмајдану дужине око 150 

m у постојећем стању служи као почетно крајња станица 
трамваја на линији број 6 Ташмајдан – Устаничка, али њу 
могу да користе и трамвајске линије које се крећу Ресавском 
улицом.

Трамвајска окретница на улазном делу из Булевара 
краља Александра има један трамвајски колосек (ширина 
трамвајске баштице је 3,5 m) који се на другом делу рачва 
у два трамвајска колосека, један за правац ка Ресавској ули-
ци, а други за правац ка Булевару Краља Александра.

На окретници је формирано и стајалиште, за линију бр. 6 
Ташмајдан–Устаничка. Стубови контактне мреже се налазе 
са бочне стране у односу на положену трамвајску пругу.

Одвођење површинске воде врши се гравитационо, при-
купљањем попречним решеткама положеним између шина, 
до сливника, а одатле даље у систем кишне канализације.

Оивичење саобраћајних површина изведено је одгова-
рајућим бетонским елементима. 

Услови за несметано кретање инвалидних лица 
У току разраде и спровођења предметног елабората 

применити одредбе Правилника о техничким стандарди-
ма планирања, пројектовања и изградње објеката, којима 
се осигурава несметано кретање и приступ особама са ин-
валидитетом, деци и старим особама („Службени гласник 
РС”, број 22/15).

Услови за уређење зелених и слободних површина
Јавну зелену површину сачувати у постојећим граница-

ма као и постојеће трасе дрвореда и појединачна дрворедна 
стабла.
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Услови за комуналну инфраструктуру

Водоводна мрежа
Водоводна мрежа предметног подручја припада другој 

висинској зони водоснабдевања града Београда. Од посто-
јеће јавне водоводне мреже дуж улице изграђен је дистри-
бутивни цевовод Ø38 mm, како је приказано на графичком 
прилогу 7к Елементи детаљне разраде – План инфраструк-
турне мреже и објеката, Р 1:1.000.

Канализациона мрежа
Подручје обухваћено границом локације припада цен-

тралном канализационом систему, делу на коме је заснован 
општи принцип каналисања. На предметној локацији нема 
изграђене јавне канализационе мреже.

Електроенергетска мрежа
У оквиру границе деонице Т7 изграђени су следећи 

електроенергетски (ее) објекти:
– подземни вод 10 kV, која се укршта у западном делу са 

предметном деоницом, за напајање постојећих трансфор-
маторских станица 10/0,4 kV;

– трамвајска контактна мрежа (КМ), изведена као ком-
пензована ланчаста КМ дуж окретнице у Булевару краља 
Александра, за једноколосечну пругу у издвојеној трамвај-
ској баштици;

– подземни водови 1 kV, положени у тротоарским и зеле-
ним површинама дуж Булевара краља Александра, за напа-
јање КМ, јавног осветљења (ЈО) и светлосне сигнализације. 

Постојеће ее објекте који могу бити угрожени рекон-
струкцијом коловоза, трамвајске пруге и трамвајске кон-
тактне мреже механички заштитити, односно где то није 
могуће изместити.

Телекомуникациона мрежа
У оквиру границе деонице Т7 изграђена је телекомуни-

кациона (тк) канализација, у тротоарским и зеленим повр-
шинама дуж Булевара краља Александра, за потребе пола-
гања транспортних и приводних оптичких тк каблова.

Постојећу тк канализацију која може бити угрожена 
реконструкцијом коловоза, трамвајске пруге и трамвајске 
контактне мреже механички заштитити, односно где то 
није могуће изместити.

Топловодна мрежа
У оквиру границе деонице Т7 нема изведених елемената 

система даљинског грејања.

Гасоводна мрежа
У оквиру границе деонице Т7 нема изведених елемената 

гасоводног система.

Инжењерскогеолошки услови
Истражни простор припада Региону А који обухвата 

побрђа између Саве и Дунава, односно инжењерскогео-
лошком рејону IА. Овај рејон обухвата стабилне терене са 
нивоом подземне воде на дубини од преко 5 m. Са инже-
њерскогеолошког аспекта овакви терени су оцењени као 
најпогоднији за урбанизацију (становање, инфраструктура, 
саобраћај), без ограничења у коришћењу, али уз уважавање 
локалних инжењерско-геолошких карактеристика терена. 

Терен изграђују седименти квартарне, терцијарне и са-
времене старости. Седименти савремене старости су пред-
стављени насипом који изграђује површинске делове тере-
на и изведен је у склопу урбанизације, у циљу нивелације 

терена и при изградњи саобраћајница. Квартарни седимен-
ти су представљени лесоидним седиментима прашинастог 
састава и делувијалним прашинасто-глиновитим наслага-
ма. Терцијарни седименти, који изграђују геолошку основу 
терена, су представљени кречњачким наслагама тортонске 
старости.

Досадашњим истраживањима у терену су утврђене две 
издани. Дубока издан је формирана у оквиру дубљих водо-
носних седимената са израженим колекторским својствима. 
Плића издан је формирана на контакту квартарних и нео-
гених седимената и она је са благим субартерским каракте-
ром. Ова издан је разбијена и дисконтинуална, са нивоом 
од 5–8 m од површине терена.

У фази пројектовања неопходно је извршити детаљна 
геолошка истраживања терена у складу са Законом о ру-
дарству и геолошким истраживањима („Службени гласник 
РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

Спровођење
Елементи детаљне разраде за локацију Т7 као саставни 

део овог Плана, представљају основ за формирање грађе-
винскe парцелe Булевара краља Александра СА-3 и за изда-
вање информације о локацији и локацијских услова, у скла-
ду са Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 
– Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21).

Елементи детаљне разраде за деоницу Т8

Граница локације
Локације Т8 обухвата Београдску улицу, од Трга Славија 

до Његошеве улице. 

Намена површина
Површине јавних намена – саобраћајне површине – 

мрежа саобраћајница – Београдска улица.

Парцеле
Попис катастарске парцеле постојеће саобраћајне повр-

шине

Назив површине јавне намене
Ознака 

саобраћајне 
површине

Катастарске парцеле

Улица Београдска САП-14 КО Врачар
Део к.п.: 4925;

У случају неслагања текстуалног дела са графичким при-
логом, важе подаци са графичког прилога.

Услови за саобраћајне површине 
Решењем улице Београдске у дужини од око 140 m, од 

Трга Славија до раскрснице са Његошевом улицом, дефи-
нисан је попречни профил регулационе ширине од око 20 
m кога чине коловоз ширине 11 m (у оквиру којег су у ис-
том нивоу положени трамвајски колосеци) и обострани 
тротоари променљиве ширине од 2,8 до 5,5 m. Коловозна 
површина се користи као заједничка и за моторна возила и 
за трамвајски систем, како је приказано на графичким при-
логу 6ј Елементи детаљне разраде – Регулационо-нивелаци-
оно решење са планом парцелације, аналитичко-геодетским 
елементима и попречним профилима, Р 1:1.000. 

Улицом саобраћају возила аутобуског и трамвајског под-
система ЈГТП (јавног градског транспорта путника). 

Колосеци трамвајске пруге у Београдској улици положе-
не су у средишњем делу коловоза који заједнички користе 
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и шинска и друмска возила. Ширина колосека је 1000 mm. 
На овом делу Београдске улице  нема организованих трам-
вајских стајалишта. 

Стубови за трамвајску контактну мрежу постављени су 
бочно у односу на коловоз, у деловима пешачких површи-
на, у оквиру регулације саобраћајнице. У оквиру регулације 
улице налази се двострани дрворед. 

Деоница саобраћајнице Београдске на делу од од Трга Сла-
вија до раскрснице са Његошевом приказана је на графичком 
прилогу 6з Елементи детаљне разраде – Регулационо-ниве-
лационо решење са планом парцелације, аналитичко-геодет-
ским елементима и попречним профилима, Р 1:1.000.

Сви елементи попречног профила су приказани у одго-
варајућем графичком прилогу.

Осовине саобраћајнице дефинисане су координатама 
темена и величинама радијуса хоризонталних кривина. 

Одвођење површинске воде врши се гравитационо, по-
вршином коловоза и тротоара као и прикупљањем попреч-
ним решеткама положеним између шина, до сливника, а 
одатле даље у систем кишне канализације.

Оивичење саобраћајних површина изведено је одгова-
рајућим бетонским елементима

Услови за несметано кретање инвалидних лица 
У току разраде и спровођења предметног елабората 

применити одредбе Правилника о техничким стандарди-
ма планирања, пројектовања и изградње објеката, којима 
се осигурава несметано кретање и приступ особама са ин-
валидитетом, деци и старим особама („Службени гласник 
РС”, број 22/15).

Услови за уређење зелених и слободних површина
Јавну зелену површину сачувати у постојећим граница-

ма као и постојеће трасе дрвореда и појединачниа дрворед-
на стабла.

Услови за комуналну инфраструктуру

Водоводна мрежа
Водоводна мрежа предметног подручја припада првој и 

другој висинској зони водоснабдевања града Београда. Од 
постојеће јавне водоводне мреже дуж улице изграђена је 
дистрибутивна мрежа димензија Ø150 mm, како је прика-
зано на графичком прилогу 7ј Елементи детаљне разраде – 
План инфраструктурне мреже и објеката, Р 1:1.000.

Канализациона мрежа
Подручје обухваћено границом локације припада цен-

тралном канализационом систему, делу на коме је заснован 
општи принцип каналисања. Дуж улице изграђена је јавна 
општа секундарна канализација Ø300 mm, како је прика-
зано на графичком прилогу 7ј Елементи детаљне разраде – 
План инфраструктурне мреже и објеката, Р 1:1.000.

Електроенергетска мрежа
У оквиру границе деонице Т8 изграђени су следећи 

електроенергетски (ее) објекти:
– подземни водови 10 kV, положени у тротоарским и зе-

леним површинама дуж Улице Београдска, за напајање по-
стојећих трансформаторских станица 10/0,4 kV;

– трамвајска контактна мрежа (КМ), изведена као ком-
пензована ланчаста КМ у средишњем делу Улице Београд-
ска, за двоколосечну пругу са мешовитим саобраћајем;

– подземни водови 1 kV, положени у тротоарским и зе-
леним површинама дуж Улице Ресавска, за напајање обје-
ката, КМ, јавног осветљења (ЈО) и светлосне сигнализације. 

Постојеће ее објекте који могу бити угрожени рекон-
струкцијом коловоза, трамвајске пруге и трамвајске кон-
тактне мреже механички заштитити, односно где то није 
могуће изместити.

Телекомуникациона мрежа
У оквиру границе деонице Т8 изграђена је телекомуни-

кациона (тк) канализација, у тротоарским и зеленим повр-
шинама дуж Улице Београдска, за потребе полагања транс-
портних и приводних оптичких тк каблова.

Постојећу тк канализацију која може бити угрожена 
реконструкцијом коловоза, трамвајске пруге и трамвајске 
контактне мреже механички заштитити, односно где то 
није могуће изместити.

Топловодна мрежа
У оквиру границе деонице Т8 нема изведених елемената 

система даљинског грејања.

Гасоводна мрежа
У оквиру границе деонице Т8 нема изведених елемената 

гасоводног система.

Инжењерско-геолошки услови
Истражни простор припада Региону А који обухвата 

побрђа између Саве и Дунава, односно инжењерскогеоло-
шком рејону IIА2 који је условно повољан терен за урба-
низацију. Обухвата терене нагиба 5–100, терене са нивоом 
подземне воде плићим од 5 m и условно стабилне терене. 
Коришћење ових терена за урбанизацију условљава ниве-
лационо прилагођавање природним условима, превентивне 
геотехничке мере заштите стабилности ископа и природ-
них падина, контролисано дренирање подземних вода. 

Терен изграђују седименти квартарне, терцијарне и са-
времене старости. Седименти савремене старости су пред-
стављени насипом који изграђује површинске делове терена 
и изведен је у склопу урбанизације, у циљу нивелације тере-
на и при изградњи саобраћајница. Квартарни седименти су 
представљени делувијалним и делувијално-пролувијалним 
прашинасто-глиновитим наслагама. Терцијарни седимен-
ти, који изграђују геолошку основу терена, су представљени 
лапоровитим глинама и лапорима панонске старости.

Издан је формирана на контакту квартарних и неогених 
седимената и у кори распадања лапоровитих глина и она је 
са благим субартерским карактером. Ова издан је разбијена 
и дисконтинуална, са нивоом од 5–8 m од површине терена.

У фази пројектовања неопходно је извршити детаљна 
геолошка истраживања терена у складу са Законом о ру-
дарству и геолошким истраживањима („Службени гласник 
РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

Спровођење
Елементи детаљне разраде за локацију Т8 као саставни 

део овог плана, представљају основ за издавање информа-
ције о локацији и локацијских услова, у складу са Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 
50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21).

Елементи детаљне разраде за деоницу Т9

Граница локације
Локације Т9 обухвата Булевар краља Александра, од 

раскрснице са Синђелићевом улицом до раскрснице са Ру-
звелтовом улицом, Рузвелтову улицу и улицу Мије Коваче-
вића са трамвајским терминусом.
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Намена површина
Површине јавних намена – саобраћајне површине – мре-

жа саобраћајница – Булевар краља Александра и Рузвелто-
ва улица и површине у функцији саобраћаја – трамвајски 
терминус.

Парцеле
Попис катастарских парцела постојећих саобраћајних 

површина

Назив површине јавне намене
Ознака 

саобраћајне 
површине

Катастарске парцеле

Булевар краља Александра САП-15 КО Врачар
Део к.п.: 4926/1;

Улица Рузвелтова САП-16 КО Палилула
Део к.п.: 2912;

Улица Рузвелтова САП-17 КО Палилула
Део к.п.: 621/1;

Улица Рузвелтова САП-18 КО Палилула
Целе к.п.: 1655/2; 
621/3; 1660/2; 1661/3;

Улица Рузвелтова САП-19 КО Палилула
Део к.п.: 1172/1;

Улица Рузвелтова САП-20 КО Палилула
Цела к.п.: 5142/10;

Улица Рузвелтова САП-21 КО Палилула
Целе к.п.: 616/284;

Улица Рузвелтова САП-22 КО Палилула
Целе к.п.: 617/254;

Попис парцеле за саобраћајне површине за коју је грађе-
винска парцела дефинисана важећим планом 

Назив површине јавне намене
Ознака 

саобраћајне 
површине

Катастарске парцеле

Део Рузвелтове улице, део грађевинске 
пацеле са ознаком ГП3 Измена и допуна 
Плана детаљне регулације за део подручја 
централне зоне, блок између улица 27. мар-
та, Владетине, Кнез Данилове и Рузвелтове 
за блок 1, зона А, између улица Краљице 
Марије, Иванковачке, Кнез Данилове и 
Рузвелтове, ГО Палилула („Службени лист 
Града Београда”, број 32/13) 

САО-5 КО Палилула
Целе к.п.: 2042/5; 
2042/4; 2043/4; 
Делови к.п.: 2032; 
2033; 2034; 2035; 
2036/1; 2037/1; 2038/1; 
2039/1; 2040/1; 2041/1; 
621/1; 1136/1;

Попис грађевинских парцела за јавне саобраћајне повр-
шине

Назив површине јавне намене Ознака грађ. 
парцеле Катастарске парцеле

Улица Рузвелтова СА-4 КО Палилула
Делови к.п.: 1987/1; 
1988/2;

Улица Рузвелтова СА-5 КО Палилула
Делови к.п.: 2912; 
1988/2; 1133/1; 2032; 
621/1;

Улица Рузвелтова СА-8 КО Палилула
Делови к.п.: 1665/1; 
1689/1; 1632;

Површине у функцији саобраћаја – трамвај-
ски терминус

СП-2 КО Палилула
Целе к.п.: 617/88; 
616/285; 
Делови к.п.: 616/286;

У случају неслагања текстуалног дела са графичким при-
логом, важе подаци са графичког прилога.

Услови за саобраћајне површине 
Решењем улице Булевар краља Александра у делу од 

Синђелићеве улице до Рузвелтове улице у дужини од око 
284 m дефинисан је попречни профил регулационе шири-
не од око 37 m кога чине два коловоза ширине од 6,5 m, са 
по две саобраћајне траке по смеру, и средишње положена 
трамвајска баштица ширине од 7,5 m и обострани тротоари 

min ширине 5,6 m, како је приказано на графичком прило-
гу 6н Елементи детаљне разраде – Регулационо-нивелацио-
но решење са планом парцелације, аналитичко-геодетским 
елементима и попречним профилима, Р 1:1.000.

Овим делом саобраћајнице Булевар Краља Александра 
саобраћају и возила аутобуског подсистема ЈГТП (јавног 
градског транспорта путника). 

Колосеци трамвајске пруге у Булевару Краља Алексан-
дра воде се у издвојеној трамвајској баштици са шинама, у 
средишњем делу коловоза. Ширина трамвајске баштице из-
носи 7,5 m Ширина колосека је 1.000 mm. У оквиру трам-
вајске баштице у средишњем делу регулације саобраћајнице 
формирана су трамвајска стајалишта ширине платоа 3 m.

Део улице Рузвелтове у дужини од око 130 m, од рас-
крснице са Булеваром Краља Александра до раскрснице са 
улицом Краљице Марије, има ширину регулације од 30 m, а 
у оквиру ње налази се коловоз ширине 15,4 m и обострани 
тротоари мин. ширине 4,2 m. У оквиру крајње десне сао-
браћајне траке положени су трамвајски колосеци ширине 
1.000 mm.

Површина дефинисана грађевинском парцелом СА – 4, 
партерним уређењем је планирана за кретање пешака. 

Улицом саобраћају и возила аутобуског подсистема 
ЈГТП (јавног градског транспорта путника). Саобраћајна 
трака за возила јавног градског транспорта је у истој равни 
са коловозом и није физички одвојена у односу на њега, а у 
њој су као што је наведено положени трамвајски колосеци. 
Она такође служи за одвијање осталог моторног саобраћаја. 
Платои аутобуских и трамвајских стајалишта су дефини са-
ни у оквиру пешачких површина, тротоара, у оквиру регу-
лације саобраћајнице.

Део улице Рузвелтове од раскрснице са улицом Краљи-
це Марије до Омладинског стадиона у дужини од око 1500 
m дефинисан је попречним профилом променљиве регула-
ционе ширине. Минимална регулација овог дела саобраћај-
нице износи 23,8 m и садржи коловоз ширине од 13, m до 
15,6 m, трамвајске колосеке ширине 1.000 mm који су по-
ложени у десну крајњу саобраћајну траку, која се користи и 
за трамвајски и за моторни саобраћај, обостране тротоаре 
променљиве ширине од 1,6 m до 5,1 m. У појединим дело-
вима ове саобраћајнице налази се зеленило у оквиру регу-
лације саобраћајнице различите ширине у зависности од 
укупне регулације саобраћајнице и ивичне градње и креће 
се од 3,2 m до 16,9 m. Дуж овог дела саобраћајнице у профи-
лу је планирана и обострана бициклистичка стаза ширине 1 
m до станице за снабдевање горивом „НИС Петрол”, одакле 
се као двосмерна ширине 2 m води са североисточне стра-
не улице све до кружног тока код Омладинског стадиона, 
како је приказано на графичком прилогу 6н и 6м Елемен-
ти детаљне разраде – Регулационо-нивелационо решење са 
планом парцелације, аналитичко-геодетским елементима и 
попречним профилима, Р 1:1.000.

И овим делом улице Рузвелтове саобраћају возила ауто-
буског подсистема ЈГТП (јавног градског транспорта путни-
ка). Саобраћајна трака за возила јавног градског транспор-
та је у истој равни са коловозом и није физички одвојена 
у односу на њега, а у њој су као што је наведено положени 
трамвајски колосеци. Она такође служи за одвијање оста-
лог моторног саобраћаја.

Платои аутобуских и трамвајских стајалишта су дефи-
нисани у оквиру пешачких површина, тротоара, у оквиру 
регулације саобраћајнице. 

У зони кружног тока „Омладински стадион” дефинисана 
је посебна грађевинска пацела трамвајског терминуса СП-2. 
У оквиру трамвајске окретнице налази се и један „слепи” ко-
лосек за потребе корекција у функционисању система. 
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Правила грађења трамвајског терминуса
намена – Саобраћајна површина – површине у функцији сао-

браћаја.
– Формирати објекат у функцији терминуса са пратећом 
инфраструктуром (просторија за одмор и санитарне 
просторије за возно особље, диспечерска канцеларија, 
просторија за складиштење резервних делова, простори-
ја за складиштење песка, надстрешница или чекаоница 
за путнике).

број објеката – Дозвољена је изградња једног монтажног објекта.
изградња нових објеката 
и положај објекта 

– Објекат је слободностојећи.
– Објекат поставити у оквиру зоне терминуса.

максимална БРГП 
објекта

– Максимална БРГП објекта је 50 m².

висина објекта – Максимална висина венца објекта је 4 m у односу на 
нулту коту.

кота пода приземља – Кота пода приземља је максимално 0,2 m виша од нул-
те коте.

услови за слободне и 
зелене површине

– Уколико се у окциру терминуса планира станица 
ЈГТП-а, простор трамвајског терминуса треба планира-
ти и опремити тако да се корисницима јавног градског 
превоза обезбеде услови да се одморе и сачекају превоз.
– Приликом озелењавања и уређења простора приори-
тет представља безбедност и прегледност саобраћаја.
– За озелењавање користити аутохтоне врсте отпорне на 
услове средине, при чему треба користити расаднички 
одгајане саднице изразитих декоративних својстава.
– У складу са основном функцијом простора потребно је 
озеленети трамвајске баштице.
– Простор опремити елементима урбаног мобилијара: 
места за одмор (клупе, зидићи, степеништа и др.) и де-
коративне елементе (чесме, фонтане, јавно декоративно 
осветљење).
– Поплочање мора да буде репрезентативно и безбедно 
за коришћење у свим временским приликама.
– Површине под застором пројектовати са падом 1–2% у 
циљу дренаже атмосферских вода ка околном порозном 
земљишту или дренажним елементима и кишној канали-
зацији.

правила и услови 
за интервенције на 
постојећим објектима

– Постојеће објекте је могуће заменити новим, рекон-
струисати или доградити.

решење саобраћаја – Улаз и излаз из терминуса планирати са саобраћај-
но-техничким елементима неопходним за функциониса-
ње возила ЈГТП-а.
– Потребно је обезбедити поред трамвајског колосека и 
извлачњак за возила у резерви.
– У оквиру терминуса приликом израде техничке до-
кументације дефинисати излазно/полазна стајалишта, 
површине за возило које чека на планирани полазак и 
пешачке комуникације. 
– Стајалишне платое планирати у ширини од минимум 
3 m.

архитектонско 
обликовање

– Потребно је примењивати савремена архитектонска 
решења која треба да су у складу са функцијом објекта и 
непосредним окружењем.
– Кров је планиран као раван или кос са благим нагибом, 
максимално 15 степени.

услови за ограђивање – Није дозвољено ограђивање.
минимални степен 
опремљености 
комуналном 
инфраструктуром 

– Објекат мора имати прикључак на водоводну и кана-
лизациону мрежу, електричну енергију, телекомуника-
циону мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или дру-
ги алтернативни извор енергије.

инжењерскогеолошки 
услови

– За сваки планирани објекат неопходно је извршити 
детаљна геолошка истраживања терена у складу са За-
коном о рударству и геолошким истраживањима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

Сви елементи попречног профила су приказани у одго-
варајућим графичким прилозима.

Осовине саобраћајнице дефинисане су координатама 
темена и величинама радијуса хоризонталних кривина. 

Одвођење површинске воде врши се гравитационо, по-
вршином коловоза и тротоара као и прикупљањем попреч-
ним решеткама положеним између шина, до сливника, а 
одатле даље у систем кишне канализације.

Оивичење саобраћајних површина изведено је одгова-
рајућим бетонским елементима

Услови за несметано кретање инвалидних лица 
У току разраде и спровођења предметног елабората 

применити одредбе Правилника о техничким стандарди-
ма планирања, пројектовања и изградње објеката, којима 
се осигурава несметано кретање и приступ особама са ин-
валидитетом, деци и старим особама („Службени гласник 
РС”, број 22/15).

Услови за уређење зелених и слободних површина
Јавне зелене површине сачувати у постојећим граница-

ма као и постојеће трасе дрвореда и појединачниа дрворед-
на стабла.

Услови за комуналну инфраструктуру

Водоводна мрежа
Водоводна мрежа предметног подручја припада првој и 

другој висинској зони водоснабдевања града Београда. Од 
постојеће јавне водоводне мреже дуж улице изграђени су 
магистрални цевоводи Ø300 mm Ø800 mm, као и дистри-
бутивна мрежа димензија Ø80–Ø150 mm, како је приказано 
на графичким прилозима 7м и 7н Елементи детаљне разра-
де – План инфраструктурне мреже и објеката, Р 1:1.000.

Канализациона мрежа
Подручје обухваћено границом локације припада цен-

тралном канализационом систему, делу на коме је заснован 
општи принцип каналисања. Дуж улице изграђена је јавна 
општа канализација – колектори 70/130 cm и 100/150 cm, 
као и секундарна канализација Ø300–Ø400 mm. У улици 
Булевар краља Александра изграђени су колектори општег 
система – 70/120 и 60/110 cm и секундарна мрежа Ø300–
Ø400 mm. Постојећа канализациона мрежа приказана је на 
графичким прилозима 7м и 7н Елементи детаљне разраде – 
План инфраструктурне мреже и објеката, Р 1:1.000.

Електроенергетска мрежа
У оквиру границе деонице Т9 изграђени су следећи 

електроенергетски (ее) објекти:
– подземни вод 110 kV број 1203/2, који се укршта у се-

верном делу са предметном деоницом, веза трансформа-
торске станице (ТС) 110/10 kV „Београд 28 – Богословија” 
са ТС 110/10 kV „Београд 36 – Обилић”;

– подземни водови 35 kV, положени у тротоарским и зе-
леним површинама дуж улица: Рузвелтова и Мије Коваче-
вића, веза ТС 35/10 kV „Технички факултет” (четири кабла) 
са ТС 110/35/10 kV „Београд 1”;

– подземни водови 10 kV, положени у тротоарским и зе-
леним површинама дуж Булевара краља Александра и ули-
ца: Рузвелтова и Мије Ковачевића, за напајање постојећих 
ТС 10/0,4 kV;

– трамвајска контактна мрежа (КМ), изведена као ком-
пензована ланчаста КМ у средишњем делу Булевара кра-
ља Александра и улица: Рузвелтова и Мије Ковачевића, за 
обострану једноколосечну пругу са мешовитим саобраћајем 
дуж улица: Рузвелтова и Мије Ковачевића и за двоколосеч-
ну пругу у издвојеној трамвајској баштици дуж Булевара 
краља Александра;

– подземни водови 1 kV, положени у тротоарским и зе-
леним површинама дуж Булевара краља Александра и ули-
ца: Рузвелтова и Мије Ковачевића, за напајање објеката, 
КМ, јавног осветљења (ЈО) и светлосне сигнализације. 
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Постојеће ее објекте који могу бити угрожени рекон-
струкцијом коловоза, трамвајске пруге и трамвајске кон-
тактне мреже механички заштитити, односно где то није 
могуће изместити.

Телекомуникациона мрежа
У оквиру границе деонице Т9 изграђена је телекомуни-

кациона (тк) канализација, у тротоарским и зеленим повр-
шинама дуж Булевара краља Александра и улица: Рузвелто-
ва и Мије Ковачевића, за потребе полагања транспортних и 
приводних оптичких тк каблова.

Постојећу тк канализацију која може бити угрожена 
реконструкцијом коловоза, трамвајске пруге и трамвајске 
контактне мреже механички заштитити, односно где то 
није могуће изместити.

Топловодна мрежа
У оквиру границе деонице Т9 постојећи колосеци трам-

ваја се укрштају са изведеним делом топловодне мреже, 
пречника DN450, у коридору Рузвелтове.

Приликом реконструкције трамвајске мреже, топловоде 
додатно заштитити, а у случајевима потребе и изместити на 
другу позицију у регулацији саобраћајнице.

Планиране делове топловодне мреже, дефинисане Изме-
нама и допунама Плана детаљне регулације за део подруч-
ја централне зоне, блок између улица 27. марта, Владетине, 
Кнез Данилове и Рузвелтове за блок 1, зона А, између улица 
Краљице Марије, Иванковачке, Кнез Данилове и Рузвел-
тове, ГО Палилула („Службени лист града Београда”, број 
32/13), изградити тако да не дође до међусобног угрожава-
ња топловода и мреже трамвајских колосека.

Гасоводна мрежа
У оквиру границе деонице Т9 нема изведених елемената 

гасоводног система.

Инжењерско-геолошки услови
Терен изграђују седименти квартарне, терцијарне и са-

времене старости. Сед именти савремене старости су пред-
стављени насипом који изграђује површинске делове тере-
на и изведен је у склопу урбанизације, у циљу нивелације 
терена и при изградњи саобраћајница. Квартарни седимен-
ти су представљени лесоидним седиментима прашинастог 
састава и делувијалним и терасним прашинасто-песко-
витим наслагама. На једном уском простору се уочавају и 
пролувијални седименти некадашњег Булбулдерског пото-
ка. Терцијарни седименти, који изграђују геолошку основу 
терена, су представљени лапоровитим глинама и лапорима 
панонске старости.

Издан је формирана на контакту квартарних и неогених 
седимената и у кори распадања лапоровитих глина и она је са 
благим субартерским карактером. Ова издан је разбијена и 
дисконтинуална, са нивоом од 5 до 8 m од површине терена.

Истражни простор припада Региону А који обухвата по-
брђа између Саве и Дунава, односно следећим инжењерско-
геолошким рејонима:

1. Инжењерско-геолошки рејон IА1 – повољан терен за 
урбанизацију. Обухвата стабилне терене са нивоом подзем-
не воде на дубини од преко 5 m. Са инжењерскогеолошког 
аспекта овакви терени су оцењени као најпогоднији за ур-
банизацију (становање, инфраструктура, саобраћај), без 
ограничења у коришћењу, али уз уважавање локалних ин-
жењерскогеолошких карактеристика терена.

2. Инжењерско-геолошки рејон IIА2 – условно пово-
љан терен за урбанизацију. Обухвата терене нагиба 5–100, 
терене са нивоом подземне воде плићим од 5 m и условно 

стабилне терене. Коришћење ових терена за урбанизацију 
условљава нивелационо прилагођавање природним усло-
вима, превентивне геотехничке мере заштите стабилности 
ископа и природних падина, контролисано дренирање под-
земних вода. 

У фази пројектовања неопходно је извршити детаљна 
геолошка истраживања терена у складу са Законом о ру-
дарству и геолошким истраживањима („Службени гласник 
РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

Спровођење
Елементи детаљне разраде за локацију Т9 као састав-

ни део овог Плана, представљају основ за формирање гра-
ђевинских парцела Рузвелтове улице СА-4, СА5, СА-8 као 
трмавајског терминуса СП-2, и за издавање информације о 
локацији и локацијских услова, у складу са Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – 
Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21).

Елементи детаљне разраде за деоницу Т10

Граница локације
Локације Т10 обухвата улице Краљице Марије, 27. мар-

та, Џорџа Вашингтона и Цара Душана.

Намена површина
Површине јавних намена – саобраћајне површине – 

мрежа саобраћајница – Булевар краља Александра и Ру-
звелтова улица.

Парцеле
Попис катастарских парцела постојећих саобраћајних 

површина

Назив површине јавне намене
Ознака 

саобраћајне 
површине

Катастарске парцеле

Улица краљице Марије и Улица 27. марта САП-23 КО Палилула
Део к.п.: 1133/1;

Улица Старине Новака САП-24 КО Палилула
Цела к.п.: 1934;

Улица Таковска САП-25 КО Стари Град
Део к.п.: 2604/1;

Улица Џорџа Вашингтона САП-26 КО Стари Град
Цела к.п.: 2549;

Улица Џорџа Вашингтона САП-27 КО Стари Град
Цела к.п.: 1554;

Улица цара Душана САП-28 КО Стари Град
Део к.п.: 468;

Попис парцеле за саобраћајне површине за коју је грађе-
винска парцела дефинисана важећим планом 

Назив површине јавне намене
Ознака 

саобраћајне 
површине

Катастарске парцеле

Део Булевара деспота Стефана, део грађе-
винске пацеле са ознаком СА1 План детаљне 
регулације за део подручја Булевара деспота 
Стефана од улице Џорџа Вашингтона до 
улице Цетињске, ГО Стари град („Службени 
лист Града Београда”, број 21/17) 

САО-6 КО Стари Град
Делови к.п.: 2284/3; 
2284/1; 2284/2;

Попис грађевинске парцеле за јавне саобраћајне повр-
шине

Назив површине јавне намене Ознака грађ. 
парцеле Катастарске парцеле

Улица Рузвелтова СА-7 КО Палилула
Делови к.п.: 2031/1; 
2030; 2029; 2028; 
2026/2; 2027/1; 2107;
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У случају неслагања текстуалног дела са графичким при-
логом, важе подаци са графичког прилога.

Услови за саобраћајне површине 
Саобраћајни правац Краљице Марије, 27. марта, Џор-

џа Вашингтона, Цара Душана на делу од улице Рузвелтове 
до улице Француске у дужини од око 1.850 m планиран је 
са променљивом регулацијом минималне ширине 29,6 m, 
коловозом ширине 16 m у оквиру којег су у истом нивоу у 
крајњој десној траци положени трамвајски колосеци шири-
не 1.000 mm, и обостраним тротоарима променљиве шири-
не од мин. 1,5 m, као и обостраним паркиг местима који су 
на појединим деловима постављена подужно, а на поједи-
ним деловима саобраћајнице, под углом у односу на осови-
ну улице. Коловозна површина (крајња десна саобраћајна 
трака) се користи као заједничка и за моторна возила и за 
трамвајски систем, како је приказано на графичким прило-
гу 6л и 6љ Елементи детаљне разраде – Регулационо-ниве-
лационо решење са планом парцелације, аналитичко-гео-
детским елементима и попречним профилима, Р 1:1000.

Овим делом собраћајног правца Краљице Марије, 27. 
марта, Џорџа Вашингтона, Цара Душана на делу од улице 
Рузвелтове до улице Француске, саобраћају и возила ауто-
буског подсистема ЈГТП (јавног градског транспорта пут-
ника) која такође користе крајњу десну саобраћајну траку 
за кретање. Саобраћајна трака за возила јавног градског 
транспорта је у истој равни са коловозом и није физички 
одвојена у односу на њега, а у њој су као што је наведено 
положени трамвајски колосеци.

Стубови за трамвајску контактну мрежу постављени су 
бочно у односу на коловозз, у деловима пешачких површи-
на, у оквиру регулације саобраћајнице.

Платои аутобуских и трамвајских стајалишта су дефи-
нисани у оквиру пешачких површина, тротоара, у оквиру 
регулације саобраћајнице. 

Део улице Старине Новака у дужини од 8 m планиран 
је са регулацијом од 19 m, коловозом ширине 13 m (две са-
обраћајне траке по смеру) у оквиру којег су у истом нивоу 
у средишњем делу положени трамвајски колосеци и обо-
страним тротоарима ширине између 3,2 m и 3,3 m, како 
је приказано на графичким прилогу 6љ Елементи детаљне 
разраде – Регулационо-нивелационо решење са планом 
парцелације, аналитичко-геодетским елементима и попреч-
ним профилима, Р 1:1.000.

Улицом саобраћају возила аутобуског и трамвајског под-
система ЈГТП (јавног градског транспорта путника). 

Колосеци трамвајске пруге у улици Старине Новака по-
ложени су у средишњем делу коловоза који заједнички ко-
ристе и шинска и друмска возила. Ширина колосека је 1000 
mm. На овом делу улице Старине Новака нема организова-
них трамвајских стајалишта. 

Стубови за трамвајску контактну мрежу постављени су 
бочно у односу на коловоз, у деловима пешачких површина, 
у оквиру регулације саобраћајнице.

Сви елементи попречног профила су приказани у одго-
варајућим графичким прилозима.

Осовине саобраћајнице дефинисане су координатама 
темена и величинама радијуса хоризонталних кривина. 

Одвођење површинске воде врши се гравитационо, по-
вршином коловоза и тротоара као и прикупљањем попреч-
ним решеткама положеним између шина, до сливника, а 
одатле даље у систем кишне канализације.

Оивичење саобраћајних површина изведено је одгова-
рајућим бетонским елементима.

Услови за несметано кретање инвалидних лица 
У току разраде и спровођења предметног елабората 

применити одредбе Правилника о техничким стандарди-
ма планирања, пројектовања и изградње објеката, којима 
се осигурава несметано кретање и приступ особама са ин-
валидитетом, деци и старим особама („Службени гласник 
РС”, број 22/15).

Услови за уређење зелених и слободних површина
Постојеће трасе дрвореда и појединачна дрворедна ста-

бала сачувати у постојећим границама.

Услови за комуналну инфраструктуру

Водоводна мрежа
Водоводна мрежа предметног подручја припада првој и 

другој висинској зони водоснабдевања града Београда. Од 
постојеће јавне водоводне мреже дуж улице изграђени су 
магистрални цевоводи Ø300 mm и Ø700 mm, као и дистри-
бутивна мрежа димензија Ø80–Ø150 mm, како је приказано 
на графичким прилозима 7л и 7љ Елементи детаљне разра-
де – План инфраструктурне мреже и објеката, Р 1:1.000.

Планом детаљне регулације за део подручја Булевара 
деспота Стефана од улице Џорџа Вашингтона до улице Це-
тињске, ГО Стари град („Службени лист Града Београда”, 
број 21/17) дуж ове улице обострано је планирана изградња 
водоводне мреже мин. Ø150 mm.

Канализациона мрежа
Подручје обухваћено границом локације припада цен-

тралном канализационом систему, делу на коме је заснован 
општи принцип каналисања. Дуж улице изграђена је јавна 
општа канализација – колектори 60/110 cm и 70/110 cm, као 
и секундарна канализација Ø250–Ø400 mm. Постојећа ка-
нализациона мрежа приказана је на графичким прилозима 
7л и 7љ Елементи детаљне разраде – План инфраструктур-
не мреже и објеката, Р 1:1.000.

Планом детаљне регулације за део подручја Булевара 
деспота Стефана од улице Џорџа Вашингтона до улице Це-
тињске, ГО Стари град („Службени лист Града Београда”, 
број 21/17) на раскрсници улица Булевар деспота Стефана и 
Џорџа Вашингтона планирана је у делу реконструкција по-
стојеће канализације са Ø250 на мин. Ø300 mm.

Електроенергетска мрежа
У оквиру границе деонице Т10 изграђени су следећи 

електроенергетски (ее) објекти:
– подземни вод 110 kV број 171, који се укршта у среди-

шњем делу са предметном деоницом, веза трансформатор-
ске станице (ТС) 110/35/10 kV „Београд 1” са ТС 110/35 kV 
„Београд 6”;

– подземна деоница мешовитог (део подземно и део над-
земно) вода 110 kV број 1250, који се укршта у северном 
делу са предметном деоницом, веза ТС 400/110 kV „Београд 
20” са ТС 110/10 kV „Београд 14 – Калемегдан”;

– подземни водови 35 kV, који се укршта у јужном делу 
са предметном деоницом, веза ТС 35/10 kV „Технички фа-
култет” (четири кабла) са ТС 110/35/10 kV „Београд 1”;

– подземни водови 35 kV, положени у тротоарским и зе-
леним површинама дуж Улице Ђорђа Вашингтона, веза ТС 
35/10 kV „Вилине воде” (два кабла), разводно постројење 
35/10 kV „Карабурма” (два кабла), ТС 35/10 kV „Подстани-
ца” (пет каблова), ТС 35/6 kV „Топлана Дунав” (два кабла) 
са ТС 110/35 kV „Београд 6”;
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– подземни водови 10 kV, положени у тротоарским и зе-
леним површинама дуж улица: Краљице Марије, 27 марта, 
и Ђорђа Вашингтона, за напајање постојећих ТС 10/0,4 kV;

– трамвајска контактна мрежа (КМ), изведена као ком-
пензована ланчаста КМ дуж улица: Краљице Марије, 27 
марта, и Ђорђа Вашингтона, за обострану једноколосечну 
пругу са мешовитим саобраћајем;

– подземни водови 1 kV, положени у тротоарским и зе-
леним површинама дуж улица: Краљице Марије, 27 марта, 
и Ђорђа Вашингтона, за напајање објеката, КМ, јавног осве-
тљења (ЈО) и светлосне сигнализације. 

Постојеће ее објекте који могу бити угрожени рекон-
струкцијом коловоза, трамвајске пруге и трамвајске кон-
тактне мреже механички заштитити, односно где то није 
могуће изместити.

Телекомуникациона мрежа
У оквиру границе деонице Т10 изграђена је телекомуни-

кациона (тк) канализација, у тротоарским и зеленим повр-
шинама дуж улица: Краљице Марије, 27. марта, и Ђорђа Ва-
шингтона, за потребе полагања транспортних и приводних 
оптичких тк каблова.

Постојећу тк канализацију која може бити угрожена 
реконструкцијом коловоза, трамвајске пруге и трамвајске 
контактне мреже механички заштитити, односно где то 
није могуће изместити.

Топловодна мрежа
У оквиру границе деонице Т10 постојећи колосеци трам-

ваја се укрштају са изграђеним деловима топловодне мреже, 
пречника од DN200 до DN700, у коридору Улица: 27. марта 
и Џорџа Вашингтона. Приликом реконструкције трамвајске 
мреже, топловоде додатно заштитити, а у случајевима потре-
бе и изместити на другу позицију у регулацији саобраћајнице.

Гасоводна мрежа
У оквиру границе деонице Т10 нема изведених елемена-

та гасоводног система.

Инжењерскогеолошки услови
Истражни простор припада Региону А који обухвата 

побрђа између Саве и Дунава, односно инжењерскогеоло-
шком рејону IIА2 који је условно повољан терен за урба-
низацију. Обухвата терене нагиба 5–100, терене са нивоом 
подземне воде плићим од 5 m и условно стабилне терене. 
Коришћење ових терена за урбанизацију условљава ниве-
лационо прилагођавање природним условима, превентивне 
геотехничке мере заштите стабилности ископа и природ-
них падина, контролисано дренирање подземних вода. 

Терен изграђују седименти квартарне, терцијарне и са-
времене старости. Седименти савремене старости су пред-
стављени насипом који изграђује површинске делове терена 
и изведен је у склопу урбанизације, у циљу нивелације тере-
на и при изградњи саобраћајница. Квартарни седименти су 
представљени делувијалним и делувијално-пролувијалним 
прашинасто-глиновитим наслагама. Терцијарни седимен-
ти, који изграђују геолошку основу терена, су представљени 
лапоровитим глинама и лапорима панонске старости.

Издан је формирана на контакту квартарних и неогених 
седимената и у кори распадања лапоровитих глина и она је са 
благим субартерским карактером. Ова издан је разбијена и 
дисконтинуална, са нивоом од 5 до 8 m од површине терена.

У фази пројектовања неопходно је извршити детаљна 
геолошка истраживања терена у складу са Законом о ру-
дарству и геолошким истраживањима („Службени гласник 
РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

Спровођење
Елементи детаљне разраде за локацију Т10 као саставни 

део овог Плана, представљају основ за формирање грађе-
винске парцеле Рузвелтове улиде СА-7 и за издавање ин-
формације о локацији и локацијских услова, у складу са За-
кона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлу-
ка УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21).

Елементи детаљне разраде за деоницу Т11

Граница локације
Локације Т11 обухвата Париску улицу западно од Грача-

ничке улице и улицу Пјарона де Мондезира.

Намена површина
Површине јавних намена – саобраћајне површине – 

мрежа саобраћајница – Париска улица и улица Пјарона де 
Мондезира.

Парцеле
Попис катастарских парцела постојећих саобраћајних 

површина

Назив површине јавне намене
Ознака 

саобраћајне 
површине

Катастарске парцеле

Улица Париска и Улице Пјарона де Монде-
зира

САП-29 КО Стари Град
Цела к.п.: 1922/2;

Улица Париска и Улице Пјарона де Монде-
зира

САП-30 КО Стари Град
Део к.п.: 73/1;

Улица Пјарона де Мондезира САП-31 КО Стари Град
Део к.п.: 468;

Попис грађевинских парцела за јавне саобраћајне повр-
шине

Назив површине јавне намене Ознака грађ. 
парцеле Катастарске парцеле

Улица Париска СА-9 КО Стари Град
Део к.п.: 1848; 

Улица Париска СА-10 КО Стари Град
Део к.п.: 1921;

У случају неслагања текстуалног дела са графичким при-
логом, важе подаци са графичког прилога.

Услови за саобраћајне површине 
Решењем саобраћајног правца који се састоји од ули-

це Париске на делу од Грачаничке до улице Узун Миркове 
и улице Пјарона де Мондезира у делу од улице Узун Мир-
кове до улице Цара Душана у дужини од 770 m дефинисан 
је попречни профил регулационе ширине који се креће од 
мин. 16,2 m у зони раскрснице са улицом Господар Јевремо-
вом до 24,1 m у зони раскрснице са улицом Узун Мирковом. 
Коловоз је ширине 6,5 m и има саобраћајну траку по сме-
ру на делу од улице цара Душана до улице Змаја од Ноћаја, 
док је на делу од улице Змаја од Ноћаја до улице Грачанич-
ке коловоз ширине од 9 m до 9,8 m и има три саобраћајне 
траке у пресеку, две траке у смеру ка Грачаничкој улици и 
једну траку ка улици Змаја од Ноћаја. Тротоар је промељиве 
ширине мин 1,6 m и на појединим деловима улице посто-
ји само са једне стране.У регулацији улице се налази и из-
двојена трамвајска баштица са једне стране саобраћајнице 
ширине 7,3 m, како је то приказано на графичким прилогу 
6е Елементи детаљне разраде – Регулационо-нивелацио-
но решење са планом парцелације, аналитичко-геодетским 
елементима и попречним профилима, Р 1:1.000.
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Колосеци трамвајске пруге у улици Пјарона де Монде-
зира положене су бочно, са једне стране, у одноу на коловоз. 
Ширина колосека је 1.000 mm. Платои трамвајских стајали-
шта дефинисани су у оквиру регулације саобраћајнице. Ста-
јалишни платои су дефинисани у зони раскрснице са улицом 
Узун Мирковом на начин да је за смер ка улици Цара Душана 
стајалишни плато планиран као посебна саобраћајна повр-
шина ширине 2 m док је стајалишни плато за супротни смер 
дефинисан у оквиру тротара, пешачке површине.

Стубови за трамвајску контактну мрежу постављени су 
у средишњем делу трамвајске баштице.

Сви елементи попречног профила су приказани у одго-
варајућим графичким прилозима.

Осовине саобраћајнице дефинисане су координатама 
темена и величинама радијуса хоризонталних кривина. 

Одвођење површинске воде врши се гравитационо, по-
вршином коловоза и тротоара као и прикупљањем попреч-
ним решеткама положеним између шина, до сливника, а 
одатле даље у систем кишне канализације.

Оивичење саобраћајних површина изведено је одгова-
рајућим бетонским елементима.

Услови за несметано кретање инвалидних лица 
У току разраде и спровођења предметног елабората 

применити одредбе Правилника о техничким стандарди-
ма планирања, пројектовања и изградње објеката, којима 
се осигурава несметано кретање и приступ особама са ин-
валидитетом, деци и старим особама („Службени гласник 
РС”, број 22/15).

Услови за уређење зелених и слободних површина
Јавне зелене површине сачувати у постојећим граница-

ма, као и постојеће трасе дрвореда и појединачна дрворедна 
стабла.

Услови за комуналну инфраструктуру
Водоводна мрежа

Водоводна мрежа предметног подручја припада првој 
висинској зони водоснабдевања града Београда. Од постоје-
ће јавне водоводне мреже дуж улице изграђен је магистрал-
ни цевовод Ø700 mm, као и дистрибутивна мрежа димензи-
ја Ø100–Ø125 mm, како је приказано на графичком прилогу 
7е Елементи детаљне разраде – План инфраструктурне мре-
же и објеката, Р 1:1.000.

Канализациона мрежа
Подручје обухваћено границом локације припада цен-

тралном канализационом систему, делу на коме је заснован 
општи принцип каналисања. Дуж улице изграђена је јавна 
општа канализација – колектор Ø60/110 cm, као и секун-
дарна канализација Ø250–Ø300 mm. Постојећа канализаци-
она мрежа приказана је на графичком прилогу 7е Елементи 
детаљне разраде – План инфраструктурне мреже и објека-
та, Р 1:1.000.

Електроенергетска мрежа
У оквиру границе деонице Т11 изграђени су следећи 

електроенергетски (ее) објекти:
– трансформаторска станица (ТС) 10/0,4 kV број: „B-

1966” и „B-1967”, изграђене као слободностојећи објекат са 
источне стране Улице Париска, за напајање објеката, КМ, 
јавног осветљења (ЈО) и семафорске сигнализације;

– подземни водови 10 kV, положени у тротоарским и зе-
леним површинама дуж улица: Париска и Пјарона де Мон-
дезира, за напајање постојећих ТС 10/0,4 kV;

– трамвајска контактна мрежа (КМ), изведена као ком-
пензована ланчаста КМ дуж западне стране улица: Париска 
и Пјарона де Мондезира, за двоколосечну пругу у издвоје-
ној трамвајској баштици;

– подземни водови 1 kV, положени у тротоарским и зеле-
ним површинама дуж улица: Париска и Пјарона де Мондези-
ра, за напајање објеката, КМ, ЈО и светлосне сигнализације. 

Постојеће ее објекте који могу бити угрожени рекон-
струкцијом коловоза, трамвајске пруге и трамвајске кон-
тактне мреже механички заштитити, односно где то није 
могуће изместити.

Телекомуникациона мрежа
У оквиру границе деонице Т11 изграђена је телекому-

никациона (тк) канализација, у тротоарским и зеленим по-
вршинама дуж улица: Париска и Пјарона де Мондезира, за 
потребе полагања транспортних и приводних оптичких тк 
каблова.

Постојећу тк канализацију која може бити угрожена 
реконструкцијом коловоза, трамвајске пруге и трамвајске 
контактне мреже механички заштитити, односно где то 
није могуће изместити

Топловодна мрежа
У оквиру границе деонице Т11 постојећи колосеци 

трамваја се не укрштају са деловима топловодне мреже, из-
грађених у коридору Улице Пјарона де Мондезира.

Приликом реконструкције трамвајске мреже, топловоде 
додатно заштитити, а у случајевима потребе и изместити на 
другу позицију у регулацији саобраћајнице.

Гасоводна мрежа
У оквиру границе деонице Т11 нема изведених елемена-

та гасоводног система.

Инжењерско-геолошки услови
Истражни простор припада следећим целинама:
1. Региону Б који обухвата алувијалне равни Саве и Ду-

нава, односно инжењерско-геолошком рејону IIБ1. Овај 
рејон обухвата вештачки насуте делове алувијалних равни 
Саве и Дунава и сврстан је у условно повољне терене за ур-
банизацију. Коришћење ових терена при урбанизацији за-
хтева потпуније дефинисање својстава терена у зони самог 
објекта у зависности од типа објекта и режима градње.

Терен изграђују квартарни седименти представљени алуви-
јалним наносом преко којих је извршено нивелисање терена на-
сипом различитог састава. Приповршинску зону изграђују пра-
шинасто-песковите глине, јако до средње деформабилне, водом 
засићене, претежно слабо водопропусне. Оваква својства тере-
на, заједно са насипом, чине терен овог рејона изузетно хетеро-
геним. У подини ових седимената заступљени су растресити до 
средње збијени, стално водом засићени, песковито-шљункови-
ти седименти „фације корита”, дебљине 6–10 m. 

2. Региону А који обухвата побрђа између Саве и Дуна-
ва, односно инжењерско-геолошким рејонима IА1 и IIА2. 
Терен изграђују седименти квартарне, терцијарне и савре-
мене старости. Седименти савремене старости су предста-
вљени насипом који изграђује површинске делове терена и 
изведен је у склопу урбанизације, у циљу нивелације тере-
на и при изградњи саобраћајница. Квартарни седименти су 
представљени лесоидним седиментима прашинастог саста-
ва и делувијалним и делувијално-пролувијалним наслагама 
прашинасто-глиновитог састава. Терцијарни седименти, 
који изграђују геолошку основу терена, су представљени 
лапоровитим глинама и лапорима панонске старости као и 
кречњачким седиментима сармата.
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Издан је формирана на контакту квартарних и неогених 
седимената и у кори распадања лапоровитих глина и она је 
са благим субартерским карактером. Ова издан је разбије-
на и дисконтинуална, са нивоом од 5 до 8 m од површине 
терена.

– Инжењерско-геолошки рејон IА1 – повољан терен за 
урбанизацију. Обухвата стабилне терене са нивоом подзем-
не воде на дубини од преко 5 m. Са инжењерскогеолошког 
аспекта овакви терени су оцењени као најпогоднији за ур-
банизацију (становање, инфраструктура, саобраћај), без 
ограничења у коришћењу, али уз уважавање локалних ин-
жењерскогеолошких карактеристика терена.

– Инжењерско-геолошки рејон IIА2 – условно пово-
љан терен за урбанизацију. Обухвата терене нагиба 5–100, 
терене са нивоом подземне воде плићим од 5 m и условно 
стабилне терене. Коришћење ових терена за урбанизацију 
условљава нивелационо прилагођавање природним усло-
вима, превентивне геотехничке мере заштите стабилности 
ископа и природних падина, контролисано дренирање под-
земних вода. 

У фази пројектовања неопходно је извршити детаљна 
геолошка истраживања терена у складу са Законом о ру-
дарству и геолошким истраживањима („Службени гласник 
РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

Спровођење
Елементи детаљне разраде за локацију Т11 као саставни 

део овог Плана, представљају основ за формирање грађе-
винских парцела Рузвелтове улиде СА-9 и СА-10 и за изда-
вање информације о локацији и локацијских услова, у скла-
ду са Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 
– Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21).

Елементи детаљне разраде за деоницу Т12

Граница локације
Локације Т12 обухвата Бебелову улицу северно од рас-

крснице са Беранском улицом, улицу Саве Машковића у 
зони раскрснице са Бебеловом улицом и улицу Војводе Сте-
пе у зони раскрснице са Бебеловом улицом.

Намена површина
Површине јавних намена – саобраћајне површине – 

мрежа саобраћајница – Бебелова улица.

Парцеле
Попис парцела за саобраћајне површине за које су гра-

ђевинске парцеле дефинисане важећим планом 

Назив површине јавне намене
Ознака 

саобраћајне 
површине

Катастарске парцеле

Део улице Војводе Степе, део грађевинске 
пацеле са ознаком С План детаљне регула-
ције подручја Јајинци целина улице Војводе 
Степе, општина Вождовац („Службени лист 
Града Београда”, број 32/14) 

САО-7 КО Вождовац
Део к.п.: 7750/1;

Део улице Војводе Степе, део грађевинске 
пацеле са ознаком ЈС1 План детаљне регула-
ције подручја Јајинци целина улице Војводе 
Степе, општина Вождовац („Службени лист 
Града Београда”, број 32/14)

САО-8 КО Вождовац
Цела к.п.: 2433/13;

Део улице Војводе Степе, део грађевинске 
пацеле са ознаком ЈС2 План детаљне регула-
ције подручја Јајинци целина улице Војводе 
Степе, општина Вождовац („Службени лист 
Града Београда”, број 32/14)

САО-9 КО Вождовац
Делови к.п.: 7752/2; 
7744/1; 7744/22; 
2433/15;

Попис грађевинских парцела за јавне саобраћајне повр-
шине

Назив површине јавне намене Ознака грађ. 
парцеле Катастарске парцеле

Улица Бебелова СА-11 КО Вождовац
Целе к.п.: 7744/33; 
8030/3; 7744/31; 
7744/30; 
Делови к.п.: 7744/16; 
7744/9; 7744/1; 
7744/19;

Улица Бебелова СА-12 КО Вождовац
Делови к.п.: 7743/19; 
7743/39; 7743/1; 
7744/25;

Улица Саве Машковића СА-13 КО Вождовац
Целе к.п.: 7740/4; 
7435/7; 7882/3; 
7750/2; 2433/12; 
8030/5; 8030/4; 
7744/28; 7751/2; 
Делови к.п.: 7744/29; 
7748/4; 7748/1

У случају неслагања текстуалног дела са графичким при-
логом, важе подаци са графичког прилога.

Услови за саобраћајне површине 
Део улице Бебелове у дужини од 360 m од Беранске ули-

це (која је денивелисан у односу на Бебелову) до раскрсни-
це са улицом Војводе Степе и Саве Машковића дефиниса-
на је у регулацији минималне ширине 14,4 m и састоји се 
од трамвајске баштице са двосмерном трамвајском пругом 
ширине 7,3 m, једностраног тротоара ширине 2 m, техничке 
стазе ширине 1 m и зеленог појаса са једне стране саобра-
ћајнице у оквиру регулације, променљиве ширине, мин 4,1 
m, како је приказано на графичким прилогу 6и Елементи 
детаљне разраде – Регулационо-нивелационо решење са 
планом парцелације, аналитичко-геодетским елементима и 
попречним профилима, Р 1:1.000.

Улицом саобраћају и возила аутобуског посистема јав-
ног транспорта путника, а у зони раскрснице улица Бебе-
лове и Саве Машковића формиран је и аутобуски терминус 
за линије на том правцу. Аутобуске линије деле саобраћајну 
површину – трамвајску баштицу, са трамвајским линијама 
које саобраћају дуж Бебелове улице.

У оквиру обухвата ове трамвајске деонице, налази се и 
раскрсница улица Саве Машковића, Војводе Степе и Во-
ждовачки кружни пут како би овим планом била сагледа-
на веза трамвајских деоница у улицама Бебелова и Војводе 
Степе.

Улицом Војводе Степе трамвајски колосеци су положе-
ни у средишњем делу коловоза и он се поред трамвајског 
користи и за кретање других моторних возила.

Стубови за трамвајску контактну мрежу постављени су 
у средишњем делу трамвајских баштица.

У делу улице Бебелове која је описна формирани су пла-
тои трамвајских стајалишта у оквиру пешачких површина.

Сви елементи попречног профила су приказани у одго-
варајућем графичком прилогу.

Осовине саобраћајнице дефинисане су координатама 
темена и величинама радијуса хоризонталних кривина. 

Одвођење површинске воде врши се гравитационо, по-
вршином коловоза и тротоара као и прикупљањем попреч-
ним решеткама положеним између шина, до сливника, а 
одатле даље у систем кишне канализације.

Оивичење саобраћајних површина изведено је одгова-
рајућим бетонским елементима.
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Услови за несметано кретање инвалидних лица 
У току разраде и спровођења предметног елабората 

применити одредбе Правилника о техничким стандарди-
ма планирања, пројектовања и изградње објеката, којима 
се осигурава несметано кретање и приступ особама са ин-
валидитетом, деци и старим особама („Службени гласник 
РС”, број 22/15).

Услови за уређење зелених и слободних површина
Јавне зелене површине сачувати у постојећим граница-

ма, као и постојеће трасе дрвореда и појединачна дрворедна 
стабла.

Услови за комуналну инфраструктуру

Водоводна мрежа
Водоводна мрежа предметног подручја припада другој 

и трећој висинској зони водоснабдевања града Београда. 
Од постојеће јавне водоводне мреже дуж улице изграђени 
је магистрални цевоводи Ø300–Ø600 mm, као и дистрибу-
тивна мрежа димензија Ø100–Ø200 mm, како је приказано 
на графичком прилогу 7и Елементи детаљне разраде – План 
инфраструктурне мреже и објеката, Р 1:1.000.

Планом детаљне регулације подручја Јајинци целина 
улице Војводе Степе, општина Вождовац („Службени лист 
Града Београда”, број 32/14) дуж улице Војводе Степе и у 
раскрсници са улицом Саве Машковића планирана је из-
градња нове водоводне мреже Ø300 mm.

Канализациона мрежа
Подручје обухваћено границом локације припада цен-

тралном канализационом систему, делу на коме је заснован 
општи принцип каналисања. Дуж улице изграђена је јавна 
општа канализација Ø400 mm о кишна Ø300–Ø500 mm. 
Постојећа канализациона мрежа приказана је на графич-
ком прилогу 7и Елементи детаљне разраде – План инфра-
структурне мреже и објеката, Р 1:1.000. 

Планом детаљне регулације подручја Јајинци целина 
улице Војводе Степе, општина Вождовац („Службени лист 
Града Београда”, број 32/14) у делу улице Војводе Степе до 
раскрснице са улицом Саве Машковића планирана је ре-
конструкција постојеће опште канализација на пречник 
мин. Ø400 mm.

Електроенергетска мрежа
У оквиру границе деонице Т12 изграђени су следећи 

електроенергетски (ее) објекти:
– подземни вод 35 kV, положен у тротоарским и зеленим 

површинама дуж Улице Бебелова;
– подземни водови 10 kV, положени у тротоарским и зе-

леним површинама дуж улица: Војводе Степе и Бебелова, за 
напајање постојећих трансформаторских станица 10/0,4 kV;

– трамвајска контактна мрежа (КМ), изведена као ком-
пензована ланчаста КМ у средишњем делу улица: Војводе 
Степе и Бебелова, за двоколосечну пругу у издвојеној трам-
вајској баштици;

– подземни водови 1 kV, положени у тротоарским и зе-
леним површинама дуж улица: Војводе Степе и Бебелова, за 
напајање објеката, КМ, јавног осветљења (ЈО) и светлосне 
сигнализације. 

Постојеће ее објекте који могу бити угрожени рекон-
струкцијом коловоза, трамвајске пруге и трамвајске кон-
тактне мреже механички заштитити, односно где то није 
могуће изместити.

Телекомуникациона мрежа
У оквиру границе деонице Т12 изграђена је телекому-

никациона (тк) канализација, у тротоарским и зеленим по-
вршинама дуж улица: Војводе Степе и Бебелова, за потребе 
полагања транспортних и приводних оптичких тк каблова. 
Такође, дуж Улице Бебелова изграђена је надземна привод-
на оптичка тк мрежа.

Постојећу тк канализацију и надземну тк мрежу која 
може бити угрожена реконструкцијом коловоза, трамвајске 
пруге и трамвајске контактне мреже механички заштитити 
односно где то није могуће изместити.

Топловодна мрежа
У оквиру границе деонице Т12 постојећи колосеци 

трамваја се укрштају са изграђеним деловима топловодне 
мреже, пречника DN450, у коридору Улица: Бебелова и Вој-
воде Степе. Приликом реконструкције трамвајске мреже, 
топловоде д одатно заштитити, а у случајевима потребе и 
изместити на другу позицију у регулацији саобраћајнице.

Гасоводна мрежа
У оквиру границе деонице Т12 постојећи колосеци 

трамваја се не укрштају са деловима дистрибутивне га-
соводне мреже од челичних цеви, притиска p=6÷16 bara, 
пречника DN450, изграђених у коридору Улице Војводе 
Степе. Приликом реконструкције трамвајске мреже, гасо-
воде додатно заштитити, а у случајевима потребе и изме-
стити на другу позицију у регулацији саобраћајнице.

Инжењерско-геолошки услови
Терен изграђују седименти квартарне, терцијарне и са-

времене старости. Седименти савремене старости су пред-
стављени насипом који изграђује површинске делове тере-
на и изведен је у склопу урбанизације, у циљу нивелације 
терена и при изградњи саобраћајница. Квартарни седимен-
ти су представљени лесоидним седиментима прашинастог 
састава и делувијалним наслагама. Терцијарни седименти, 
који изграђују геолошку основу терена, су представљени 
лапоровитим глинама и лапорима панонске старости.

Издан је формирана на контакту квартарних и неогених 
седимената и у кори распадања лапоровитих глина и она је 
са благим субартерским карактером. Ова издан је разбијена 
и дисконтинуална, са нивоом на дубини од преко 5 m од по-
вршине терена.

Истражни простор припада Региону А који обухвата по-
брђа између Саве и Дунава, односно следећим инжењерско-
геолошким рејонима:

1. Инжењерско-геолошки рејон IА1 – повољан терен за 
урбанизацију. Обухвата стабилне терене са нивоом подзем-
не воде на дубини од преко 5 m. Са инжењерскогеолошког 
аспекта овакви терени су оцењени као најпогоднији за ур-
банизацију (становање, инфраструктура, саобраћај), без 
ограничења у коришћењу, али уз уважавање локалних ин-
жењерскогеолошких карактеристика терена.

2. Инжењерско-геолошки рејон IIА2 – условно пово-
љан терен за урбанизацију. Обухвата терене нагиба 5-10о, 
терене са нивоом подземне воде плићим од 5 m и условно 
стабилне терене. Коришћење ових терена за урбанизацију 
условљава нивелационо прилагођавање природним усло-
вима, превентивне геотехничке мере заш тите стабилности 
ископа и природних падина, контролисано дренирање под-
земних вода. 

У фази пројектовања неопходно је извршити детаљна 
геолошка истраживања терена у складу са Законом о ру-
дарству и геолошким истраживањима („Службени гласник 
РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21).
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Спровођење
Елементи детаљне разраде за локацију Т12 као саставни 

део овог Плана, представљају основ за формирање грађе-
винских парцела Бебелове улице СА-11 и СА-12 и грађе-
винскe парцелe улице Саве Машковића СА-13 и за издава-
ње информације о локацији и локацијских услова, у складу 
са Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 
– Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21). 

6.6.7. Прелазне и завршне одредбе
Овај план, у складу са Законом о планирању и изград-

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлу-
ка УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука 
УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – 
др.закон, 9/20 и 52/21), представља основ за:

– издавање информације о локацији;
– издавање локацијских услова;
– израду урбанистичког пројекта;
– израду пројекта парцелације и препарцелације;
– израду плана детаљне регулације.
Урбанистички планови чија је припрема отпочела на 

основу Плана генералне регулације грађевинског подручја 
седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (цели-
не I–XIX) („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17 и 97/17), а нису дошли у фазу Јавног увида, потребно је 
ускладити са предметним Планом генералне регулације.

За локације, за које је до дана ступања на снагу овог пла-
на, поднет захтев за издавање локацијских услова, могуће је 
издати локацијске услове у складу са важећом планском до-
кументацијом, која је важила у тренутку подношења захтева.

7. Елементи детаљне разраде I фаза прве линије метро 
система

7.1. Граница

Граница I фаза прве линије обухвата деоницу метро тра-
се прве пиније од депоа метроа у Макишу до Диљске улице.

Граница I фаза прве линије обухвата надземне зоне око 
метро станица, евакуационо-вентилационих и евакуаци-
оних шахтова и трасе метроа у плитком ископу (надземне 
границе детаљне разраде прве фазе прве линије метро си-
стема), које су повезане планираним подземним коридором 
метроа ширине 100 m и зоном привременог заузећа у зони 
Панчевачког моста. 

Надземна граница детаљне разраде прве фазе прве ли-
није метро система обухвата 15 зона које су означене слови-
ма А-M, на деловима територије КО Чукарица, КО Савски 
венац, КО Стари град и КО Палилула.

Зона А обухвата:
– регулацију планиране саобраћајнице Нова 1 од раскр-

снице са Улицом Боре Станковића до раскрснице са плани-
раном саобраћајницом Нова 13, проширену у зони плани-
ране метро станице Жарково;

– Блок 1 (БУС Терминус), блок 2 (јавни паркинг – 
park&ride), блокове 3 и 4 (депо метроа) са прикључком на 
Улицу Боре Станковића;

– Блок 5 (зона шахта 1);
– регулацију планиране саобраћајнице Нова 13 од пла-

ниране саобраћајнице Нова 1 укључујући зону раскрснице, 
до планиране Саобраћајнице 1-1;

– блокове 6, 7, 8 и 9 између планираних саобраћајница 
Нова 29, Нова 1, Саобраћајница 1-1 и Нова 25, укључујући 
регулацију планиране саобраћајнице Нова 28 између блокова;

– инфраструктурни коридор уз планирану Саобраћај-
ницу 1-1 са зеленилом у контактној зони и део регулације 
планиране саобраћајнице Нова 28;

– регулацију планиране Саобраћајнице 1-1 од раскрсни-
це са планираном саобраћајницом Нова 25 до Блока 10;

– Блок 10 (трафо станица) уз планирану Саобраћајницу 1-1;
– Блок 9а уз Улицу Макишку.
Зона Б обухвата:
– део регулације улице Водоводске и Трговачке у зони 

планиране метро станице Трговачка,
– Блок 11 у контактној зони станице, између Водоводске 

и Трговачке.
Зона В обухвата:
– Блок 12 (зона шахта 3 и грађевинска парцела објекта 

посебне намене), између Улица Пожешке, Требевићке, пла-
ниране саобраћајнице Нова 1 и Нова 3.

Зона Г обухвата:
– део регулације Пожешке у зони планиране метро ста-

нице Пожешка,
– Блок 13 између улица Пожешка, Београдског батаљо-

на, Орфелинова и Благоја Паровића,
– Блок 14 у контактној зони станице, уз Пожешку.
Зона Д обухвата:
– део регулације Пожешке у зони планиране метро ста-

нице Парк Баново брдо,
– Блок 15 у контактној зони станице, уз Улицу Пожешку.
Зона Ђ обухвата:
– регулацију Радничке од Паштровићеве до моста на 

Ади, са проширењем у зони планиране метро станице Ада 
циганлија,

– Блок 16 – постојећи комплекс Старе Шећеране,
– регулацију Булевара војводе Мишића са проширењем 

у зони шахта 5 и зони трамвајске окретнице код Господар-
ске механе,

– Блок 17 уз Булевар војводе Мишића,
– Блок 18 у зони Сајмишта (зона шахта 6, јавни паркинг 

– park&ride, зона планиране метро станице Сајам и плани-
рана железничка станица Сајам).

Зона Е обухвата:
– део регулације Улице Савске у зони планиране метро 

станице Мостар,
– блокове 19 и 20 у контактној зони станице, уз Улицу 

Савску.
Зона Ж обухвата:
– део регулације Улице Савске у зони шахта 7, на раскр-

сници са Улицом Николаја Кравцова.
Зона З обухвата:
– Блок 21 – део Савског трга око зоне планиране метро 

станице Савски трг.
Зона И обухвата:
– Блок 22 између Улица Карађорђеве, Личке и Гаврила 

Принципа (зона шахта 8).
Зона Ј обухвата:
– део регулације Улица Сремска, Коларчева, Македон-

ска, Дечанска, Трг републике, Васе Чарапића, Француска и 
Булевар деспота Стефана са проширењем у зони планиране 
метро станице Трг републике;

– блокове 23 и 24 у контактној зони станице, на Тргу ре-
публике.

Зона К обухвата:
– део регулације Улице цара Душана у зони планиране 

метро станице Скадарлија,
– блок 25 – пијаца Скадарлија (Бајлонијева пијаца).
Зона Л обухвата:
– део регулације Улице Цвијићеве и раскрсницу са Ули-

цом Поенкареовом у зони планиране метро станице Дунав,
– Блок 26 уз Улицу Поенкареову.
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Зона Љ обухвата:
– Блок 27 између Улица Вилине воде 1 и Поенкареова (зона 

шахта 9 и зона планиране метро станице Панчевачки мост).
Зона М обухвата:
– регулацију Улице Вишњичке од Улице Мије Ковачеви-

ћа до Улице Диљске, укључујући зону раскрснице,
– регулацију Улице Вука Врчевића са проширењем у 

зони шахта 10,
– блокове 28, 29, 30, 31, 32 и 33 између улице Вука Врче-

вића, Вишњичке и Панчевачког моста,
– блок 34 уз Вишњичку (зона планиране метро станице 

Карабурма, зона шахта 11, јавни паркинг – park&ride, пла-
нирани инфраструктурни објекти). 

Површина обухваћена надземним границама износи 
око 181,2 ha.

Укупна површина обухваћена I фазом прве линије изно-
си око 264,13 ha.

Граница плана је приказана на графичким прилозима 
детаљне разраде метро система.

7.2. Попис катастарских парцела у оквиру границе I фазе 
прве линије

Зона А
КО Чукарица
Целе катастарске парцеле:
12581/11, 12581/12, 12580/3, 11933/10, 12581/6, 12581/5, 

12581/3, 11924/6, 12322/10, 11924/8, 12581/4, 12322/9, 
12586/26, 12586/25, 12586/27, 12586/24, 12586/23, 12586/21, 
12585/3, 12351/2, 12586/11, 12347/2, 12481/1, 12480/1, 
11924/3, 12586/28, 12586/19, 11924/7, 11924/11, 12351/1, 
12467/2, 12347/1, 12446, 12445/1, 12585/2, 12785/2, 12444/2, 
12444/1, 11923/2, 11924/10, 11913, 12465, 12468, 12350, 
12445/2, 12474, 12470/2, 12475, 12473, 12472/1, 12472/2, 
12472/3, 12472/4, 12471/1, 12479, 12447, 12467/1, 12477, 
12476, 2473/1, 12478/2, 12466, 12464, 2470, 

Делови катастарских парцела:
12257/6, 12427/1, 12441, 2473/2, 12448/1, 2474, 12429/2, 

2471, 12480/2, 12443, 12442, 2469/2, 12481/2, 12482, 12471/2, 
2472/1, 3489, 2468, 2476/1, 12411, 12470/1, 2469/1, 12413/2, 
12469, 12580/4, 12591/4, 12591/17, 12586/16, 12581/2, 12580/2, 
12586/10, 12586/20, 12586/22, 12586/7, 12586/9, 12586/8, 
12346/1, 12586/15, 12785/61, 12586/17, 12586/6, 12586/5, 
12586/2, 12586/3, 12586/18, 12785/10, 274, 12584, 12585/5, 
12586/29, 12592/3, 275, 11933/6, 12346/2, 12586/13, 12352/2, 
11911/3, 12586/4, 276/3, 12586/1, 11916/2, 3424/5, 273, 12420, 
11916/3, 3424/1, 11924/9, 1349/1, 12386, 12585/4, 12587/3, 
278/1, 12345, 12413/1, 12785/62, 12377/2, 12585/1, 11909/2, 
12385, 12414/1, 12352/1, 12353, 11933/3, 11916/4, 12349, 
12425, 12423, 12422, 12429/1, 11916/5, 12257/5, 12377/1, 
12322/1, 12588/4, 11965/1, 280/1, 12582, 12592/1, 12427/2, 
12384, 11933/9, 11966/3, 11981, 12453, 11937, 11923/1, 
11943/1, 12348, 11939/2, 12426, 12387, 12588/2, 12463/3, 
12452, 12322/2, 267/3, 267/4, 12354, 12415, 11986, 12421, 
11934/10, 276/1, 12478/1, 12785/35, 12457, 11966/2, 12456, 
12344, 12302, 11944/3, 11914/1, 11915/1, 12448/2, 11911/1, 
12591/28, 12424, 12301, 12428/1, 12380, 12378, 12463/2, 12389, 
11916/1, 12303, 12390, 11933/2, 11984, 11987, 12785/1, 12458, 
12588/1, 11982, 267/2, 12587/1, 11983, 12356/1, 12463/1, 
11912/1, 11924/1, 12379, 11924/2, 11933/1, 12461, 11934/5, 
12591/30, 12591/14, 12591/18, 

КО Железник
Целе катастарске парцеле:
601, 590, 589, 608, 587, 586, 585, 584, 583, 582, 581, 580, 

325, 326, 327, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 229, 228, 

536, 252, 253, 254, 255, 256, 614, 329, 237, 224, 218, 217, 602, 
603, 604, 594, 593, 216, 215, 311, 312, 313, 314, 615, 616, 588, 
222, 597, 596, 595, 606, 607, 225, 257, 258, 261, 315, 316, 317, 
318, 319, 324, 592, 591, 610/1, 219, 600, 605, 259, 260, 320, 321, 
322, 323, 309, 310, 599, 598, 223, 221, 220, 

Делови катастарских парцела:
386, 387, 7571, 7570/1, 7548, 384, 385, 388, 389, 390, 391, 

348, 347, 346, 345, 344, 343, 227, 226, 537, 534, 535, 538, 539, 
540, 541, 542, 543, 544, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 579, 
609/1, 609/2, 610/2, 611/1, 611/2, 612, 613, 618, 231, 7567/1, 
422, 409, 410, 413, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 342, 341, 
340, 339, 338, 337, 336, 335, 334, 333, 332, 331, 230, 232, 279, 
278, 277, 276, 275, 274, 273, 272, 269, 268, 267, 266, 265, 262, 
553, 572, 574, 575, 576, 577, 578, 570, 644, 643, 642, 641, 408, 
405, 406, 330, 328, 243, 242, 241, 240, 239, 236, 235, 234, 233, 
238, 213, 212, 211, 214, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 
379, 380, 381, 382, 383, 298, 297, 296, 295, 294, 293, 292, 291, 
290, 289, 353, 352, 351, 350, 349, 304, 305, 306, 307, 308, 545, 
573, 394, 393, 288, 287, 286, 285, 284, 283, 282, 281, 280, 617, 
271, 270, 356, 355, 354.

Зона Б
КО Чукарица
Целе катастарске парцеле:
189/4, 184/5, 3404/13, 189/3, 187/5, 427/2, 428/2, 
Делови катастарских парцела:
183/16, 343, 184/3, 344/7, 187/6, 340/3, 3404/3, 340/1, 

341/2, 436/1, 189/1, 342/2, 341/1, 428/6, 187/1, 425/1, 425/3, 
342/1, 441, 117, 436/2, 183/5, 113/3, 114, 118, 3407/1, 423/1, 
433/2, 3406/1, 

Зона В
КО Чукарица
Целе катастарске парцеле:
13092/15, 13114/11, 13095/11, 13093/9, 13103/7, 13116/7, 

13114/9, 13104/4, 13098/10, 13094/9, 13102/3, 13095/9, 
13103/3, 13110/4, 13098/3, 13112/4, 13091/7, 13111/5, 13093/8, 
13113/7, 13091/6, 13102/4, 13095/10, 13113/11, 13110/5, 
13103/1, 13102/5, 13118/5, 13113/10, 13110/3, 13094/5, 
13118/6, 13095/4, 13112/8, 13113/9, 13094/4, 13104/1, 13091/3, 
13104/2, 13092/9, 13100/3, 13113/6, 13113/8, 13092/8, 13095/6, 
13114/10, 13111/7, 13093/5, 13117/5, 13112/3, 13094/6, 
13115/6, 13095/7, 13100/1, 13102/2, 13112/5, 13112/7, 13114/6, 
13091/8, 13114/5, 13093/7, 13117/6, 13113/3, 13118/7, 13104/3, 
13115/5, 13105/2, 13116/5, 13093/6, 13095/3, 13094/2, 13105/3, 
13114/8, 13094/7, 13111/6, 13112/6, 13116/6, 13092/7, 13110/2, 
13111/4, 13111/3, 13117/1, 13115/1, 13114/7, 13113/1, 13115/7, 
13113/5, 13093/1, 13095/1, 13112/1, 13116/1, 13111/1, 13114/1, 
13110/1, 13092/5, 

Делови катастарских парцела:
13093/11, 13093/13, 13101/5, 13094/11, 13103/4, 127/7, 

13101/2, 13095/8, 84/2, 13101/3, 3408/5, 122/2, 13111/2, 
13100/4, 13105/1, 13106/2, 13118/3, 13117/3, 127/1, 13115/3, 
13116/3, 127/14, 13102/1, 13108/3, 13118/1, 13114/3, 13106/1, 
13107/1, 13091/2, 13084/11, 13108/1, 

Зона Г
КО Чукарица
Целе катастарске парцеле:
13044/55, 13044/49, 13044/52, 13169/3, 13044/50, 13044/43, 

13044/40, 13044/23, 13044/39, 13169/4, 13044/37, 13044/29, 
13044/34, 13044/33, 13044/26, 13044/30, 13044/22, 13044/25, 
13044/24, 13044/51, 13169/2, 13044/11, 13044/4, 13044/54, 
13044/5, 13044/8, 13044/9, 13044/10, 13044/3, 13044/2, 
13044/7, 13165/21, 13165/20, 
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Делови катастарских парцела:
13165/19, 13165/14, 13168/3, 13165/22, 13170/1, 13167/1, 

13171/1, 13123/1, 13042/1, 

Зона Д
КО Чукарица
Целе катастарске парцеле:
10040/30, 10040/73, 10040/78, 10040/49, 10040/74, 

10040/48, 10040/46, 10040/75, 10040/47, 10040/28, 10040/45, 
10040/29, 10040/27, 

Делови катастарских парцела:
10040/32, 13884, 13921/1, 13922/2, 10611, 10040/76, 

10040/77, 10040/107, 13923/1.

Зона Ђ
КО Чукарица
Целе катастарске парцеле:
10088/5, 10001/8, 10084/2, 10090/2, 10088/4, 10090/6, 

10100/5, 10087/3, 10091/4, 10092/4, 10094/5, 10093/3, 10089/3, 
10001/12, 10091/2, 10094/3, 10099/6, 10087/2, 10602/2, 
10085/3, 10001/11, 10597/36, 10001/10, 10078, 10082, 10088/1, 
10087/1, 10091/1, 10094/4, 10099/5, 10090/1, 10623/2, 10597/38, 
10597/31, 10597/29, 10075, 10074, 10084/1, 10076, 10083, 
10001/2, 10080, 10092/1, 10089/1, 10085/2, 10081, 10086, 
10094/1, 10077, 10093/1, 13863/21, 10073, 10096, 10597/37, 
13863/18, 10085/1, 13863/10, 13863/20, 10258, 10097, 10001/4, 
10001/1, 10001/3, 10597/30, 10098/1, 10099/1, 10095, 

Делови катастарских парцела:
10088/3, 10001/13, 
КО Савски Венац
Целе катастарске парцеле:
11303/8, 10671/21, 11122/5, 11292/2, 11291/2, 10670/7, 

11298/13, 10670/6, 11302/6, 11303/23, 10597/14, 10671/19, 
11122/7, 11122/9, 11109/3, 10597/15, 11302/2, 11123/21, 
11121/25, 11123/3, 11294/2, 11123/22, 11108/22, 11121/3, 
11123/17, 11108/3, 10670/3, 10670/5, 10671/22, 10665/12, 
10671/23, 10665/3, 10016, 11122/3, 10001/3, 10671/24, 11135, 
10671/5, 11121/34, 10670/9, 10671/4, 11122/6, 11122/4, 
10671/15, 10670/2, 11122/8, 10671/18, 10671/13, 10671/17, 
11121/32, 11121/33, 10671/14, 10671/7, 11122/1, 11271/2, 
11123/2, 10671/9, 10671/3, 

Делови катастарских парцела:
11272/4, 11272/3, 10665/10, 10741/8, 11272/2, 10671/29, 

10017/5, 10601/2, 11273, 10017/2, 10017/3, 11123/14, 10671/30, 
11272/1, 11121/2, 11298/4, 11297/2, 10671/31, 11123/18, 
11123/19, 10602/3, 11108/7, 11123/1, 10652/2, 11121/18, 
11121/1, 10018/1, 11114, 10652/1, 22610/1, 

Зона Е
КО Савски Венац
Целе катастарске парцеле:
1508/248, 1604, 1606, 1508/243, 1508/249, 1508/250, 

1607/1, 1605/1, 1508/394, 
Делови катастарских парцела:
836/2, 1428, 1508/304, 1508/395, 1431/1, 836/1, 1508/354, 

Зона Ж
КО Савски Венац
Делови катастарских парцела:
1342/1, 1508/395, 891/1, 1508/332, 836/1, 

Зона З
КО Савски Венац
Целе катастарске парцеле:
1508/309, 811/4, 462/3, 1508/307, 1508/407, 1533, 1508/408, 

462/8, 1532, 1508/410, 811/3, 1508/409, 1508/398, 811/7, 

Зона И
КО Савски Венац
Делови катастарских парцела:
1/2, 474/1, 285, 477/1, 

Зона Ј
КО Стари Град
Целе катастарске парцеле:
2343/2, 2342/3, 2343/1, 2342/1, 2344, 2342/2, 2347, 2283, 

2886, 2341, 2346/1, 2284/2, 
Делови катастарских парцела:
2822, 1063/1, 2369, 1848, 2885, 

Зона К
КО Стари Град
Целе катастарске парцеле:
1480, 1430, 1482, 1484, 1481, 1479, 1476, 
Делови катастарских парцела:
468

Зона Л
КО Палилула
Целе катастарске парцеле:
30/3, 30/4
Делови катастарских парцела:
39/1, 30/15, 42/1, 30/1, 29/2, 

Зона Љ
КО Палилула
Целе катастарске парцеле:
127/78, 127/73, 127/74, 127/71, 127/70, 127/75, 127/72, 

30/16, 127/103, 127/17, 127/44, 127/104, 127/4, 127/46, 127/47, 
30/17, 127/45, 

Делови катастарских парцела:
127/112, 127/67, 127/49, 127/5, 127/50, 30/14, 127/111, 

127/66, 30/13, 127/68, 9/1, 112/1, 30/12, 42/1, 30/1, 127/21, 
127/52, 127/105, 127/51, 127/109,

Зона М
КО Палилула
Целе катастарске парцеле:
162/12, 5110/9, 162/6, 149/7, 127/40, 162/9, 12/16, 127/41, 

12/9, 127/92, 330/1, 162/13, 162/11, 158/3, 129/8, 166/10, 161/8, 
165/12, 330/3, 161/9, 12/12, 12/4, 127/38, 7/23, 149/8, 325/2, 
444/2, 324/2, 12/11, 323/2, 165/9, 326/2, 125/27, 327/2, 321/2, 
161/2, 127/29, 448/2, 334/5, 162/8, 447/2, 329/2, 162/5, 165/10, 
165/7, 162/10, 328/2, 128/1, 161/7, 155/5, 165/8, 162/3, 335/6, 
5110/11, 160/4, 165/11, 149/5, 155/4, 155/6, 162/4, 162/2, 155/7, 
127/30, 154/3, 149/3, 158/2, 127/32, 127/31, 165/3, 156, 234/8, 
129/2, 154/2, 165/6, 160/3, 12/7, 155/3, 129/3, 127/13, 161/3, 
127/33, 165/1, 165/2, 127/9, 165/5, 161/4, 155/1, 5110/10, 165/4, 
5110/13, 162/7, 445/2, 446/2, 159/6, 162/1, 127/7, 5110/3, 129/6, 
5110/5, 160/2, 127/43, 149/9, 154/1, 127/19, 127/8, 127/12, 
161/5, 160/5, 12/2, 127/42, 12/3, 129/4, 161/1, 127/10, 7/22, 
149/6, 149/2, 160/1, 129/5, 129/1, 149/1, 

Делови катастарских парцела:
436/2, 234/16, 443/2, 442/2, 437/2, 439/2, 440/2, 441/2, 

166/6, 234/15, 161/6, 153/2, 438/2, 594, 7/48, 157/3, 234/4, 595, 
334/2, 333, 127/11, 5110/12, 159/1, 7/39, 7/35, 

7.3. Постојећа намена
(графички прилог бр.8 „Елементи детаљне разраде I 

фаза прве линије метро система – Постојећа намена” Р 
1:1.000)

У обухвату границе детаљне разраде заступљене су сле-
деће намене: 
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Површине јавних намена су: 
– водне површине;
– површине за објекте и комплексе јавних службе;
– зелене површине;
– шуме;
– комуналне површине;
– саобраћајне површине;
– површине за инфраструктурне објекте и комплексе.
Површине осталих намена су: 
– површине за становање;
– мешовити градски центри;
– површине за комерцијалне садржаје;
– површине за привредне зоне;
– пољопривредне површине;
– неизграђено земљиште.
Постојећа намена дефинисана је у зонама надземне гра-

нице.

В) ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

7.4. Планирана намена
(Графички прилог бр. 8 „Елементи детаљне разраде I 

фаза прве линије метро система – Планирана намена повр-
шина” Р 1:1.000)

Планиране површине јавних намена су: 
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ:
– мрежа саобраћајница 
– железница (ЖЕЛ)
– метро (МЕТ)
– остале површине у функцији саобраћаја – терминус, 

јавни паркинг (park&ride), депо (СП1, СП2, СП5)
ПОВРШИНЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ ОБЈЕКТЕ И 

КОМПЛЕКСЕ:
– трансформаторске станице (ТС)
– прикључно – разводно постојење (ПРП)

– мерно-регулациона станица (МРС)
– инфраструктурни коридор (ИК)
КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ: 
– градске пијаце (КП2)
– остале комуналне површине – Ветерина Београд (КП6)
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ: 
– парк (ЗП1)
– сквер (ЗП2)
– трг (ЗП3)
– зелене површине у отвореном стамбеном блоку (3П4)
– заштитни зелени појас (ЗП5)
– зелена површина у приобаљу (ЗП6)
ПОВРШИНЕ ЗА ОБЈЕКТЕ И КОМПЛЕКСЕ ЈАВНИХ 

СЛУЖБИ:
– предшколске установе (Ј1)
– установе примарне здравствене заштите (Ј6)
– установе културе (Ј9)
– установе државне, градске и општинске управе (Ј10)
– комплекси посебне намене (Ј11)
Планиране површине осталих намена су: 
ПОВРШИНЕ ЗА СТАНОВАЊЕ:
– зона вишепородичног становања у формираним град-

ским блоковима у централној и средњој зони града (С5)
– зона трансформације породичног становања у дели-

мично формираним градским блоковима у вишепородично 
становање (С6)

– зона вишепородичног становања у постојећим орга-
низованим насељима – отворени блок (С9)

МЕШОВИТИ ГРАДСКИ ЦЕНТРИ
– зона мешовитих градских центара у зони више спрат-

ности М4 
ПОВРШИНЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ САДРЖАЈЕ
– зона комерцијалних садржаја у зони више спратности 

К1 
– зона комерцијалних садржаја у зони средње спратно-

сти К2 

Планирана намена дефинисана је у зонама надземне границе.

НАМЕНА ПОВРШИНА постојеће (ha) 
(оријентационо) (%) укупно планирано (ha) 

(оријентационо) (%) 

површине јавнe наменe
водне површине 0,42 0,47 0,00 0,00
саобраћајне површине 37,35 20,61 127,50 70,36
површине за инфраструктурне објекте и комплексе 0,19 0,10 2,26 1,25
комуналне површине 0,94 0,52 0,94 0,52
зелене површине 13,70 7,56 17,61 9,72
површине за објекте и комплексе јавних служби 15,06 8,31 13,73 7,58
укупно јавнe наменe 68,06 37,57 162,04 89,43
површине осталих намена
површине за становање 1,24 0,99 1,90 1,04
мешовити градски центри 0,39 0,21 7,08 3,91
површине за комерцијалне садржаје 8,03 4,43 10,16 5,61
површине за привредне зоне 10,94 6,04 0,00 0,00
пољопривредне површине 87,28 48,17 0,00 0,00
неизграђене површине 5,24 2,89 0,00 0,00
укупно остале намене 113,12 62,43 19,14 10,56
УКУПНО У ОБУХВАТУ ПЛАНА 181,18 100 181,18 100

Табела 8 – Табела биланса површина I фазе прве линије метро система
* За приказивање биланса површина коришћења је површина плана у оквиру зоне надземне границе.
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7.4. Карактеристичне целине

Територија детаљне разраде прве фазе прве линије метро 
система подељена је на 15 зона које су означене словима А-M. 
Предметне зоне обухватају површинске делове метро система, 
односно зоне метро станица, евакуационо-вентилационих шах-
това, евакуационих шахтова, трасу метро система у плитком 
ископу и депо метро система. Површинске зоне метро система 
су подељене мрежом саобраћајница на 35 блокова (означених 
бројевима 1-9 и 9а-34) као што је приказано на свим графичким 
прилозима детаљне разраде I фазе прве линије метро система.

Г) ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

7.5. Урбанистичке мере заштите простора и објеката

7.1.1. Заштита културног наслеђа
Са аспекта заштите културних добара и у складу са За-

коном о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 
71/94, 52/11 – др. закон, 99/11 – др. закон, 6/20 – др. закон и 
35/21 – др. закон) простор обухваћен предложеном трасом 
прве линије метроа, пролази кроз просторе који су утвр-
ђени за културна добра (просторно културно историјске 
целине и археолошка налазишта), просторе који уживају 
статус добра под претходном заштитом (просторне целине, 
појединачни објекти и комплекси). 

Такође, планирана траса је у непосредној близини кул-
турних добара и добара под претходном заштитом. 

Културна добра
Археолошка налазишта:
– Антички Сингидунум (Решење Завода бр. 176/8 од 30. 

јуна 1964.);
– Праисторијска Карабурма (Решење Завода бр. 125/2 од 

7. фебруара 1974.);
Просторно културно историјске целине:
– Топчидер, (Одлука о проглашењу, „Службени лист 

Града Београда”, број 16/87, Културно добро од изузетног 
значаја, Одлука о утврђивању „Службени гласник СРС”, 
број 47/87);

– Скадарлија, (Решење Завода за заштиту споменика 
културе града Београда бр. 322/2 од 28. јула 1967.);

– Историјско језгро Београда у Београду (Одлука, „Слу-
жбени гласник PC”, број 8/17);

У непосредној близини налазе се:
– Подручје Кнез-Михаилове улице (Решење Завода бр. 

177/4 од 6. априла 1964; Културно добро од изузетног знача-
ја, (Одлука, „Службени гласник СРС”, број 14/79);

– Теразије (Одлука оутерђивању, „Службени гласник 
PC”, број 4/20);

Споменици културе на траси линије метроа и у непо-
средној близини

– Фабрика шећера, Радничка 3 и За (Одлука, „Службени 
гласник СРС”, број 23/84);

– Kyћa породице Најдановић, Гаврила Прнципа 35, 
(Одлука о проглашењу, „Службени лист Града Београда”, 
број 23/84);

– Железничка станица, Савски трг 1, (Одлука о прогла-
шењу „Службени лист Града Београда”, број 19/81; Културно 
добро од великог значаја, Одлука о утврђивању „Службени 
гласник СРС”, број 28/83);

– Хотeл „Мажестик”, Обилићев венац 28, (Одлука о 
утврђивању, „Службени гласник РС”, број 51/97);

– Дом штампе у Београду, Кнез Михаилова 6, Трг ре-
публике 5, Коларчева 2, (Одлука оутврђивању, „Службени 
гласник РС”, број 57/19);

– Споменик Васи Чарапићу у Београду, у парку на скве-
ру између улица Француске, Браће Југовића и Булевара де-
спота Стефана, (Одлука о утврђивању, „Службени гласник 
PC”, број 8/19);

– Ратнички дом, Браће Југовића 19, (Одлука о проглаше-
њу, „Службени лист Града Београда”, број 23/84);

У непосредној близини налазе се:
– Фабрика хартије Милана Вапе у Београду, Булевар војво-

де Мишића 10 (Одлука, „Службени гласник СРС”, број 35/13);
– Хала 1 Београдског сајма, Булевар војводе Мишића 14, 

(Одлука о утврђивању, „Службени гласник РС”, број 16/09);
– Зграда Државне штампарије, Булевар војводе Мишића 

17 (Одлука о проглашењу, „Службени лист Града Београда”, 
број 26/92);

– Парни млин, Булевар војводе Мишића 15, (Одлука о 
проглашењу, „Службени лист Града Београда”, број 16/87);

– Кафана „Руски цар”, Кнез Михаилова 7, (Одлука о про-
глашењу, „Службени лист Града Београда”, број 16/87);

– Кућа издавача и књижара Геце Кона, Кнез Михаилова 12, 
(Одлука о утврђивању, „Службени гласник PC”, број 9/09);

– Палата „Албанија”, Кнез Михаилова 2-4, Коларчева 12, 
(Одлука о проглашењу, „Службени лист Града Београда”, 
број 23/84);

– Споменик кнезу Михаилу, Tpг републике, (Решење 
Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 
3/16 од 12. марта 1965., Културно добро од великог значаја, 
Одлука о утврђивању „Службени гласник СРС”, број 14/79);

– Народни музеј, Трг републике 1, (Решење Завода за 
заштиту споменика културе града Београда бр. 33/4 од 30. 
јуна 1964, Културно добро од великог значаја, Одлука о 
утврђивању „Службени гласник СРС”, број 14/79);

– Зграда Народног позоришта, Француска 1-3, (Одлука 
о проглашењу „Службени лист Града Београда”, број 4/83, 
Културно добро од великог значаја, Одлука о утврђивању 
„Службени гласник СРС”, број 28/83);

– Биоскоп „Балкан”, Браће Југовића 16, (Одлука о про-
глашењу, „Службени лист Града Београда”, број 23/84);

– Кућа Милана Пнроћанца, Француска 7, Симина 20, 
(Одлука о проглашењу, „Службени лист Града Београда”, 
број 23/84);

– Кућа Николе Пашића, Француска 21, (Одлука о про-
глашењу, „Службени лист Града Београда”, број 23/84);

– Кућа Стевана Мокрањца, Доситејева 16, (Одлука о 
проглашењу, „Службени лист Града Београда”, број 4/83);

– Комплекс радничких станова у Београду, Гундулићев 
венац 30-32, Венизелосова 13, Херцег Стјепана 3-5, Сењани-
на Иве 14-16 (Одлука, „Службени гласник РС”, број 30/07);

Добра под претходном заштитом
– Државна маркарница, Булевар војводе Митпића 43,
– Текстилне фабрике Косте Илића и синова и вила Владе 

Илића, Венизелосова 29–31
– Београдски памучни комбинат, Булевар деспота Сте-

фана 109, Поенкареова 22
– Зграде Старе кланице, Булевар деспота Стефана 111
– Београдски вунарски комбинат, Вишњичка 15
Просторне целине (у поступку утврђивања за културно 

добро):
– Сењак;
– Стара Палилула; 
– Савамала;
– Окретница, ложионица и водоторањ Железничке ста-

нице, Савска улица
МЕРЕ ЗАШТИТЕ:
– Како се на простору предвиђеном за изградњу могу 

очекивати нови археолошки налази, нарочито на просто-
рима на којима се налазе утврђена културна добра – архе-
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олошка налазишта (Антички Сингидунум и Праисторијска 
Карабурма), као и евидентирани археолошки локалитети 
(у зони Трга републике, Цара Душана и Џорџа Вашингто-
на), неопходно је обезбедити стални археолошки надзор и 
могућност обављања археолошких интервенција у случају 
потребе када се наиђе на археолошке остатке. Ова мера од-
носи се на надземне делове трасе и зоне на којима се плани-
рају станице метроа;

– На траси метроа у оквиру заштићеног простора не-
крополе и на делу заштићеног простора цивилног насеља, 
на излазима подземних стајалишта, као и на просторима 
улаза и излаза у тунелски део, морају се обавити претходна 
заштитна археолошка истраживања угрожених простора;

– Уколико се приликом планираних земљаних радова, 
наиђе на археолошке остатке или налазе, извођач радова је 
дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести За-
вод за заштиту споменика кулгуре града Београда, и преду-
зме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на 
месту и у положају у коме је откривен (чл. 109, Закона о кул-
турним добрима „Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11-др. 
закон, 99/11 – др. закон, 6/20 – др. закон и 35/21 – др. закон;

– Инвеститор је дужан да, по члану 110. Закона о култур-
ним добрима („Службени гласник PC”, број 71/94), обезбеди 
неопходна финансијска средства за обављање сталног архео-
лошког надзора и заштитних археолошких интервенција, ис-
траживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра, 
до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите;

– Подносилац захтева је дужан да благовремено, обаве-
сти Завод за заштиту споменика културе града Београда о 
отпочињању радова како би могла да се обезбеди проспек-
ција од стране археолога Завода;

– Приликом археолошких радова. у случају да наиђе на 
значајне археолошке налазе (камени саркофази, стеле или 
зидане гробне конструкције), треба рачунати на могућност 
њихове презентације у оквиру подземних стајалишта;

– Планиране интервенције изградње метроа, не смеју 
угрозити физички и функционални интегритет објеката и 
простора који су утврђени за културна добра или уживају 
претходну заштиту;

– Дубину канала за вођење метро линије одредити на-
кон претходно извршене анализе утицаја вибрација на све 
околне објекте уз услов да се вибрацијама не угрози стабил-
ност објеката;

– Чувати културно-историјске, архитектонско-урбани-
стичке, ликовне, функционалне и естетске вредности про-
стора и објеката;

– Посебно осетљива места су места изласка и уласка у 
подземну деоницу, микролокацију стајалишта – станица 
(улаз/излаз из метроа) у заштићеним просторима. У фази 
израде идејног решења, кроз детаљнију разраду локације и 
обликовања прецизно дефинисати позиције, уз сагласност 
службе заштите;

– У оквиру заштићене парцеле споменика културе и ње-
говој непосредној близини није дозвољено постављање пра-
тећих објеката метро система: станица, инфраструктуре и 
одржавања који би нарушили њихов визуелни интегритет;

– Улазе и излазе у подземне пролазе и надземна стајали-
шта лоцирати тако да се не ремети постојећи начин кори-
шћења објеката и простора;

– Надземни део улаза /излаза волуметријски и партерно 
ускладити са карактером простора и његовим архитектон-
ско-урбанистичким и културно-историјским вредностима;

– Потребно је очувати функционални и визуелни инте-
гритет јавних простора – тргова. Улазе у подземне станице 
планирати ван простора трга, дуж приступних саобраћај-
ница; у супротном обавити додатну сарадњу са Републич-
ким заводом за заштиту споменика културе и/или Заводом 
за заштиту споменика културе града Београда.

– Током израде Идејног решења и Пројекта за грађевин-
ску дозволу потребна је сарадња са стручном службом За-
вода за заштиту споменика културе града Београда;

– У оквиру своје надлежности, Завод за заштиту споме-
ника културе града Београда ће остваривати увид у спрово-
ђење мера техничке заштите током радова на објекту;

– У складу са Законом о културним добрима, за култур-
на добра од изузетног значаја за Републику Србију, (спо-
меник културе – Фабрика шећера, Радничка 3 и За, која се 
налази се у оквиру просторно културио историјске целине 
Топчидер – утврђена за културно добро од изузетног знача-
ја) у надлежности су Републичког завода за заштиту споме-
ника културе. 

У складу са чланом 29. Закона о културним добрима 
(„Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 – др. закон и 99/11 
– др. закон) целине Стара Папилула, Савамала и Сењак, 
биле су уписане у Евиденцију непокретности које уживају 
претходну заштиту. У току је израда Елабората и процедура 
утврђивања наведених целина за културно добро.

За предметни План обављен а је сарадња и добијени су 
услови Републичког завода за заштиту споменика, арх.
бр.16-21/2020-1, 18. марта 2020. године и 6-51/2021-1, 7. 
априла 2021. године и Завода за заштиту споменика кул-
туре града Београда, арх. бр. П531/20, од 26. марта 2020., 
П1196/21 од 6. априла 2021.

7.5.2. Заштита природе и природних добара
Заштита природе, заснована на очувању и одрживом ко-

ришћењу природних добара, природних вредности и  при-
родних процеса, спроводи се у складу са Законом о зашти-
ти природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10, 
и 14/16 95/18 и 71/21), Законом о заштити животне среди-
не („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11, 
14/16, 76/18 и 95/18), Уредбом о еколошкој мрежи („Слу-
жбени гласник РС”, број 102/10) и др.

У обухвату трасe прве фазе прве линије метроа налазе 
се следећа заштићена подручја: 

– Споменик природе „Тиса у Пожешкој улици”; 
– еколошки коридори од локалног значаја – Топчидер-

ска река са природним или блиско-природним приобалним 
појасевима и мелиорациони канали Макишког поља;

као и евидентирано подручје – Заштићено станиште 
„Зимовалиште малог вранца”.

У обухвату трасe прве линије метроа налазе се природне 
вредности које представљају Еколошко и естетско функци-
оналне просторе у урбаном ткиву, а који уживају урбани-
стичку заштит у, и то:

– објекти пејзажне архитектуре – парк на Бановом брду, 
парк Лепи изглед – три кључа, сквер испред Дома војске 
на Тргу репиблике, на Тргу републике код тржног центра, 
сквер Ванизелосова, као и зелене површине у оквиру отво-
рених стамбених блокова; 

– кључни елементи зелене инфраструктуре града – зеле-
не површине у приобаљу Саве и трасе постојећих дрвореда 
у регулацији саобраћајница (улице: Водоводска, Косте Гла-
винића, Васе Пелагића, Булевар војводе Мишића, Савска, 
Немањина, Француска, Симина, Господар Јевремова, Госпо-
дар Јованова, Скадарска, Кнез Милетина, Гундулићев ве-
нац, Комнен барјактара, Венизелисова, Жоржа Клемансоа, 
Цариградска, Цетињска, Цара Душана), на Тргу републике, 
као и у регулацији петље на прилазу Мосту Газели;

– вредни примерци појединачних стабала прсног преч-
ника ≥ 40 cm;

– планом је обухваће н део Газдинске јединице „Макиш 
– део Аде Циганлије – шума уз аутопут (2014-2023)” којом 
газдује Шумско газдинство „Београд” (одељење 14/ делови 
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одсека ц и д – вештачки подигнуте састојине пољског јасена 
и лужњака, старости 14 година, е – вештачки подигнута са-
стојина липе, старости 58 година, ф – вештачки подигнута 
састојина јесена и лужњака, старости 68 година, г – мешо-
вита састојина беле врбе, лужњака и јавора, старости 68 го-
дина, као и делови чистина 1, 4, 6 и 7). 

Приликом реализације планског решења неопходно је 
поштовати следеће мере заштите:

– у циљу интегративне заштите простора, изградња и 
извођење радова у заштићеним подручлима могу се изво-
дити на основу одобрене техничке документације израђене 
у складу са прибављеним условима и одобрењима Завода за 
заштиту природе и Републичког завода за заштиту споме-
ника културе;

– очувати заштићена подручја и природне вредности у 
највећој могућој мери у постојећим г раницама и примени-
ти мере заштите дефинисане у решењима о заштити, мере 
заштите еколошке мреже PC, као и предложене мере зашти-
те подручја за која је покренут поступак заштите;

– забрањено је посећи заштићена стабла на предмет-
ном подручју, ломити и сећи гране, кидати лишће и вршити 
било какве радње на заштићеној површини које би могле 
угрозити опстанак заштићеног стабла;

– у оквиру заштићене парцеле СП „Тиса у Пожешкој 
улици” и њеној непосредној близини, није дозвољено лоци-
рање метро станице и пратећих објеката метро система;

– у оквиру установљеног режима заштите, а ускладу са 
Решењем о заштити, дозвољавају се све биолошко техничке 
мере заштите и неге за које се процени да су неопходне за 
виталност стабла;

– Поштовати Еколошко и естетско функционалне про-
сторе у урбаном ткиву који уживају урбанистички заштиту, 
појединачна стабла и групе стабала, а посебно вредне при-
мераке прсног пречника ≥ 40 cm;

– чувати функционалне, естетске, ликовне и предеоне 
вредности простора;

– планиране интервенције изградње метроа не смеју 
угрозити физички и функционални интегритет заштиће-
них подручја и Еколошко и естетско функционалних про-
стора у урбаном ткиву;

– очувати постојеће трасе дрвореда, међу којима су по-
једини и део просторно културно историјских целина, це-
лина под претходном заштитом и амбијенталног наслеђа; 
у случајевима када се због изградње метроа отвореним ис-
копом уништава постојећа траса дрвореда, квалитетна ста-
бла треба пресадити, а након завршетка радова потребно је 
формирати нови дрворед, на траси постојећег или у непо-
средној близини (у профилу саобраћајнице која се успоста-
вља надземно), у складу са техничким могућностима;

– уколико позиција метро станице улази у територију 
(границу) постојеће јавне зелене површине, при чему она не 
сме бити у статусу заштићеног подручја, неопходно је да се 
иста позиционира тако да деградира што мању површину 
јавне зелене површине, као и на дубину која, по завршетку 
радова, обезбеђује враћање јавне зелене површине у прво-
битно стање, у нивоу постојећег парка, у слоју земљишног 
супстрата чија дубина је дефинисана за сваку конкретну по-
вршину, не рачунајући неопходне дренажне слојеве;

– локацију приступа (улаз/излаз) метро станици у јав-
ним зеленим површинама које нису у статусу заштићеног 
подручја, дефинисати у складу са правилима дефинисаним 
предметним   Планом, а након обављених претходних ис-
траживања и израде мануала валоризације постојеће веге-
тације надлежне институције и процене о најмањој штети 
по целокупан простор, како би се у фази израде техничке 
документације, кроз детаљнију разраду локације и облико-

вања прецизно дефинисале позиције истих, уз сагласност 
надлежне институције;

– приступе (улаз/излаз) метро станицама у јавним зеле-
ним површинама, као и саме надземне делове станица, по-
зиционирати непосредно уз саобраћајнице;

– приступе (улаз/излаз) метро станицама лоцирати тако 
да се не ремети постој ећи начин коришћења јавних зелених 
површина, шума и простора у непосредном окружењу, као 
и да се не угрози егзистенција и вредности јавних зелених 
површина због фреквентности корисника метроа;

– приступе метро станицама волуметријски и партерно 
ускладити са карактером јавне зелене површине, целокуп-
ног простора и његовим функционалним и естетским вред-
ностима;

– у јавним зеленим површинама избегавати лоцирање 
надземних отвора техничких просторија и вентилациониџ 
отвора; уколико то технички није могуће, положајем објека-
та максимално испоштовати постојећу вегетацију.

– у парковима избећи лоцирање вентилационих одвода 
из подземних метро станица; уколико не постоји алтерна-
тивно решење, вентилационе отворе је могуће лоцирати из-
ван заштићене зоне коришћења парка (дечија игралишта и 
простори за одмор и рекреацију посетилаца), а у складу са 
извршеном анализом вишеструких ризика, односно њихову 
позицију треба међусобно ускладити;

– за извођење радова који изискују сечу одраслих, вред-
них примерака дендрофлоре, потребно је прибавити сагла-
сност надлежне организационе јединице локалне Управе, 
како би се уклањање вегетације свело на најмању могућу 
меру;

– за озелењавање простора предност дати аутохтоним 
врстама (минимално 50% врста), отпорним на аерозага-
ђење, које имају густу и добро развијену крошњу. Могу се 
користити и врсте егзота прилагођених локалним услови-
ма, а да при том нису инвазивне и алергене (тополе и Слу-
жбени). Инвазивне (агресивне, алохтоне) врсте у Србији 
су: Acer negundo (јасенолисни јавор или негундовац), A 
morpha fruticosa (багремац), Robinia pseudoacacia (багрем), 
Ailanthus altissi ma (кисело дрво), Fraxinus a mericana (аме-
рички јасен), Fraxinus pennsylvanica (пенсилвански јасен), 
Celtis occidentalis (амерички копривић), Ul mus pu mila 
(ситнолисни или сибирски брест), Prunus padus (сремза), 
Prunus serotina (касна сремза) и др.;

– током израде техничке документације потребна је са-
радња са стручном службом Завода за заштиту природе Ср-
бије и ЈКП „Зеленило–Београд”;

– уколико се током радова наиђе на геолошко-палеон-
толошка документа или минералошко-петролошке објекте, 
за које се претпоставља да имају својство природног добра, 
извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести 
Министарство заштите животне средине, као и да предузме 
све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до до-
ласка овлашћеног лица.

(Решење Завода за заштиту природе Србије број 019-
386/2 од 4. марта 2020. године; Услови ЈКП „Зеленило–Бео-
град”, број 3420/1 од 29. јуна 2020. године; Допуна Услова 
ЈКП „Зеленило–Београд”, бр.3434/1 од 13. априла 2021. годи-
не; Решење Секретаријата за заштиту животне средине број 
501.2-21/2020 од 19. априла 2021. године)

7.5.3. Заштита и унапређење животне средине
Пројектовање, изградњу и експлоатацију делова система 

метроа на подручју Макишког поља извршити у складу са 
мерама заштите које прописује ЈКП „Београдски водовод и 
канализација”, као и водним условима надлежног водопри-
вредног предузећа.
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Избор технологије грађења тунела, нарочито технологи-
је ископа, извршити узимајући у обзир пре свега геологију 
стенске масе кроз коју се тунел гради, као и специфичне ка-
рактеристике самог тунела (дужина тунелске цеви, ширина 
попречног пресека, распоред попречних пролаза, близина 
објеката и др).

Применити мере и услове са аспекта санитарне зашти-
те Београдског изворишта, прописане од стране ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација”, Служба за развој (бр. I4-
1/425/21 од 7. априла 2021. године).

Пре почетка радова на изградњи прве линије метроа де-
финисати распоред и организацију рада депонија за иско-
пани материјал.

Начин вентилације тунела одабрати на основу изврше-
не анализе ризика, узимајући у обзир: дужину и геометрију 
тунела, густину саобраћаја, дозвољене концентрације штет-
них гасова, планиране излазе за случај опасности, одводе 
дима у случају пожара и друге факторе. 

Спроводити посебне мере заштите од пожара и могућих 
удеса, као и мера за отклањање последица у случају истих. 

Предвидети садњу дрворедних садница високих лишћа-
ра у оквиру зона метро станица, као и дуж саобраћајних по-
теза са постојећим или планираним дрворедима на којима 
је планирана изградња метроа у отвореном ископу; обаве-
зно је поштовање минималних удаљености дрворедних сад-
ница од одређених инсталација (водоводне, канализационе, 
телекомуникационе, гасоводне и топловодне мреже и елек-
троенергетских водова); уколико није могуће испоштовати 
захтевана међусобна растојања постојећих и планираних 
инсталација и дрвећа нова стабла садити унутар монта-
жних бетонских елемената са хоризонталном и вертикал-
ном заштитом.

За уређење слободних и озелењених површина у оквиру 
зона метро станица користити саднице високе дрвенасте ве-
гетације (листопадне и четинарске), које морају бити „репре-
зентативне” и „школоване”, као и декоративне лисне и цвет-
не жбунасте форме, сезонско цвеће и травнате површине.

Дуж саобраћајних потеза, на којима је предвиђена из-
градња метроа у отвореном ископу, предвидети садњу но-
вих, односно обнављање постојећих дрвореда који се мора-
ју уклонити, на начин:

– за потребе израде техничке документације изврши-
ти валоризацију постојеће вегетације на планираној траси 
шинских система; сачувати сва вредна стабла која прили-
ком валоризације буду оцењена оценом 3 и више; изузетно, 
сечу појединих стабала може одобрити организациона је-
диница Градске управе надлежна за комуналне послове, по 
претходно прибављеном мишљењу стручне комисије;

– у сарадњи са овлашћеном стручном организацијом, 
извршити пресађивање оних стабала која се, због изградње 
предметних система, морају уклонити;

– извршити заштиту постојећих стабала која се задржа-
вају, пре започињања радова; ископ земље у непосредној 
близини стабала обавити ручно, како би се сачувао коренов 
систем и надземни делови дрвећа; дебло заштити израдом 
корсета од дрвених талпи, како би се исто заштитило од ме-
ханичких оштећења у току извођења радова;

– за подизање дрвореда и уређење слободних и незастр-
тих површина, одабрати саднице које морају бити „школо-
ване” и прсног пречника најмање 20 cm; планира се поста-
вљање дренажних цеви у зони кореновог система дрвећа и 
тиме обезбедити вентилацију, прихрањивање и наводњава-
ње стабала:

– обавезна је израда пројекта пејзажно архитектонског 
уређења јавних зелених површина, као и слободних и озе-
лењених површина, а којим ће се нарочито дефинисати од-

говарајући избор врста еколошки прилагођених предмет-
ном простору, технологија садње, агротехничке мере и мере 
неге усклађене са потребама одабраних врста (при избору 
садног материјала определити се за неалергене врсте, које 
су отпорне на негативне услове животне средине, прилаго-
ђене локалним климатским факторима и које спадају у ау-
тохтоне врсте). 

Уколико није могуће испоштовати захтевана међусобна 
растојања постојећих и планираних инсталација и дрвећа 
нова стабла садити унутар монтажних бетонских елемената 
са хоризонталном и вертикалном заштитом.

За предметни План обављена је сарадња и добијени су 
услови Министарства заштите животне средина бр. 532-02-
02154/2020-03 од 19. јуна 2020. године и решење Секреата-
рија за заштиту животне средине V-04 бр. 501.2-21/2020 од 
19. априла 2021. године

7.5.4. Заштита од елементарних и других већих непогода и 
просторно-плански услови од интереса за одбрану земље

– Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непо-
года

Сеизмолошке карактеристике терена 
Према најновијим регионалним истраживањим Ре-

публичког сеизмолошког завода Србије (http://www.seis 
mo.gov.rs/) одређени су параметри сеизмичности за терито-
рију Републике Србије. Према карти сеизмичког хазарда за 
очекивано максимално хоризонтално убрзање на основној 
стени – Acc(g) и очекивани максимални интензитет земљо-
треса – Imax у јединицама Европске макросеизмичке скале 
(EMS-98), у оквиру повратног периода од 95, 475 и 975 годи-
на могу се очекивати земљотреси максималног интензитета 
и убрзања приказани у табели.

Табела 9: Сеизмички параметри

Сеизмички параметри
Повратни период времена (године)

95 475 975
Acc(g) max. 0,06 0,1 0,1
Imax(ЕМS-98) VI–VII VII–VIII VII–VIII

Ради заштите од земљотреса, објекте пројектовати у 
складу са:

– Правилником за грађевинске конструкције („Службе-
ни гласник РС”, бр. 89/19, 52/20 и 122/20). Све прорачуне 
сеизмичке стабилности заснивати на посебно изграђеним 
подацима микросеизмичке реоjнизације и

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

– Урбанистичке мере заштите од пожара
У току пројектовања и извођења радова на изградњи 

објеката у функцији метроа, било они површински, над-
замни или подземни, применити мере заштите од пожара 
у складу са одредбама Закона о заштити од пожара („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18) и пра-
вилницима и стандардима који ближе регулишу изградњу 
објеката.

Објектима метро станица (површинске, надземне и над-
земних садржаја подземне метро станице) мора бити обез-
беђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно Пра-
вилника о техничким нормативима за приступне путеве, 
окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близи-
ни објеката повећаног ризика од пожара („Службени лист 
СРЈ”, број 8/95) и других техничких прописа и стандарда за 
такву врсту објеката. 

Капацитет водоводне мреже мора да обезбеђује довољ-
не количине воде за гашење пожара (иницијално гашење), 



8. новембар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 102 – 91

како за хидрантску мрежу тако и за друге инсталације које 
користе воду за гашење пожара. 

Стога, објекти морају имати одговарајућу хидрантску 
мрежу, која се по протоку и притиску воде у мрежи плани-
ра и пројектује према Правилнику о техничким нормати-
вима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара 
(„Службени гласник РС”, број 3/18).

Такође, предвидети остале инсталације и системе за-
штите у складу са важећим законским и техничким пропи-
сима за категорију објеката планираних за изградњу:

– објекти морају бити реализовани и у складу са Пра-
вилником о техничким нормативима за електричне инста-
лације ниског напона („Службени лист СФРЈ”, бр. 53, 54/88 
и 28/95) и Правилником о техничким нормативима за за-
штиту објеката од атмосферског пражњења („Службени 
лист СРЈ”, број 11/96);

– применити одредбе Правилника о техничким норма-
тивима за пројектовање и извођење завршних радова у гра-
ђевинарству („Службени лист СФРЈ”, број 21/90);

– при фазној изградњи објеката обезбедити да свака 
фаза представља независну техно-економску целину;

– објекте реализовати у складу са Правилником о тех-
ничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и 
пословних објеката и објеката јавне намене („Службени 
гласник РС”, број 22/19);

– Изградња електроенергетских објеката и постројења 
мора бити реализоване у складу са Правилником о тех-
ничким нормативима за заштиту електроенергетских по-
стројења и уређаја од пожара ((„Службени лист СФРЈ”, број 
87/93), Правилником о техничким нормативима за зашти-
ту нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница 
(„Службени лист СФРЈ”, број 13/78) и Правилнику о изме-
нама и допунама техничких норматива за заштиту ниско-
напонских мрежа и припадајућих трафостаница („Службе-
ни лист СРЈ”, број 37/95);

– подземне гараже морају бити реализоване у складу са 
Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража за 
путничке аутомобиле од пожара и експлозија („Службени 
лист СЦГ”, број 31/05).

Обзиром да безбедност од пожара тунела и метро стани-
ца није уређена српским прописима и стандардима, могуће 
је приликом њиховог пројектовања испуњености захтева 
заштите од пожара доказивати према страним прописима 
и стандардима. Приликом примене одабраног прописа мо-
рају се применити одредбе прописа у целости, са посебним 
освртом на могућност приступа и ефикасне интервенци-
је ватрогасно спасилачких јединица, безбедну евакуацију 
лица, опремање објеката тунела и метро станица посебним 
системима, инсталацијама и уређајима за заштиту од по-
жара, напајање ових система, начин безбедног функциони-
сања, праћења и управљања радом ових система, на начин 
утврђен посебним техничким прописом који ће бити при-
мењен приликом пројектовања тунела и метро станица.

У даљем поступку издавања локацијских услова за про-
јектовање и прикључење, у поступку израде Идејног решења 
за предметне објекте, потребно је прибавити Услове са аспек-
та мера заштите од пожара од стане надлежног органа Мини-
старства, на основу којих ће се сагледати конкретна техничка 
решења, безбедносна растојања и др., у складу са Уредбом о 
локацијским условима („Службени гласник РС”, број 115/20).

За објекте у којима се планира производња, прерада, 
дорада, претакање, складиштење, држање и промет запа-
љивих и горивих течности и запаљивих гасова, потребно 
је поштовати одредбе Закона о запаљивим и горивим теч-
ностима и запаљивим гасовима („Службени гласник РС”, 
број 54/15) и правилника и стандарда који ближе регулишу 

изградњу објеката за производњу, прераду, дораду, прета-
кање, складиштење, држање и промет запаљивих и горивих 
течности и запаљивих гасова.

Објекти у којима је присутна или може бити присутна 
једна или више опасних материја у прописаним количина-
ма, потребно је поштовати одредбе Закона о смањењу ри-
зика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС”, број 87/18) и правилника који 
ближе регулишу врсте и количине опасних материја, објек-
те и друге критеријуме на основу којих се сачињава План 
заштите од удеса, на који мора бити прибављена сагласност 
надлежног министарства, у складу са Правилником о врсти 
и количини опасних супстаци, на основу којих се сачиња-
ва план заштите од удеса и предузимају мере за спречава-
ње удеса и ограничавање утицаја удеса на живот и здравље 
људи, материјалних добара и животну средину („Службени 
гласник РС”, број 34/19) и Правилником о начину израде и 
садржају Плана заштите од удеса („Службени гласник РС”, 
број 41/19).

Прибављени су услови бр. 217-98/2020 од 25. фебруа-
ра 2020. године, услови бр. 217-151/2021 од МУП-Управе 
за ванредне ситуације у Београду, и услови Министарства 
унутрашњих послова-Кабинет министра, број 597/21-6

– Урбанистичке мере цивилне заштите
Приликом изградње нових комуналних, саобраћајних 

и других инфраструктурних објеката испод површине тла, 
сходно Закону о ванредним ситуацијама („Службени гла-
сник РС”, бр. 111/09 и 92/11) и Закону о изменама и допу-
нама Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник 
РС”, број 93/12), инвеститор је дужан да прилагоди те објек-
те за склањање људи.

– Услови од интереса за одбрану земље
Од Министарства одбране – Управе за инфраструкту-

ру добијен је допис под бр. 2647-4, од 27. марта 2020, којим 
се постављају посебни услови и захтеви за прилагођавање 
Плана генералне регулације шинских система потребама 
одбране земље, у погледу ограничења земљаних радова у 
одређеној зони, као и резервисање оптичких влакана у пла-
нираном оптичком каблу, за потребе Војске Србије.

За предметни План обављена је сарадња и добијени су 
услови Министарства одбране, Сектора за материјалне ре-
сурсе, Управе за инфраструктуру број 2647-4/19 од 27. мар-
та 2020. године и допуна услова број 4951-4 од 26. априла 
2021. године

7.5.5. Инжењерско-геолошки услови
На основу урађене „Геолошко-геотехничке документаци-

је за потребе израде Плана генералне регулације шинских си-
стема у Београду са елементима разраде за I фазу I линије ме-
троа”, од стране предузећа „Геомеханика” из Београда (2020), 
дефинисани су следећи инжењерскогеолошки услови.

У геоморфолошком погледу територија Београда је из-
разито сложена са доста контраста. Северно од Саве и Ду-
нава имамо типичне равничарске делове терена, за разлику 
од београдског побрђа, које је испресецано густом мрежом 
речних и поточних долина. Посебно је интересантно фор-
мирање, односно постојање мањих сливова у оквиру слива 
Саве и Дунава. Примарни морфолошки облици на овом те-
рену, настали после повлачења језера, су накнадно замаски-
рани и ублажени таложењем релативно дебелог квартарног 
покривача. Данашња морфологија терена генерално је на-
слеђена од некадашњег преквартарног рељефа. За реално је 
претпоставити да су још и тада постојале долине које су се 
пружале приближно истим правцима као и данас. За фор-
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мирање рељефа од посебног значаја су савремени процеси, 
пре свега алувијални, делувијални и колувијални проце-
си, чији је резултат формирање различитих морфолошких 
облика и променљивих нагиба површине терена. У поје-
диним деловима терена, због техногене активности, у виду 
обимних земљаних радова за потребе интензивне урбани-
зације, измењена је природна површина терена.

Дуж трасе I линије метроа може се издвојити неколико 
геоморфолошких целина:

1. Алувијална раван Саве дуж Макишког поља
Предметни простор се налази између новог Обреновач-

ког пута и улица Милорада Јовановића, Водоводске и пута 
за Железник, до Остружничке петље. Терен је раван са ап-
солутним котама 71–73, изузетно 75 mnv. Железничка река 
и неколико канала налазе се на овом простору који је углав-
ном неизграђен и ненасељен, изузев дела поред водовода.

2. „Мезозојска греда” Бановог брда
Обухвата простор од улице Милорада Јовановића и 

простире се дуж Водоводске и Пожешке улице све до алу-
вијалне равни Саве код ТЦ „АДА МОЛ”. Терен је заталасан 
са апсолутним котама од 75 до 129 mnv.

3. Насута алувијална раван Саве 
Обухвата простор од моста на Ади до Савског трга. Те-

рен представља део алувијалне равни реке Саве са апсолут-
ним котама од 75 до 80 mnv максимално 82,6 mnv на делу 
трамвајског моста. Насипање терена је извршено у циљу од-
бране од плављења и издизања терена, прво за потребе из-
градње железничке станице и пруге, изнад максималне коте 
нивоа подземних вода. 

4. Београдско побрђе централне зоне 
Обухвата простор од Савског трга до улице Цара Ду-

шана. У београдском побрђу се истиче „Шумадијска греда” 
генералног правца север-југ. Поменута греда представља 
развође између Саве и Дунава. Источно и западно од ње су 
развијени изразито брдовити терени представљени много-
бројним заравњеним косама, међусобно разбијеним поточ-
ним долинама. Посебно треба истаћи постојање тераса. Те-
рен је заталасан са апсолутним котама од 75 (улица Гаврила 
Принципа) до 112 mnv на Тргу републике.

5. Алувијална раван Дунава
Обухвата простор од улице Цара Душана до ушћа Ми-

ријевског потока. Простире се дуж улица Жоржа Клеман-
соа и Дунавске, испод Панчевачког моста, дуж Вишњичке 
улице све до почетка Миријевског булевара. Терен је зарав-
њен са апсолутним котама 77 до 85 mnv. Прекривен је на-
сипом који је изведен у циљу одбране од плављења и изди-
зања терена изнад максималне коте нивоа подземних вода.

Истражни простор је изграђен од седимената различитог 
састава и старости. Преко основне стенске масе коју изгра-
ђују седименти терцијарне и мезозојске старости исталоже-
ни су седименти квартарне старости. Геолошка грађа терена 
је релативно сложена. То је превасходно последица сложених 
услова седиментације и интензивних тектонских покрета.

Према вертикалном геолошком пресеку може се подели-
ти на три јединице које имају своје посебне карактеристике:

– раскомадана мезозојска греда северног дела Шумадије, 
која чини подлогу, односно палеорељеф другом структур-
ном спрату, насталом у посткредним неогеним басенима. 
То су творевине од горње јуре до горње креде;

– преко различитих геолошких формација мезозојске 
греде леже творевине другог структурног спрата чија се 
геологија битно разликује од настанка подлоге а састоји се 
од неогених творевина почев Тортон-Бадена до Панона;

– наталожене творевине квартара су најраспростра-
њеније на територији Београда и поред тога што њихова 
количина није тако изразита у односу на остале геолошке 

формације. Њихово присуство у постојећим геоморфоло-
шким условима довело је до изузетне покривености терена 
уз ограничено распрострањење по дубини. На тај начин до-
брим делом су замаскиране геолошке карактеристике тво-
ревина првог и другог структурног спрата.

Квартарне творевине на ширем простору Београда уста-
новљене су како у равничарским деловима тако и на побр-
ђу, те је њима покривена површина разматраног терена. На 
основу података добијених истражним бушотинама и фото-
геолошком обрадом терена констатовано је присуство на-
слага еоплеистоценске, плеистоценске и холоценске старо-
сти. То су наслаге алувијално-језерског, алувијално-барског, 
алувијалног, делувијалног, пролувијалног и еолског порекла. 

Макишка издан је веома пространа и заузима површину 
од Чукарице до Остружничког рта; затим преко обода алу-
вијалне равнице на линији: Остружница – Железник – Жар-
ково – Чукарица. Северну границу чини река Сава. Ниво 
пијезометарског притиска је услед хидаруличке повезаности 
издани са реком Савом у функцији нивоа воде у Сави (са 
временским заостајањем), а процењује се да је максимални 
ниво пијезометарског нивоа до око коте 72 mnv. То доводи у 
неким екстремним случајевима при обилним падавинама до 
тога да вода са површине терена има успорену могућност ин-
филтрације у подземље и на површини терена се тада фор-
мирају забарења услед успореног отицања и инфилтрације у 
подземље. Насипањем терена предметног плана рефулира-
ним песком до коте 76 mnv формирала би се и горња слобод-
на издан а истовремено спречила забарења. То би омогућило 
и урбанизацију целог простора попут Новог Београда.

Макиш је главно извориште града Београда и на њему 
се водозахватним објектима каптирају шљунковито-пе-
сковити седименти: вертикалним бунарима и бунарима са 
хоризонталним дреновима. Спрецифична издашност вер-
тикалних бунара се креће од 4 до 10 l/s/m’, а за бунаре са хо-
ризонталним дреновима почетна специфична издашност се 
креће од 20 до 40 l/s/m’, али временом због физичко-хемиј-
ских промена у дреновима спец.издашност опада.

На територији Београда најчешћи су случајеви да као 
резервоари подземних вода служе лесне наслаге и виши де-
лови испуцалих глина и лапора. Подземне воде се филтри-
рају кроз лес и испуњавају пукотине у панонским глинама, 
а делимично и доње делове лесних наслага. На тај начин се 
формира сложена издан (збијено-пукотинског типа). Она је 
углавном мале издашности, али је веома пространа. Прили-
ком копања темељних јама често се долази до ових подзем-
них вода. Ниво ових подземних вода углавном се саглашава 
с рељефом терена. Налази се на дубини од 3 до 10 m.

На оним местима где ове наслаге леже преко кредних, лај-
товачких или сарматских кречњака формиране су две издани 
у профилу, односно једна изнад друге. Прва је карсна издан, 
дубока, а преко ње на контакту панонских творевина и ле-
сних наслага формиран је збијени тип издан и збијено-пуко-
тинска издан, која је ближа површини. Из ових издани, пре 
изградње савременог водовода, снабдевао се водом велики 
број бунара, распоређених скоро по читавој територији гра-
да. Њихова издашност је била углавном мала, али је задово-
љавала основне потребе појединих домаћинстава.

Из изложеног може да се закључи да је на територији 
града карсна издан формирана у кавернозним кречњацима 
ургона, II медитерана (лајтовца) и сарматских кречњака и 
да заузима знатно пространство на територији града. Дре-
нирање подземних вода из ове издани врши се у алувијал-
ној равни преко веома пропустљивог наноса.

Збијени тип издани је највише распрострањен. Форми-
ран је у глиновито-песковитим терцијарним седиментима и 
делувијалним творевинама, а и у алувијалним равнима по-
менутих река, као и у песковима и шљунковима.
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Ниво издани се налази на разним дубинама. У збијеној 
издани на дубини од 2 до 6 па и преко 10 m, у појединим 
деловима терена. У оквиру карсне издани ниво се налази на 
дубини од 20 до преко 40 m, у зависности од положаја ни-
воа издани.

С обзиром на геолошку грађу, морфолошке карактери-
стике и планирану урбанизацију терена, на простору који 
је обухваћен овим истраживањима може се издвојити шест 
инжењерско-геолошких рејона:

РЕЈОН I – повољни терени
Припада теренима који су са инжењерскогеолошког 

аспекта оцењени као најпогоднији за урбанизацију, без 
ограничења у коришћењу, уз уважавање локалних инжењер-
ско-геолошких карактеристика терена (према ПГР Београ-
да) – повољни терени, и у оквиру њега се издваја рејон IA1:

РЕЈОН IА1
Површинске делове терена изграђују лесоидне и делуви-

јалне наслаге дебљине и преко 10 m. Испод њих се налазе де-
лувијално-пролувијалне глине различите дебљине. Основу 
терена чине неогени и кредни седименти. У терену је могућа 
издан на дубини већој од 10 m. Локално изнад нивоа сло-
бодне воде могућа је појава водозасићених зона. Првобитна 
морфолошка својства терена су делимично промењена услед 
деловања савремених геолошких процеса и антропогеним 
утицајем (израде разних ископа, засецања и насипања).

С обзиром на дебљину лесоидних и делувијалних седи-
мената, услови изградње објеката зависе од својстава овог 
комплекса. У приповршинским деловима терена су очуване 
примарне ситноцевасте и макропорозности, (вршни делови 
комплекса су хумифицирани), изразито до средње дефор-
мабилни и осетљиви на допунско слегање при влажењу. 

Лесоидни седименти имају специфична инжењерскогео-
лошка својства (мало дозвољено оптерећење одређено тзв. 
структурном чврстоћом, изразиту до средњу деформабил-
ност и осетљивост на промену влажности и вишеструко 
повећање деформабилности) о којима се мора водити рачу-
на при пројектовању и грађењу објеката.

Изградња објеката високоградње – Терени овог рејона 
су повољни за изградњу, уз поштовање препорука о дуби-
ни и начину темељења објеката, у зависности од оптереће-
ња које преносе на темељно тло. Темељење објеката у лесо-
идним наслагама треба прилагодити њиховој структурној 
чврстоћи и осетљивости на додатно провлажавање. 

Код новопројектованих објеката је могуће, чак је и повољ-
није што дубље фундирање, са једном подземном етажом, 
како би се избегло фундирање у горњој, изразито макропо-
розној зони. Објекти спратности до По+П+3 могу да се фун-
дирају на унакрсно повезаним темељним тракама, а објекте 
веће спратности треба фундирати на темељним плочама.

Побољшање темељног тла, у циљу смањења деформа-
билности и заштите од провлажавања, вршити искључиво 
„механичком стабилизацијом”. Побољшање тла (осим код 
израде постељице коловозних конструкција) не сме се вр-
шити збијеним песковитим шљунком, јер се у њему касније 
акумулирају подземне воде које изазивају деградацију ду-
бљих делова тла.

Изградња саобраћајница – Код линијских објеката – са-
обраћајница и паркинга, потребно је уклањање хумусног 
слоја у дебљини минимум 0,5–0,8 m, а подтло обрадити 
према Техничким условима за саобраћајнице. Неопходно 
је планирати површинско одводњавање – обезбедити риго-
ле за прикупљање воде и обезбедити брзо одводњавање са 
саобраћајница. Присутни седименти се добро збијају, те се 
могу уграђивати у насипе. 

Објекти инфраструктуре – Вертикалне ископе за објек-
те комуналне инфраструктуре дубље од 2 m, обезбедити од 
зарушавања адекватним мерама. Затрпавање ровова мреже 
инфраструктуре треба извести песком у нивоу цеви, а до 
површине терена природним тлом, збијеним у слојевима. 

РЕЈОН II
Припада теренима чија инжењерскогеолошка својства 

условљавају извесна ограничења при урбанизацији про-
стора (према ПГР Београда) – условно повољни терени, и 
у оквиру њега се могу издвојити четири инжењерскогеоло-
шка рејона, IIA2, IIБ1 и IIБ2:

РЕЈОН IIА2
У оквиру овог рејона издвојени су делови терена нагиба 

од 5 до 10° изграђени у површинском делу од алувијалних, 
лесних и делувијалних наслага неуједначене дебљине, које 
леже преко терцијарних и кредних седимената. Ниво под-
земне воде се налази на дубини мањој од 5 m. 

Карактеристика овог рејона је потпуно одсуство хидро-
графске мреже. Све повремене воде од падавина брзо се 
процеђују у подземље. У време већих падавина та оцедљи-
вост је нешто мања у депресијама. Водопропустљивост при-
површинских делова је зависна од степена заглињености 
хумифицираних делова. У сваком случају, треба рачунати 
на велику пропусност приповршинских делова терена. 

Изградња објеката високоградње – Са геотехничког 
аспекта ово је условно повољан микрорејон у коме начин и 
дубину фундирања новопројектованих објеката треба при-
лагодити геолошкој средини. Темељне конструкције објека-
та високоградње и саобраћајница изведене у лесним седи-
ментима морају се штитити од допунских провлажавања 
израдом дренажа, сабирница, флексибилних веза водовод-
не и канализационе мреже.

Изградња саобраћајница – На овом терену све саобра-
ћајнице ће се изводити површински. Нивелација се при-
лагођава терену и неће бити великих захвата усецања или 
насипања. Уколико до истих и дође, стабилност косина 
висине до 2 m може се у потпуности обезбедити нагибима 
1,5:1. Косине заштитити биоторкретом, односно у потпуно-
сти их треба затравити и додатно осигурати брзорастућим 
ниским растињем. Приповршинске наслаге су погодне за 
израду постељица саобраћајница уз одговарајуће збијање и 
одводњавање. 

Код објеката инфраструктуре услови за водоводну мре-
жу су врло неуједначени и неповољни на целом простору 
из разлога великих висинских разлика терена и високог 
нивоа подземне воде. Услови заштите ископа (ровова) до 
дубине од 1,5 m, немају посебне захтеве, с обзиром на по-
вољне карактеристике тла (чврстоћа и деформабилност 
тла задовољавају услове стабилности ископа). До наведене 
дубине, није неопходна заштита ископа. Уколико се изводе 
дубљи ископи (преко 1,5 m) онда је неопходно разупирање, 
што се дефинише посебним пројектима заштите. Начин и 
места разупирања дефинисаће се статичким прорачуном. 
Заштита стабилности ископа може се извести: привреме-
ним косинама–широким ископом (уколико се изводе на 
зеленим површинама) или са континуалном подградом (др-
вена подграда или са покретним челичним таблама са во-
ђицама-”krinks”). Такође је потребно предвидети и мере за 
одстрањивање подземне воде.

РЕЈОН IIБ1 
Обухвата вештачки насуте делове терена алувијалних 

равни Саве и Дунава. Коришћење ових терена при урба-
низацији захтева потпуније дефинисање својстава терена у 
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зони самог објекта у зависности од типа објекта и режима 
градње. Због високог нивоа подземне воде и мале носиво-
сти насутих и алувијалних седимената овај део терена свр-
стан је у условно повољне терене при урбанизацији.

Терен изграђују алувијалне наслаге фације мртваја, по-
водња и корита, преко којих су насуте творевине различите 
дебљине (и преко 5 m). Подину квартарним наслагама, према 
резултатима досадашњих истраживања терена, чине терци-
јарни седименти различитог развића. Висок ниво подземних 
вода (73 – 73.5 mnv, краткотрајно и до коте 74 mnv) условља-
ва израду објеката без подрумских просторија или уколи-
ко се планирају подрумске просторије обавезна је заштита 
објекта од утицаја високог нивоа подземне воде израдом 
када, упојних бунара итд. Објекте треба нивелационо тако 
поставити да им кота најнижег пода буде изнад коте 74 mnv 
или се заштита објекта мора извести изнад коте 73,5 mnv.

Висок ниво подземних вода ствара неповољне услове 
при извођењу ископа дубљих од 1 m и условљава потпуну 
заштиту објеката од подземних вода током експлоатације. 
При пројектовању треба узети у обзир и могућу појаву ло-
калне агресивности подземних вода према бетону.

У зависности од статичких и грађевинских карактери-
стика објеката високоградње, фундирање се може извести 
на два начина – плитко или дубоко фундирање. За објекте 
малог специфичног оптерећења препоручује се варијанта 
плитког фундирања. У том случају могуће је фундирање 
објекта уз претходну замену подтла материјалом повољ-
них физичко механичких својстава, насипањем и израдом 
тампонског слоја. При изради објеката већег специфичног 
оптерећења неопходно је дубоко фундирања путем шипова. 
Начин фундирања може се изабрати тек након детаљних 
инжењерскогеолошких истраживања и геостатичке анали-
зе за сваки појединачни објекат.

При изградњи линијских објеката-саобраћајница, пар-
кинга и манипулативних простора насуто тло без претход-
не провере не може се третирати као подтло – доњи строј 
саобраћајнице односно тло за ослањање грађевинских кон-
струкција. Изградњу саобраћајница планирати на контро-
лисано изведеном насипу у условима високих вода Саве и 
Дунава. 

Код објеката инфраструктуре због високог нивоа под-
земних вода неопходно је предузети мере против њиховог 
штетног утицаја. Код ископа испод коте 72 mnv треба рачу-
нати на отежане услове ископа због појаве подземне воде. 
Ископе треба подграђивати. Према важећим грађевинским 
нормама ископи ће се изводити у II категорији земљишта.

РЕЈОН IIБ2 
Инжењерскогеолошка својства ових терена условља-

вају извесна ограничења при урбанизацији простора. Овај 
рејон обухвата природне делове алувијалних равни изнад 
коте 72 mnv. Коришћење ових терена при урбанизацији за-
хтева потпуније дефинисање својстава терена у зони самог 
објекта у зависности од типа објекта и режима градње. Овај 
инжењерскогеолошки рејон обухвата простор Макишког 
поља.

Због високог нивоа подземне воде овај део терена пред-
ставља условно повољне терене са већим ограничењима 
при урбанизацији. Коришћење ових терена за урбанизацију 
захтева примену адекватних мера у циљу елиминисања не-
гативног утицаја подземне воде. То се постиже издизањем 
– насипањем терена адекватним материјалом уз прописно 
збијање и претходно уклањање хумусног покривача и наси-
па неповољних карактеристика. У делу терена где су при-
сутна повремена забарења треба рачунати са обимнијим 
мелиоративним радовима (насипање и збијање). 

Могућност директног фундирања мора се анализирати 
за сваки објекат високоградње посебно због присуства гли-
новито-прашинастих наслага у приповршинској зони про-
менљиве дебљине (2,5–6 m) и деформабилности, са повећа-
ним садржајем органских материја у маси (до 15%), а која 
прихвата највећи део додатних напона од пројектованих 
објеката. Уколико се варијанта директног фундирања ука-
же као могућа, рачунати на интервенције у подтлу, заменом 
природног тла и израдом одговарајућих тампона. Уколи-
ко се варијанта директног фундирање не може применити 
због великих укупних или диференцијалних слегања, могу-
ће је успешно применити дубоко фундирање на шиповима, 
који преносе оптерећење од објекта, на песковито-шљунко-
вите седименте, или се мора предвидети неки други начин 
уз коришћењем савремених грађевинских материјала или 
применити савремене мере стабилизације („jet grouting”, 
механичко збијање и сл.). Без обзира на начин фундирања, 
објекте нивелационо поставити тако да не иду испод коте 
72 m у супротном, обавезно предвидети израду одговарају-
ћег дренажног система.

Уколико пројектоване саобраћајнице нивелетом пра-
те површину терена већ урбанизованог дела простора, из-
водиће се по насипу, висине 1–2 m. Пре извођења насипа, 
природни терен се мора хомогенизовати, извршити евен-
туална локална замена и збијање подтла, због мале носи-
вости природног терена. Сам насип мора се контролисано 
изводити. Уколико се саобраћајнице изводе са нивелетом 
блиском природном терену, услови су врло неповољни због 
мале носивости подтла и високог нивоа подземне воде. 
Обезбедити риглоле за прикупљање воде и обезбедити брзо 
одводњавање воде са саобраћајница.

Објекти инфраструктуре изводиће се уз ангажовање 
насипа и прашинасте глине, која је већим делом водозаси-
ћена. Код ангажовања прашинасте глине, рачунати на ло-
калне замене подтла због присуства корења, органских от-
падака, муља и припремити се за рад у присуству подземне 
воде. Сви ископи дубљи од 1 m, морају се обезбеђивати од 
зарушавања и прилива воде. Водове поставити на тампоне 
од шљунка, туцаника или у бетонске канале. Веза између 
колектора и објеката морају бити флексибилне и са већим 
бројем ревизионих шахти како би се могло интервенисати 
у случају хаварија услед деформација тла (слегања, испри-
рања и сл.).

РЕЈОН III
Припада теренима чије инжењерскогеолошке каракте-

ристике представљају ограничавајући фактор у природним 
условима (према ПГР Београда) – неповољни терени, и у 
оквиру њега се могу издвојити два рејона, IIIA3 и IIIA4:

РЕЈОН IIIА3
Инжењерскогеолошке карактеристике ових терена у 

природним условима су ограничавајући фактор. Обухвата 
узане пролувијалне равни већих водотока (Репишки поток, 
Топчидерска река). Инжењерско-геолошки услови захтева-
ју примену одређених геотехничких мелиоративних мера.

Ниво подземне воде је променљив, у нижим падинским 
деловима терена подземна вода је установљена на дубини 
1–3 m. Инжењерско-геолошка конструкција терена захтева 
да се на површинама на којима то до сада није урађено, из-
веду опсежни мелиоративни захвати дренирања забарених 
делова терена, засипања поточних долина и консолидаци-
је тла, у циљу побољшања носивости и отклањања појава 
неравномерног слегања. Сва обимна насипања терена оба-
вити уз претходну припрему – нивелисање природног тла 
у подлози и на тај начин обезбедити несметано дренирање 
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и отицање воде. Могућа је изградња „лакших” објеката, са 
плитко укопаним фундаментима који не залазе у зону по-
временог или трајног водозасићења, са крутом темељном 
конструкцијом прилагођеном за услове фундирања у сла-
боносивом тлу. Изградња објеката високоградње намеће 
потребу примене конструктивних метода „дубоког” фун-
дирања. Изградња саобраћајне инфраструктуре захтева 
побољшање тла у подлози израдом насипа или његову ком-
плетну замену. Канализациону и водоводну инфраструкту-
ру обезбедити од присутног утицаја високог нивоа подзем-
не воде који може бити праћен појавом узгона. 

Делови рејона IIIA3 су прекривени насутим творевина-
ма велике моћности (долина некадашњег Репишког пото-
ка – преко 15 m). Овај подрејон углавном нема проблема 
који се тичу високог нивоа подземних вода, али су услови 
урбанизације врло ограничени, услед хетерогеног састава, 
физичко-механичких и отпорно-деформабилних својстава 
насутих наслага. Објекти високоградње са малим специ-
фичним оптерећењима могу се плитко фундирати, док је 
за веће објекте обавезно дубоко фундирање. Саобраћајни-
це и објекти комуналне инфраструктуре могу се градити уз 
претходну адекватну припрему подтла (збијање). Водовод-
не и канализационе инсталације планирати тако да се пре-
дупреде могуће појаве њиховог пуцања услед неравномер-
ног слегања тла. Овакви материјали, уколико су претежно 
глиновитог састава, посебно су склони појавама дуготрајне 
консолидације, како услед сопственог, тако и услед допун-
ског оптерећења од објеката.

РЕЈОН IIIА4 
Терен у оквиру овога рејона је са инжењерско-геолошког 

аспекта неповољан за урбанизацију. Инжењерско-геолошке 
карактеристике ових терена у природним условима су огра-
ничавајући фактор. Овај рејон обухвата условно стабилне 
падине са умиреним, потенцијалним и санираним клизи-
штима. Коришћење ових терена за урбанизацију захтева 
претходну припрему терена применом санационих и мели-
оративних мера, у смислу побољшања стабилности падина 
и обезбеђења објеката на њима. 

Само засецање падинa, без примене одговарајућих мера 
заштите, неконтролисано насипање терена и упуштање по-
вршинских вода као и непланска градња могу изазвати ак-
тивирање клизишта и оштећења постојећих и новоизграђе-
них објеката.

Терен је у приповршинском делу изграђен од лесоидних, 
делувијалних и терасних наслага које леже преко практич-
но водонепропустљивих неогених седимената. Нагиб по-
вршине терена износи од 5-100. Клизне површине се могу 
формирати најчешће на контакту лапоровитих глина и 
квартарних седимената.

Рејон IIIA4 припада неповољним теренима за урбаниза-
цију. Услед неадекватних засецања и необезбеђених дубо-
ких ископа постоји могућност да локално на овим падинама 
дође до клижења стенских маса, а самим тим и угрожавања 
целокупне стабилности падина. Приликом коришћења овог 
рејона у циљу урбанизације, треба да се испоштују следеће 
препоруке:

Изградња објеката високоградње – Уређење терена под-
разумева планирање терена и брижљиво прихватање по-
вршинских и процедних вода адекватним системима, као 
и њихово регулисано отицање. Изградња објеката високо-
градње захтева њихово положајно прилагођавање нагибима 
падина и комунално опремање свих објеката (провођење 
фекалне и кишне канализације).

Објекти високоградње се могу фундирати директно 
(плоче, унакрсно повезане траке) на дубини елиминисања 

хумизираног слоја. Обзиром да је терен у нагибу, ископом 
за објекте ће се засецати различити литолошки чланови па 
се могу очекивати неравномерна слегања. При засецима 
може доћи до неочекиваног откидања земљаних маса, по-
себно кад су засићени водом. Стабилност терена овог рејо-
на се лако може нарушити неодговарајућим засецањима и 
ископима, па се у том смислу не препоручује никаква гра-
ђевинска делатност без претходно обављених додатних гео-
техничких истражних радова на конкретној локацији.

Са геотехничког аспекта највећи број проблема везан је 
за формирање дубоких ископа и њихове заштите. При из-
градњи подземних објеката са једном до две етаже или обје-
ката са више од две етаже, ангажоваће се седименти који су 
често водозасићени, прслинско-пукотински издељени и где 
се током отворених ископа могу активирати напони сми-
цања дуж изражених пукотина. Ове чињенице указују да се 
ископи морају изводити уз конструктивно заштиту. У циљу 
заштите укопаних етажа од подземних и свих процедних 
вода, треба планирати трајно дренирање вода око и испод 
објеката одговарајућим дренажним системима, што треба 
разрадити посебним Пројектом дренажног система. 

Земљане радове по могућству изводити у сушном пери-
оду и у кампадама (избегавати широко чело ископа). Сва 
засецања адекватним мерама обезбедити, а ископе стро-
гим режимом планирати. У динамици изградње пожељно је 
прво радити објекте у нижим деловима терена како се не би 
нарушило природно стање стабилности падина.

Изградња саобраћајница у усецима или засецима захте-
ва обавезну израду одговарајуће потпорне конструкције и 
друге санационе мере, што треба детаљно пројектантски 
дефинисати. Свако неконтролисано засецање могло би 
угрозити не само стабилност засека, већ и стабилност цело-
купне падине и објеката на њој.

Веће денивелације (преко 2 m) у оквиру уређења терена 
не решавати слободним косинама већ потпорним зидовима. 
Дубоке и дуге ископе, паралелне изохипсама, избегавати, а 
уколико се изводе, морају се изводити уз одговарајуће мере 
заштите, које би биле дефинисане посебним пројектом.

Код извођења земљаних радова – ископа за линијске 
објекте инфраструктуре, ископе осигурати од обрушавања. 
Ровове затрпавати материјалом из ископа са адекватном 
збијеношћу. Ископе изводити по могућству од најнижих 
према вишим котама терена.

Материјале из ископа не треба одлагати на горњим дело-
вима падина или на деловима где њихово присуство може 
довести до промене равнотежног стања у тлу.

За сваки новопланирани објекат неопходно је урадити 
детаљна геолошка истраживања а све у складу са Законом 
о рударству и геолошким истраживањима („Службени гла-
сник РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

7.5.6. Мере енергетске ефикасности изградње
Под појмом унапређења енергетске ефикасности у згра-

дарству подразумева се континуирани и широк опсег делат-
ности којима је крајњи циљ смањење потрошње свих врста 
енергије уз исте или боље услове у објекту. Као последицу 
смањења потрошње необновљивих извора енергије (фо-
силних горива) и коришћење обновљивих извора енергије, 
имамо смањење емисије штетних гасова (СО2 и др.) што 
доприноси заштити природне околине, смањењу глобалног 
загревања и одрживом развоју земље.

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 
– Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21) уважава 
значај енергетске ефикасности објеката. Обавеза унапређе-
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ња енергетске ефикасности објеката дефинисана је у фази 
пројектовања, извођења, коришћења и одржавања (члан 4). 

Енергетска ефикасност се постиже коришћењем ефика-
сних 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 оријентаци-
ја објекта који одређују његову меру изложености споља-
шњим климатским утицајима (температура, ветар, влага, 
сунчево зрачење). Избором одговарајућег облика, оријен-
тације и положаја објекта, као и одговарајућим избором 
конструктивних и заштитних материјала, може се постићи 
енергетска повољност објекта.

У пројектовању и изградњи објеката, као и уређењу и 
одржавању слободног простора обезбедити ефикасно кори-
шћење енергије и могућност коришћења обновљивих изво-
ра енергије кроз:

– оријентацију и функционални концепт зграде тако да 
се користе природа и природни ресурси, пре свега енергија 
сунца, ветра и околног зеленила;

– коришћење нових техничких и технолошких решења;
– топлотно зонирање зграде, односно груписање про-

сторија сличних функција и сличних унутрашњих темпера-
тура;

– избор облика зграде којим се обезбеђује што је могуће 
енергетски ефикаснији однос површине и запремине омо-
тача зграде у односу на климатске факторе и намену зграде;

– одабир структуре и омотача објекта тако да се омогу-
ћи максимално коришћење пасивних и активних соларних 
система;

– коришћење природног осветљења и пасивних добита-
ка топлотне енергије зими, односно заштите од прегревања 
у току лета адекватним засенчењем; 

– оптимализацију величине отвора како би се смањили 
губици енергије, а комерцијалне и производне просторије 
планираних објеката добиле довољну количину светлости у 
складу са потребама/наменом;

– заштиту делова објекта који су лети изложени јаком 
сунчевом зрачењу зеленилом и другим мерама;

– планирање система природне вентилације (вентила-
циони канали, прозори, врата, други грађевински отвори) 
тако да буду што мањи губици топлоте у зимском периоду и 
топлотно оптерећење у летњем периоду;

– коришћење обновљивих извора енергије локације – 
сунца, подземних вода, ветра и других, применом стакле-
них башти, фотонапонских панела, соларних колектора, то-
плотних пумпи и сл.;

– коришћење ресурса геотермалне воде у функцији гре-
јања ваздуха и техничке воде у објектима и екстеријеру; 

– пројектовање система грејања тако да буде омогућена 
централна и локална регулација и мерење потрошње енер-
гије за грејање;

– пејзажно уређење и пројектовање наменских струк-
тура у слободном и јавном простору тако да допринесу за-
штити од превеликог утицаја сунчевог зрачења и негатив-
них атмосферских утицаја (ветар, падавине);

– избор мобилијара и материјала за завршну обраду јав-
них површина тако да рефлектују сунчево зрачење (хладни 
материјали);

– коришћење елеманата у екстеријеру и ентеријеру који 
обезбећују смањење температура лети и заштиту од хлад-
ноће зими (воде, фонтане, водени зидови, брисолеји, тран-
зене, конструкције које омогућавају циркулацију топлог ва-
здуха и проветравање и сл.);

– правилан одабир вегетације, у циљу смањења негатив-
них ефеката директног и индиректног сунчевог зрачења на 
објекте, као и негативног утицаја ветра;

– економичну потрошњу свих облика енергије, било да 
су они обновљиви или необновљиви; употребу енергетски 
ефикасних расветних тела; коришћење грађевинских мате-
ријала из окружења; одвајање рециклабилног отпада ради 
даље прераде. 

При пројектовању, изградњи, уређењу и одржавању јав-
них слободних површина у оквиру комплекса јавних наме-
на, саобраћајница и зелених површина применити следеће 
мере енергетске ефикасности:

– потребно је применити концепте који су штедљиви, 
еколошки оправдани и економични по питању енергената;

– максимално користити нова техничка и технолошка 
решења у циљу енергетски ефикасније градње, уређења и 
одржавања;

– водити рачуна и о економичној потрошњи свих обли-
ка енергије, било да су они обновљиви или необновљиви;

– код изградње користити грађевинске материјале из 
окружења;

– употребљавати енергетски ефикасна расветна тела;
– урбани мобилијар који захтева коришћење електричне 

енергије планирати као „самодовољан” у енергетском сми-
слу, постављањем фотонапонским панела мањих димензија 
или сличне опреме која ће из обновљивих извора енергије 
производити и обезбеђивати електричну енергију за потребе 
стубова јавне расвете, рекламних паноа, билборда, огласних 
стубова, аутобуских стајалишта, wi-fi пунктова и другог. 

Приликом пројектовања, радова на изградњи и експло-
атацији објеката придржавати се одредби Правилника о 
енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС”, 
број 61/11).

Рударско-геолошки факултет је за потребе Секретаријата 
за комуналне и стамбене послове израдио 2012. године ела-
борат „Детаљна истраживања субгеотермалних подземних 
ресурса Града Београда-потенцијали, могућности коришће-
ња и енергетска валоризација”, тако да се приликом изградње 
или реконструкције објеката могу користити подаци из наве-
деног елабората за потребе процене економске исплативости 
коришћења геотермалне енергије за грејање/хлађење.

7.5.7. Услови за приступачност простора
У даљем спровођењу плана, при решавању саобраћајних 

површина, прилаза објектима и других елемената уређења и 
изградње простора и објеката применити одредбе Правил-
ника о техничким стандардима планирања, пројектовања и 
изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и 
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама 
(„Службени гласник РС”, број 22/15).

7.5.8. Услови за евакуацију отпада
За евакуацију комуналног отпада из планираних послов-

них и вишепородичних стамбених објеката, као и објеката 
јавнх служби неопходно је набавити судове-контејнере за-
премине 1100l и габаритних димензија 1,37х1,20х1,45 m, у 
потребном броју који се одређује према нормативу: 1 контеј-
нер на 800 m² корисне површине сваког објекта појединачно.

На свим техничко-путничким станицама неопходно је 
поставити судове за смеће у којима ће се одлагати комунал-
ни и други отпад.

На подземним нивоима метроа морају се обезбедити су-
дови које ће се празнити у оквиру пунктова којима је потреб-
но обезбедити адекватан саобраћајни прилаз за комунална 
возила за одвоз смећа у складу са важећим нормативима.

На стајалиштима градског превоза треба поставити и 
уличне корипице за смеће уклопљене у амбијенталну средину.

Према Одлуци о одржавању чистоће („Службени лист 
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Града Беграда”, бр. 42/12 и 31/13) контејнери морају бити 
постављени изван јавних саобраћајних површина, на из-
бетонираним платоима, у посебно изграђеним нишама 
или боксовима у оквиру граница формираних грађевин-
ских парцела или комплекса, или у смећарама (или посебно 
одређеним просторима за те потребе) унутар самих објека-
та са обезбеђеним директним и неометаним прилазом за 
комунално возило и раднике ЈКП „Градска чистоћа”.

Смећаре градити као засебне, затворене просторије, без 
прозора, са електричним осветљењем, једним точећим ме-
стом са славином и холендером и сливником повезаним на 
канализациону мрежу, ради лакшег одржавања хигијене тог 
простора.

Отпатке другачијег састава од кућног смећа, а који не 
припадају групи опасног отпада, треба одлагати у посебне 
судове, који ће бити постављени у складу са наведеним нор-
мативима, а празниће се према потребама инвеститора и 
закљученом уговору са ЈКП „Градска чистоћа”.

До локација судова за смеће треба обезбедити дирек-
тан и неометан прилаз за комунално возило и раднике ЈКП 
„Градска чистоћа”. Ручно гурање контејнера обавља се по 
равној подлози, без степеника (тротоар обавезно мора има-
ти закошење) и износи 15 m од места за њихово постављање 
до комуналног возила. На том путу није дозвољено парки-
рање возила. У контејнере треба одлагати само отпатке са-
става као кућно смеће, док остали отпад треба депоновати у 
специјалне судове, који ће бити постављени у складу са по-
менутим нормативима, а празниће се према потребама ин-
веститора и закљученом уговору са ЈКП „Градска чистоћа”. 

При изради техничке документације за изградњу објека-
та, неопходно је од ЈКП „Градска чистоћа” прибавити ближе 
услове, а затим и сагласност на Пројекат уређења слобод-
них површина или пројекат објекта са решеним начином 
евакуације комуналног отпада.

За сваки планирани објекат у функцији шинских систе-
ма неопходно је од ЈКП „Градска чистоћа” прибавити ближе 
услове везане за тип, број и локације постављања судова.

За предметни План обављена је сарадња и добијени 
су услови ЈКП „Градска чистоћа”, бр 2253/2 од 7. фебруара 
2020. године.

Д) ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ

7.6. Саобраћајне површине

На графичким прилозима бр. 9 „Елементи детаљне раз-
раде I фаза прве линије метро система – Планирана намена 
површина” Р 1:1.000 и бр. 10 „Елементи детаљне разраде I 
фаза прве линије метро система – Регулационо-нивелаци-
они план са аналитичко-геодетским елементима за обеле-
жавање” Р 1:1.000 приказана је оријентациона траса метро 
система као и начин вођења, тачна позиција трасе и начин 
вођења ће бити тачно дефинисане кроз израду техничке до-
кументације. 

7.6.1. Мрежа саобраћајница, јавни градски превоз путника 
и паркирање

(графички прилог бр. 10 „Елементи детаљне разраде I 
фаза прве линије метро система – Регулационо-нивелацио-
ни план са аналитичко-геодетским елементима за обележа-
вање” Р 1:1.000)

ПОПИС ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА ЈАВНЕ САОБРА-
ЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

Назив површине јавне намене Ознака грађ. 
парцеле Катастарске парцеле

Нова 1 СА-1 КО Чукарица
Делови к.п.: 12456, 
12478/1, 12477, 12476, 
12475, 12474, 12461, 
12457, 12453, 12447, 
12458, 

Пешачка површина – тротар код метро 
станице Железник

СА-2 КО Железник
Делови к.п.: 7570/1, 
537, 534, 538, 539, 
540, 541, 542, 543, 
544, 601, 546, 547, 
548, 549, 550, 590, 
589, 579, 587, 612, 
613, 536, 574, 575, 
576, 577, 578, 614, 
594, 593, 214, 216, 
215, 588, 595, 225, 
592, 591,

Макишка улица СА-3 КО Чукарица
Делови к.п.: 12785/61, 
12785/62, 267/3, 
12785/1, 3424/18, 
3424/1, 276/3,

Водоводска улица СА-4 КО Жарково
Целе к.п.: 189/4, 
184/5, 3404/13, 189/3, 
187/5, 427/2, Делови 
к.п.: 183/16, 343, 
184/3, 187/6, 340/3, 
3404/3, 340/1, 341/2, 
189/1, 342/2, 341/1, 
428/6, 187/1, 428/2, 
425/1, 425/3, 342/1, 
183/5, 433/2, 3406/1,

Трговачка 1 улица СА-5 КО Жарково
Делови к.п.: 433/2, 
428/6, 428/2, 436/2, 
441, 436/1, 423/1, 

Трговачка улица СА-6 КО Жарково
Делови к.п.: 113/3, 
114, 117, 118, 3407/1, 
441, 436/2, 436/1

Пожешка улица СА-7 КО Жарково
Делови к.п.: 127/1, 
127/14, 127/7, 122/2, 
84/2, 3408/4
КО Чукарица
Делови к.п.: 13108/3, 
13108/1, 13107/1

Пожешка улица СА-8 КО Чукарица
Целе к.п.: 13098/3, 
13098/10, 13100/1, 
13100/3, 13102/5, 
13102/4
Делови к.п.: 13101/5, 
13103/4, 13101/2, 
13103/1, 13101/3, 
13104/2, 13100/4, 
13105/1, 13106/2, 
13102/2, 13105/2, 
13102/1, 13105/3, 
13106/1, 13107/1,

Пожешка улица СА-9 КО Чукарица
Целе к.п.: 13169/3, 
13044/43, 13044/40, 
13044/39, 13169/4, 
13044/37, 13044/29, 
13044/34, 13044/33, 
13044/30, 13169/2, 
13165/21, 
Делови к.п.: 13044/49, 
13165/19, 13044/52, 
13044/23, 13044/26, 
13044/22, 13044/25, 
13044/24, 13044/11, 
13044/54, 13044/58, 
13044/10, 13044/3, 
13044/2, 13165/14, 
13044/7, 13168/3, 
13165/22, 13170/1, 
13167/1, 13171/1, 
13165/20, 13123/1, 
13042/1,
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Назив површине јавне намене Ознака грађ. 
парцеле Катастарске парцеле

Пожешка улица СА-10 КО Чукарица
Делови к.п.: 10040/74, 
10040/48, 10040/75, 
10040/47, 10040/28, 
10040/27, 13884, 
10611, 13921/1,

Радничка улица СА-11 КО Чукарица
Целе к.п.: 10088/5, 
10001/8, 10084/2, 
10090/2, 10088/4, 
10090/6, 10100/5, 
10087/3, 10091/4, 
10092/4, 10094/5, 
10093/3, 10089/3, 
10001/12, 10094/3, 
10088/2, 10099/6, 
10087/2, 10085/3, 
10001/11, 10597/36, 
10001/10, 10078, 
10082, 10088/1, 
10087/1, 10091/1, 
10094/4, 10099/5, 
10090/1, 10623/2, 
10597/38, 10597/31, 
10597/29, 10075, 
10074, 10084/1, 10076, 
10083, 10001/2, 10080, 
10092/1, 10089/1, 
10085/2, 10081, 
10086, 10094/1, 10077, 
10093/1, 10073, 
10597/37, 13863/18, 
10085/1, 13863/20, 
10001/4, 10001/1, 
10597/30, 10099/1,
Делови к.п.: 10001/3, 
10001/13, 

Рампа моста на Ади (петља УМП-а) СА-12 КО Савски венац
Целе к.п.: 10671/21, 
11292/2, 11291/2, 
11298/13, 11302/6, 
10671/19, 11302/2, 
11294/2, 11123/17, 
11135, 10671/5, 
10671/4, 10671/15, 
10671/18, 10671/13, 
10671/17, 10671/14, 
Делови к.п.: 10017/5, 
10017/2, 10017/3, 
11298/4, 11297/2, 
11123/18, 11121/1, 
10018/1,

Булевар војводе Мишића СА-13 КО Савски венац
Целе к.п.: 11303/23, 
11109/3, 112 69/3, 
11108/3, 10671/22, 
10671/23, 10671/24, 
10671/7, 11271/2, 
10671/9, 10671/3, 
11108/22,,
Делови к.п.: 11268/3, 
10671/29, 10671/30, 
11271/1, 10671/31, 
11123/19, 11123/1, 
10671/3, 11108/7,

Савска улица СА-14 КО Савски венац
Делови к.п.:1508/354, 
1508/395, 836/1, 
1431/1, 836/2, 1428,

Савска улица СА-15 КО Савски венац
Делови к.п.:891/1, 
1342/1, 836/1, 
1508/395, 

Коларчева СА-16 КО Стари град
Делови к.п.: 2886, 

Трг Републике СА-17 КО Стари град
Делови к.п.:2346/1, 

Француска СА-18 КО Стари град
Делови к.п.:2284/2, 
2341, 1063/1, 

Цвијићева СА-19 КО Палилула
Делови к.п.: 39/1,

Поенкареова СА-20 КО Палилула 
Делови к.п.: 42/1

Назив површине јавне намене Ознака грађ. 
парцеле Катастарске парцеле

Цвијићева СА-21 КО Палилула
Делови к.п.:30/4, 
30/15, 30/1, 

Поенкареова СА-22 КО Палилула
Целе к.п.: 127/73, 
127/47, 127/75, 
127/74, 127/78, 
Делови к.п.: 127/71, 
127/72, 127/48, 
127/112, 127/103, 
127/49, 127/4, 127/46, 
127/45, 127/111, 
112/1, 42/1, 30/1,

Поенкареова СА-23 КО Палилула
Делови к.п.: 127/112, 
127/103, 127/17, 
127/104, 127/49, 
127/5, 127/50, 127/21, 
127/52, 127/105, 
127/109, 

Вука Врчевића СА-24 КО Палилула
Целе к.п.: 
Делови к.п.:127/10, 
127/11, 127/7, 127/31, 
127/8, 127/32, 

Вука Врчевића СА-25 КО Палилула
Делови к.п.:127/10, 
127/11, 127/12, 12/3, 

Вука Врчевића СА-26 КО Палилула
Целе к.п.: 12/11, 7/23, 
Делови к.п.: 12/7, 
127/13, 127/12, 12/2, 
161/1, 149/2, 127/11, 
149/1, 7/22, 127/59, 
12/12, 

Вука Врчевића СА-27 КО Палилула
Целе к.п.: 149/5, 
149/7, 155/3, 
Делови к.п.: 158/3, 
155/5, 155/4, 155/6, 
155/7, 158/2, 156, 
154/2, 155/1, 129/6, 
127/43, 154/1, 127/12, 
127/42, 12/3, 129/5, 
129/1, 149/1,

Вишњичка улица СА-28 КО Палилула
Целе к.п.: 129/8, 
325/2, 444/2, 324/2, 
323/2, 326/2, 321/2, 
448/2, 447/2, 154/3, 
445/2, 446/2,
Делови к.п.: 436/2, 
443/2, 442/2, 437/2, 
327/2, 439/2, 440/2, 
441/2, 155/6, 155/7, 
158/2, 156, 154/2, 
153/2, 155/1, 438/2, 
594, 157/3, 127/43, 
154/1, 595, 129/4, 
149/6, 159/1,

Вишњичка улица СА-29 КО Палилула
Целе к.п.: 330/1, 
330/3, 161/2, 334/5, 
329/2, 328/2, 162/3, 
162/4, 161/3, 161/5,
Делови к.п.: 327/2, 
162/8, 162/10, 335/6, 
162/2, 162/7, 161/1, 
159/1, 149/6, 

Вука Врчевића СА-30 КО Палилула
Целе к.п.: 
Делови к.п.:161/1, 
161/4, 161/6, 

Вишњичка улица СА-31 КО Палилула
Целе к.п.: 162/1, 
160/3, 160/2, 160/4, 
Делови к.п.: 162/13, 
165/8, 335/6, 162/2, 
165/1, 5110/3, 162/7, 
160/5, 159/1,
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Назив површине јавне намене Ознака грађ. 
парцеле Катастарске парцеле

Вишњичка улица СА-32 КО Палилула
Целе к.п.: 5110/9, 
Делови к.п.:159/1, 
159/6, 165/6, 165/1, 
165/8, 5110/3, 165/12, 

Вишњичка улица СА-33 КО Палилула
Целе к.п.:
 165/9, 165/10, 
5110/11, 165/11, 
165/3, 165/2, 165/5, 
165/4,
Делови к.п.: 234/15, 
165/6, 5110/13, 159/6, 
234/4, 159/1, 165/12,

Вишњичка улица СА-34 КО Палилула
Целе к.п.: 320/4, 
Делови к.п.:159/1, 
234/4, 234/15, 

Диљска улица СА-35 КО Палилула
Целе к.п.: 166/10, 
Делови к.п.:234/8, 
234/16, 166/6, 7/48, 
5110/3, 7/16, 5110/12, 

Диљска улица СА-36 КО Палилула
Делови к.п.: 5110/12, 

Вилине воде 1 СА-37 КО Палилула
Делови к.п.: 29/2, 

Рампа моста на Ади (петља УМП-а) ВП-1 КО Савски венац
Целе к.п.: 10001/3, 
10597/15, 10597/14
Делови к.п.: 10602/3

Рампа моста на Ади (петља УМП-а) ВП-2 КО Савски венац
Делови к.п.: 22610/1

ПОПИС ПАРЦЕЛА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ ЗА 
КОЈЕ ЈЕ ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА ДЕФИНИСАНА НЕ-
ПОСРЕДНОМ ПРИМЕНОМ ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПГР-А 

ШИНСКИХ СИСТЕМА ЗА ТРАМВАЈСКИ СИСТЕМ 

Назив површине јавне намене
Ознака 

саобраћајне 
површине

Катастарске парцеле

Део улице Савски трг, грађевинска парцела 
СА-2 дефинисана елементима детаљне 
разраде за деоницу Т5 

С-1 КО Савски венац
Делови к.п.: 811/7, 

ПОПИС ПАРЦЕЛА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ ЗА 
КОЈЕ СУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ ДЕФИНИСАНЕ ВА-

ЖЕЋИМ ПЛАНОВИМА 

Назив површине јавне намене
Ознака 

саобраћајне 
површине

Катастарске парцеле

Део улице Боре Станковића, део грађевин-
ске парцеле СА-82, планиране важећим 
Планом детаљне регулације дела Макишког 
поља („Службени лист Града Београда”, број 
153/20) 

САО-1 КО Железник
Делови к.п.: 612, 613, 
7567/1, 614, 644, 643, 
642, 641, 615, 616, 
617,

Део улице Нова 1, грађевинска парцела 
СА-68, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-2 КО Железник
Делови к.п.: 609/1, 
609/2, 610/2, 611/1, 
611/2, 610/1, 

Део улице Нова 1, грађевинска парцела СА-
137, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-3 КО Железник
Делови к.п.: 609/1, 
211, 

Део улице Нова 1, грађевинска парцела СА-
138, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-4 КО Железник
Делови к.п.: 211, 212, 
213, 214,

Део улице Нова 1, грађевинска парцела СА-
139, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-5 КО Железник
Делови к.п.: 214, 261, 
262, 

Назив површине јавне намене
Ознака 

саобраћајне 
површине

Катастарске парцеле

Део улице Нова 1, грађевинска парцела СА-
140, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-6 КО Железник
Делови к.п.: 7548, 
325, 326, 327, 244, 
245, 246, 247, 248, 
249, 250, 251, 279, 
278, 277, 276, 275, 
274, 273, 272, 269, 
268, 267, 266, 265, 
262, 252, 253, 254, 
255, 256, 257, 261, 
282, 281, 280, 271, 
270, 

Део улице Нова 1, грађевинска парцела СА-
141, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-7 КО Железник
Делови к.п.: 7548, 
325, 287, 286, 285, 
284, 283, 282, 324, 
321, 322, 323, 

Део улице Нова 1, грађевинска парцела СА-
142, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-8 КО Железник
Делови к.п.: 7570/1, 
7548, 389, 390, 391, 
348, 347, 346, 345, 
344, 343, 298, 297, 
296, 295, 294, 293, 
292, 291, 290, 289, 
352, 351, 350, 349, 
304, 305, 306, 307, 
308, 311, 312, 313, 
314, 288, 287, 315, 
316, 317, 318, 319, 
320, 321, 309, 310, 

Део улице Нова 1, грађевинска парцела СА-
143, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-9 КО Железник
Делови к.п.: 7570/1, 
385, 386, 387, 388, 
389, 390, 391, 348, 
353, 352, 356, 355, 
354, 

Део улице Нова 1, грађевинска парцела СА-
144, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-10 КО Железник
Делови к.п.: 384, 385, 
386, 371, 372, 373, 
374, 375, 376, 377, 
378, 379, 380, 381, 
382, 383, 

Део улице Нова 1, грађевинска парцела СА-
145, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-11 КО Чукарица
Делови к.п.: 12463/1, 
12463/3, 12463/2, 

Део улице Нова 1, грађевинска парцела 
СА-67, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-12 КО Чукарица
Делови к.п.: 12461, 
12463/1, 12464, 
12472/1, 12472/2, 
12472/3, 12472/4, 

Део улице Нова 1, грађевинска парцела СА-
146, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-13 КО Чукарица
Делови к.п.: 12461, 
12472/1, 12473, 

Део улице Нова 1, грађевинска парцела СА-
148, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-14 КО Чукарица
Делови к.п.: 12448/2, 
12452, 12453, 12456, 
12447, 

Део улице Нова 1, грађевинска парцела СА-
149, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-15 КО Чукарица
Делови к.п.: 13985/2, 
12422, 12423, 12424, 
12425, 12426, 12427/2, 
12428/1, 12429/1, 
12257/5, 12448/2, 
12452, 12447, 

Део улице Нова 1, грађевинска парцела СА-
150, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-16 КО Чукарица
Делови к.п.: 12413/1, 
12421, 12422, 12423, 
13985/2, 12420, 

Део улице Нова 1, грађевинска парцела 
СА-67, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-17 КО Чукарица
Делови к.п.: 12389, 
12390, 12415, 12414/1, 
12413/1, 12420, 
13985/2, 

Део улице Нова 1, грађевинска парцела СА-
151, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-18 КО Чукарица
Делови к.п.: 12389, 
12384, 12387, 
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Назив површине јавне намене
Ознака 

саобраћајне 
површине

Катастарске парцеле

Део улице Нова 1, део грађевинске парцеле 
СА-40, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-19 КО Чукарица
Делови к.п.: 12384, 
12389, 

Део улице Нова 1, део грађевинске парцеле 
СА-58, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-20 КО Чукарица
Делови к.п.: 12387, 
12389, 

Део улице Нова 1, грађевинска парцела 
СА-23, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-21 КО Чукарица
Делови к.п.: 12379, 
12380, 12385, 12387, 
12386, 12301, 12302, 
12303, 12384, 

Део улице Нова 1, грађевинска парцела СА-
152, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-22 КО Чукарица
Целе к.п.: 12350, 
12351/1, 12347/1, 
12347/2, 12351/2, 
Делови к.п.: 12354, 
12352/1, 12352/2, 
12377/2, 12377/1, 
12378, 12379, 12303, 
12346/2, 12346/1, 
12345, 12344, 12348, 
12349, 12353, 12356/1, 

Део улице Нова 1, грађевинска парцела СА-
153, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-23 КО Чукарица
Делови к.п.: 11983, 
11986, 11987, 12322/1, 
12349, 12353, 12354, 
12356/1

Део улице Нова 1, грађевинска парцела СА-
154, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-24 КО Чукарица
Делови к.п.: 11982, 
11983, 11984

Део улице Нова 1, грађевинска парцела 
СА-37, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-25 КО Чукарица
Делови к.п.: 11982, 
11983, 

Део улице Нова 1, грађевинска парцела 
СА-54, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-26 КО Чукарица
Делови к.п.: 11984, 
11983, 

Део улице Нова 1, грађевинска парцела СА-
155, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-27 КО Чукарица
Делови к.п.: 11934/5, 
11937, 11939/2, 
11943/1, 11944/3, 
11966/3, 11966/2, 
11965/1, 11981, 11982, 
11983, 11984, 

Део улице Нова 1, грађевинска парцела СА-
156, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-28 КО Чукарица
Делови к.п.: 11934/5

Део улице Нова 1, грађевинска парцела СА-
157, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-29 КО Чукарица
Делови к.п.: 11923/1, 
11924/1, 11933/1, 
11934/5, 

Део улице Нова 1, грађевинска парцела СА-
158, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-30 КО Чукарица
Делови к.п.: 11911/1, 
11916/2, 11923/2, 
11923/1, 11924/1, 
11916/5, 11916/4, 
11911/3, 11909/2, 

Део улице Нова 13, грађевинска парцела 
СА-27, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-31 КО Чукарица
Целе к.п.: 11924/11, 
11924/8, 
Делови к.п.: 11916/1, 
11924/2, 11924/9, 
11924/10, 11916/3, 
11916/2, 11923/2, 
11916/4, 11924/7, 

Део улице Нова 13, грађевинска парцела СА-
188, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-32 КО Чукарица
Делови к.п.: 11916/1, 
11924/2, 12588/1, 

Назив површине јавне намене
Ознака 

саобраћајне 
површине

Катастарске парцеле

Део улице Нова 13, грађевинска парцела СА-
189, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-33 КО Чукарица
Делови к.п.: 12785/35, 
11916/1, 12785/1, 
12588/1, 12591/14, 
12591/18,

Део улице Нова 28, грађевинска парцела 
СА-26, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-34 КО Чукарица
Делови к.п.: 12591/18, 
11912/1, 11913, 
11914/1, 11915/1, 
11916/1

Део улице Нова 28, део грађевинске парцеле 
СА-35, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-35 КО Чукарица
Делови к.п.: 12591/18

Део улице Нова 28, грађевинска парцела 
СА-31, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-36 КО Чукарица
Делови к.п.: 12588/1, 
12587/1, 12591/18

Део Саобраћајнице 1-1, грађевинска парцела 
СА-28, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-37 КО Чукарица
Делови к.п.: 12785/1, 
12591/14

Део Саобраћајнице 1-1, грађевинска парцела 
СА-20, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-38 КО Чукарица
Делови к.п.: 12591/14, 
12592/1, 12592/3, 
12591/30

Део Саобраћајнице 1-1, део грађевинске 
парцеле СА-19, планиране важећим Планом 
детаљне регулације дела Макишког поља 
(„Службени лист Града Београда”, број 
153/20)

САО-39 КО Чукарица
Делови к.п.: 12591/14, 
12591/17, 12592/1, 

Део Саобраћајнице 1-1, грађевинска парцела 
СА-180, планиране важећим Планом детаљ-
не регулације дела Макишког поља („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 153/20)

САО-40 КО Чукарица
Целе к.п.: 3484, 
1345/2, 1346/3, 
1346/4, 
Делови к.п.: 12587/3, 
12785/1, 12785/35, 
1349/1, 3424/18, 
12591/14, 3424/1, 

Део улице Нова 25, део грађевинске парцеле 
СА-32, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-41 КО Железник
Делови к.п.:609/1, 
211, 608, 601, 589, 
590, 591,

Део улице Нова 26, део грађевинске парцеле 
СА-36, планиране важећим Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20)

САО-42 КО Чукарица
Делови к.п.: 12588/2, 
12586/13, 12586/1, 
12588/4, 

Део улице Нова 25, део грађевинске парцеле 
СА-181, планиране важећим Планом детаљ-
не регулације дела Макишког поља („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 153/20)

САО-43 КО Чукарица
Делови к.п.: 12587/3, 
12587/1, 12585/4

Део улице САО6, део грађевинске парцеле 
СП20, планиране важећим Просторним 
планом подручја посебне намене уређења дела 
приобаља града Београда – подручје приоба-
ља реке Саве за пројекат „Београд на води” 
(„Службени лист Града Београда”, број 7/15)

САО-44 КО Савски венац
Делови к.п.: 1508/398, 

Део приступне саобраћајнице тунелу (зоа 
портала на Савској падини), део грађевинске 
парцеле САО1, планиране важећим Планом 
детаљне регулације тунелске везе Савске и 
Дунавске падине, градске општине Стари 
град и Савски венац („Службени лист Града 
Београда”, број 28/19)

САО-45 КО Савски венац
Делови к.п.: 474/1, 

Део улице Гаврила Принципа, део грађе-
винске парцеле С2, дефинисане важећим 
Планом детаљне регулације тунелске везе 
Савске и Дунавске падине, градске општине 
Стари град и Савски венац („Службени лист 
Града Београда”, број 153/20)

САО-46 КО Савски венац
Делови к.п.: 285, 

Део улице САО2, део грађевинске парцеле 
СП33, планиране важећим Просторним 
планом подручја посебне намене уређења дела 
приобаља града Београда – подручје приоба-
ља реке Саве за пројекат „Београд на води” 
(„Службени лист Града Београда”, број 7/15)

САО-47 КО Савски венац
Делови к.п.: 1508/332, 
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ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ПОСТОЈЕЋИХ 
САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 

Назив површине јавне намене
Ознака 

саобраћајне 
површине

Катастарске парцеле

улица Кнеза Михаила САП-1 KO Стари град
Део к.п.: 1848

улица Теразије САП-2 KO Стари град
Део к.п.: 2885

улица Македонска САП-3 KO Стари град
Део к.п.: 2369

улица Македонска САП-4 KO Стари град
Део к.п.: 2369

улица Дечанска САП-5 KO Стари град
Део к.п.: 2822

улица Цара Душана САП-6 KO Стари град
Део к.п.: 468

улица Скадарска САП-7 KO Стари град
Целе к.п.: 1476, 

улица Кијевска САП-8 КО Чукарица
Делови к.п.: 13042/1, 

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских 
и грађевинских парцела из текстуалног и графичког дела 
Плана, важе бројеви катастарских и грађевинских парцела 
из графичког прилога бр. 11 „Елементи детаљне разраде I 
фаза прве линије метро система – План грађевинских пар-
цела са смерницама за спровођење” Р 1:1.000.

Зоне метро станица за прву фазу прве метро линије 
планиране су као простори за које је потребно обезбедити 
значајну саобраћајну доступност. У том смислу, поред до-
бре пешачке доступности значајна је и интермодалност од-
носно могућност коришћења више видова у оквиру система 
јавног транспорта путника.

Са тог аспекта за сваку зону метро станице потребно је 
планирати добре пешачке комуникације између метро си-
стема и станица других видова јавног транспорта путника, 
паркинге за бицикле, као и паркинге типа „kiss and ride”.

Саобраћајницама у зони пешачке доступности свих пла-
нираних метро станица за прву фазу прве линије, саобраћа-
ју аутобуске, трамвајске и тролејбуске линије јавног транс-
порта путника са дефинисаним стајалиштима, а дуж неких 
од њих постоје или су планиране нове бициклистичке стазе.

ЗОНА А
У оквиру зоне А, која се налази у делу Макишког поља 

планирани су следећи делови метро система:
Траса метроа (прве фазе прве линије) планирана је по 

површини терена у дужини од 2,1 km.
На том делу трасе планиране су две метро станице: Же-

лезник и Макиш.
Станица Железник је почетно-завршна станица на тра-

си прве фазе прве линије метроа и непосредно уз ту стани-
цу, у оквиру ове зоне планиран је терминус система јавног 
транспорта путника и „park&ride” паркиралиште капаците-
та 550 ПМ.

Такође, у оквиру ове зоне у Блоку 9а, са приступом из 
Макишке улице, планиран је паркинг капацитета 54ПМ .

Станица Макиш је станица на којој се планира укршта-
ње два вида шинских система: метроа и железнице – БГ 
воза и планирана је као јединствени преседачки пункт.

У оквиру ове зоне планиран је и депо за метро систем 
укупне површине од око 37,3 ha са свим потребним капа-
цитетима за одржавање, управљање и гаражирање метро 
композиција. 

У оквиру метро депоа је потребно организовати:
– Дневно одржавање возних средстава;
– Превентивно одржавање возних средстава;

– Корективно одржавање возних средстава;
– Одржавање инфраструктуре;
– Гаражирање возних средстава;
– Надгледање радне мреже;
– Тестирање возних средстава.
Поред наведеног у оквиру комплекса метро депоа пла-

нирани су и следећи садржаји:
– Станица за сервисирање;
– Постројење за прање возова;
– Објекат за одржавање возова,
– Фиксно постављену радионицу за одржавање;
– Колосеке за гаражирање;
– Објекте за административне послове;
– Паркинг за аутомобиле;
– Друмски приступ за аутомобиле и камионе (за доста-

вљање робе потебне за одржавање);
– Центар за контролу рада;
– Пробни  колосек.
Део трасе метроа у оквиру зоне А од станице Ма-

киш до станице Беле воде планира се у отвореном ископу 
(cut&cover) у дужини од око 2,15 km. На овом делу трасе 
планиране су две подземне станице Жарково (кота нивеле-
те осовине метро шина на 67,95 mnv) и Беле воде кота ни-
велете осовине метро шина на 61,51 mnv). Станице са свим 
припадајућим елементима планиране су у оквиру регулаци-
је саобраћајнице Нова 1 односно Нова 13.

На подручју ове зоне предвиђено је задржавање постоје-
ћих траса аутобуских линија и увођење нових траса линија 
јавног транспорта путника сходно даљем развоју система 
јавног транспорта путника.

У обухвату границе зоне A планиране су два евакуаци-
оно-вентилациона шахта. Евакуационо-вентилационом 
шахту 1 могуће је приступити са улице Нова 1 или из улице 
Нова 13, док евакуационо-вентилационом шахту 2 могуће 
приступити из саобраћајнице Макишка.

У оквиру зоне А планирани су делови следећих саобра-
ћајница:

– Боре Станковића укупне регулације од око 45,7 m у 
оквиру које се налази обострано зеленило у оквиру регу-
лације саобраћајнице минималне ширине 9,5 m, обостране 
бициклистичке стазе ширине по 1,1 m, обостране тротоа-
ре ширине по 3 m, коловозне површине за двосмерни са-
обраћај ширине по 7 m и разделни зелени појас ширине 4 
m. У функционално рангираној уличној мрежи улица Боре 
Станковића има ранг магистралне саобраћајнице. Са ове 
саобраћајнице планира се колски приступ подручју депоа 
метроа.

– Саобраћајница Нова 1 променљиве регулације од 52,8 
m до 59 m у оквиру које се налазе обострани тротоари ми-
нималне ширине од 5 m, обострано зеленило минималне 
ширине од 1 m, обостране бициклистичке стазе ширине 1,5 
m, коловозне површине за двосмерни саобраћај ширине по 
10,5 m и разделни зелени појас различите ширине од 5 до 15 
m. У функционално рангираној уличној мрежи улица Нова 
1 планирана је као улица првог реда.

– Саобраћајница Нова 13, променљиве регулације од 35 
m до 55 m у оквиру које се налазе обострани тротоари ми-
нималне ширине од 4,5 m, обострано зеленило минималне 
ширине од 2 m, обостране бициклистичке стазе ширине 1,5 
m, коловозне површине за двосмерни саобраћај ширине по 
7 m и разделни зелени појас ширине од 5 m. У функционал-
но рангираној уличној мрежи улица Нова 1 планирана је 
као улица првог реда.

– Саобраћајница I – I, променљиве регулације од 34,5 m 
до 41 m у оквиру које се налазе обострани тротоари мини-
малне ширине од 3 m, обострано зеленило минималне ши-
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рине од 2 m, једностранa бициклистичкa стазa ширине 2,5 
m, коловозне површине за двосмерни саобраћај ширине по 
7 m и разделни зелени појас ширине од 8 m.У оквиру ре-
гулације ове саобраћајнице планиране су и аутобуске нише. 
У функционално рангираној уличној мрежи улица Нова 1 
планирана је као улица првог реда.

– Саобраћајница Нова 28 са регулационом ширином од 
28 m у оквиру које се налазе обострани тротоари ширине 
4,5 m, обостране бициклистичке стазе ширине по 1,5 m, 
обострано зеленило ширине 5 m, и коловоз за двосмерни 
саобраћај ширине 6 m. У функционално рангираној уличној 
мрежи улица Нова 28 планирана је као улица другог реда.

– Два дела Саобраћајнице Нова 24, источни са регулаци-
јом од од 32 m у оквиру које се налазе обострани тротари, 
обострана бициклистичка стаза ширине 1,5 m обострани 
зелени појас у оквиру регулације ширине 2 m, коловозне 
површине за двосмерни саобраћај ширине по 7 m и раздел-
ни зелени појас ширине 5 m. Западни дeo ове саобраћајнице 
планиран је са регулацијом од 28 m у оквиру које се налазе 
обострани тротоари ширине по 4,5 m, обостране бицикли-
стичке стазе ширине по 1,5 m, обострано зеленило у оквиру 
саобраћајнице ширине по 5 m и коловоз за двосмерни сао-
браћај ширине 6 m.

– Улица Макишка, са регулацијом од 10 m у оквиру које 
се налзе обострани тротоари ширине 1,5 m и коловоз за 
двосмерни саобраћај ширине 7 m.

У оквиру зоне А предвиђено је задржавање постојећих 
траса аутобуских линија и увођење нових траса линија јав-
ног превоза.

ЗОНА Б
У оквиру зоне Б планирана је метро станица Трговачка. 

На овом делу траса метроа се води у дубоком тунелу. Кота ни-
велете осовине метро шина на овој станици је на 92,77 mnv.

У оквиру ове зоне налазе се делови следећих саобраћај-
ница:

– Водоводска, која је планирана са регулацијом од 35,2 
m, у оквиру које се налази коловоз за двосмерни саобраћај 
ширине 9 m и обострани тротоари минималне ширине 2,4 
m. У оквиру регулације ове саобраћајнице на посматраном 
делу планирана је метро станица Трговачка. У функционал-
но рангираној уличној мрежи града ова саобраћајница је 
планирана као улица другог реда,

– Трговачка, кој а је планирана са регулацијом од 43,5 
m, у оквиру које се налазе обострани тротоари минималне 
ширине 4 m, коловоз за двосмерни саобраћај ширине 7 m за 
смер ка југу и 10,5 m за смер ка северу. У оквиру саобраћај-
нице је планирано и разделно острво ширине 8 m, у окви-
ру кога се планира вођење шинског система ка Петловом и 
Лабудовом брду. У фукционално рангираној уличној мрежи 
града улица Трговачка је планирана као магистрална сао-
браћајница.

– Трговачка 1, која представља сервисну саобраћајницу 
улици Трговачкој са источне стране и има везу са улицом 
Водоводском. Ова саобраћајница је планирана са укупном 
регулацијом од око 15,2 m, у оквиру које се налази коловоз 
за двосмерни саобраћај ширине 7 m и обострани тротоари 
минималне ширине од 2 m.

Улица Трговачка 1 не припада примарној градској улич-
ној мрежи већ има карактер и значај локалне саобраћајнице. 

Приступи метро станици Трговачка планирани су из 
зоне Водоводске улице, али и из зоне Трговачке улице. Ко-
ридори који би повезивали зону Трговачке улице на којој су 
планирана стајалишта јавног градског транспорта путника 
воде се дуж регулације саобраћајнице Трговачка 1. 

У овој зони у функцији је аутобуски подсистем јавног 
транспорта путника. 

Део саобраћајне површине СА-4, проширени тротоар у 
оквиру Водоводске улице, пејзажно-архитектонски облико-
вати:

– у складу са величином, наменом објеката у непосред-
ном окружењу и стилом њихове изградње, функционалним 
контекстом, интензитетом саобраћаја дуж контактних сао-
браћајница и др.;

– укомпоновати са положајем надземних објеката метро 
система;

– уважити главне правце кретања;
– заступљеност зелених површина минимално 20 %;
– потребно је постићи декоративност и репрезентатив-

ност простора;
– дозвољено је увођење следећих садржаја:
– биљни материјал (дрвенасте врсте, шибље, цветне вр-

сте, травњаци, покривачи тла, пузавице,...);
– површине за комуникацију (стазе, платои, степенице, 

рампе,...);
– објекти (подземна метеро станица и надземни објекти 

метро система);
– мобилијар и опрема (клупе, жардињере, корпе за от-

патке, канделабри); 
– за озелењавање користити школоване саднице деко-

ративних својстава; аутохтоне врсте вегетације које припа-
дају природној потенцијалној вегетацији, прилагодљиве на 
локалне услове средине; дозвољено је користити примерке 
егзота за које је потврђено да се добро адаптирају услови-
ма средине; користити лисно декоративне и цветне форме 
жбунастих врста и сезонског цвећа; избегавати инванзивне 
и алергене врсте;

– за засторе користити квалитетне, декоративне и трај-
не материјале, безбедне за коришћење у свим временским 
условима; 

– надземне објекте метро система треба оплеменити ра-
зличитим вегетационим формама, а у складу са целокуп-
ним начином уређења и амбијентом простора;

– примењивати дефинисане стандарде за уређење и озе-
лењавање у области пејзажне архитектуре („Уређење и озе-
лењавање у области пејзажне архитектуре” и „Кровни врто-
ви и вртови тераса”).

ЗОНА В
У оквиру зоне В планирана је реализација евакуацио-

но-вентилационог шахта. 
У зони се налази део планиране саобраћајнице Нова 3.
Регулација ове улице, локалног карактера, износи 9 m. У 

оквиру регулације планиран је коловоз ширине 6 m за дво-
смерни саобраћај и обострани тротоари ширине по 1,5 m. У 
обухвату надземне границе ове зоне налази се и саобраћај-
ни коридор за продужетак трамвајског система ка Трговач-
кој улици укупне ширине 10 m.

Приступ шахту 3 могуће је остварити из улице Пожешке 
или из улице Нова 3.

Према функционално рангираној градској уличној мре-
жи улица Пожешка је планирана као улица првог реда, док 
је улица Нова 3 планирана као део локалне уличне мреже. 

ЗОНА Г
У оквиру зоне Г планирана је метро станица Пожешка. 

На овом делу траса метроа се води у дубоком тунелу. Кота 
нивелете осовине метро шина на овој станици је на 108,16 
mnv. Станица је планирана у зони Пожешке улице на про-
стору између улица Београдског батаљона и Благоја Паро-
вића, са приступима и са једне и са друге стране Пожешке 
улице. 
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У оквиру ове зоне налазе се делови следећих саобраћај-
ница:

– Пожешка, са планираном ширином регулације на овом 
делу од 59,60 m. У оквиру планиране регулације налазе се 
обострани тротоари минималне ширине 3,5 m, зеленило са 
источне стране ширине 6,80 m, коловоз за двосмерни сао-
браћај и обостране трамвајске баштице у нивоу коловоза 
укупне ширине 15,6 m.

Трамвајске баштице се користе двонаменски и за крета-
ње трамваја и за кретање моторних возила. Улица Пожешка 
у функционално рангираној уличној мрежи града планира-
на је као улица првог реда.

– Благоја Паровића са регулацијом од око 13 m, у оквиру 
које се налази зеленило ширине око 2 m, обострани трото-
ари ширине 2 m и коловоз за двосмерни саобраћај ширине 
7 m. Улица Благоја Паровића у функционално рангираној 
уличној мрежи града планирана је као улица првог реда. 

– Београдског батаљона која на делу у обухвату зоне Г има 
регулацију ширине 9,5 m, у оквиру које се налази коловоз ши-
рине 7 m и једнострани тротоар од 2,5 m, док је на мањем делу 
у обухвату ове зоне она планирана са регулацијом од 14,5 m у 
оквиру које се налазе обострани тротоари ширине по 2 m, ко-
ловоз за двосмерни собраћај ширине 7 m и једнострано орга-
низован подужни паркинг са јужне стране улице ширине 2 m.

Улица Београдског батаљона је улица нижег ранга и ло-
калног је значаја у функционално рангираној уличној мре-
жи града. 

У овој зони у функцији је аутобуски и трамвајски подси-
стем јавног транспорта путника. 

Део саобраћајне површине СА-9, проширени тротоар 
на углу улица Благоје Паровића, Пожешке и Београдских 
батаљона потребно је пејзажно-архитектонски обликовати 
у циљу дефинисања простора у служби улаза – излаза из 
метро станице и његовог уклапања у околно градско ткиво. 
Иако је формиран у регулацији саобраћајнице, неопходно 
је да предметни простор начином свог уређења и степеном 
опремљености представља јединствену градску микроцели-
ну – јавни простор са елементима уређења сквера, при чему 
важе следећа правила:

– уважити главне правце пешачких кретања;
– просторну матрицу ускладити са положајем надзем-

них објеката метро система; кроз израду техничке докумен-
тације функционално и обликовно повезати партерно ре-
шење са изгледом надземних објеката метро система;

– обликовање партера ускладити и са величином, наме-
ном објеката у непосредном окружењу и стилом њихове из-
градње, функционалним контекстом, интензитетом саобра-
ћаја дуж контактних саобраћајница и др;

– минимална заступљеност зелених површина 20%. Овај 
норматив неопходно је задовољити у односу на део грађе-
винске парцеле СА-9, од линије коловоза до источне грани-
це парцеле;

– потребно је постићи декоративност и репрезентатив-
ност простора увођењем следећих садржаја:

– биљни материјал (дрвенасте врсте, шибље, цветне вр-
сте, травњаци, покривачи тла, пузавице...);

– површине за комуникацију (стазе, платои, степенице, 
рампе...);

– објекти (подземна метеро станица и надземни објекти 
метро система);

– мобилијар и опрема (клупе, жардињере, корпе за от-
патке, канделабри); 

– за озелењавање користити школоване саднице изра-
жених декоративних својстава; аутохтоне врсте вегетације 
које припадају природној потенцијалној вегетацији, прила-
годљиве на локалне услове средине; дозвољено је користити 

примерке егзота за које је потврђено да се добро адаптирају 
условима средине; користити лисно декоративне и цветне 
форме жбунастих врста и сезонског цвећа; избегавати ин-
ванзивне и алергене врсте; избор дрвенастих врста прила-
годити дебљини надслоја;

– за засторе користити квалитетне, декоративне и трај-
не материјале, безбедне за коришћење у свим временским 
условима; 

– надземне објекте метро система треба оплеменити ра-
зличитим вегетационим формама, а у складу са целокуп-
ним начином уређења и амбијентом простора;

– примењивати дефинисане стандарде за уређење и озе-
лењавање у области пејзажне архитектуре („Уређење и озе-
лењавање у области пејзажне архитектуре” и „Кровни врто-
ви и вртови тераса”).

ЗОНА Д
У оквиру зоне Д планирана је метро станица Парк Бано-

во брдо. На овом делу траса метроа се води у дубоком туне-
лу. Кота нивелете осовине метро шина на овој станици је на 
91,49 mnv.

У оквиру ове зоне налазе се део саобраћајнице Пожешке 
са регулацијом од 19,8 m оквиру које се налазе обострани 
тротоари минималне ширине 3,1 m, коловоз за двосмерни 
саобраћај и обостране трамвајске баштице у нивоу колово-
за укупне ширине 13,2 m.

Трамвајске баштице се користе двонаменски и за крета-
ње трамваја и за кретање моторних возила. Улица Пожешка 
у функционално рангираној уличној мрежи града планира-
на је као улица првог реда.

У овој зони у функцији је аутобуски и трамвајски подси-
стем јавног транспорта путника. 

ЗОНА Ђ
У обухвату границе зоне Ђ планиране су две метро ста-

нице Ада Циганлија и Сајам, два евакуационо-вентилацио-
на шахта, као и отворени паркинг капацитета око 600ПМ. 
На овом делу траса метроа се води у дубоком тунелу. Кота 
нивелете осовине метро шина на станици Ада Циганлија је 
на 57,319 mnv, а станице Сајам 58,2 mnv 

У оквиру ове зоне налазе се делови следећих саобраћај-
ница:

– Радничка на делу уз комплекс Старе шећеране, са про-
менљивом регулацијом минималне ширине 40,35 m, у окви-
ру које се налазе обострани тротоари минималне ширине 1,6 
m, обострано зеленило минималне ширине 2 m, коловоз за 
двосмерни саобраћај минималне ширине од по 12 m и обо-
стране бициклистичке стазе минималне ширине 1 m. Према 
функционално рангираној градској уличној мрежи улица 
Радничка је планирана као магистрална саобраћајница.

– Булевар Војводе Мишића са променљивом регула-
цијом минималне ширине 38,7 m, у оквиру које се налазе 
обострани тротоари минималне ширине 3 m, једнострано 
зеленило уз коловоз ширине 3 m, коловоз за двосмерни сао-
браћај ширине по 9 m.

У оквиру регулације ове саобраћајнице налази се и јед-
ностранa трамвајска баштица за двосмерни саобраћај ши-
рине 7,5 m. Постојећа трамвајска мрежа се у овој зони про-
стире у дужини од око 1.300 m. Булевар Војводе Мишића 
планиран је као магистрална саобраћајница.

У оквиру обухвата ове целине налази се и денивелисани 
укрштај Моста на Ади и Радничке улице „Петља Радничка”, 
у оквиру које се налазе рампе и мостовска конструкција.

Евакуационо-вентилационом шахту 4 у оквиру ком-
плекса Старе шећеране могуће је приступити из Паштрови-
ћеве улице али и из самог комплекса Старе шећеране.
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Евакуационом шахту 5 могуће је приступити са Рампе 6 
у оквиру петље „Радничка”.

Евакуационо-вентилационом шахту 6 могуће је прис ту-
пити из улице Булевар војводе Мишића.

У зони Ђ се налазе и два инграфструктурна објекта 
у функцији метро система, Трафо станица 2 и прикључ-
но-разводно постројење 1. Приступ овим трафостаницама 
могуће је остварити са рампе 6 у оквиру петље „Радничка”

Зону Ђ пресеца на мостовској конструкцији, постојећи 
и планирани железнички коридор, у оквиру кога се налази 
део постојеће магистралне двоколсечне пруге 101, Београд 
центар – Нови Београд. На овом делу планирано је проши-
рење пруге због повећања потребних капацитета у Београд-
ском железничком чвору.

У овој зони у функцији је аутобуски и трамвајски подси-
стем јавног транспорта путника. 

ЗОНА E
У оквиру зоне E планирана је метро станица Мостар. На 

овом делу траса метроа се води у дубоком тунелу. Кота ниве-
лете осовине метро шина на станици Мостар је на 59.04 mnv.

У оквиру ове зоне налазе се делови следећих саобраћај-
ница:

– Рампе петље „Мостар” преко којих се повезују улица 
Савска, мост Газела и Булевар Франше Д’ Епереа.

– Улица Дринска са регулацијом ширине од око 14,7 m у 
оквиру које се налази коловоз ширине 7,5 m за једносмер-
ни саобраћај и обострани тротоари минималне ширине 3,4 
m.Улица Дринска је у функционално рангираној уличној 
мрежи града планирана као улица првог реда. 

Непосредно уз зону Е налази се и део државног пута IA 
реда број А1 (Е-75) (петља Мостар) испод које је планира-
на траса метро линије. У случају потребе измештања траса 
постојећих и изградње нових траса инсталација у зони др-
жавних путева поменутих у оквиру описа појединих зона, 
у оквиру границе овог плана, потребно обавити сарадњу са 
ЈП Путеви Србије.

У овој зони у функцији је аутобуски и трамвајски подси-
стем јавног транспорта путника. 

Део саобраћајне површине СА-14, у границама постоје-
ћег парка Лепи изглед-три кључа потребно је уредити као 
јавну зелену површину, тако да просторно и функционално 
представља јединствену целину са парком (ЗП1-4);

– површине ван основних пешачких комуникација, тех-
ничких елемената метро система и приступа метро стани-
ци, формирати као зелене површине у земљишном суп-
страту минималне дубине 1.2 m (односно, колико техничке 
могућности омогућавају);

– за озелењавање користити лишћарске, зимзелене и 
четинарске дрвенасте и жбунасте врсте, цветне врсте (трај-
нице, перене, руже,...), травњаке, покриваче тла, пузавице и 
др., при чему треба поштовати следећа правила:

– користити аутохтоне врсте вегетације које припадају 
природној потенцијалној вегетацији, прилагодљиве на ло-
калне услове средине;

– дозвољено је користити примерке егзота за које је по-
тврђено да се добро адаптирају условима средине;

– учешће лишћарских врста треба да је доминантно у 
односу на осталу вегетацију;

– користити расаднички произведене саднице високе 
дрвенасте вегетације;

– користити лисно декоративне и цветне форме жбуна-
стих врста и сезонског цвећа;

– избегавати инванзивне и алергене врсте;
– уколико је могуће, обезбедити минимално 50% пред-

метне површине под крошњама дрвећа (ортогонална про-
јекција крошњи);

– вегетацијом формирати ивицу парка и на тај начин 
дефинисати некадашњи волумен парка Лепи изглед – три 
кључа;

– приступ (улаз/излаз) метро станици треба да буде ви-
дљив, али својим изгледом не сме да наруши визуелне и ам-
бијенталне вредности парка и јавног простора у окружењу, 
као ни да омета пешачке и бициклистичке токове;

– приступ метро станици пожељно је оплеменити ра-
зличитим вегетационим формама, а у складу са целокуп-
ним стилом и амбијентом простора;

– приликом пројектовања површина за комуникацију 
потребно је уважити постојеће правце пешачког кретања у 
парку (ЗП1-4);

– за засторе користити квалитетне и трајне материјале, 
безбедне за коришћење у свим временским условима;

– потребно је обезбедити 1–2% пада површина за кому-
никацију, чиме се омогућава дренажа површинских вода ка 
околном порозном земљишту или кишној канализацији, за 
шта је неопходно обезбедити дренажне елементе (земљане 
риголе, риголе-каналете, канале);

– овај простор је потребно опремити стандардном ин-
фраструктуром и системом за заливање;

– инфраструктурну мрежу постављати у складу са де-
финисаним минималним дистанцама за поједине врсте ин-
фраструктуре у односу на дрвенасту вегетацију;

– обавезна је израда Пројекта пејзажноархитектонског 
уређења као јединственог дела парка (ЗП1-4);

– примењивати дефинисане стандарде за уређење и озе-
лењавање у области пејзажне архитектуре („Уређење и озе-
лењавање у области пејзажне архитектуре” и „Кровни врто-
ви и вртови тераса”);

ЗОНА Ж
У оквиру зоне Ж планиран је евакуациони шахт 7. Гра-

ницом Плана је обуваћена зона око кружног тока који је 
планиран на укрштању улица Савске, Вишеградске и Ни-
колаја Кравцова. Кружни ток је планиран са три коловозне 
траке, док је део улице Вишеградске који је обухваћен гра-
ницом плана планиран за двосмерни саобраћај. 

ЗОНА З
У оквиру зоне З планирана је станица Савски трг на 

којој се укрштају прва и друга метро линија. На овом делу 
траса метроа се води у дубоком тунелу. Кота нивелете осо-
вине метро шина на станици Савски трг на линији 1 је на 
60.9 mnv, док је кота нивелете осовине шина станице Сав-
ски трг на другој метро линији 48,9 mnv.

У оквиру обухвата ове зоне нема делова саобраћајница.

ЗОНА И
У оквиру зоне И планиран је евакуационо вентилацио-

ни шахт 8.
Границом ове зоне нису обухваћени делови саобраћајне 

мреже.
Приступ шахту 8 могуће је остварити из улице Личке, 

улице Гаврила Принципа или са дела саобраћајнице која 
представља везу између улице Карађорђеве и тунела Савска 
– Дунавска падина.

ЗОНА Ј
У обухвату границе зоне Ј планирана је метро станица 

Трг Републике. На овом делу траса метроа се води у дубо-
ком тунелу. Кота нивелете осовине метро шина на станици 
Трг републике на метро линији 1 је на 79,64 mnv,

У оквиру ове зоне налазе се делови следећих саобраћај-
ница:
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– Коларчеве, са укупном регулацијом од око 25 m, у 
оквиру које се налазе обострани тротоари минималне ши-
рине од око 5,6 m и коловоз ширине 13 m намењен дво-
смерном моторном саобраћају. У функционално рангира-
ној уличној мрежи града улица Коларчева је планирана као 
улица првог реда.

– Македонске, са укупном регулацијом од око 2 m, у 
оквиру које се налазе обострани тротоари минималне ши-
рине од око 4,6 m и коловоз ширине 10,5 m намењен дво-
смерном моторном саобраћају. У функционално рангираној 
уличној мрежи града улица Македонска је планирана као 
улица првог реда.

– Улица Трг републике са регулацијом од око 19,3 m, у 
оквиру које се налази коловоз за двосмерни саобраћај шири-
не 14,2 m и тротоар са источне стране ширине од око 5,1 m.

Са западне стране ове улице налази се плато Трга репу-
блике. У функционално рангираној уличној мрежи града 
улица Трг републике је планирана као улица првог реда. 

– Васе Чарапића са регулацијом од 14,3 m, у оквиру које 
се налази коловоз за двосмерни саобраћај ширине 7,5 m и 
тротоар са источне стране ширине од око 6,8 m.

Са западне стране ове улице налази се плато Трга репу-
блике. У функционално рангираној уличној мрежи града 
улица Васе Чарапића је планирана као улица првог реда. 

– Француска улица, са минималном ширином регула-
ције на делу Плана од око 19,3 m, у оквиру које се налазе 
обострани тротоари минималне ширине 3,6 m и коловоз за 
двосмерни саобраћај минималне ширине 9 m. У функцио-
нално рангираној уличној мрежи града улица Француска је 
планирана као улица првог реда. На делу од улице Трг репу-
блике до Булевара деспота Стефана регулациоја ове улице 
се шири на 51,8 m у оквиру које се налазе тротоари промен-
љиве ширине од око 7,1 m, и коловоз за двосмерни саобра-
ћај ширине 16,5 m. Са источне стране овог дела улица фор-
мира се пешачка површина ширине око 28 m. 

– Булевар деспота Стефана са регулацијом од 23,4 m. У 
оквиру регулације ове саобраћајнице налазе се обострани 
тротоари минималне ширине 6,4 m, и коловоз са двосмер-
ни саобраћај ширине 10,5 m. У функционално рангираној 
уличној мрежи града Булевар деспота Стефана је планиран 
као улица магистрална саобраћајница.

– Дечанска са регулацијом од 27,1 m и обостраним тро-
тоарима променљиве ширине.

Са западне стране улице у оквиру регулације формиран је 
паркинг простор под углом ширине 5 m док је ширина тро-
тоара 2 m, са источне стране улице тротоар је ширине 8,1 m. 

У овој зони у функцији је аутобуски и тролејбуски под-
систем јавног транспорта путника. 

Део саобраћајне површине СА-18, проширени тротоар 
између Трга републике и улица Француске и деспота Стефа-
на потребно је пејзажно-архитектонски обликовати у циљу 
дефинисања простора у служби улаза – излаза из вестибила 
(предворја метроа) и његовог уклапања у околно градско 
ткиво. Иако је формиран у регулацији саобраћајнице, не-
опходно је да предметни простор начином свог уређења и 
степеном опремљености представља јединствену градску 
микроцелину – јавни простор са елементима уређења скве-
ра, при чему важе следећа правила:

– уважити главне правце пешачких кретања;
– просторну матрицу ускладити са положајем надзем-

них објеката метро система; кроз израду техничке докумен-
тације функционално и обликовно повезати патерно реше-
ње са изгледом надземних објеката метро система;

– обликовање партера ускладити и са величином, наме-
ном објеката у непосредном окружењу и стилом њихове из-
градње, функционалним контекстом, интензитетом саобра-
ћаја дуж контактних саобраћајница и др;

– минимална заступљеност зелених површина 20%. Овај 
норматив неопходно је задовољити у односу на део грађе-
винске парцеле СА-18, од линије коловоза до границе пар-
целе Установа културе – Трг републике;

– потребно је постићи декоративност и репрезентатив-
ност простора увођењем следећих садржаја:

– биљни материјал (дрвенасте врсте, шибље, цветне вр-
сте, травњаци, покривачи тла, пузавице...);

– површине за комуникацију (стазе, платои, степенице, 
рампе...);

– објекти (подземна метеро станица и надземни објекти 
метро система);

– мобилијар и опрема (клупе, жардињере, корпе за от-
патке, канделабри); 

– за озелењавање користити школоване саднице изра-
жених декоративних својстава; аутохтоне врсте вегетације 
које припадају природној потенцијалној вегетацији, прила-
годљиве на локалне услове средине; дозвољено је користити 
примерке егзота за које је потврђено да се добро адаптирају 
условима средине; користити лисно декоративне и цветне 
форме жбунастих врста и сезонског цвећа; избегавати ин-
ванзивне и алергене врсте; избор дрвенастих врста прила-
годити дебљини надслоја;

– за засторе користити квалитетне, декоративне и трај-
не материјале, безбедне за коришћење у свим временским 
условима; 

– надземне објекте метро система треба оплеменити ра-
зличитим вегета ционим формама, а у складу са целокуп-
ним начином уређења и амбијентом простора;

примењивати дефинисане стандарде за уређење и озеле-
њавање у области пејзажне архитектуре („Уређење и озеле-
њавање у области пејзажне архитектуре” и „Кровни вртови 
и вртови тераса”).

ЗОНА К
У обухвату границе зоне К планирана је метро станица 

Скадарлија. На овом делу траса метроа се води у дубоком 
тунелу. Кота нивелете осовине метро шина на станици Ска-
дарлија на метро линији 1 је на 65,64 mnv.

У оквиру ове зоне налазе се делови следећих саобраћај-
ница:

– Цара Душана, се регулациј ом од 40,8 m на најужем 
делу у обухвату ове зоне. У оквиру регулације планирани су 
обострани тротоари минималне ширине 7,1 m коловози за 
двосмерни саобраћај ширине по 7 m као и разделно острво 
ширине 2 m. У оквиру крајњих саобраћајних трака положе-
не су трамвајске шине за вођење трамваја.

У функционално рангираној уличној мрежи града улица 
Цара Душана планирана је као улица првог реда.

У овој зони у функцији је аутобуски и трамвајски подси-
стем јавног транспорта путника. 

ЗОНА Л
У обухвату зоне Л планирана је метро станица Дунав. 

На овом делу траса метроа се води у дубоком тунелу. Кота 
нивелете осовине метро шина на станици Дунав на метро 
линији 1 је на 60,4 mnv,

У оквиру ове зоне налазе се делови следећих саобраћај-
ница: 

– Цвијићева са регулацијом од око 35,4 m у оквиру које 
се налазе обострани тротоари минималне ширине од 4,7 m, 
зеленило у оквиру регулације са западне стране улице ши-
рине 5 m, управни паркинг са источне стране улице шири-
не 5 m, разделно оство ширине 2 m које раздваја коловозе 
за једносмерни саобраћај ширина по 7 m. У функционално 
рангираној уличној мрежи града улица Цара Душана пла-
нирана је као улица другог реда.
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– Планирани продужетак улице Цвијићеве на делу изме-
ђу улице Поенкареове и улице Вилине воде са регулацијом 
од 17 m, у оквиру које се налази обострани тротоар ширине 
по 2,5 m и коловоз за двосмерни саобраћај ширине 12 m. 

Границом Л обухваћена је у делу раскрснице са улицом 
Цвијићевом и Поенкареова улица која је ширине регулације од 
око 25,1 m у оквиру које се налазе обострани тротоари, бици-
клистичка стаза, зеленило и коловоз за двосмерни саобраћај.

У овој зони у функцији је аутобуски подсистем јавног 
транспорта путника. 

Ради остварења континуитета Линијског парка, проду-
жетак Цвијићеве улице се води денивелисано у односу на 
парк, односно у оквиру парцеле СА-80 планира се наставак 
Линијског парка изнад саобраћајнице, у складу са правили-
ма датим у поглављу 7.9.1 Парк.

ЗОНА Љ
У обухвату зоне Љ планирана је метро станица Панче-

вачки мост. На овом делу траса метроа се води у дубоком 
тунелу. Кота нивелете осовине метро шина на станици 
Панчевачки мост на метро линији 1 је на 63,9 mnv. У зони 
ове метро станице планирано је укрштање метро система и 
БГ воза, као и повезивање са аутобуским линијама система 
ЈГТ путника јер се у обухвату ове зоне налази постојеће ау-
тобуска окретница Панчевачки мост.

У оквиру ове зоне налазе се делови следећих саобраћај-
ница:

– Поенакреова улица са регулацијом од 17 m, у оквиру 
које се налазе обострани тротоари ширине по 2 m и коло-
воз за двосмерни саобраћај ширине 13 m. Ова улица на делу 
плана се завршава кружном окретницом. У функционално 
рангираној уличној мрежи града улица Цара Душана пла-
нирана је као улица другог реда.

У обухвату зоне Љ налази се део државног пута IБ реда 
број 17 (Панчевачки мост) испод кога се води траса метроа. 
У случају потребе измештања траса постојећих и изградње 
нових траса инсталација у зони државних путева помену-
тих у оквиру описа појединих зона, у оквиру границе овог 
плана, потребно обавити сарадњу са ЈП Путеви Србије.

У оквиру границе ове зоне налази се и постојећи ауто-
буски терминус на коме терминира 5 аутобуских линија јав-
ног градског транспорта путника, као и железничка стани-
ца Панчевачки мост која се налази на траси БГ воза.

У обухвату ове зоне планиран је и евакуационо – венти-
лациони шахт 9. Приступ шахту могуће је остварити преко 
Поенакреове улице или улице Вилине воде.

У овој зони у функцији је аутобуски подсистем јавног 
транспорта путника, као и станица БГ воза – „Панчевачки 
мост”. 

ЗОНА М
У обухвату зоне М планирана је метро станица Кара-

бурма. Кота нивелете осовине метро шина на станици Ка-
рабурма на метро линији 1 је на 66 mnv. У овој зони се мења 
начин вођења трасе метроа тако што се траса из дубоког ту-
нела прелази у отворени ископ (cut&cover). За овај прелаз у 
вођењу трасе планирано је привремено заузеће простора у 
зони Панчевачког моста.

У оквиру ове зоне налазе се делови следећих саобраћај-
ница:

– Вишњичка, са променљивом регулацијом чија је мини-
малне ширина на простору у обухвату ове зоне око 40,41 m, 
оквиру које се налази обострани тротоар променљиве ши-
рине, минимум 2,6 m, једнострана двосмерна бициклистич-
ка стаза ширине 2,2 m, једнострани или обострани управни 

паркинг у зависности од дела саобраћајнице, ширине 5 m, 
коловоз ширине 14 m (2x7 m) за двосмерни саобраћај, као 
и разделно острво ширине од 7,5 до 11 m, планираног за во-
ђење трамвајског система. Улица Вишњичка је у планираној 
уличној мрежи града планирана као магистрална саобра-
ћајница;

– Улица Вука Врчевића са променљивом регулацијом 
минималне ширине од 12,6 m, у оквиру које се налазе обо-
страни тротоари минималне ширине 2 m, коловоз за дво-
смерни саобраћај ширине 7 m. На појединим деловима ове 
улице планиран је паркинг у оквиру саобраћајнице шири-
не 5 m. Улица Вука Врчевића планирана је као део локалне 
уличне мреже;

– Улица Вука Врчевића 1 са планираном регулацијом 
ширине 9 m, у оквиру које се налазе обострани тротоари 
ширине по 1,5 m и коловоз за двосмерни саобраћај ширине 
7 m. Улица Вука Врчевића 1 планирана је као део локалне 
уличне мреже;

– Улица Диљска са регулацијом од 26,5 m у оквиру које 
су планирани обострани тротоари ширине по 3 m, коловоз 
за двосмерни саобраћај ширине 13 m (2x6,5 m) и средишњи 
разделни појас за вођење трамвајског система ширине 7,5 m. 
Улица Диљска је у оквиру функционално планиране уличне 
мреже града планирана као улица локалног карактера. 

У обухвату границе зоне М планиране су и два инфра-
структурна објекта у функцији метро система, трафоста-
ница 4 и прикључно-разводно постројење 2. Приступ овим 
трафостаницама могуће је остварити из Диљске улице.

Метро станица Карабурма је почетно-завршна станица 
на траси прве фазе прве линије метроа и непосредно уз ту 
станицу, у оквиру ове зоне планирано је „park&ride” парки-
ралиште оријентационог капацитета 400 ПМ.

У обухвату ове зоне планирани су и евакуационо-вен-
тилациони шахтови 10 и 11. Приступ шахтовима могуће је 
остварити из улица Вука Врчевића односно Вишњичке улице.

Шахту 11 могуће је приступити и преко планираног 
„park&ride” паркиралишта.

У овој зони у функцији је аутобуски подсистем јавног 
транспорта путника. 

За предметни План обављена је сарадња и добијени су 
услови ЈП Путеви Србије број 953-19812/21-1 од 23. септем-
бра 2021. године

7.6.2. Зелене површине у оквиру регулације јавних саобра-
ћајних површина

У обухвату трасe прве фазе прве линије метроа, а у ре-
гулацији саобраћајница налазе се постојеће трасе дрворе-
да (улице: Водоводска, Косте Главинића, Васе Пелагића, 
Булевар војводе Мишића, Савска, Немањина, Француска, 
Симина, Господар Јевремова, Господар Јованова, Скадар-
ска, Кнез Милетина, Гундулићев венац, Комнен барјактара, 
Венизелисова, Жоржа Клемансоа, Цариградска, Цетињска, 
Цара Душана), на Тргу републике, као и у регулацији петље 
на прилазу Мосту Газела. Евидентиране трасе дрвореда, као 
кључни елементи зелене инфраструктуре града, предста-
вљају Еколошко и естетско функционалне просторе у урба-
ном ткиву и у целости се штите.

Приликом извођења радова обавезно је:
– сачувати у највећој мери постојеће трасе дрвореда, као 

и постојећа дрворедна стабла;
– дрворедна стабла обезбедити од оштећења за време 

манипулације возилима и грађевинским маштинама; при-
ликом земљаних радова коренов систем мора остати нео-
штећен; ископ земље у непосредној близини стабла обавити 
ручно, како би се сачувао коренов систем и надземни дело-
ви дрвећа;
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– у случајевима када се због изградње метроа отворе-
ним ископом уништава постојећа траса дрвореда, након 
завршетка радова обавезно је формирати нови дрворед, на 
траси постојећег или у непосредној близини (у профилу са-
обраћајнице која се успоставља надземно), у складу са тех-
ничким могућностима;

– за формирање новог дрвореда потребно је користити 
школоване саднице лишћара, мин. висине 3,5 m, стабло чи-
сто од грана до висине од 2,5 m и прсног пречника најмање 
15 cm;

– одабир врста за формирање дрвореда прилагодити 
просторним могућностима и станишним условима;

– користити претежно аутохтоне биљне врсте које припа-
дају природној потенцијалној вегетацији, прилагодљиве на 
локалне услове средине, са дугим вегетационим периодом;

– није дозвољено коришћење инванзивних и алергених 
врста;

– стабла садити на минималном растојању 5–10 m (у за-
висности од одабране врсте); 

– садњу дрворедних садница ускладити и са планира-
ним колским прилазима објектима;

– растојање грађевинске линије од осовине дрворедног 
стабла треба да је ≥ 2,5 m;

– за озелењавање ивичних разделних трака – травних 
баштица, поред садње дрворедних стабала, треба користи-
ти травни покривач, ниже форме перена и шибља;

– травне баштице, осим стандардног озелењавања, треба 
да представљају одрживи урбани дренажни систем, одно-
сно средство за управљање кишницом, конструисано тако 
да опонаша природне системе за одводњавање;

– травне баштице треба да буду прекинуте на местима 
колских прилаза објектима;

– обезбедити физичку заштиту дебла младих дрворед-
них стабала од механичких оштећења и временских непо-
года;

– обезбедити заливни систем; 
– за евентуалну сечу одраслих, вредних примерака ден-

дрофлоре потребно је прибавити сагласности надлежне ин-
ституције пре почетка извођења радова, како би се уклања-
ње вегетације свело на најмању могућу меру; и

– током извођења радова неопходно је присуство надле-
жних служби ЈКП „Зеленило–Београд”.

Потребно је извршити озелењавање отворених паркинг 
простора садњом дрворедних садница у травним баштица-
ма. Дрвеће треба садити у задњој трећини простора за пар-
кирање, и то: код управног и косог паркирања на свака два 
до три места (зависно од врсте) засадити једно дрворедно 
стабло, док код подужног паркирања на свака два места за-
садити једно дрворедно стабло. Дрворедна стабла треба да 
су школоване саднице лишћара, минималне висине 3,5 m, 
стабло чисто од грана до висине од 2,5 m и прсног пречника 
најмање 15 cm. Травне баштице, осим стандардног озелења-
вања, могу да представљају одрживи урбани дренажни си-
стем, односно средство за управљање кишницом, констру-
исано тако да опонаша природне системе за одводњавање.

7.6.3. Комуналне стазе
(графички прилог бр. 9 „Елементи детаљне разраде I фаза 

прве линије метро система – Планирана намена површина” 
Р 1:1.000)

Назив површине јавне намене Ознака грађ. 
парцеле Катастарске парцеле

Комунална стаза КМС-1 КО Палилула
Делови к.п.: 149/2, 
127/42, 129/1, 129/6, 
12/3, 127/12

Комунална стаза КМС-2 КО Палилула
Целе к.п.: 12/9, 
127/40, 12/4, 127/38, 
Делови к.п.: 127/11, 
127/13, 12/2, 12/7, 
12/16,

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских и 
грађевинских парцела из текстуалног и графичког дела пла-
на, важе бројеви катастарских и грађевинских парцела из 
графичког прилога бр. 11 „Елементи детаљне разраде I фаза 
прве линије метро система – План грађевинских парцела са 
смерницама за спровођење” Р 1:1.000.

У оквиру зоне М планиране су и комуналне стазе К1 и К2.
Комуналне стазе су намењене за трасирање инфрструк-

туре и њено одржавање
Комунална стаза К1 планирана је са регулацијом од 10,8 

m а комунална стаза К2 са регулацијом од 5 m.
Са ових комуналних стаза није дозвољен приступ на 

планиране грађевинске парцеле. 

7.6.4. Железница (ЖЕЛ)
(графички прилог бр. 9 „Елементи детаљне разраде I фаза 

прве линије метро система – Планирана намена површина” 
Р 1:1.000)

Назив површине јавне намене
Ознака 

железничке 
површине

Катастарске парцеле

Део грађевинске парцеле ЖЕЛ-1, планиране 
важећим Планом детаљне регулације дела 
Макишког поља („Службени лист Града 
Београда”, број 153/20)

ЖЕЛ-1 КО Чукарица
Целе к.п.: 12445/1
Делови к.п.: 13985/2, 
12429/2, 12257/6, 
12430, 12448/1, 12443, 
12444/2, 12445/2, 
12448/2, 12444/1, 
12447, 12446, 12478/1, 
12479, 12477, 12476, 
12471/1, 12475, 
12474, 12473, 12472/1, 
12472/2, 12472/3, 
12472/4, 12466, 12464

Границом I фазе прве линије метро система обухваћен је 
део трасе планиране двоколосечне пруге у систему БГ воза, 
деоница Макиш – Београд Ранжирна, која представља про-
ширење постојеће пруге Београд Ранжирна – Раковица, као 
дела Линије 3 БГ:воза Макиш – Ж.С. Карабурма. 

Железничку пругу реализовати у оквиру коридора де-
финисаног овим планом.

Услови за изградњу железничке пруге за БГ воз:
– Саобраћајнице су планиране паралелно са коридором 

пруге тако да размак између железничке пруге и и саобра-
ћајнице буде толики да се између њих могу поставити сви 
уређаји и постројења потребни за обављање саобраћаја на 
прузи и путу, с тим да минимална ширина појаса износи 8 
m (пружни појас) рачунајући управно на осовину најбли-
жег колосека до најближе тачке горњег строја пута.

– Укрштај водовода, канализације, продуктовода са же-
лезничком пругом је могуће планирати под углом од 900, а 
изузетно под углом који не може бити мањи од 600. Дубина 
укопавања испод железничке пруге мора износити мини-
мум 1,8 m, мерено од коте горње ивице прага до коте гор-
ње ивице заштитне цеви цевовода. Паралелно вођење трасе 
комуналне инфраструктуре са трасом железничке пруге, 
планирати тако да се иста води изван пружног појаса.

– Одводњавање површинских вода мора бити контроли-
сано решено тако да се води на супротну страну од трупа 
железничке пруге.

– Планиране водне површине – отворене канале је мо-
гуће предвидети паралелно са трасама железничких пруга, 
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али тако да најближа ивица канала буде на растојању не ма-
њем од 25 m рачунајући управно на осу колосека железнич-
ке пруге.

– На почетно – завршној станици планиране линије 3 
БГ воза, Ж.С. Макиш (на линији Макиш – Ж.С. Карабурма) 
планирано је укрштања са линијом 1 метро система, чиме 
се остварује мултимодалност система јавног превоза пут-
ника. 

– Све елементе предметне пруге планирати у складу са 
Законом о железници („Службени гласник РС”, број 41/18) 
и Законом о безбедности у железничком саобраћају („Слу-
жбени гласник РС”, број 41/18).

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКУ 
СТАНИЦУ

зона станице – Зона станице се налази у оквиру коридора железнице 
како је приказано на одговарајућем графичком прило-
гу бр. 10 Регулационо-нивелациони план са аналитич-
ко-геодетским елементима за обележивање – I фаза прве 
линије метро система Р 1:1.000.

намена – Железница.
– Станица јавног транспорта путника на коридору же-
лезнице, са припадајућим садржајима (билетарнице, са-
нитарни чворови, канцеларије, техничке просторије) и 
хоризонталне и вертикалне комуникације.
– У оквиру станице могу се наћи и комерцијални садр-
жаји (трговина и угоститељство).
– Планирани садржаје (билетарница, санитарни чворо-
ви и комерцијални садржаји) могуће је објединити за по-
требе железничке станице Макиш и могу се користити 
за потребе метро станице Макиш

број објеката у оквиру 
зоне 

– У оквиру зоне дозвољена је изградња једног објекта.

положај објекта – Објекат поставити у оквиру зоне станице.
индекс заузетости – Максимални индекс заузетости је 100%.
висина венца станице – Објекат је могуће реализовати у више етажа. Мини-

мална светла висина етаже је 3,20 m.
– Максимална кота венца објекта је 9 m, од коте тротоа-
ра са које је планиран приступ објекту станице.

приступ објекту 
станице

– Приступ железничкој станици Макиш пројектовати 
као обједињени приступ са метро станицом Макиш.
– Приступе обезбедити степеницама, ескалаторима и 
лифтовима, као и потходницима, уколико су потребни. 
– Уколико се укаже потреба за потходницима, ради 
остваривања међусобне везе метро и железничке ста-
нице, минималне ширина отвора за кретање пешака је 5 
m односно, потребно је да димензије подземних прола-
за буду у складу са техничким нормативима из области 
противпожарне заштите, а имајући у виду предвиђени 
број људи који се могу наћи у деловима пролаза.
– Приступ станици мора бити у складу са Правилником 
о техничким стандардима планирања, пројектовања и 
изградње објеката којима се осигурава несметано крета-
ње и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама („Службени гласник РС”, број 22/15).

кота пода приземља – Кота приземне етаже биће дефинисана техничком до-
кументацијом приликом решавања јединственог при-
ступа са метро станицом Макиш. 

архитектонско 
обликовање

– Објекат пројектовати у духу савремене архитектуре уз 
примену савремених материјала у складу са наменом.
– Потребно је максимално користити нова технич-
ко-технолошка решења у циљу енергетски ефикасније 
градње.
– Кров пројектовати као раван, односно плитак коси 
кров (до 15 степени) са одговарајућим кровним покри-
вачем.

однос према комуналној 
инфраструктури

– Минимални степен опремљености комуналном ин-
фраструктуром станице је прикључак на водоводну, ка-
нализациону, електроенергетску и телекомуникациону 
мрежу.

инжењерско-геолошки 
услови 

– Зона железничке станице се налази у инжењерско-гео-
лошком рејону IIБ2. Инжењерско-геолошка својства 
ових терена условљавају извесна ограничења при урба-
низацији простора. Овај рејон обухвата природне делове 
алувијалних равни изнад коте 72 mnv. Коришћење ових 
терена при урбанизацији захтева потпуније дефинисање 
својстава терена у зони самог објекта у зависности од 
типа објекта и режима градње. Због високог нивоа под-
земне воде овај део терена представља условно повољне 
терене са већим ограничењима при урбанизацији. Ко-
ришћење ових терена за урбанизацију захтева примену 
адекватних мера у циљу елиминисања негативног утица-
ја подземне воде. То се постиже издизањем – насипањем 
терена адекватним материјалом уз прописно збијање и 
претходно уклањање хумусног покривача и насипа не-
повољних карактеристика. У делу терена где су присутна 
повремена забарења треба рачунати са обимнијим ме-
лиоративним радовима (насипање и збијање). Објекте 
нивелационо поставити тако да не иду испод коте 72 m 
у супротном, обавезно предвидети израду одговарајућег 
дренажног система.
– За планирани објекат неопходно је урадити детаљна 
геолошка истраживања а све у складу са Законом о ру-
дарству и геолошким истраживањима („Службени гла-
сник РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

остали услови – Потребно је планирати евакуационе излазе у складу са 
Правилником о техничким нормативима за заштиту од 
пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне 
намене („Службени гласник РС”, број 22/19).
– Обезбедити приступни пут за ватрогасна возила до 
станице, сходно Правилника о техничким нормативима 
за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ва-
трогасна возила у близини објеката повећаног ризика од 
пожара („Службени лист СРЈ”, број 8/95),
– Обавезна је хидрантска мрежа за гашење пожара, сход-
но Правилнику о техничким нормативима за инстала-
ције хидрантске мреже за гашење пожара („Службени 
гласник РС”, број 3/18).

посебни услови – Потребно је да у свим планираним објектима, на уда-
љености од 1.100 m од места хемијског удеса са опасном 
материјом хлор, буду обезбеђене одговарајуће заштит-
не маске или изолациони апарати за дисање и заштит-
на одела, за све запослене и посетиоце новоизграђених 
објеката.

7.6.5. Метро (МЕТ)
(графички прилог бр. 9 „Елементи детаљне разраде I фаза 

прве линије метро система – Планирана намена површина” 
Р 1:1.000 и графички прилог бр. 10 „Елементи детаљне раз-
раде I фаза прве линије метро система – Регулационо-ни-
велациони план са аналитичко-геодетским елементима за 

обележавање” Р 1:1.000)

Назив површине јавне намене Ознака грађ. 
парцеле Катастарске парцеле

Метро

MET-1

КО Чукарица
Делови к.п.: 13985/2, 
12413/2, 12411, 
12427/1, 12428/1, 
12429/1, 12257/5, 
12448/2, 12444/1, 
12447, 12446, 12456, 
12478/1, 12477, 12476, 
12475, 12474, 12461, 
12473, 12472/1, 
12472/2, 12472/3, 
12472/4, 12464, 
12463/1, 12463/3

MET-2 КО Чукарица
Делови к.п.: 12463/3

MET-3
КО Чукарица
Делови к.п.: 12463/3, 
12463/2
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Назив површине јавне намене Ознака грађ. 
парцеле Катастарске парцеле

MET-4

КО Железник
Делови к.п.: 384, 385, 
386, 387, 388, 389, 
390, 391, 348, 347, 
346, 345, 344, 343, 
226, 534, 231, 342, 
341, 340, 339, 338, 
337, 336, 335, 334, 
333, 332, 331, 230, 
229, 228, 232, 329, 
328, 243, 242, 241, 
240, 239, 237, 236, 
235, 234, 233, 371, 
372, 373, 374, 375, 
376, 377, 378, 379, 
380, 381, 382, 383,

MET-5 КО Железник
Делови к.п.: 534, 536,

MET-6

КО Железник
Делови к.п.: 7570/1, 
537, 538, 539, 540, 
541, 542, 543, 544, 
546, 547, 548, 549, 
550, 551, 552, 590, 
589, 579, 612, 613, 
536, 553, 572, 574, 
575, 576, 577, 578, 
614, 615, 616, 573, 
592, 591,

MET-7 КО Чукарица
Делови к.п.: 10095, 

Услови за изградњу трасе метроа:
– У обухвату I фазе прве линије метро система планиран 

је коридор за метро линију 1, односно простор за смештај 
два колосека ширине 1.435 mm, са међусобним растојањем 
оса колосека од 3,5 m и заштитним појасом од мин. 3 m од 
спољне ивице шине.

– Приказана траса наведене метро линије је дефинисана 
елементима ситуационог плана и подужног профила. При-
ликом даље разраде кроз техничку документацију могуће 
су измене елемената ситуационог и нивелационог плана у 
оквиру дефинисаних грађевинских парцела а у циљу разра-
де или побољшања техничког решења. 

– Није планирано укрштање друмских саобраћајница и 
пешачких стаза са трасом метроа у нивоу.

– Стамбени и пословни објекти планирани су ван ко-
ридора метроа, односно на удаљености мин. 6 m од спољне 
ивице шине.

– Планирани објекти изнад или у непосредној близи-
ни коридора не смеју својом изградњом и експлоатацијом 
угрожавати безбедност одвијања метро саобраћаја.

– Површине за платформе (пероне) планирати мин. ши-
рине 4 m и орјентационе дужине макс. 120 m.

Стандарди и правила уређења и грађења којима ће се 
обезбедити могућност реализације трасе метроа биће де-
таљно разрађени кроз израду техничке докумнтације. 

Остали параметри за пројектовање:
– Максимална оперативна брзина композиција на траси 

је 80 km/h;
– Максимални подужни нагиб 4,0%, изузетно 4,5% у 

случају других условљености, а на основу провере кроз тех-
ничку документацију;

– Статична ширина возних средстава 2,7 m;
– Висина вагона 3,8 m;
– Ширина колосека 1.435 mm;
– Минимални радијус хоризонталне кривине на траси 

износи Rmin = 150 m, за трасу у плитком ископу и по тере-
ну, односно Rmin = 250 m за трасу у дубоком тунелу, док је 
минимални радијус кривине у депоу Rmin = 90 m.;

– Станице пројектовати у правцу дужине 120 rn, без 
надвишења (0%) и без подужног нагиба (0%);

– Минимални радијус вертикалне кривине на траси 
износи Rmin = 3.200 m, изузетно Rmin = 2.500 m у случају 
других условљености, а на основу провере кроз техничку 
документацију;

– За мрежу линија београдског метроа утврђен је размак 
између оса колосека 3,5 m;

– Растојање између осе колосека и ивице станичне плат-
форме износи 1.485 mm;

– Растојање између врха шине и станичне платформе из-
носи 1.150 mm;

– Дужина кола у оквиру композиције износи 18 m, тро-
делне гарнитуре 54 m, а четвороделне 72 m, висина кола 
орјентационо 3,85 m;

– Точкови на возним гарнитурама морају бити челични;
– Напајање система планира се системом треће шине са 

напоном од 1.500 VDC;
– Режим вожње возова у метро систему – аутоматски;
– Капацитет станичних платформи планира се мини-

мум за четвороделну возну гарнитуру као и према прогно-
зираном броју путника;

– Ширина станичне платформе планира се за несметано 
обављање свих функција путника и техничког особља, че-
кање, кретање, информисања, минимум 4 m;

– Ниво услуге за станице Београдског метроа за пешачки 
поток 0,7 путника/m², a за простор чекања 1,4 путника/m².

На грађевинској парцели МЕТ-7 планира се изградња 
објекта у функцији метро станице.

Предметни објекат пројектовати у оквиру габарита и во-
лумена некадашњег магацина за смештај сушеног резанца 
поштујући његов изглед и карактеристике, а у складу са усло-
вима Републичког завода за заштиту споменика културе.

7.6.6. Станице метро система
(графички прилог бр. 9 „Елементи детаљне разраде I фаза 

прве линије метро система – Планирана намена површина” 
Р 1:1.000 и графички прилог бр. 10 „Елементи детаљне раз-
раде I фаза прве линије метро система – Регулационо-ни-
велациони план са аналитичко-геодетским елементима за 

обележавање” Р 1:1.000)
Површинске станице метро система су метро станице 

Железник и Макиш.
Правила грађења за површинску метро станицу

зона метро станице – Зона метро станице дефинисана је на графичком при-
логу „Елементи детаљне разраде I фаза прве линије ме-
тро система – Регулационо-нивелациони план са анали-
тичко-геодетским елементима за обележавање” Р 1:1.000.
– Зона површинске метро станица се налази у оквиру 
коридора метро линије, у оквиру грађевинских парцела 
МЕТ-1 и МЕТ-6.
– Уколико се укаже потреба, приликом даље разраде ме-
тро система, површина зоне станице се може повећати, 
у складу са технолошким потребама система а према ре-
шењима из техничке документације, у оквиру саобраћај-
не површине – метро (МЕТ).

намена – Саобраћајна површина – метро.
– Станица јавног градског транспорта на коридору ме-
троа, са припадајућим садржајима (билетарнице, сани-
тарни чворови, канцеларије, техничке просторије) и хо-
ризонталне и вертикалне комуникације.
– У оквиру станице могу се наћи и комерцијални садр-
жаји (трговина и угоститељство).
– Планирани садржаји (билетарница, санитарни чворови 
и комерцијални садржаји) метро станице Макиш могу се 
користити за потребе железничке станице Макиш.

број објеката у оквиру 
зоне 

– У оквиру зоне дозвољена је изградња једног објекта.

положај објекта – Објекат поставити у оквиру зоне метро станице.
– Зона метро станице једнака је зони грађења.

индекс заузетости 
метро станице у оквиру 
зоне

– Максимални индекс заузетости је 100%.



Број 102 – 110 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 8. новембар 2021.

висина венца објекта 
метро станице

– Објекат је могуће реализовати у више етажа. Мини-
мална светла висина етаже је 3,2 m.
– Максимална кота венца објекта је 12 m, од коте трото-
ара са које је планиран приступ објекту метро станице. 
– Могуће је остварити просторни акценат и визуелни ре-
пер максималне висине венца објекта 20 m

приступ објекту 
станице

– У складу са процењеним обимом путника приступ 
објекту станице остварити са јавне површине (станич-
ног платоа).
– Приступе метро станици планирати на начин да не 
ометају пешачке токове.
– Приступе обезбедити степеницама, ескалаторима и 
лифтовима, као и потходницима, уколико су потребни. 
– Приступ метро станици Макиш пројектовати као обје-
дињени приступ са планираном железничком станицом 
Макиш.
– Уколико се укаже потреба за потходницима, ради 
остваривања међусобне везе метро и железничке ста-
нице, минималне ширина отвора за кретање пешака је 5 
m односно, потребно је да димензије подземних прола-
за буду у складу са техничким нормативима из области 
противпожарне заштите, а имајући у виду предвиђени 
број људи који се могу наћи у деловима пролаза.
– Приступ метро станици мора бити у складу са Правил-
ником о техничким стандардима планирања, пројекто-
вања и изградње објеката којима се осигурава несметано 
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и 
старим особама („Службени гласник РС”, број 22/15).

кота пода приземља – Кота пода приземне етаже је максимално 0,2 m виша 
од коте јавне површине (станичног платоа).

архитектонско обли-
ковање

– Објекат пројектовати у духу савремене архитектуре уз 
примену савремених материјала у складу са наменом.
– Потребно је максимално користити нова технич-
ко-технолошка решења у циљу енергетски ефикасније 
градње.
– Кров пројектовати као раван, односно плитак коси 
кров (до 15 степени) са одговарајућим кровним покри-
вачем.

однос према комуналној 
инфраструктури

– Минимални степен опремљености комуналном ин-
фраструктуром метро станице је прикључак на водовод-
ну, канализациону, електроенергетску и телекомуника-
циону мрежу.

инжењерско-геолошки 
услови 

– Метро станице Железник и Макиш ће се налазити у 
инжењерско-геолошком рејону IIБ2. Инжењерско-гео-
лошка својства ових терена условљавају извесна огра-
ничења при урбанизацији простора. Овај рејон обухвата 
природне делове алувијалних равни изнад коте 72 mnv. 
Коришћење ових терена при урбанизацији захтева пот-
пуније дефинисање својстава терена у зони самог објек-
та у зависности од типа објекта и режима градње. Због 
високог нивоа подземне воде овај део терена представља 
условно повољне терене са већим ограничењима при 
урбанизацији. Коришћење ових терена за урбанизацију 
захтева примену адекватних мера у циљу елиминисања 
негативног утицаја подземне воде. То се постиже изди-
зањем – насипањем терена адекватним материјалом уз 
прописно збијање и претходно уклањање хумусног по-
кривача и насипа неповољних карактеристика. У делу 
терена где су присутна повремена забарења треба рачу-
нати са обимнијим мелиоративним радовима (насипање 
и збијање). Објекте нивелационо поставити тако да не 
иду испод коте 72 m у супротном, обавезно предвидети 
израду одговарајућег дренажног система.
– За објекте метро станица неопходно је урадити детаљ-
на геолошка истраживања а све у складу са Законом о 
рударству и геолошким истраживањима („Службени 
гласник РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

остали услови – У оквиру јавних површина потребно је планирати 
евакуационе излазе у складу са Правилником о технич-
ким нормативима за заштиту од пожара стамбених и 
пословних објеката и објеката јавне намене („Службени 
гласник РС”, број 22/19) као и Стандардом за независне 
шинске системе и путничке шинске системе НФПА 130 
(Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger rail 
Syste ms NFPA 130)
– мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна во-
зила до станице, сходно Правилника о техничким нор-
мативима за приступне путеве, окретнице и уређење 
платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећа-
ног ризика од пожара („Службени лист СРЈ”, број 8/95),
– обавезна је хидрантска мрежа за гашење пожара, сход-
но Правилнику о техничким нормативима за инстала-
ције хидрантске мреже за гашење пожара („Службени 
гласник РС”, број 3/18).

посебни услови – Потребно је да у свим новоизграђеним објектима, на 
удаљености од 1.100 метара од места хемијског удеса са 
опасном материјом хлор, буду обезбеђене одговарајуће 
заштитне маске или изолациони апарати за дисање и 
заштитна одела, за све запослене и посетиоце новоизгра-
ђених објеката;

фазност изградње – Дозвољена је фазна реализација на начин да свака фаза 
представља функционалну целину.

Подземне станице метро система су метро станице 
Жарково, Беле воде, Трговачка, Пожешка, Парк Баново 
брдо, Ада Циганлија, Сајам, Мостар, Савски трг, Трг репу-
блике, Скадарлија, Дунав, Панчевачки мост и Карабурма.

Правила грађења за подземну метро станицу
зона метро станице – Зона метро станице дефинисана је на графичком при-

логу бр. 10 „Елементи детаљне разраде I фаза прве ли-
није метро система – Регулационо-нивелациони план са 
аналитичко-геодетским елементима за обележавање” Р 
1:1.000
– Зона подземне метро станице се налази у оквиру регу-
лације саобраћајнице, јавне зелене површине, површине 
за објекте и комплексе јавних служби или комуналне по-
вршине. 
– У оквиру зоне станице се налази објекат метро станице 
са минимално два прилаза (улаза/излаза) метро станици.

намена – Подземна намена је саобраћајна површина – метро.
– Станица јавног градског транспорта на коридору ме-
троа, са припадајућим садржајима (билетарнице, сани-
тарни чворови, канцеларије, техничке просторије) и хо-
ризонталним и вертикалним комуникацијама.
– У оквиру станице могу се наћи и комерцијални садр-
жаји (трговина и угоститељство).
– Површинска намена приказана је на графичком при-
логу бр. 9 „Елементи детаљне разраде I фаза прве линије 
метро система – Планирана намена површина” Р 1:1.000

грађевинска парцела и 
грађевински комплекс

– За потребе изградње метро станица могуће је форми-
рање грађевинског комплекса.
– Грађевински комплекс се састоји од више кататстар-
ских или грађевинских парцела исте или различите на-
мене.
– Грађевински комплекс за станицу Беле воде може се са-
стојати од парцела САО-32 и САО-33.
– Грађевински комплекс за станицу Трговачка може се 
састојати од парцела СА-4, СА-5 и СА-6.
– Грађевински комплекс за станицу Парк Баново брдо 
може се састојати од парцела СА-10, ЗП3-4 и ЗП1-2.
– Грађевински комплекс за станицу Ада Циганлија може 
се састојати од парцела СА-11, ЗП6-1, ЗП1-3 и МЕТ-7.
– Грађевински комплекс за станицу Сајам може се састо-
јати од парцела СА-13 и ЗП3-2.
– Грађевински комплекс за станицу Мостар може се са-
стојати од парцела СА-14, Ј9-18 и ЗП1-4.
– Грађевински комплекс за станицу Савски трг може се 
састојати од парцела Ј9-20 и САО-44.
– Грађевински комплекс за станицу Трг Републике може 
се састојати од парцела САП-1, САП-2, САП-3, САП-4, 
СА-56, САП-5, САП-6, САП-7, СА-16, СА-17, СА-18, Ј9-
21 и ЗП2-2.
– Грађевински комплекс за станицу Скадарлија може се 
састојати од парцела САП-8 и КП2-1.
– Грађевински комплекс за станицу Дунав може се састо-
јати од парцела СА-19, СА-20, СА-21, СА-37, ЗП1-6.1 и 
ЗП1-6.
– Грађевински комплекс за станицу Панчевачки мост 
може се састојати од парцела СА-22, СА-23, ЗП5-2 и 
ЗП1-7.
– Грађевински комплекс за станицу Карабурма може се 
састојати од парцела СА-29, СА-30, ЗП2-4 и ЗП5-5.

положај метро станице – Објекат поставити у оквиру зоне метро станице.
– Зона метро станице једнака је зони грађења.

индекс заузетости у 
оквиру зоне метро 
станице

– Максимални индекс заузетости је 100%;

дубина метро станице – Дубина станице одређена је котом горње ивице шине и 
износи оријентационо:
– 68 mnv за станицу Жарково,
– 61.5 mnv за станицу Беле воде,
– 92.8 mnv за станицу Трговачка,
– 108.2 mnv за станицу Пожешка,
– 91.5 mnv за станицу Парк Баново брдо,
– 57.3 mnv за станицу Ада Циганлија,
– 58.2 mnv за станицу Сајам,
– 59 mnv за станицу Мостар,
– 61 mnv за станицу Савски трг,
– 79.6 mnv за станицу Трг Републике,
– 65.7 mnv за станицу Скадарлија,
– 60.4 mnv за станицу Дунав,
– 64 mnv за станицу Панчевачки мост,
– 66 mnv за станицу Карабурма.
– Дубина станице је оријентациона и биће прецизно де-
финисана кроз израду техничке документације. 
– Станицу је потребно реализовати у више етажа. Ми-
нимална светла висина етаже је 3,2 m, као и потходника.
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приступ подземној 
метро станици 
(улаз – излаз)

– У складу са процењеним обимом путника обезбедити 
адекватан број приступа (улаза-излаза) метро станици, а 
не мање од 2.
– Приступе остварити са јавне површине, могуће је 
остварити приступе и са осталих површина у јавном ко-
ришћењу (нпр. из зона комерцијалних центара у оквиру 
којих могу бити тржни центри и сл.)
– Тачан положај приступа биће дефинисан кроз технич-
ку документацију.
– Приступе метро станици планирати на начин да не 
ометају пешачке токове који се одвијају у оквиру регу-
лације саобраћајнице или у оквиру површина у јавном 
коришћењу. 
– Приступе метро станици Савски трг пројектовати на 
начин да су видљиви са Савског трга односно из Савске 
и Карађорђеве улице.
– Један од приступа метро станици Панчевачки мост 
пројектовати интегрисано са приступом железничкој 
станици Панчевачки мост.
– Један од приступа метро станици Карабурма пројекто-
вати интегрисано са приступом планираној железничкој 
станици Карабурма.
– Приступе обезбедити степеницама, ескалаторима и 
лифтовима, као и потходницима, уколико су потребни. 
– Минимална ширина степеница је 1,4 m.
– Минималне ширина отвора за кретање пешака је 3,6 
m односно, потребно је да димензије подземних прола-
за буду у складу са техничким нормативима из области 
противпожарне заштите, а имајући у виду предвиђени 
број људи који се могу наћи у деловима пролаза.
– Приступ подземној метро станици мора бити у складу 
са Правилником о техничким стандардима планирања, 
пројектовања и изградње објеката којима се осигурава 
несметано кретање и приступ особама са инвалидите-
том, деци и старим особама („Службени гласник РС”, 
број 22/15).

хоризонатална и 
вертикална регулација 
површинских објеката 
подземне метро станице

– Надземни делови подземне метро станице (објекти 
или надстрешнице у функцији приступа метро стани-
цама (улази/излази који садрже степеништа, елеваторе и 
ескалаторе), евакуациони излази и објекти или решетке 
техничких просторија станице за потребе вентилације и 
одвођења дима) не могу се позиционирати у оквиру ко-
ловоза и трамвајске баштице.
– Максимална кота венца објекта надземног дела под-
земне метро станице (надстрешнице приступа, лифта, 
евакуационог излаза) је 6 m од коте тротоара.
– Надземни делови подземне метро станице, не смеју 
бити на мањој удаљености од 3 m од регулације блока 
чија се грађевинска линија поклапа са регулационом ли-
нијом.
– Вентилационе отворе на равном терену пројектовати у 
нивоу терена, односно на висини од 20 cm од нивоа тере-
на, а у случају када то технички није могуће максимална 
висина венца вентилационог отвора је 3 m.
– Вентилационе отворе као и друге техничке отворе у 
функцији станице не ограђивати, потребно их је архи-
тектонски уклопити у терен или партерно уређење зеле-
них површина. 
– Вентилационе отворе и друге техничке отворе у функ-
цији станице пројектовати на минимум 8 m од отвора 
стамбених и пословних објеката, као и ван зоне коловоза 
и трамвајских баштица.
– У складу са просторним могућностима пројектовати 
паркиралишта за бицикле у оквиру зоне метро станице.

архитектонско 
обликовање

– У реализацији подземне метро станице применити 
савремене материјале у складу са наменом и техничким 
потребама. Такође, потребно је максимално користити 
нова техничко-технолошка решења у циљу енергетски 
ефикасније град ње.
– Надземне делове метро станице Ада Циганлија који 
нису уклопљени у терен (у нивоу терена или 20 cm од 
нивоа терена) пројектовати у оквиру објекта, на грађе-
винској парцели МЕТ-7, у сарадњи за Републичким заво-
дом за заштиту споменика културе.
– Надзмене делове метро странице Сајам који нису ви-
сински уклопљени у партерно решење сквера дефини-
сати у сарадњи са „Инфраструктура железнице Србије” 
а.д., ради усаглашавања са заштитном зоном планираног 
проширења железничког моста и формирањем планира-
не железничке станице Сајам.
– Потребно је израдити јединствено урбанистичко-ар-
хитектонско решење пијаце и матро станице Садарлија 
за које је потребна Верификација Комисије за планове 
Скупштине града Београда
– Надземне делове станице Дунав пројектовати на начин 
да не угрожавају континуитет Линијског парка преко 
продужетка Цвијићеве улице.

однос према комуналној 
инфраструктури

– Инфраструктурни системи који се планирају кроз зону 
подземне метро станице, морају се водити у простору 
између горње плоче објекта станице и конструкције са-
обраћајнице или пешачке/бициклистичке стазе, или у 
простору између бочне контрукције објекта станице и 
регулационе линије саобраћајнице, или у оквиру метро 
станице у посебно планираним касетама или галеријама. 
– Минимални степен опремљености комуналном ин-
фраструктуром метро станице је прикључак на водовод-
ну, канализациону, електроенергетску и телекомуника-
циону мрежу.

инжењерско-геолошки 
услови 

– Метро станице Трговачка, Парк Баново брдо и Трг ре-
публике ће се налазити у инжењерско-геолошком рејону 
IА1 који припада теренима који су са инжењерско-геоло-
шког аспекта оцењени као најпогоднији за урбанизацију, 
без ограничења у коришћењу, уз уважавање локалних ин-
жењерскогеолошких карактеристика терена. С обзиром 
на дебљину лесоидних и делувијалних седимената, усло-
ви изградње објеката зависе од својстава овог комплекса. 
Лесоидни седименти имају специфична инжењерскоге-
олошка својства (мало дозвољено оптерећење одређено 
тзв. структурном чврстоћом, изразиту до средњу дефор-
мабилност и осетљивост на промену влажности и више-
струко повећање деформабилности) о којима се мора во-
дити рачуна при пројектовању и грађењу објеката.
– Метро станице Пожешка, Мостар и Панчевачки мост 
ће се налазити у инжењерско-геолошком рејону IIА2 
који је окарактерисан као условно повољан за урбани-
зацију и у коме начин и дубину фундирања новопројек-
тованих објеката треба прилагодити геолошкој средини. 
Темељне конструкције изведене у лесним седиментима 
морају се штитити од допунских провлажавања израдом 
дренажа, сабирница, флексибилних веза водоводне и ка-
нализационе мреже.
– Метро станице Ада циганлија, Сајам, Савски трг, 
Скадарлија, Дунав и Карабурма ће се налазити у инже-
њерско-геолошком рејону IIБ1 који обухвата вештачки 
насуте делове терена алувијалних равни Саве и Дуна-
ва. Коришћење ових терена при урбанизацији захтева 
потпуније дефинисање својстава терена у зони самог 
објекта у зависности од типа објекта и режима градње. 
Због високог нивоа подземне воде и мале носивости на-
сутих и алувијалних седимената овај део терена сврстан 
је у условно повољне терене при урбанизацији. Објекте 
треба нивелационо тако поставити да им кота најнижег 
пода буде изнад коте 74 mnv или се заштита објекта мора 
извести изнад коте 73.5 mnv. 
– Метро станице Жарково и Беле воде ће се налазити у 
инжењерско-геолошком рејону IIБ2. Инжењерско-гео-
лошка својства ових терена условљавају извесна огра-
ничења при урбанизацији простора. Овај рејон обухвата 
природне делове алувијалних равни изнад коте 72 mnv. 
Коришћење ових терена при урбанизацији захтева пот-
пуније дефинисање својстава терена у зони самог објек-
та у зависности од типа објекта и режима градње. Због 
високог нивоа подземне воде овај део терена представља 
условно повољне терене са већим ограничењима при 
урбанизацији. Коришћење ових терена за урбанизацију 
захтева примену адекватних мера у циљу елиминисања 
негативног утицаја подземне воде. То се постиже изди-
зањем – насипањем терена адекватним материјалом уз 
прописно збијање и претходно уклањање хумусног по-
кривача и насипа неповољних карактеристика. У делу 
терена где су присутна повремена забарења треба рачу-
нати са обимнијим мелиоративним радовима (насипање 
и збијање). Објекте нивелационо поставити тако да не 
иду испод коте 72 m у супротном, обавезно предвидети 
израду одговарајућег дренажног система.
– За објекте подземних метро станица неопходно је 
урадити детаљна геолошка истраживања а све у складу 
са Законом о рударству и геолошким истраживањима 
(„Службени гласник РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

остали услови – У оквиру јавних површина потребно је планирати 
евакуационе излазе у складу са Правилником о технич-
ким нормативима за заштиту од пожара стамбених и 
пословних објеката и објеката јавне намене („Службени 
гласник РС”, број 22/19) као и Стандардом за независне 
шинске системе и путничке шинске системе НФПА 130 
(Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger rail 
Syste ms NFPA 130)
– Мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна 
возила, сходно Правилника о техничким нормативима 
за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ва-
трогасна возила у близини објеката повећаног ризика од 
пожара („Службени лист СРЈ”, број 8/95),
– Обавезна хидрантска мрежа за гашење пожара, сходно 
Правилнику о техничким нормативима за инсталације 
хидрантске мреже за гашење пожара („Службени гла-
сник РС”, број 3/18).



Број 102 – 112 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 8. новембар 2021.

– Приликом изградње нових комуналних, саобраћајних 
и других инфраструктурних објеката испод површине 
тла, сходно Закону о ванредним ситуацијама („Службе-
ни гласник РС”, бр. 111/09 и 92/11) и Закону о изменама 
и допунама Закона о ванредним ситуацијама („Службе-
ни гласник РС”, број 93/12), инвеститор је дужан да при-
лагоди те објекте за склањање људи.
– У поступку израде техничке документације потребно је 
прибавити Услове са аспекта мера заштите од пожара од 
стане надлежног органа Министарства, на основу којих 
ће се сагледати конкретна техничка решења, безбедносна 
растојања и др., у складу са Уредбом о локацијским усло-
вима („Службени гласник РС”, бр. 35/15 и 114/15).

фазност изградње – дозвољена је фазна реализација на начин да свака фаза 
представља функционалну целину.

посебни услови – У зони културног добра Стара Фабрика Шећера потреб-
но је изградити објекат у функцији метро система у скла-
ду са условима Републичког завода за заштиту споменика 
културе бр. 6-51/2021 од 7. априла 2021. године који је 
приложен у Документацији, као и у складу са детаљнијим 
условима које је потребно прибавити приликом обавезне 
сарадње са предметном институцијом при дефинисању 
идејног решења објекта у функцији метро система.

7.6.7. Евакуационо-вентилациони шахтови
(графички прилог бр. 9 „Елементи детаљне разраде I фаза 

прве линије метро система – Планирана намена површина” 
Р 1:1.000 и графички прилог бр. 10 „Елементи детаљне раз-
раде I фаза прве линије метро система – Регулационо-ни-
велациони план са аналитичко-геодетским елементима за 

обележавање” Р 1:1.000)

зона шахта – Зона шахта дефинисана је на графичком прилогу бр. 
10 „Елементи детаљне разраде I фаза прве линије метро 
система – Регулационо-нивелациони план са аналитич-
ко-геодетским елементима за обележавање” Р 1:1.000
– Зона шахта се налази у оквиру регулације саобраћај-
нице, јавне зелене површине или саобраћајне површине.
– Зона шахта једнака је зони грађења.

намена – Подземна намена – Саобраћајна површина – Површи-
на у функцији саобраћаја – шахт.
– Технички објекат у функцији метро система који се са-
стоји од евакуационог степеништа, вентилационог шах-
та и других техничких просторија у функцији извлачења 
дима у случају пожара, као и одржавања метро система.

грађевинска парцела и 
грађевински комплекс

– За потребе изградње евакуационо-вентилационих 
шахтова могуће је формирање грађевинског комплекса.
– Грађевински комплекс се састоји од више кататстарских 
или грађевинских парцела исте или различите намене.
– Грађевински комплекс за шахт 2 може се састојати од 
парцела СА-3 и СП2-2.
– Грађевински комплекс за шахт 7 може се састојати од 
парцела СА-15 и САО-47.
– Грађевински комплекс за шахт 11 може се састојати од 
парцела СА-32 и СП2-5.

положај шахта – Шахт поставити у оквиру зоне шахта.
– Шахт 1 поставити на мањем или једнаком растојању од 
762 m од евакуационог степеништа метро станица Жар-
ково и Беле воде.
– Шахт 2 поставити на мањем или једнаком растојању од 
762 m од евакуационог степеништа метро станица Беле 
воде и Трговачка.
– Шахт 3 поставити на мањем или једнаком растојању од 
762 m од евакуационог степеништа метро станица Трго-
вачка и Пожешка.
– Шахт 4 поставити на мањем или једнаком растојању од 
762 m од евакуационог степеништа метро станица Парк 
Баново брдо и Ада Циганлија.
– Шахт 6 поставити на мањем или једнаком растојању од 
762 m од евакуационог степеништа евакуационог шахта 
5 и метро станице Сајам.
– Шахт 8 поставити на мањем или једнаком растојању од 
762 m од евакуационог степеништа метро станица Сав-
ски трг и Трг републике.
– Шахт 9 поставити на мањем или једнаком растојању од 
762 m од евакуационог степеништа метро станица Дунав 
и Панчевачки мост.
– Шахт 10 поставити на мањем или једнаком растојању 
од 762 m од евакуационог степеништа метро станица 
Панчевачки мост и Карабурма.
– Шахт 11 поставити на мањем или једнаком растојању 
од 762 m од евакуационог степеништа метро станице Ка-
рабурма ка истоку.

индекс заузетости у 
оквиру зоне

– Максимални индекс заузетости је 100%.

дубина шахта – Дубина шахта је одређења котом горње ивице шине и 
износи оријентационо:
– 67.5 mnv за шахт 1 
– 62.6 mnv за шахт 2
– 97.2 mnv за шахт 3 
– 61.8 mnv за шахт 4 
– 53.6 mnv за шахт 6 
– 58.3 mnv за шахт 8 
– 63.9 mnv за шахт 9 
– 62.7 mnv за шахт 10 
– 65.2 mnv за шахт 11.
– Дубина шахта је оријентациона и биће прецизно дефи-
нисана кроз израду техничке документације.

приступ – Планирати евакуационе излазе у складу са Правил-
ником о техничким нормативима за заштиту од пожара 
стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене 
(„Службени гласник РС”, број 22/19).
– Мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна 
возила, сходно Правилнику о техничким нормативима 
за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ва-
трогасна возила у близини објеката повећаног ризика од 
пожара („Службени лист СРЈ”, број 8/95),
– Обавезна је хидрантска мрежа за гашење пожара, сход-
но Правилнику о техничким нормативима за инстала-
ције хидрантске мреже за гашење пожара („Службени 
гласник РС”, број 3/18).
– Приликом изградње нових комуналних, саобраћајних 
и других инфраструктурних објеката испод површине 
тла, сходно Закону о ванредним ситуацијама („Службе-
ни гласник РС”, бр. 111/09 и 92/11) и Закону о изменама 
и допунама Закона о ванредним ситуацијама („Службе-
ни гласник РС”, број 93/12), инвеститор је дужан да при-
лагоди те објекте за склањање људи.
– У поступку израде Идејног решења техничке докумен-
тације потребно је прибавити Услове са аспекта мера за-
штите од пожара од стане надлежног органа Министар-
ства, на основу којих ће се сагледати конкретна техничка 
решења, безбедносна растојања и др., у складу са Уред-
бом о локацијским условима („Службени гласник РС”, 
бр. 35/15 и 114/15).
– Обезбедити приступни пут за ватрогасна возила, сход-
но Правилнику о техничким нормативима за приступ-
не путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна 
возила у близини објеката повећаног ризика од пожара 
(„Службени лист СРЈ”, број 8/95).

хоризонтална и 
вертикална регулација 
површинских објеката 
шахта

– Надземне отворе шахта на равном терену пројектова-
ти у нивоу терена, односно на висини од 20 cm од нивоа 
терена, а у случају када то технички није могуће макси-
мална висина венца вентилационог отвора је 3 m.
– Вентилационе отворе као и друге техничке отворе у 
функцији шахта не ограђивати, потребно их је архитек-
тонски уклопити у терен или партерно уређење. Потреб-
но их је пројектовати на минимум 8 m од отвора стам-
бених и пословних објеката, као и ван зоне коловоза и 
трамвајске баштице.
– Надзмне отворе шахта 3 пројектовати на начин да не 
угрозе планирани продужетак трамвајске мреже у окви-
ру Пожешке улице, односно не планирати надземне 
отворе шахта на мањој удаљености од 10 m од регулаци-
оне линије Пожешке улице.

архитектонско 
обликовање

– Надземне отворе шахта 4 пројектовати у сарадњи са 
Републичким заводом за заштиту споменика културе.

услови за ограђивање 
парцеле

– Није дозвољено ограђивање.

однос према комуналној 
инфраструктури

– Инфраструктурни системи који се планирају кроз зону 
шахта, морају се водити у простору између горње плоче 
објекта шахта и конструкције саобраћајнице или пешач-
ке/бициклистичке стазе, или у простору између бочне 
контрукције објекта шахта и регулационе линије саобра-
ћајнице, или у оквиру објекта шахта у посебно планира-
ним касетама или галеријама. 
– Минимални степен опремљености комуналном ин-
фраструктуром метро станице је прикључак на водовод-
ну, канализациону, електроенергетску и телекомуника-
циону мрежу.
– Обезбедити хидрантску мрежу за гашење пожара, 
сходно Правилнику о техничким нормативима за инста-
лације хидрантске мреже за гашење пожара („Службени 
гласник РС”, број 3/18).
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инжењерско-геолошки 
услови

– Шахтови 3, 8, 9 и 10 ће се налазити у инжењерско-гео-
лошком рејону IIА2 који је окарактерисан као условно 
повољан за урбанизацију и у коме начин и дубину фун-
дирања новопројектованих објеката треба прилагодити 
геолошкој средини. Темељне конструкције изведене у ле-
сним седиментима морају се штитити од допунских про-
влажавања израдом дренажа, сабирница, флексибилних 
веза водоводне и канализационе мреже.
– Шахтови 4, 6 и 9 ће се налазити у инжењерско-геоло-
шком рејону IIБ1 који обухвата вештачки насуте делове 
терена алувијалних равни Саве и Дунава. Коришћење 
ових терена при урбанизацији захтева потпуније де-
финисање својстава терена у зони самог објекта у зави-
сности од типа објекта и режима градње. Због високог 
нивоа подземне воде и мале носивости насутих и алуви-
јалних седимената овај део терена сврстан је у условно 
повољне терене при урбанизацији. Објекте треба ниве-
лационо тако поставити да им кота најнижег пода буде 
изнад коте 74 mnv или се заштита објекта мора извести 
изнад коте 73.5 mnv. 
– Шахтови 1 и 2 ће се налазити у инжењерско-геоло-
шком рејону IIБ2. Инжењерско-геолошка својства ових 
терена условљавају извесна ограничења при урбани-
зацији простора. Овај рејон обухвата природне делове 
алувијалних равни изнад коте 72 mnv. Коришћење ових 
терена при урбанизацији захтева потпуније дефинисање 
својстава терена у зони самог објекта у зависности од 
типа објекта и режима градње. Због високог нивоа под-
земне воде овај део терена представља условно повољне 
терене са већим ограничењима при урбанизацији. Ко-
ришћење ових терена за урбанизацију захтева примену 
адекватних мера у циљу елиминисања негативног утица-
ја подземне воде. То се постиже издизањем – насипањем 
терена адекватним материјалом уз прописно збијање и 
претходно уклањање хумусног покривача и насипа не-
повољних карактеристика. У делу терена где су присутна 
повремена забарења треба рачунати са обимнијим ме-
лиоративним радовима (насипање и збијање). Објекте 
нивелационо поставити тако да не иду испод коте 72 m 
у супротном, обавезно предвидети израду одговарајућег 
дренажног система.
– За објекте евакуационо-вентилационих шахтова неоп-
ходно је урадити детаљна геолошка истраживања а све у 
складу са Законом о рударству и геолошким истражива-
њима („Службени гласник РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

посебни услови – У зони културног добра Стара Фабрика Шећера по-
требно је изградити објекат у функцији метро система у 
складу са условима Републичког завода за заштиту спо-
меника културе бр. 6-51/2021 од 7. априла 2021. године 
који је приложен у Документацији, као и у складу са де-
таљнијим условима које је потребно прибавити прили-
ком обавезне сарадње са предметном институцијом при 
дефинисању идејног решења објекта у функцији метро 
система. 
– Надземне делове евакуационо-вентилационог шахта у 
зони комплекса Старе Фабригке Шећера потребно је де-
финисату у зони између Паштровићеве улице и постоје-
ћег калдрмисаног пута.

7.6.8. Евакуациони шахтови
(графички прилог бр. 9 „Елементи детаљне разраде I фаза 

прве линије метро система – Планирана намена површина” 
Р 1:1.000 и графички прилог бр. 10 „Елементи детаљне раз-
раде I фаза прве линије метро система – Регулационо-ни-
велациони план са аналитичко-геодетским елементима за 

обележавање” Р 1:1.000)
У оквиру границе I фазе прве линије метро система пла-

нирана су два евакуациона шахта. 
Шахт 5 у зони Ђ у оквиру петље Моста на Ади и шахт 7 

у зони Ж у оквиру регулације Савске улице. За предметне 
објекте нису формиране грађевинске парцеле већ се они на-
лазе у оквиру грађевинских парцела мреже саобраћајница.

зона шахта – Зона шахта дефинисана је на графичком прилогу бр. 
10 „Елементи детаљне разраде I фаза прве линије метро 
система – Регулационо-нивелациони план са аналитич-
ко-геодетским елементима за обележавање” Р 1:1.000
– Зона шахта се налази у оквиру регулације саобраћајнице.
– Зона шахта једнака је зони грађења.

намена – Подземна намена – Саобраћајна површина – Површи-
на у функцији саобраћаја – шахт.
– Технички објекат у функцији метро система који се са-
стоји од евакуационог степеништа и техничких просто-
рија у функцији евакуације.

положај шахта – Шахт поставити у оквиру зоне шахта.
– Шахт 5 поставити на мањем или једнаком растојању од 
762 m од евакуационог степеништа метро станице Ада 
Циганлија и шахта 6.
– Шахт 7 поставити на мањем или једнаком растојању од 
762 m од евакуационог степеништа метро станица Мо-
стар и Савски трг.

индекс заузетости у 
оквиру зоне

– Максимални индекс заузетости је 100%.

дубина шахта – Дубина шахта је одређења котом горње ивице шине и 
износи оријентационо 49.8 mnv за шахт 5 и 56.9 mnv за 
шахт 7. 
– Дубина шахта је оријентациона и биће прецизно дефи-
нисана кроз израду техничке документације.

приступ – Планирати евакуационе излазе у складу са Правил-
ником о техничким нормативима за заштиту од пожара 
стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене 
(„Службени гласник РС”, број 22/19).
– Мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна 
возила, сходно Правилнику о техничким нормативима 
за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ва-
трогасна возила у близини објеката повећаног ризика од 
пожара („Службени лист СРЈ”, број 8/95),
– Обавезна је хидрантска мрежа за гашење пожара, сход-
но Правилнику о техничким нормативима за инстала-
ције хидрантске мреже за гашење пожара („Службени 
гласник РС”, број 3/18).
– Приликом изградње нових комуналних, саобраћајних 
и других инфраструктурних објеката испод површине 
тла, сходно Закону о ванредним ситуацијама („Службе-
ни гласник РС”, бр. 111/09 и 92/11) и Закону о изменама 
и допунама Закона о ванредним ситуацијама („Службе-
ни гласник РС”, број 93/12), инвеститор је дужан да при-
лагоди те објекте за склањање људи.
– У поступку израде техничке документације потребно је 
прибавити Услове са аспекта мера заштите од пожара од 
стане надлежног органа Министарства, на основу којих 
ће се сагледати конкретна техничка решења, безбедносна 
растојања и др., у складу са Уредбом о локацијским усло-
вима („Службени гласник РС”, бр. 35/15 и 114/15).
– Обезбедити приступни пут за ватрогасна возила, сход-
но Правилнику о техничким нормативима за приступ-
не путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна 
возила у близини објеката повећаног ризика од пожара 
(„Службени лист СРЈ”, број 8/95).

хоризонатална и 
вертикална регулација 
површинских објеката 
шахта

– Надземне отворе шахта на равном терену пројектова-
ти у нивоу терена, односно на висини од 20 cm од нивоа 
терена, а у случају када то технички није могуће макси-
мална висина венца вентилационог отвора је 3 m.
– Техничке отворе у функцији шахта пројектовати на 
минимум 8 m од отвора стамбених и пословних објека-
та, као и ван зоне коловоза и трамвајске баштице.

архитектонско 
обликовање

– Техничке отворе у функцији шахта архитектонски 
уклопити у терен или партерно уређење. 

услови за ограђивање 
парцеле

– Није дозвољено ограђивање.

однос према комуналној 
инфраструктури

– Инфраструктурни системи који се планирају кроз зону 
шахта, морају се водити у простору између горње плоче 
објекта шахта и конструкције саобраћајнице или пешач-
ке/бициклистичке стазе, или у простору између бочне 
контрукције објекта шахта и регулационе линије саобра-
ћајнице, или у оквиру објекта шахта у посебно планира-
ним касетама или галеријама. 
– Минимални степен опремљености комуналном ин-
фраструктуром метро станице је прикључак на водовод-
ну, канализациону, електроенергетску и телекомуника-
циону мрежу.
– Обезбедити хидрантску мрежу за гашење пожара, 
сходно Правилнику о техничким нормативима за инста-
лације хидрантске мреже за гашење пожара („Службени 
гласник РС”, број 3/18).

инжењерско-геолошки 
услови

– Шахтови 5 и 7 ће се налазити у инжењерско-геолошком 
рејону IIБ1 који обухвата вештачки насуте делове терена 
алувијалне равни Саве. Коришћење ових терена при ур-
банизацији захтева потпуније дефинисање својстава те-
рена у зони самог објекта у зависности од типа објекта и 
режима градње. Због високог нивоа подземне воде и мале 
носивости насутих и алувијалних седимената овај део 
терена сврстан је у условно повољне терене при урбани-
зацији. Објекте треба нивелационо тако поставити да им 
кота најнижег пода буде изнад коте 74 mnv или се зашти-
та објекта мора извести изнад коте 73.5 mnv. 
– За објекте евакуационих шахтова неопходно је уради-
ти детаљна геолошка истраживања а све у складу са За-
коном о рударству и геолошким истраживањима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21).
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7.6.9. Остале површине у функцији саобраћаја
(графички прилог бр. 9 „Елементи детаљне разраде I фаза 

прве линије метро система – Планирана намена површина” 
Р 1:1.000 и графички прилог бр. 10 „Елементи детаљне раз-
раде I фаза прве линије метро система – Регулационо-ни-
велациони план са аналитичко-геодетским елементима за 

обележавање” Р 1:1.000)

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА БУС ТЕРМИНУС (СП1)
У оквиру границе I фазе прве линије метро система пла-

нирана је планиран један аутобуски терминус.

Назив површине јавне намене Ознака грађ. 
парцеле Катастарске парцеле

БУС Терминус СП1-1 КО Железник
Делови к.п.: 7570/1, 
537, 538, 539, 540, 
541, 542, 543, 544, 
601, 546, 547, 608, 
536, 213, 212, 211, 
594, 593, 214, 216, 
215, 595, 225, 592, 
591, 
Целе к.п.: 224, 218, 
217, 602, 603, 604, 
222, 597, 596, 606, 
607, 219, 600, 605, 
599, 598, 223, 221, 
220,

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских 
и грађевинских парцела из текстуалног и графичког дела 
Плана, важе бројеви катастарских и грађевинских парцела 
из графичког прилога бр. 11 „Елементи детаљне разраде I 
фаза прве линије метро система – План грађевинских пар-
цела са смерницама за спровођење” Р 1:1.000.

– Бус Tерминус је планиран у Блоку 2, у зони почетне 
станице метро линије 1 („Железник”).

– Планом је дефинисана грађевинска парцела СП1-1.
– Терминус физички одвојити од осталог динамичког 

саобраћаја.
– Приступ се остварује преко саобраћајнице Нова 35.
– У оквиру терминуса планирају се излазно/полазна ста-

јалишта, површине за возила која чекају на планирани по-
лазак, површине намењене кретању возила јавног превоза 
путника, пешачке комуникације, стајалишни плато и обје-
кaт у функцији терминуса са пратећом инфраструктуром 
(објекат за отправнике и возаче, мокри чвор, пројекат водо-
вода, фекалне канализације, ТТ инсталација). 

– Објекат у функцији терминуса максималне површине 
до 200 m², максималне висине венца 4 m, треба да садржи:

– просторије за потребе возача и отправника 
– службене просторије 
– тоалете
– просторије за путнике (чекаонице, шалтере за купови-

ну карата и др.) 
– комерцијални садржаји (трговина и угоститељство) у 

функцији терминуса 
– У оквиру терминуса, планира се ширина саобраћајне 

траке: 
– На којима се врши долазак/полазак возила и чекање на 

полазак од 3,5 m;
– На којима се обавља кретање и манипулација од 4,5 m.
– Стајалишни плато планира се ширине минимум 3 m и 

дужине 40 m у правцу.
– Део грађевинске парцеле терминуса могуће је плани-

рати за потребе коришћења станичног платоа метро стани-
це Железник.

– У ободном делу парцеле (осим у зони приступа метро 
станици) формирати континуални једноредни појас зеле-

нила мешовитог састава са функцијом физичке и визуелне 
изолације околних садржаја у односу на паркинг. Кори-
стити школоване саднице, прилагођене условима средине, 
нарочито условима повећаног аерозагађења. Ван зоне за-
стртих површина (тротоара и коловозних конструкција) 
планирано је затрављивање и садња ниских полеглих фор-
ми зеленила, сходно расположивом простору.

– До реализације прве линије метроа у циљу привременог 
заузећа због формирања градилишта, ограничено је кори-
шћење предметне парцеле СП-1. Зона привременог заузећа 
дефинисана је на графичком прилогу бр. 11 „Елементи де-
таљне разраде I фаза прве линије метро система – План гра-
ђевинских парцела са смерницама за спровођење” Р 1:1.000.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ЈАВНИ ПАРКИНГ 
– PARK&RIDE (СП2)

Jавни паркинг – park&ride је планиран у Блоку 1, Блоку 
9а и Блоку 34.

Назив површине јавне намене Ознака грађ. 
парцеле Катастарске парцеле

Jавни паркинг – park&ride СП2-1 КО Железник
Делови к.п.: 7570/1, 
601, 589, 608, 579, 
587, 609/1, 609/2, 
610/2, 611/1, 612, 613, 
576, 577, 578, 588, 
610/1, 
Целе к.п.: 586, 585, 
584, 583, 582, 581, 
580, 

СП2-2 КО Чукарица
Делови к.п.: 267/2, 
267/3, 276/1, 276/3,

СП2-3 КО Савски венац
Целе к.п.: 11122/9, 
11123/22, 11121/34, 
11121/25
Делови к.п.: 11121/18, 
11123/1, 11123/14, 
11121/2, 11114, 
10652/1, 11121/32, 
11121/33, 11121/3, 
11122/1, 11123/19

СП2-4 КО Палилула
Целе к.п.: 5110/5
Делови к.п.: 7/35, 
7/39, 160/1, 5110/12, 
5110/10, 5110/3, 
165/7, 

СП2-5 КО Палилула
Делови к.п.: 5110/10, 
5110/12

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских и 
грађевинских парцела из текстуалног и графичког дела пла-
на, важе бројеви катастарских и грађевинских парцела из 
графичког прилога бр. 11 „Елементи детаљне разраде I фаза 
прве линије метро система – План грађевинских парцела са 
смерницама за спровођење” Р 1:1.000.

– Планом су дефинисане грађевинске парцеле СП2-1, 
СП2-2, СП2-3 и СП2-4.

– Јавни паркинг физички одвојити од осталог динамич-
ког саобраћаја.

– Приступ се остварује преко саобраћајница Нова 35 и 
улице Макишка у Макишу, односно СА 63 на Ада Хуји као и 
улице Булевар војводе Мишића.

– Паркинг пројектовати и извести у складу са прописима. 
– Mинималне димензије паркинг места су 2,3 m x 5 m 

код управног и косо организованог паркирања, а код поду-
жног паркирања минималне димензије паркинг места су 2 
m x 5,5 m.

– Минимална ширина једносмерне саобраћајнице којом 
се приступа паркинг месту је 3,5 m, а минимална ширина дво-
смерне саобраћајнице којом се приступа паркинг месту је 6 m.
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– Обезбедити 5% од укупног броја паркинг места за осо-
бе са инвалидитетом.

– Коловозну конструкцију саобраћајница предвидети 
са асфалтним коловозним застором, док застор на паркинг 
местима може бити од растер елемената или од асфалта, 
осим на паркинг местима за особе са инвалидитетом где је 
обавезан асфалтни коловозни застор.

– У ободном делу парцеле формирати континуални јед-
норедни појас зеленила мешовитог састава са функцијом 
физичке и визуелне изолације околних садржаја у односу на 
паркинг. Планирана је и засена паркинг места школованим 
дрворедним садницама минималне висине 3,5 m, стабло 
чисто од грана до висине од 2,5 m. Хоризонтално растојање 
између садница на паркингу прилагодити организацији пар-
кинг простора, тако да растојање иyмеђу две саднице не буде 
мање од 10 m. Избор врста за озелењавање прилагодити 
условима средине, нарочито условима повећаног аерозага-
ђења. Ван зоне застртих површина (тротоара и коловозних 
конструкција) планирано је затрављивање и садња ниских 
полеглих форми зеленила, сходно расположивом простору.

– У оквиру површине СП2-2 дозвољена је изградња ева-
куационо-вентилационог шахта у функцији метро система. 
Паркинг простор формирати ван зоне надземних отвора 
техничких просторија шахта и евакуационог излаза.

У оквиру површине СП2-3 потребно је формирати при-
ступну саобраћајницу за потребе комплекса Београдског 
сајма у ободном делу парцеле ка Београдском сајму.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА МЕТРО ДЕПОА (СП5)
У складу са решењем из Генералног пројекта метро лини-

ја 1 и 2, закључено је да се главни депо лоцира у Макишу, не-
посредно уз ранжирну станицу, опремљен и пројектован за 
одржавање комплетног возног парка и гаражирање линије 1.

Укупна површина депоа износи око 37,3 ha.

Назив површине јавне намене Ознака грађ. 
парцеле Катастарске парцеле

Депо Метро СП5-1 КО Чукарица
Целе к.п.: 12465, 
12467/1, 2473/1, 
2470, 12468, 12467/2, 
12470/2, 12480/1, 
12481/1, 12478/2
Делови к.п.: 13985/2, 
12444/2, 12445/2, 
12443, 12442, 12441, 
12482, 12481/2, 
12480/2, 12471/2, 
12470/1, 12469, 2474, 
2476/1, 2473/2, 3489, 
2472/1, 2471, 2469/2, 
12463/3, 12463/1, 
12464, 12466, 12472/4, 
12472/3, 12472/2, 
12472/1, 12473, 
12474, 12471/1, 12479, 
12478/1

СП5-2 КО Железни
Делови к.п.: 7570/1, 
384, 385, 386, 387, 
388, 389, 390, 391, 
348, 347, 346, 345, 
344, 343, 226, 534, 
325, 326, 327, 244, 
245, 246, 247, 248, 
249, 250, 251, 342, 
341, 340, 339, 338, 
337, 336, 335, 334, 
333, 332, 331, 230, 
229, 228, 232, 252, 
253, 254, 255, 256, 
329, 328, 243, 242, 
241, 240, 239, 237,

Назив површине јавне намене Ознака грађ. 
парцеле Катастарске парцеле

236, 235, 234, 233, 
214, 216, 215, 376, 
377, 378, 379, 380, 
381, 382, 383, 311, 
312, 313, 314, 225, 
257, 261, 315, 316, 
317, 318, 319, 324, 
320, 321, 322, 323, 
309, 310,
Целе к.п.: 258, 259, 
260, 

Депо Метро СП5-3 КО Железник
Делови к.п.: 7571, 
384, 385, 386, 387, 
388, 389, 390, 391, 
348, 347, 346, 345, 
344, 343, 227, 226, 
534, 535, 231, 422, 
409, 410, 413, 415, 
416, 417, 418, 419, 
420, 421, 342, 341, 
340, 339, 338, 337, 
336, 335, 334, 333, 
332, 331, 230, 229, 
228, 536, 232, 408, 
405, 406, 330, 329, 
328, 243, 242, 241, 
240, 239, 237, 236, 
235, 234, 233, 238, 
371, 372, 373, 374, 
375, 376, 377, 378, 
379, 380, 381, 382, 
383, 394, 393, 392,

Депо Метро СП5-4 КО Железник
Делови к.п.: 7570/1, 
537, 535, 538, 539, 
540, 541, 542, 543, 
544, 546, 547, 548, 
549, 550, 551, 552, 
579, 613, 618, 536, 
553, 572, 574, 575, 
576, 577, 578, 570, 
615, 616, 545, 573, 
617,

Депо Метро СП5-5 КО Чукарица
Делови к.п.: 12463/3, 
12463/2, 2469/2, 
2469/1, 2468

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских и 
грађевинских парцела из текстуалног и графичког дела пла-
на, важе бројеви катастарских и грађевинских парцела из 
графичког прилога бр. 11 „Елементи детаљне разраде I фаза 
прве линије метро система – План грађевинских парцела са 
смерницама за спровођење” Р 1:1.000.

Пројектом депоа осигурати следеће главне функције:
– Дневно одржавање возних средстава;
– Превентивно одржавање возних средстава;
– Корективно одржавање возних средстава;
– Одржавање инфраструктуре;
– Гаражирање возних средстава;
– Надгледање радне мреже;
– Тестирање возних средстава.
Да би испунио ове функције депо треба да садржи:
– Станицу за сервисирање;
– Постројење за прање возова;
– Објекат за одржавање возова,
– Фиксно постављену радионицу за одржавање;
– Колосеке за гаражирање;
– Објекте за административне послове;
– Паркинг за аутомобиле;
– Друмски приступ за аутомобиле и камионе (за доста-

вљање робе потебне за одржавање);
– Центар за контролу рада;
– Пробни колосек.
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намена површина – Саобраћајна површина – Остале површине у функцији 
саобраћаја – Депо – Главни депо метроa.
– Планом су дефинисане грађевинске парцелa СП5-1 
СП5-2, СП5-3, СП5-4 и СП5-5.
– Дефинисане грађевинскe парцелe не могу се мењати и 
није могуће вршити даљу парцелацију.
– На грађевинској парцели СП5-4 могуће је планирати 
компатибилни садржај јавне намене – комплекс посебне 
намене – ватрогасна станица.
– Ватрогасна станица је специјализовани јавни објекат и 
површина изграђена и организована за пружање услуга 
заштите и спасавања људи и материјалних добара од по-
жара, експлозија, опасних материја и других акцидент-
них ситуација.
– Тип станице: мала ватрогасна станица
– У оквиру парцеле могућа је реализација следећих садр-
жаја:
– ватрогасни дом;
– ватрогасни торањ;
– манипулативне површине;
– интерна станица за снабдевање горивом.

број објеката – Дозвољена је изградња више објеката на парцели.
изградња нових објеката 
и положај објекта на 
парцели

– Објекте постављати у оквиру зона грађења које су 
дефинисане грађевинским линијама, није обавезно по-
стављање објеката или делова објеката на грађевинску 
линију.
– Објекти су слободностојећи и/или једнострано узидани.
– Међусобно растојање технолошких објеката на парце-
ли је минимално 5 m, а одстојање од административног 
објекта је минимално 15 m.

индекс заузетости 
парцеле

– Максимални индекс заузетости је 30%, осим за грађе-
винске парцеле СП5-1 и СП5-3 за које је максимални ин-
декс заузетости 65%.

максимална висина 
венца

– На СП5-1 максимална висина венца је 15 m.
– На СП5-2 максимална висина венца је 6 m.
– На СП5-3 максимална висина венца је 15 m.
– На СП5-4 максимална висина венца је 15 m осим за 
административни објекат за који је максимална висина 
венца 30 m.
– На СП5-5 максимална висина венца је 15 m.
– Максимална висина ватрогасног објекта је 9 m у одно-
су од нулта коте. Максимална висина ватрогасног торња 
је 15 m у односу од нулта коте.

кота пода приземља – Кота пода приземља је максимално 0,2 m виша од коте 
приступа.

приступ грађевинској 
парцели

Приступ јавној саобраћајној површини може бити ди-
ректан или индиректан:
– директан приступ подразумева да парцела својим 
фронтом излази на јавну саобраћајну површину;
– индиректан приступ се остварује преко приступног 
пута, који се формира као посебна парцела у оквиру по-
вршина за остале намене.
– ширину приступног пута одредити у сарадњи са Се-
кретаријатом за саобраћај; 
– минимална ширина једносмерног приступног пута је 
4,5 m;
– минимална ширина двосмерног приступног пута је 6 
m са минималним радијусом скретања 7 m;
– једносмерни приступни пут мора на крајевима бити 
повезан на јавну саобраћајну површину.
– уколико је двосмерни приступни пут са слепим крајем 
мора имати одговарајућу окретницу димензионисану према 
прописаним нормативима за очекиване категорије возила;
– На местима прикључења ових саобраћајница на пла-
нирану уличну мрежу дозвољено је укидање тротоара 
и ивичног зеленила/дрвореда само у ширини регулације 
приступног пута;
– Уколико је приступни пут дужине до 25 m, може бити 
без окретнице, а његова ширина мора бити мин. 6 m. 

услови за слободне и 
зелене површине

– Минимални проценат слободних и зелених површина 
на парцели је 70%, осим за грађевинске парцеле СП5-1 и 
СП5-3 за које је минимални проценат слободних и зеле-
них површина на парцели 35%.
– Минимални проценат зелених површина на парцели у ди-
ректном контакту са тлом је 20% осим за грађевинске пар-
целе СП5-1 и СП5-3 за које је минимални проценат зелених 
површина на парцели у директном контакту са тлом 10%.
– Уређење зелене површине у оквиру парцеле депоа, пре-
васходно треба да је у складу са наменом која се примар-
но обавља, као и са просторним распоредном објеката, 
њиховом висином и др;
– За озелењавање користити аутохтоне врсте вегетације 
које припадају природној потенцијалној вегетацији, прила-
годљиве на локалне услове средине; користити расаднички 
произведене саднице високе дрвенасте вегетације; кори-
стити лисно декоративне и цветне форме жбунастих врста 
и сезонског цвећа; избегавати инванзивне и алергене врсте; 

– Врста садног материјала треба да подржава функцио-
налност простора;
– Зелене површине испред објеката администрације тре-
ба уредити репрезентативно, садњом квалитетних деко-
ративних врста дрвећа, жбуња, цветњака и травњака;
– Дуж интерних саобраћајница формирати дрвореде, у 
травним баштицама.
– Стабла садити на минималном растојању 5–10 m (у за-
висности од одабране врсте);
– За озелењавање травних баштица, поред садње дрво-
редних стабала, треба користити травни покривач, ниже 
форме перена и шибља.
– Травне баштице, осим стандардног озелењавања, треба 
да представљају одрживи урбани дренажни систем, од-
носно средство за управљање кишницом, конструисано 
тако да опонаша природне системе за одводњавање.
– Све порозне површине озеленети травним покрива-
чем.
– На крововима објеката, у складу са техничким могућ-
ностима, фоrмирати зелене површине у слоју земљи-
шног супстрата минималне дубине 30 cm; обезбедити 
неопходне дренажне слојеве.
– Обезбедити заливни систем.

решење паркирања – Потребан број паркинг места обезбедити у оквиру 
припадајуће парцеле према нормативу: 1ПМ на 3 једно-
времено запослена.
– Паркирање ватрогасних возила и возила запослених 
ватрогасне станице решавати у оквиру парцеле.

архитектонско 
обликовање

– Објекат пројектовати у духу савремене архитектуре уз 
примену савремених материјала у складу са наменом.
– Потребно је максимално користити нова техничка и тех-
нолошка решења у циљу енергетски ефикасније градње.
– Кров пројековати као раван, односно плитак коси кров 
(до 15 степени) са одговорајућим кровним покривачем.

услови за ограђивање 
парцеле

– Обавезно је ограђивање комплекса. 
– Ограда мора бити транспарентна висине до 2,5 m.

минимални степен 
опремљености 
комуналном 
инфраструктуром 

– Објекти морају имати прикључак на водоводну и ка-
нализациону мрежу, електричну енергију и телекомуни-
кациону мрежу и топловодну или гасоводну мрежу или 
други алтернативни извор енергије.

инжењерско-геолошки 
услови

– Објекти Главног депоа метроа ће се налазити у инже-
њерско-геолошком рејону IIБ2. Инжењерско-геолошка 
својства ових терена условљавају извесна ограничења 
при урбанизацији простора. Овај рејон обухвата при-
родне делове алувијалних равни изнад коте 72 mnv. 
Коришћење ових терена при урбанизацији захтева пот-
пуније дефинисање својстава терена у зони самог објек-
та у зависности од типа објекта и режима градње. Због 
високог нивоа подземне воде овај део терена представља 
условно повољне терене са већим ограничењима при 
урбанизацији. Коришћење ових терена за урбанизацију 
захтева примену адекватних мера у циљу елиминисања 
негативног утицаја подземне воде. То се постиже изди-
зањем – насипањем терена адекватним материјалом уз 
прописно збијање и претходно уклањање хумусног по-
кривача и насипа неповољних карактеристика. У делу 
терена где су присутна повремена забарења треба рачу-
нати са обимнијим мелиоративним радовима (насипање 
и збијање). Објекте нивелационо поставити тако да не 
иду испод коте 72 m у супротном, обавезно предвидети 
израду одговарајућег дренажног система.
– За објекте Главног депоа метроа неопходно је урадити 
детаљна геолошка истраживања а све у складу са Зако-
ном о рударству и геолошким истраживањима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

остали услови – Потребно је планирати евакуационе излазе у складу са 
Правилником о техничким нормативима за заштиту од 
пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне 
намене („Службени гласник РС”, број 22/19).

посебни услови – Потребно је да у свим новоизграђеним објектима, 
на удаљености од 1.100 m од места хемијског удеса са 
опасном материјом хлор, буду обезбеђене одговарајуће 
заштитне маске или изолациони апарати за дисање и 
заштитна одела, за све запослене и посетиоце новоизгра-
ђених објеката;
– Приликом реализације планираних садржаја у оквиру 
комплекса депоа за метро водити рачуна да се не угрозе 
колектори за одводњавање атмосферских вода.
– мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна во-
зила, сходно Правилнику о техничким нормативима за 
приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватро-
гасна возила у близини објеката повећаног ризика од по-
жара („Службени лист СРЈ”, број 8/95),
– обавезна хидрантска мрежа за гашење пожара, сходно 
Правилнику о техничким нормативима за инсталације 
хидрантске мреже за гашење пожара („Службени гла-
сник РС”, број 3/18).
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– у поступку израде техничке документације потребно је 
прибавити Услове са аспекта мера заштите од пожара од 
стане надлежног органа Министарства, на основу којих 
ће се сагледати конкретна техничка решења, безбедносна 
растојања и др., у складу са Уредбом о локацијским усло-
вима („Службени гласник РС”, бр. 35/15 и 114/15).

фазност изградње – дозвољена је фазна реализација на начин да свака фаза 
представља функционалну целину.

За предметни План обављена је сарадња и добијени 
су услови ЈКП Београдски метро и воз 67-2/20 од 2. марта 
2020, као и допуна услова 67-3/20 од 29. маја 2020. године, 
67-4/20 од 7. јула 2020. године и 67-16/20 од 29. априла 2021. 
године, као и Услови Секретаријата за саобраћај IV-08.Бр. 
344.4-2/2020 од 2. марта 2020. године и допуна услова IV-08 
Бр. 344.4-13/2021 од 5. априла 2021.

7.7. Површине за инфраструктурне објекте и комплексе

7.7.1. Водоводна мрежа и објекти
(Графички прилог бр. 12 – „Елементи детаљне разраде I 

фаза прве линије метро система – Водоводна и канализаци-
она мрежа и објекти” Р 1:1.000)

Станице, евакуационо-вентилациони шахтови, евакуа-
циони шахтови и тунел снабдевају се водом из градске во-
доводне мреже. Водоводну мрежу димензионисати према 
потребној количини санитарне воде.

У складу са потребама изградње објеката метроа (ста-
ница, евакуационо-вентилационих шахтова, евакуационих 
шахтова метроа, тунела и др.) делове водоводне мреже до-
датно заштитити или реконструисати. Постојеће инстала-
ције водовода које угрожавају реализацију свих садржаја 
објеката метроа изместити на позиције усклађене са про-
јектном документацијом за изградњу објеката метроа. 

Инсталацијама и објектима градског водовода мора се у 
сваком тренутку обезбедити неометан приступ и могућност 
вршења радова за потребе текућег одржавања, као и у случа-
ју хаварије, које изводе надлежна комунална предузећа. 

Приликом изградње објеката метроа (станица, евакуаци-
оно-вентилационих шахтова метроа, евакуационих шахтова, 
тунела и др.) у јавним саобраћајницама, неопходно је обезбеди-
ти појас заштите цевовода који подразумева непосредан про-
стор лево и десно од цевовода на коме није дозвољена градња, 
ни било каква интервенција која нарушава тај простор. 

Ширина појаса заштите цевовода са сваке стране цево-
вода одређује се у односу на пречник цевовода и  износи:

– до Ø300 mm – 2,3 m
– од Ø300 mm до Ø500 mm – 3 m
– преко Ø500 mm – 5 m.
Полагање водоводне мреже у односу на постојећи дрво-

ред врши се на растојању од најмање 1,5 m од осе стабла, 
што је уједно и минимално растојање на коме се може са-
дити дрворедно стабло приликом формирања нове трасе 
дрвореда у односу на постојећу или планирану водоводну 
мрежу. Водоводна мрежа може бити постављена на јавним 
зеленим површинама, на безбедном одстојању од високе др-
венасте вегетације (минимално одстојање 1,5 m) тако да се 
коренов систем сачува од физичког оштећења. У зони угро-
жености стабала ров за полагање водовода обавезно копати 
ручно. На јавним зеленим површинама водоводна мрежа 
треба да буде планирана у сарадњи и на основу услова ЈКП 
„Зеленило–Београд” и Завода за заштиту природе Србије. 

За потребе заливања јавних зелених површина, као и 
обезбеђивања пијаће воде на чесмама и у тоалетима на јав-
ним зеленим површинама, прикључење објекта на уличну во-
доводну мрежу извести преко водомера у водомерном окну, 
а према техничким прописима ЈКП „Београдског водовода и 

канализације”. За потребе заливања јавних зелених површина 
може се користити и подземна вода (техничка вода) добијена 
директно из бунара (пијезометара), постојећих и/или ново-
планираних који се могу поставити унутар зелених површи-
на, изузев у зонама санитарне заштите изворишта.

СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ СТАНИЦА МЕТРОА
За станице треба обезбедити довољну количину сани-

тарне воде за: 
– воду за пиће;
– воду за испирање тоалетa;
– воду за чишћење;
– воду за систем за вентилација и хлађење;
– воду за гашење пожара и резервоар спринклер ако га 

има. 
У оквиру станица планира се изградња две одвојене 

мреже: 
– санитарна водоводна мрежа, и
– противпожарна водоводна мрежа.
Притисак воде у водоводној мрежи станица мора бити 

између 2 и 3 бара. 

СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЕВАКУАЦИОНО-ВЕНТИЛАЦИ-
ОНИХ И ЕВАКУАЦИОНИХ ШАХТОВА МЕТРОА

За евакуационо-вентилационе и евакуационе шахтове 
треба обезбедити довољну количину санитарне воде за: 

– воду за чишћење; 
– воду за систем за вентилацију и хлађење и
– воду за гашење пожара. 
У оквиру евакуационо-вентилационих и евакуационих 

шахтова планира се изградња две одвојене мреже: 
– санитарна водоводна мрежа, и
– противпожарна водоводна мрежа.

СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ТУНЕЛА МЕТРОА
Унутар тунела не постоји потреба за санитарном водом. 

Водовод ће се користити само за противпожарну мрежу. 
Делови тунела у близини станица снабдевају се водом из 
станице.

ЗОНА А

Станица метроа „Железник”
Постојеће стање 
Локација станице метроа припада првој висинској зони 

снабдевања Београда водом. У непосредној близини стани-
це метроа нема изграђене водоводне мреже.

Станица метроа налази се у широј зони санитарне за-
штите Београдског изворишта (Зона III). 

Планирано стање
Планиране инсталације у зони станице метроа дефини-

сане су Планом детаљне регулације дела Макишког поља, 
Градска општина Чукарица („Службени лист Града Београ-
да”, број 153/20) и преузете су. Овим планом у улици Нова 1 
планиран је водовод В1мин. Ø200 mm. 

Садржаје у зони станице метроа повезати на јавну град-
ску водоводну мрежу В1мин. Ø200 mm у улици Нова 1 пре-
ма условима и уз сагласност ЈКП „Београдски водовод и 
канализација”, што је предмет техничке документације за 
изградњу објеката метроа.

Станица метроа „Макиш”
Постојеће стање 
Локација станице метроа припада првој висинској зони 

снабдевања Београда водом. У непосредној близини стани-
це метроа нема изграђене водоводна мреже.
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Станица метоа налази се у широј зони санитарне зашти-
те Београдског изворишта (Зона III). 

Планирано стање
Планом детаљне детаљне регулације дела Макишког 

поља, Градска општина Чукарица („Службени лист Гра-
да Београда”, број 153/20), у зони станице метроа, у улици 
Нова 1, планира се водовод В1мин. Ø200 mm дефинисан, 
ово решење је преузето и део је предметног плана. 

Садржаје у зони станице метроа повезати на планирану 
јавну градску водоводну мрежу В1мин. Ø200 mm у улици 
Нова 1, према условима и уз сагласност ЈКП „Београдски 
водовод и канализација”, што је предмет техничке докумен-
тације за изградњу објеката метроа.

Станица метроа „Жарково”
Постојеће стање 
Локација станице метроа припада првој висинској зони 

снабдевања Београда водом. У непосредној близини стани-
це метроа нема изграђене водоводне мреже.

Станица метроа налази се у широј зони санитарне за-
штите Београдског изворишта (Зона III). 

Планирано стање
Планиране инсталације водоводне мреже В1мин Ø200 

mm у улици Нова 1 у зони станице метроа дефинисане су 
Планом детаљне регулације дела Макишког поља, Градска 
општина Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 
153/20) и преузете су. Овим планом предвиђено је изме-
штање цевовода сирове воде ЧØ700 mm и ЧØ1.000 mm и 
цевовода прве висинске зоне В1Ч1.000 mm и В1Ч1.500 mm. 
Планиране цевоводе у зони станице метроа потребно до-
датно заштитити (постављањем у галерију или касету), ре-
коструисати или изместити према условима и уз сагласнот 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је предмет 
техничке документације за изградњу објеката метроа.

Планирана станица метроа налази се на углу улица Нова 
1 и Нова 23 и пресеца трасе ових примарних цевовода. 

Садржаје у зони станице метроа, водећи рачуна о тра-
сама примарних цевовода и коридорима заштите, повезати 
на јавну градску водоводну В1мин Ø200 mm у улици Нова 
1, према условима и уз сагласност ЈКП „Београдски водовод 
и канализација”, што је предмет техничке документације за 
изградњу објеката метроа.

Евакуациони-вентилациони шахт 1
Постојеће стање 
Локација шахта припада првој висинској зони снабдева-

ња Београда водом. У непосредној близини шахта нема из-
грађене водоводне мреже.

Шахт се налази у широј зони санитарне заштите Бео-
градског изворишта (Зона III). 

Планирано стање
Планиране инсталације, у зони шахта, водоводна мрежа 

В1мин Ø200 mm у улици Нова 1 и В1мин Ø150 mm у улици 
Нова 25, као и В1мин Ø150 mm у улици Нова 28 дефини-
сане су Планом детаљне регулације дела Макишког поља, 
Градска општина Чукарица („Службени лист Града Београ-
да”, број 153/20) и преузете су. 

Шахт повезати на планирану јавну градску водоводну 
мрежу В1мин Ø200 mm у улици Нова 1 или В1мин Ø150 
mm у улици Нова 25, или В1мин Ø150 mm у улици Нова 28, 
према условима и уз сагласност ЈКП „Београдски водовод 
и канализација”, што је предмет техничке документације за 
изградњу објеката метроа.

Станица метроа „Беле воде”
Постојеће стање 
Локација станице метроа по висинском положају припада 

првој висинској зони снабдевања Београда водом. У непосред-
ној зони станице метроа нема изграђене водоводне мреже.

Станица метроа налази се у широј зони санитарне за-
штите Београдског изворишта (Зона III). 

Планирано стање
Планиране инсталације водовода В1мин Ø200 mm у 

улици Нова 1 и В1мин Ø150 mm у улици Нова 29 у зони 
станице метроа преузете су из Плана детаљне детаљне ре-
гулације дела Макишког поља, Градска општина Чукарица 
(„Службени лист Града Београда”, број 153/20). 

Садржаје у зони станице метроа повезати на јавну град-
ску водоводну мрежу В1мин Ø150 mm у улици Нова 28 или 
В1мин Ø150 mm у улици Нова 29, према условима и уз сагла-
сност ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је пред-
мет техничке документације за изградњу објеката метроа.

Евакуациони-вентилациони шахт метроа 2
Постојеће стање
Локација шахта припада првој висинској зони снаб-

девања Београда водом. У зони шахта изграђен је цевовод 
В1Ч700 mm. 

Постојеће инсталације водовода у зони шахта додатно 
заштитити (постављањем у галерију или касету), рекостру-
исати или изместити према условима и уз сагласнот ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, што је предмет тех-
ничке документације за изградњу објеката метроа. 

Шахт се налази у широј зони санитарне заштите Бео-
градског изворишта (Зона III). 

Планирано стање
У зони шахта Планом детаљне регулације дела Маки-

шког поља, Градска општина Чукарица („Службени лист 
Града Београда”, број 153/20) предвиђено је измештање по-
стојећег цевовода у саобраћајницу 1-1 минималног преч-
ника В1минØ700 mm а у улици Нова 28 (десно) планиран 
је водовод В1минØ150 mm. Решења из наведеног плана су 
преузета и део су предметног плана.

Шахт повезати на планирану јавну градску водовод-
ну мрежу В1минØ150 mm у улици Нова 28 (десно), према 
условима и уз сагласност ЈКП „Београдски водовод и ка-
нализација”, што је предмет техничке документације за из-
градњу објеката метроа.

ЗОНА Б
Станица метроа „Трговачка”

Постојеће стање 
Локација станице метроа припада првој и другој ви-

синској зони снабдевања Београда водом. У зони станице 
метроа изграђена је водоводна мрежа В1Л450 mm, В1Л300 
mm, В2Ч600 mm, В2Л250 mm, В2Л200 mm и В2Л150 mm. 

Постојеће инсталације водовода у зони станице метроа 
решавати постављањем у галерију или касету, према усло-
вима и уз сагласнот ЈКП „Београдски водовод и канализа-
ција”, што је предмет техничке документације.

Постојеће инсталације водовода у зони станице метроа 
додатно заштитити (постављањем у галерију или касету), 
рекоструисати или изместити према условима и уз сагла-
снот ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је пред-
мет техничке документације за изградњу објеката метроа. 

Планирано стање
Планиране инсталације у зони станице метроа дефини-

сане су Планом детаљне детаљне регулације месне заједни-
це у Жаркову „Јулино брдо” („Службени лист Града Београ-
да”, 34/09) и преузете су.
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Садржаје у зони станице метроа повезати на јавну град-
ску водоводну мрежу, према условима и уз сагласност ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, што је предмет тех-
ничке документације за изградњу објеката метроа. 

ЗОНА В

Евакуациони-вентилациони шахт метроа 3
Постојеће стање
Локација шахта припада другој висинској зони снаб-

девања Београда водом. У зони шахта изграђен је цевовод 
В2Ч500 mm. 

Постојеће инсталације водовода у зони шахта додатно 
заштитити (постављањем у галерију или касету), рекостру-
исати или изместити према условима и уз сагласност ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, што је предмет тех-
ничке документације за изградњу објеката метроа. 

Планирано стање
Планиране инсталације у зони шахта дефинисане су 

Планом детаљне регулације Сунчане долине на Бановом 
брду и блока између улица Пожешке и Маршала Толбухина, 
Градска општина Чукарица („Службени лист Града Београ-
да”, број 19/20) и преузете су.

Евакуациони-вентилациони шахт метроа 3 повезати на 
планирану јавну градску водоводну мрежу В1минØ150 mm 
у улици Нова 28 (десно) према условима и уз сагласност 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је предмет 
техничке документације за изградњу објеката метроа.

ЗОНА Г

Станица метроа „Пожешка”
Постојеће стање 
Локација станице метроа припада другој висинској зони 

снабдевања Београда водом. У зони станице метроа изгра-
ђени су цевоводи В2Л300 mm, В2Л150 mm и В2Л100 mm.

Постојеће инсталације водовода у зони станице метроа 
додатно заштитити (постављањем у галерију или касету), ре-
коструисати или изместити према условима и уз сагласност 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је предмет 
техничке документације за изградњу објеката метроа. 

Планирано стање
Планиране инсталације водовода у зони станице метроа 

дефинисане су Планом детаљне регулације комплекса ста-
нице за снабдевање горивом у блоку између улица Благоја 
Паровића, Пожешке, Београдског батаљона и Орфелинове, 
Градска општина Чукарица („Службени лист Града Београ-
да”, број 19/15) и преузете су.

Садржаје у зони станице метроа повезати на јавну градску 
водоводну мрежу В1Ø150 mm у улици Пожешкој улици или 
В1Ø150 mm у улици Београдског батаљона, према условима и 
уз сагласност ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је 
предмет техничке документације за изградњу објеката метроа.

ЗОНА Д

Станица метроа „Парк Баново брдо”
Постојеће стање 
Локација станице метроа припада првој и другој висин-

ској зони снабдевања Београда водом. У зона станице ме-
троа изграђени су цевоводи В1Л150 mm и В2Л150 mm. 

Постојеће инсталације водовода у зони станице метроа 
додатно заштитити (постављањем у галерију или касету), ре-
коструисати или изместити према условима и уз сагласност 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је предмет 
техничке документације за изградњу објеката метроа. 

Планирано стање
Планиране инсталације водовода у зони станице метроа 

дефинисане су Планом детаљне регулације за подручје из-
међу улица Пожешке, Боре Марковића и парка на Бановом 
брду, градска општина Чукарица („Службени лист Града 
Београда”, број 138/19) и преузете су.

Садржаје у зони станице метроа повезати на јавну град-
ску водоводну мрежу, према условима и уз сагласност ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, што је предмет тех-
ничке документације за изградњу објеката метроа.

ЗОНА Ђ

Евакуациони-вентилациони шахт метроа 4
Постојеће стање
Локација шахта припада првој висинској зони снабдева-

ња Београда водом и оквиру ње нема изграђене јавне водо-
водне мреже.

У близини границе шахта у улици Паштровићева изгра-
ђени су цевоводи В1Л500 mm и В1Л100 mm. 

Шахт се налази у широј зони санитарне заштите Бео-
градског изворишта (Зона III). 

Планирано стање
У близини границе шахта планиране инсталације водо-

вода дефинисане Планом детаљне регулације за простор-
но-историјску целину Топчидер I фаза – Радничка улице, 
Општина Чукарица („Службени лист Града Београда”, бр. 
68/13) и Планом детаљне регулације просторно културно 
историјске целине Топчидер – Фаза II, Целина I, ГО Чука-
рица и Савски венац („Службени лист Града Београда”, број 
98/16) су преузете.

Шахт повезати на јавну градску водоводну мрежу, пре-
ма условима и уз сагласност ЈКП „Београдски водовод и 
канализација”, што је предмет техничке документације за 
изградњу објеката метроа. 

Станица метроа „Ада Циганлија”
Постојеће стање 
Локација станице метроа припада првој висинској зони 

снабдевања Београда водом. Зона станице метроа укршта се 
са цевоводима В1Л200 mm и В1Ч900 mm. У ободним улица-
ма изграђена је водоводна мрежа и то:

– примарни цевовод В1Л500 mm и дистрибутивни 
В1Л100 mm у Паштровићевој,

– примарни цевовод В1Ч900 mm и дистрибутивни 
В1Л200 mm у Радничкој,

– дистрибутивни В1ДЛ150 mm у приступној саобраћај-
ници из Радничке. 

Постојеће инсталације водовода у зони станице метроа 
додатно заштитити (постављањем у галерију или касету), ре-
коструисати или изместити према условима и уз сагласност 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је предмет 
техничке документације за изградњу објеката метроа. 

Станица метроа налази се у широј зони санитарне за-
штите Београдског изворишта (Зона III). 

Планирано стање
Планиране инсталације у зони станице метроа дефини-

сане су Изменама и допунама плана детаљне регулације за 
саобраћајни потез Унутрашњег магистралног полупрстена 
од саораћајнице Т6 до Панчевачког моста – деоница од ули-
це Тошин бунар до чвора Аутокоманда („Службени лист 
Града Београда”, број 39/11) и Планом детаљне регулације 
просторно културно историјске целине Топчидер – Фаза II, 
Целина 1, ГО Чукарица и Савски венац („Службени лист 
Града Београда”, број 98/16) су преузете. 
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Садржаје у зони станице метроа повезати на јавну град-
ску водоводну мрежу према условима и уз сагласност ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, што је предмет тех-
ничке документације за изградњу објеката метроа. 

Евакуациони-вентилациони шахт шахт метроа 5
Постојеће стање
Локација шахта припада првој висинској зони снабдева-

ња Београда водом и оквиру ње нема изграђене јавне водо-
водне мреже.

У близини границе шахта у Улици војводе Миши-
ћа изграђен је цевовод В1Ч900 mm, а у саобраћајници 
Рампа 6 цевовод В1ДЛØ500 mm и планиран је цевовод 
В1минØ300 mm.

Планирано стање
У близини границе шахта планиране инсталације водо-

вода дефинисане Изменом и допуном Плана детаљне ре-
гулације за саобраћајни потез унутрашњег магистралног 
полупрстена од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста де-
оница од Улице Тошин бунар до чвора Аутокоманда („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 39/11) су преузете.

Шахт повезати на јавну градску водоводну мрежу, пре-
ма условима и уз сагласност ЈКП „Београдски водовод и 
канализација”, што је предмет техничке документације за 
изградњу објеката метроа. 

Евакуациони-вентилациони шахт метроа 6
Постојеће стање
Локација шахта припада првој висинској зони снабдева-

ња Београда водом. У зони шахтаизграђен је дистрибутив-
ни водовод В1Ø500 mm. 

Постојеће инсталације водовода у зони шахта додатно 
заштитити (постављањем у галерију или касету), рекостру-
исати или изместити према условима и уз сагласност ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, што је предмет тех-
ничке документације за изградњу објеката метроа. 

Планирано стање
У близини границе шахта планиране инсталације водо-

вода дефинисане Изменом и допуном Плана детаљне ре-
гулације за саобраћајни потез унутрашњег магистралног 
полупрстена од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста де-
оница од Улице Тошин бунар до чвора Аутокоманда („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 39/11) су преузете.

Шахт повезати на градску водоводну мрежу према усло-
вима и уз сагласност ЈКП „Београдски водовод и канализа-
ција”, што је предмет техничке документације за изградњу 
објеката метроа. 

Станица метроа „Сајам”
Постојеће стање
Локација станице метроа припада првој висинској зони 

београдског водоводног система. У зони станице метроа и 
дуж улице Булевар војводе Мишића изграђена је водоводна 
мрежа В1Ч500 mm, В1Ч700 mm и В1Л200 mm.

Постојеће инсталације водовода у зони станице метроа 
додатно заштитити (постављањем у галерију или касету), ре-
коструисати или изместити према условима и уз сагласност 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је предмет 
техничке документације за изградњу објеката метроа. 

Планирано стање
Садржаје у зони станице метроа повезати на јавну град-

ску водоводну мрежу, према условима и уз сагласност ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, што је предмет тех-
ничке документације за изградњу објеката метроа. 

ЗОНА Е

Станица метроа „Мостар”
Постојеће стање
Локација станице метроа припада првој висинској зони 

београдског водоводног система. У зони станице метроа и 
дуж улице Савска изграђена је водоводна мрежа В1Ч900 
mm, В1Л300 mm, В1Л150 mm и В1ДЛ150 mm.

Постојеће инсталације водовода у зони станице метроа 
додатно заштитити (постављањем у галерију или касету), ре-
коструисати или изместити према условима и уз сагласност 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је предмет 
техничке документације за изградњу објеката метроа. 

Планирано стање
Планиране инсталације у зони станице метроа које се 

налазе у обухвату Просторног плана подручја посебне на-
мене уређења дела приобаља града Београда – подручје 
приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води” („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 7/15) и Плана детаљне ре-
гулације блока између улица Кнеза Милоша, Дринске, Са-
рајевске и Дурмиторске, ГО Савски венац („Службени лист 
Града Београда”, број 127/16) се преузимају. 

Садржаје у зони станице метроа повезати на јавну град-
ску водоводну мрежу, према условима и уз сагласност ЈКП 
„Београдски водовод и канализација” што је предмет тех-
ничке документације за изградњу објеката метроа. 

ЗОНА Ж

Евакуациони-вентилациони шахт метроа 7
Постојеће стање
Локација предметног шахта припада првој висинској 

зони београдског водоводног система. У зони шахта и дуж 
улице Савска изграђена је водоводна мрежа В1Л300 mm, 
В1Л150 mm и В1ДЛ150 mm. 

Постојеће инсталације водовода у зони шахта додатно 
заштитити (постављањем у галерију или касету), рекостру-
исати или изместити према условима и уз сагласност ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, што је предмет тех-
ничке документације за изградњу објеката метроа. 

Планирано стање
Планиране инсталације у зони шахта дефинисане Про-

сторним планом подручја посебне намене уређења дела 
приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за 
пројекат „Београд на води” („Службени лист Града Београ-
да”, број 7/15) су преузете. 

Садржаје у зони шахта повезати на јавну градску водо-
водну мрежу према условима и уз сагласност ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација”, што је предмет техничке доку-
ментације за изградњу објеката метроа. 

ЗОНА З

Станица метроа „Савски трг”
Постојеће стање
Локација станице метроа припада првој висинској зони 

београдског водоводног система. У зони станице метроа из-
грађена је водоводна мрежа В1Л300 mm и В1Л150 mm.

Постојеће инсталације водовода у зони станице метроа 
додатно заштитити (постављањем у галерију или касету), ре-
коструисати или изместити према условима и уз сагласност 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је предмет 
техничке документације за изградњу објеката метроа. 
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Планирано стање
Планиране инсталације у зони станице метроа дефини-

сане Просторним планом подручја посебне намене уређења 
дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке 
Саве за пројекат „Београд на води” („Службени лист Града 
Београда”, број 7/15) су преузете. Садржаје у зони станице 
метроа повезати на јавну градску водоводну мрежу, према 
условима и уз сагласност ЈКП „Београдски водовод и ка-
нализација”, што је предмет техничке документације за из-
градњу објеката метроа. 

ЗОНА И

Евакуациони-вентилациони шахт метроа 8
Постојеће стање
Локација шахта припада првој висинској зони београд-

ског водоводног система и у његовој зони нема изграђене 
јавне водоводне мреже. У зони шахта изграђена је водо-
водна мрежа у ободним улицама, В1Л150 mm у Личкој и 
В1ДЛ150 mm и В1ДЛ150 mm у улици Гаврила Принципа.

Планирано стање
Планиране инсталације у непосредном окружењу шах-

та дефинисане Планом детаљне регулације тунелске везе 
Савске и Дунавске падине, Градске општине Стари град, 
Савски венац и Палилула („Службени лист Града Београда”, 
број 28/19) су преузете. 

Садржаје у зони шахта повезати на јавну градску во-
доводну мрежу, према условима и уз сагласност ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација”, што је предмет техничке 
документације за изградњу објеката метроа. 

ЗОНА Ј

Станица метроа „Трг републике”
Постојеће стање
Локација станице метроа припада првој висинској зони 

београдског водоводног система. У зони станице метроа из-
грађена је водоводна мрежа В1Л300 mm и В1Л200 mm дуж 
Француске, В1Л300 mm и В1Л125 mm дуж Браће Југовића, 
В1Л150 mm и В1ДЛ150 mm дуж улице Македонска, В1Л200 
mm и В1ДЛ150 mm дуж Коларчеве улице, В1Л150 mm у Бу-
левару деспота Стефана, В1Л300 mm у улици Васе Чарапи-
ћа и В1Л300 mm у Дечанској улици.

Постојеће инсталације водовода у зони станице метроа 
додатно заштитити (постављањем у галерију или касету), ре-
коструисати или изместити према условима и уз сагласност 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је предмет 
техничке документације за изградњу објеката метроа. 

Планирано стање
Садржаје у зони станице метроа повезати на јавну град-

ску водоводну мрежу према условима и уз сагласност ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, што је предмет тех-
ничке документације за изградњу објеката метроа. 

ЗОНА К

Станица метроа „Скадарлија”
Постојеће стање
Локација станице метроа припада првој висинској зони 

београдског водоводног система. У зони станице метроа 
изграђена је водоводна мрежа В1Л300 mm дуж улице Цара 
Душана, В1Л80 mm дуж улица Скадарска и Ђорђа Јовано-
вића, В1Л200 mm у улици Мире Траиловића и В1Л100 mm 
дуж улице Цетињска. 

Постојеће инсталације водовода у зони станице метроа 
додатно заштитити (постављањем у галерију или касету), ре-

коструисати или изместити према условима и уз сагласност 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је предмет 
техничке документације за изградњу објеката метроа. 

Планирано стање
Садржаје у зони станице метроа повезати на јавну град-

ску водоводну мрежу према условима и уз сагласност ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, што је предмет тех-
ничке документације за изградњу објеката метроа. 

ЗОНА Л

Станица метроа „Дунав”
Постојеће стање
Локација станице метроа припада првој висинској зони 

београдског водоводног система. У зони станице метроа 
дуж улице Цвијићева изграђена је водоводна мрежа В1Л700 
mm и В1Л300 mm, односно В1Л150 mm дуж Поенкарове. 

Постојеће инсталације водовода у зони станице метроа 
додатно заштитити (постављањем у галерију или касету), ре-
коструисати или изместити према условима и уз сагласност 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је предмет 
техничке документације за изградњу објеката метроа. 

Планирано стање
Планиране инсталације у зони станице метроа дефи-

нисане Планом детаљне регулације дела подручја Аде Хује 
(зона А), општине Стари град и Палилула („Службени лист 
Града Београда”, број 70/12) су преузете. 

Садржаје у зони станице метроа повезати на јавну град-
ску водоводну мрежу, према условима и уз сагласност ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, што је предмет тех-
ничке документације за изградњу објеката метроа.

ЗОНА Љ

Евакуационо-вентилациони шахт метроа 9
Постојеће стање
Локација предметног шахта припада првој висинској 

зони београдског водоводног система. У зони шахта изгра-
ђена је водоводна мрежа В1Л80 mm у Поенкареовој улици.

Постојеће инсталације водовода у зони шахта додатно 
заштитити (постављањем у галерију или касету), рекостру-
исати или изместити према условима и уз сагласност ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, што је предмет тех-
ничке документације за изградњу објеката метроа.

Планирано стање
Планиране инсталације у непосредном окружењу шахта 

дефинисане Планом детаљне регулације дела подручја Аде 
Хује (зона А), општине Стари град и Палилула („Службени 
лист Града Београда”, број 70/12) су преузете. 

Садржаје у зони шахта повезати на јавну градску во-
доводну мрежу, према условима и уз сагласност ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација”, што је предмет техничке 
документације за изградњу објеката метроа.

Станица метроа „Панчевачки мост”
Постојеће стање
Локација станице метроа припада првој висинској 

зони београдског водоводног система. У зони станице ме-
троа дуж Панчевачког моста изграђена је водоводна мрежа 
В1Ч1000 mm, В1Л100 mm и В1Л80 mm. 

Постојеће инсталације водовода у зони станице метроа 
додатно заштитити (постављањем у галерију или касету), ре-
коструисати или изместити према условима и уз сагласност 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је предмет 
техничке документације за изградњу објеката метроа. 
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Планирано стање
Планиране инсталације у зони станице метроа дефи-

нисане Планом детаљне регулације дела подручја Аде Хује 
(зона А), општине Стари град и Палилула („Службени лист 
Града Београда”, број 70/12) су преузете. 

Садржаје у зони станице метроа повезати на јавну град-
ску водоводну мрежу, према условима и уз сагласност ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, што је предмет тех-
ничке документације за изградњу објеката метроа.

ЗОНА М

Евакуационо-вентилациони шахт метроа 10
Постојеће стање
Локација шахта припада првој висинској зони београд-

ског водоводног система и у његовој зони нема изграђене 
јавне водоводне мреже. 

Планирано стање
Дуж улица Вука Врчевића и Вука Врчевића 1 планира се 

дистрибутивна водоводна мрежа В1минØ150 mm са везома 
на постојећу водоводну мрежу у Вишњичкој улици (В1Л300 
mm, В1Л150 mm). 

Садржаје у зони шахта повезати на јавну градску во-
доводну мрежу, према условима и уз сагласност ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација”, што је предмет техничке 
документације за изградњу објеката метроа.

Станица метроа „Карабурма”
Постојеће стање
Локација станице метроа припада првој висинској зони 

београдског водоводног система. У зони станице метроа 
дуж улице Вишњичка изграђена је водоводна мрежа В1Л300 
mm, В1Л300 mm и В1Л150 mm.

Постојеће инсталације водовода у зони станице метроа 
додатно заштитити (постављањем у галерију или касету), ре-
коструисати или изместити према условима и уз сагласност 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је предмет 
техничке документације за изградњу објеката метроа. 

Планирано стање
У непосреденом окружењу станице метроа дуж улице 

Вука Врчевића планира се дистрибутивна водоводна мре-
жа В1минØ150 mm са везома на постојећи водовод В1Л150 
mm у Вишњичкој улици.

Садржаје у зони станице метроа повезати на јавну град-
ску водоводну мрежу, према условима и уз сагласност ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, што је предмет тех-
ничке документације за изградњу објеката метроа.

Евакуационо-вентилациони шахт метроа 11
Постојеће стање
Локација предметног шахта припада првој висинској 

зони београдског водоводног система. У зони шахта изгра-
ђена је водоводна мрежа В1Л300 mm и В1Л300 mm.

Постојеће инсталације водовода у зони шахта додатно 
заштитити (постављањем у галерију или касету), рекостру-
исати или изместити према условима и уз сагласност ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, што је предмет тех-
ничке документације за изградњу објеката метроа. 

Планирано стање
Садржаје у зони шахта повезати на јавну градску водо-

водну мрежу, према условима и уз сагласнот ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација”, што је предмет техничке доку-
ментације за изградњу објеката метроа. 

ТУНЕЛ МЕТРОА
Постојеће стање водоводне мреже и објеката
На траси линије метроа 1 планира се изградња више 

објеката станица метроа, евакуационо-вентилационих и 
евакуационих шахтова метроа, који се на више места укр-
штају са изграђеном водоводном мрежом и објектима.

Деонице метроа које се реализују у дубоком укопу нема-
ју утицаја на водоводну м режу, која остаје у надслоју земље. 
На овим деоницама усагласити позиције надземних садр-
жаја метро станица са постојећом и планираном водовод-
ном мрежом.

Приликом изградње метроа у отвореном ископу, све 
постојеће инсталације водоводне мреже заштитити или 
изместити, на позиције које ће обезбедити несметан рад 
система снабдевања водом. Реконструкцију и изградњу но-
вих инсталација водоводне мреже пре завршетка изградње 
метроа, изводити на трасама и на начин који ће што мање 
утицати на реализацију отвореног ископа. Изградњу во-
доводне мреже пре изградње станица метроа, евакуацио-
но-вентилационих и евакуационих шахтова метроа, изво-
дити на трасама и на начин који ће што мање утицати на 
будућу реализацију објеката станица и тунела и отвора 
шахтова.

На делу између станица метроа „Пожешка” и „Парк Ба-
ново брдо” траса линије метроа 1 укршта се са Главним ту-
нелским доводом Т1 пречника Ø1.800 mm. Место укршта-
ња је у непосредној близини постројења за пречишћавање 
ППВ „Беле воде”. Како се ради о примарном објекту водо-
водног система, око тунела се формира заштитни појас од 
10 m обостарно рачунато од спољне ивице објекта тунела. 
Максимална кота фундирања метро линије треба да буде на 
15 m од калоте тунела, на месту укрштања кота калоте туне-
ла је на око 85 mnv.

Планирано стање водоводне мреже и објеката
Стратегијом развоја београдског водоводног система 

планирана је изградња II тунелског довода али за њега није 
урађена ни планска a ни техничка документација. Укршта-
ње линије метроа 1 са планираним II тунелским доводом је 
у зони евакуационо-вентилационог шахта 3.

За предметни План обављена је сарадња и добијени су 
услови ЈКП „Београдски водовод и канализација”, А. бр. 
6857/I4-1/328/20 број А/98 од 18. фебруара 2020. године, као 
и допуна услова број 18181/ I4-1/424/21 од 7. априла 2021.го-
дине

ЗОНА ВОДОИЗВОРИШТА
На основу Решења о зонама санитарне заштите на адми-

нистративној територији града Београда за извориште под-
земних и површинских вода која служе за водоснабдевање 
града Београда (бр. 530-01-48/2014-10 од 1. автуста 2014. 
год., Република Србија, Министарство здравља) предметно 
подручје се налази у широј зони санитарне заштите Бео-
градског изворишта (Зона III).

Заштита изворишта спроводи се у складу са:
– Правилником о начину одређивања и одржавања зона 

санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени 
гласник РС”, број 92/08); 

– Решењем о зонама санитарне заштите на администра-
тивној територији града Београда за изворишта подземних 
и површинских вода која служе за водоснабдевање града 
Београда (Министарство здравља Републике Србије, бр: 
530-01-48/2014-10 од 1. августа 2014. године);

– Елаборатом о зонама санитарне заштите изворишта под-
земних и површинских вода водоснабдевања града Београда 
(Институт за водопривреду „Јарослав Чер ни”, 2013. год.)
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Правилником о начину одређивања и одржавања зона 
санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службе-
ни гласник РС”, број 92/08), у свим зонама дефинисана су 
ограничења и могућности градње, па режим коришћења на 
предметном простору треба ускладити са правилима која 
важе за те зоне заштите изворишта.

Заштита изворишта подразумева предузимање свих 
мера у циљу очувања квалитета површинских и подземних 
вода, односно заштита истих од загађивача или штетних 
дејстава који могу трајно утицати на здравствену исправ-
ност вода изворишта. 

МЕРЕ, УСЛОВИ И ОГРАНИЧЕЊА СА АСПЕКТА ЗА-
ШТИТЕ ИЗВОРИШТА

Вероватноћа и последице, односно ризик од могућих 
удеса/акцидената, до којих може доћи у току изградње и 
коришћења планираног метро система и других планира-
них намена површина, и сходно томе, дефинисање свих не-
опходних превентивних и санационих мера, јесте предмет 
Стратешке процене утицаја за предметни План, као и свен-
туалних Студија о процени утицаја објеката/пројеката на 
животну средину, о чему коначну одлуку доноси надлежни 
орган.

Имајући у виду важећу регулативу, намену и специфич-
ности предвиђеног просотра и самог метро система на делу 
трасе у широј зони санитарне заштите београдског извори-
шта, али и ризик који објекти овог система и предвиђене 
активпости могу представљати, највећи проблем могу бити 
евентуални намерни или случајни удеси/акциденти везани 
за просипање, испуштање или цурење загађујућих опасних 
и штетних материја и генерисаних отпадних вода, до којих 
може доћи у току изградње и коришћења објеката и који 
могу проузроковати трајно или привремено загађење повр-
шинских и подземних вода и земљишта.

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ:
Општи услови:
1. Комплетиу инвестиционо-техничку документацију 

израдити у свему према Закону о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлу-
ка УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука 
УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 
– др.закон, 9/20 и 52/21) и осталим важећим прописима и 
стандардима за изградњу и опремање ове врсте објеката.

2. Сви објекти треба да буду адекватно пројектовани у 
складу са свим важећим прописима и стандардима за про-
јектовање оваквих објеката, са детаљно описаним свим по-
зицијама техничких решења која се тичу дирекне или ин-
дирекне заштите животне средине и заштите површинских 
и подземиих вода и земљишта, тако да се онемогући свака 
намерна или случајна контамнинација на овој локацији, тј. 
да се ризик сведе на најмању могућу меру.

3. Извршити додатну анализу геолошко-геотехничких 
и хидрогеолошких карактеристика карактеристика тла на 
предметној локацији, у складу са Законом о рударству и 
геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 
88/11) и другим нодзаконским актима, како би се утврди-
ле/потврдиле карактеристике геолошких формација и хи-
дрогеолошке караткеристике повлате и водоносне средине, 
предвидела одговарајућа техничка решења за заштиту под-
земних и површинских вода и тла, на локацији – делу трасе 
прве метро линије.

4. Извршити додатне анализе тла/земљишта на предмет-
ној локацији, у складу са Законом о заштити животне сре-
дине („Службени гласник РС”, број 88/11) и другим закони-
ма и подзаконским актима, како би се утврдило тренутно 
стање тла/земљишта, присуство и карактеристике евенту-

алног загађења и прописале и спровеле адекватне методе 
санације и ремедијације, пре извођења свих предвиђених 
радова.

Објекат зa боравак и одмор особља:
1. Све површине унутар објеката треба да буду изведене 

од водонепропусног материјала, са високим праговима-за-
штитним ивичњацима и адекватним падом.

2. Евептуална мања наменска складишта у оквиру објек-
та у којима ће се држати мања количина опасних, штетних 
и/или запаљивих материја, (обухвата уобичајену робу ши-
роке потрошње и средства за одржавање објеката), форми-
рати на водонепропусној армиранобетонској или некој дру-
гој адекватној подлози сличних карактеристика, са високим 
праговима-заштитним ивичњацима и адекватним падом, а 
унутар обезбеђеног и закључаног простора.

3. Објекте инфраструктурно опремити у складу са наме-
ном, предвиђеним активностима и потребама.

4. Објекте организовати и опремити у складу са проце-
дурама и упутствима.

Сервисни објекти – радионице:
1. Све површине унутар објеката треба да буду изведене 

од водонепропусног материјала, са високим праговима-за-
штитним ивичњацима и адекватним падом. Запрљане воде 
са ових површина се сакупљају и спроводе до таложни-
ка-сепаратора и даље, у реципијент.

2. Евентуална мања наменска – приручна складишта у 
оквиру сервисних објекта у којима ће се држати мања ко-
личина опасних, штетних и/или запаљивих материја, (обу-
хвата средства за одржавање објекта, потрошни материјал, 
делови и алат за поправку и одржавање возила метро си-
стема, уља, фарбе, разређивачи, амбалажа и друга средства, 
као и отпад, шкарт), формирати на водонепропусној арми-
ранобетонској или некој другој адекватној подлози сличних 
карактеристика, са високим праговима-заштитним ивич-
њацима и адекватним падом, а унутар обсзбеђеног и закљу-
чаног простора.

3. Објекте инфраструктурно опремити у складу са наме-
ном, предвиђеним активностима и потребама.

4. Објекте организовати и опремити у складу са проце-
дурама и упутствима.

Caoбраћајне и манипулатнвпе површне, перони, депои, 
платои, рампе и паркинзи:

1. Све саобраћајне и манипулативне површине, депои, 
перони, платои, рампе и паркинзи, треба да буду нивели-
сани и са одговарајућим подужним и попречним падом, са 
адекватним нагибом према риголама/каналетама за при-
хватање свих загађених вода, а које се затим спроводе до 
таложника-сепаратора и даље, у реципијент – најближи ме-
лиорациони канал, до прикључења на систем градске атмо-
сферске канализације, у складу са условима ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација” и осталих надлежних служби.

2. у складу са процедурама и горе наведене површине 
треба да буду адекватно изведене од водонепропусног ар-
мираног бетона и асфалтиране или покривене неким дру-
гим материјалом отпорним на нафту и нафтне деривате.

3. Обавезно извршити уградњу посебних минералних 
природних или вештачких водонепропусних баријера ис-
под свих манипулативних површина, депоа, перона, платоа, 
рампи и паркинга, како би се ефикасније спречила инфил-
трација и тако заштитиле подземне воде и земљиште/тло.

4. Све горе наведене површине треба да буду опремљене 
високим ивичњацима, банкинама и оградама, који служе за 
контролисано и ограничено кретање свих возила тј. треба 
да спрече кретање и заустављање возила ван саобраћајних 
површина, али и за прикупљање, усмеравање и евакуацију 
зауљених атмосферских вода и вода од прања и одржавања 
објеката.
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5. Ове површине опремити адекватном хоризонталном 
и вертикалном сигнализацијом и организовати упутствима.

Колосеци:
1. Сви колосеци, треба да буду нивелисани и са одго-

варајућим подужним и попречним падом, са адекватним 
нагибом према риголама/каналетама за прихватање свих 
загађених вода, а које се затим спроводе до таложника-се-
паратора и даље, у реципијент – најближи мелиорациони 
канал, до прикључења на систем градске атмосферске кана-
лизације, у складу са условима ЈКП „Београдски водовод и 
канализација” и осталих надлежних служби.

2. Обавезно извршити уградњу посебних минералних 
природних или вештачких водонепропусних баријера ис-
под трупа свих предвиђених метро колосека, како би се 
ефикасније спречила инфилтрација и тако заштитиле под-
земне воде и земљиште/тло.

Трафостанице (ТС) и Дизел електрични агрегати (ДЕА):
1. Трафостанице (ТС) и дизел електричне агрегате (ДЕА) 

формирати на водонепропусној армиранобетонској или не-
кој другој адекватној подлози сличних карактеристика, са 
високим праговима-заштитним ивичњацима и адекватним 
падом, а унутар озиданог или ограђеног простора, у складу 
са процедурама и упутствима и обавезно ван зона осцила-
ција нивоа површинских и подземних вода.

2. На овако изведеном платоу дозвољене су мање коли-
чине горива за ДЕА, ускладиштеног у адекватним резервоа-
рима за потребе редовног рада и ванредних ситуација, које 
мора бити адекватно обезбеђено тј. ограђено, укровљено и 
и обавезно закључано.

3. Плато опремити и организовати у складу са процеду-
рама и упутствима

Плато за складиштење отпада:
1. Платое за складиштење отпада формирати на водо-

непропусној армиранобетонској или некој другој адекват-
ној подлози сличних карактеристика, са високим прагови-
ма-заштитним ивичњацима и адекватним падом, а унутар 
озиданог или ограђеног простора, у складу са процедурама 
и упутствима и обавезно ван зона осцилација нивоа повр-
шинских и подземних вода.

2. На овако изведен плато поставити адекватан контеј-
нер за комунални отпад.

3. На овако изведеном платоу формирати и мање скла-
диште другог (опасног и неопасног) отпада који се може 
јавити у току редовног рада, које мора бити адекватно обез-
беђено тј. ограђено, укровљено и и обавезно закључано.

4. Плато за отпад опремити и организовати у складу са 
процедурама и упутствима

Инфраструктура:
1. Објекте повезати на градску водоводну мрежу, у свему 

према Условима ЈКП „Београдски водовод и канализација”.
2. Санитарне воде сакупљати и спроводити у градску 

фекалну канализацију, у свему према Условима ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација”.

3. У случају потребе или уколико није могуће повезива-
ње свих планираних објеката на градску фекалну канализа-
цију, обезбедити прикупљање санитарно-фекалних вода у 
водонепропусним септичким јамама и резервоарима. Ови 
резервоари морају бити адекватне запремине и обезбеђени 
од продора површинских вода и изливања садржаја. Алтер-
нативно, обезбедити постављање привремених санитарних 
кабина.

4. „Чисте” атмосферске воде са надстешница и кровова 
објеката, сакупљати и евакуисати у зелене површине, нај-
блажи мелиорациони канал или у градску атмосферску ка-
нализациону мрежу, у свему према условима ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација”.

5. „Зауљене” атмосферске воде, заједно са осталим отпад-
ним водама које се формирају на свим саобраћајним и мани-
пулативним површинама, колосецима, платоима, рампама и 
паркинзима (зауљене воде, воде од прања и чишћења обје-
ката, прања контејнера, и друге), прикупити, пречистити на 
адекватном таложнику-сепаратору и евакуисати у реципи-
јент, у складу са условима осталих надлежних служби.

6. Сав цевни материјал који се уграђује мора бити ква-
литетан и атестиран, уз обезбеђење водонепропусности 
свих спојева.

7. Сву цевну инсталацију и септичке јаме/резервоаре 
након уградње хидраулички испитати на непорпусност, у 
складу са процедурама и упутствима.

Таложник-сепаратор:
1. Таложнике-сепараторе песка, масти, уља и сличног, 

уградити на крају главних сабирних канала отпадних вода, 
прикупљених са свих саобраћајних и манипулативних по-
вршина, колосека, платоа, рампи и паркинга, без обзира на 
услове настанка и порекло.

2. Таложници-сепаратори морају бити адекватне запре-
мине тј. димензионисани на основу сливне површине и ме-
родавних падавина, и постављени обавезно ван зона осци-
лација нивоа површинских и подземних вода, обезбеђени 
од продора површинских вода, као и евентуалног изливања 
садржаја.

3. Таложнике-сепараторе након уградње хидраулички 
испитати на непорпусност, у складу са процедурама и упут-
ствима.

4. Квалитет пречишћене воде која се испушта у реципи-
јент треба да одговара важећим правилницима и уредбама.

УСЛОВИ У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:
1. Сви објекти треба да буду адекватно и квалитетно из-

ведени, у складу са важећим прописима и стандардима за 
ову врсту објеката.

2. Манипулативне површине током изградње објеката 
просторно ограничити.

3. Испод грађевинских машина и привремених стовари-
шта материјала, опреме и алата поставити непропусне фо-
лије и одговарајуће судове – танкване.

4. На локацији у тзв. приручним складиштима могу се 
држати само мање количине опасних и штетних материја за 
површинске и подземне воде и земљиште, у количини не-
опходној за дневне/недељне потребе изградње, а које увек 
морају бити адекватно обезбеђене од просипања/цурења 
(посебни судови, танкване, итд).

5. За извођење предвиђених радова користити искључи-
во исправне грађевинске машине, опрему и алат.

6. На градилишту нису дозвољене никакве интервенције 
на ангажованој механизацији, у смислу сервисирања, доли-
вања и замене радних флуида, филтера, итд.

7. Прање и чишћење ангажоване механизације, опреме 
и алата, дозвољено је само на за то намењеним привреме-
ним водонепропусним површинама-платоима, уз обавезно 
прикупљање, третман на привременим сепараторима и пе-
сколовима и евакуацију третираних отпадних вода у реци-
пијент, у складу са условима надлежних служби.

8. У случају квара на ангажованој механизацији, иста се 
мора уклонити са градилишта и заменити другом (исправ-
ном) механизацијом.

9. У случају просипања или изливања мањих количи-
на уља, горива, адитива, боја, отпадних (загађених) вода и 
сличног, неопходно је извршити хитну локализацију и сана-
цију. У сврху локализације загађења и санацију акцидента 
потребно је обезбедити довољне количине адекватне опре-
ме и материјала (песак, кучина, апсорбенти, судови, итд).
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10. Санитарне воде са градилишта сакупљати и уклања-
ти постављањем привремених санитарних кабина. Одржа-
вање ових кабина поверити специјализованом овлашћеном 
предузећу, које ће редовно вршити пражњење и чишћење 
истих.

11. Сав отпад настао у току извођења радова (грађевин-
ски материјал и шут, амбалажа, комунални отпад, итд), аде-
кватно сакупљати и складиштити на за то намењеној лока-
цији – водонепропусном платоу ван зона осцилација нивоа 
површинских и подземних вода, уз организовано редовно 
уклањање од стране надлежне комуналне службе.

12. Сав опасан отпад настао у току нзградње, као и сва 
средства коришћена у току санације евентуалног загађења, 
обавезно сакупљати и складиштити на за то намењеној ло-
кацији – водонепропусном платоу ван зона осцилација ни-
воа површинских и подземних вода, уз адекватно чување и 
организовано преузимање од стране овлашћеног специја-
лизованог предузећа – Оператера.

13. Одржавање привремених сепаратора и песколова по-
верити специјализованом овлашћеном предузећу – Опера-
теру, које ће редовно вршити пражњење и чишћење истих.

14. Након изградње предвиђених објеката локацију уре-
дити према пројекту уређења терена.

15. Сви запослени ангажовани на изградњи објеката мо-
рају бити упознати са потребним процедурама и упутсвима 
присутних радних активности, начину руковања средстви-
ма и опремом, мерама заштите од пожара, мерама зашти-
те-безбедности на раду, као и мерама заштите животне сре-
дине (превентивне и санационе мере).

УСЛОВИ И ОГРАНИЧЕЊА У ТОКУ КОРИШЋЕЊА:
1. Приликом манипулације и обављању свих предвиђе-

них радних активности, укључујући формирање/расфор-
мирање композиција метро возова, све радње изводити 
строго према упутствима и процедурама за правилно ру-
ковање и превенцију (спречавање) загађења, израђеним у 
складу са прописима којима се ова област регулише.

2. Израдити адекватне процедуре за правилно руковање 
и превенцију (спречавање) загађења површинских и под-
земних вода и земљишта, и за правилно поступање у случа-
ју удеса/акцидената на свакој ризичној локацији у складу са 
прописима којима се ова област регулише.

3. Сви запослени, у складу са својим радним задуже-
њима и овлашћењима, морају да буду упознати са свим по-
требним процедурама и упутсвима присутних радних ак-
тивности, начину руковања средствима и опремом, мерама 
заштите од пожара, мерама заштите-безбедности на раду, 
као и мерама заштите животне средине (превентивне и са-
национе мере).

4. Све планиране објекте израдити и опремити тако да 
се онемогући свака намерна или случајна контамнинација 
површинских вода, подземних вода/издани и земљишта, 
односно, да се ризик сведе на најмању могућу меру.

5. Све планиране објекте опремити адекватном опремом 
за контролу, детекцију, локализацију и санацију евентуал-
них удеса/акцидентних ситуација.

6. Средства за локализацију и санацију у виду воде, ап-
сорбента – песка, кучине, четки и крпа, као и различитих 
сабирних судова, обезбедити на самој локацији, на видном 
и увек доступном месту, и у довољним количинама, тако да 
се директно могу применити у случају акцидента.

7. За спречавање просипања/изливања већих количина 
опасних и штетних материја услед оштећења транспорт-
них судова или амбалаже, у току манипулације-претовара, 
предвидети обавезну употребу адекватних судова и тан-
квана, које могу да прихвате целокупну количину течности 
(опасних иштетних материја).

8. У евентуалним мањим складиштима и магацинима 
држати мање количине опасних и штетних материја за по-
вршинске и подземне воде и земљиште, само у количини 
неопходној за потребе редовног рада и одржавања, а које 
увек морају бити адекватно обезбеђене од просипања/цуре-
ња (посебни судови, танкване, итд.).

9. Приликом одржавања објеката и мањих интервенци-
ја на инсталираним постројењима и опреми, строго водити 
рачуна да опасне и штетне материје (остаци горива, масти, 
уља, разређивачи, боје, детрценти, итд.) не доспеју у под-
земне воде и тло.

10. Онемогућити кретање свих возила и механизације 
ван за то намењених саобраћајних површина.

11. Обезбедити контролу забране било каквих серви-
сних и других интервенција на друмским и шинским вози-
лима и механизацији ван сервиса/радионица.

12. Комунални отпад одлагати у пригодне контејнере 
који се морају редовно празнити од стране надлежне кому-
налне службе.

13. Сав опасан отпад који моженастати у току редов-
ног рада (мањеколичине) или санације мањих акцидената, 
прикупљати, класирати/сортирати и складиштити на за то 
намењеним просторима, на водонепропусној подлози, у 
за то намењеним контејнерима и судовима и под сталним 
надзором, а њихово периодично преузимање и уклањање 
поверити специјализованим предузећима – Оператерима, у 
складу са прописима којима се ова област регулише. Упра-
вљање отпадом (прикупљање, класирање, складиштење и 
предаја Оператеру) у оквиру комплекса прецизније разра-
дити у адекватним процедурама и упутствима

14. Обезбедити редовни обилазак и контролу свих кри-
тичних тачака и система за прикупљање и евакуацију „зау-
љених” атмосферских вода, као и таложника-сепаратора у 
оквиру комплекса, у складу са процедурама и упу гствима.

15. Сву цевну инсталацију и септичке јаме/резервоаре 
хидраулички испитати на непорпусност, периодично или 
након акцидента, у складу са процедурама и упутствима.

16. Таложник-сепаратор хидраулички испитати на не-
порпусност, периодично или након акцидента, у складу са 
процедурама и упутствима.

17. Склопити уговор са овлашћеним предузећем – Опе-
ратером, регистрованим за послове одржавања система 
„зауљене” атмосферске канализације и чишћења таложни-
ка-сепаратора и овлашћеног за преузимања опасног отпада 
– муља.

18. Омогућити упостављање мониторинга отпадних 
вода које се испуштају у одговарајући реципијент, у складу 
са Законом о водама, и условима надлежних органа.

19. Омогућити упостављање мониторинга стања квали-
тета животне средине у оквиру обухвата преметног плана, а 
нарочито у оквиру планираног депоа метро система, у скла-
ду са прописима којима се ова област регулише и условима 
надлежних органа. Неопходно је успоставити мониторинг 
режима подземних вода, израдом мреже осматрачких обје-
ката – пијезометара, уз оптималну динамику осматрања 
квалитета подземних вода (минимум 4 пута годишње), све 
о трошку инвеститора, а у договору са надлежним служба-
ма ЈКП „Београдски водовод и канализација”.

За све конкретне објекте/пројекте који би се реализова-
ли у простору обухвата предметног Плана, а нарочито за 
објекте у зони високе рањивости подземних вода, потреб-
но је остварити даљу сарадњу са ЈКП „Београдски водовод 
и канализација”. Ова сарадња би се остварила кроз израду 
детаљних услова, мера и ограничења, у зависности од пред-
виђене намене, делатности и активности на свакој конкре-
тој локацији.
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Како се ради о планираним објектима у оквиру шире 
(Зона III) зоне санитарне заштите изворишта, захтева се 
доследно придржавање прописаних услова и савесно спро-
вођење мера санитарне заштите изворишта у току израде 
плана, као и пројектовања, извођења и коришћења свих 
предвиђених објеката.

За предметни План обављена је сарадња и добијени су 
услови ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Служба за 
развој, А. бр. 18181/1 број I4-1/425/21 од 7. априла 2021. године

7.7.2. Канализациона мрежа и објекти
(графички прилог бр. 12 – „Елементи детаљне разраде I 

фаза прве линије метро система – Водоводна и канализаци-
она мрежа и објекти” Р 1:1.000)

Прикупљене отпадне воде из станица метроа, евакуаци-
оно-вентилационих, евакуационих шахтова метроа и туне-
ла метроа се упуштају у градски канализациони систем. 

Квалитет отпадних вода које се испуштају у градски ка-
нализациони систем мора да одговара Одлуци о одвођењу и 
пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територи-
ји града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 6/10 и 
29/14). Услед постојања могућности изливања нафте и њених 
деривата, неопходно је отпадну воду са ових површина, пре 
упуштања у градску канализацију пропустити кроз сепарато-
ре масти и уља, у складу са „Уредбом о граничним вредности-
ма емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 
достизање” („Службени гласник РС”, бр. 67/11, 48/12 и 1/16).

У складу са потребама изградње објеката метроа (стани-
ца, евакуационо-вентилационих и евакуационих шахтова 
метроа и др.) делове канализационе мреже додатно зашти-
тити или реконструисати. Постојеће инсталације канали-
зације које угрожавају реализацију свих садржаја објеката 
метроа изместити на позиције усклађене са пројектном до-
кументацијом за изградњу објеката метроа. 

Инсталацијама и објектима градске канализације мора 
се у сваком тренутку обезбедити неометан приступ и могућ-
ност вршења радова за потребе текућег одржавања, као и у 
случају хаварије које изводе надлежна комунална предузећа.

Вертикално укрштање са метроом треба одредити на 
основу статичког прорачуна, узевши у обзир, поред оста-
лог, динамичко оптерећење од шинских возила. Положај 
канализационих цевовода у односу на темеље подземних 
објеката мора бити такав да не долази до квашења.

Канализациону мрежу димензионисати према количини 
отпадне воде.

Полагање канализације (кишне, фекалне и опште) у од-
носу на постојећи дрворед врши се на растојању од најмање 
2,5 m од осе стабла, што је уједно и минимално растојање на 
коме се може садити дрворедно стабло приликом формира-
ња нове трасе дрвореда у односу на постојећу или планира-
ну канализациону мрежу. Канализациона мрежа може бити 
постављена на јавним зеленим површинама, на безбедном 
одстојању (минимално одстојање 2,5 m) од високе дрвена-
сте вегетације тако да се коренов систем сачува од физич-
ког оштећења. У зони угрожености стабала ров за полагање 
канализације обавезно копати ручно. На јавним зеленим 
површинама канализациона мрежа треба да буде планира-
на у сарадњи и на основу услова ЈКП „Зеленило–Београд” и 
Завода за заштиту природе Србије.

ОДВОДЊАВАЊЕ СТАНИЦА МЕТРОА
Отпадне воде у станици су: 
– атмосферске воде (воде које доспевају кроз прилазе 

станици, преко евакуационих степеништа, вентилационих 
решетки или отвора за унос опреме);

– воде које се инфилтрирају из земље;
– отпадна вода из санитарних чворова;
– техничка вода од прања и
– воде из противпожарне мреже (у случају пожара). 
Све прикупљене отпадне воде, осим фекалних вода, 

одводе се у комору, у просторију за испуштање воде, на 
најнижој тачки станице, где се складиште и преко пумпи 
потискују на површину и повезују на најближу градску ка-
нализациону мрежу. 

Отпадна вода из санитарних чворова одводи у посебну 
просторију за уређајем за компресију одакле се преко пум-
пи потискују на површину и повезују на најближу градску 
канализациону мрежу.

Код надземних станица атмосферску воду прикупити 
системом олука и сливника и спровести у најближу градску 
атмосферску канализацију.

ОДВОДЊАВАЊЕ ЕВАКУАЦИОНО-ВЕНТИЛАЦИОНИХ 
И ЕВАКУАЦИОНИХ ШАХТОВА МЕТРОА

Отпадне воде у евакуационо-вентилационим и евакуа-
ционим шахтовима су: 

– атмосферске воде (воде које доспевају кроз прилазе, 
преко евакуационих степеништа, вентилационих решетки 
или отвора за унос опреме),

– воде које се инфилтрирају из земље,
– техничка вода од прања и
– вода из противпожарне мреже (у случају пожара). 
Све прикупљене отпадне воде одводе се у комору, у про-

сторију за испуштање воде, на најнижој тачки, где се скла-
диште и преко пумпи потискују на површину и повезују на 
најближу градску канализациону мрежу. 

ОДВОДЊАВАЊЕ ТУНЕЛА МЕТРОА
Отпадне воде у тунелу су: 
– воде које се инфилтрирају из земље; 
– воде из противпожарне мреже (у случају пожара) и 
– вода са вишених нивоа или прелазне рампе.
Дуж тунела су распоређене косине, како би се вода усме-

рила до коморне пумпе, која се налази на доњој тачки туне-
ла или до просторије за испуштање воде најближе станице 
метроа. 

СТАНИЦЕ МЕТРОА И ЕВАКУАЦИОНО-ВЕНТИЛАЦИО-
НИ ШАХТОВИ МЕТРОА 

ЗОНА А

Станица метроа „Железник”
Постојеће стање 
Локација станице метроа се према Генералном п ројекту 

Београдске канализације налази на територи ји Централног 
канализационог система, који се каналише по сепарацио-
ном начину одвођења атмосферских и употребљених вода. 
У непосредној близини станице метроа нема изграђене ка-
нализације. 

Планирано стање
Планиране инсталације у зони станице метроа дефини-

сане су Планом детаљне детаљне регулације дела Макишког 
поља, Градска општина Чукарица („Службени лист Града 
Београда”, број 153/20) и преузете су. Овим планом у ули-
ци Нова 1 планиранa je фекална канализациja ФКмин.Ø250 
mm и атмосферска канализација АКмин.Ø350 mm, као и ат-
мосферска канализација АК.мин.Ø350 mm у улици Нова 35.

Садржаје у зони метроа прикључити на планирану јав-
ну градску канализациону мрежу ФКмин.Ø250 mmу улици 
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Нова 1, као и на мрежу атмосферске канализације АКмин.
Ø350 mm у улици Нова 35, према условима и уз сагласност 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је предмет 
техничке документације изградњу објеката метроа.

Станица метроа „Макиш”
Постојеће стање 
Локација станице метроа се према Генералном пројекту 

Бео градске канализације налази на територији Централног 
канализационог система, који се каналише по сепарацио-
ном начину одвођења атмосферских и употребљених вода. 

У непосредној близини станице метроа нема изграђене 
канализације. 

Планирано стање
У зони станице метроапланирана је фекална канализа-

циона мрежа ФК.мин.Ø250 mm и атмосферска канализа-
ција АКмин.Ø350 mm у улици Нова 1, које су дефинисане 
Планом детаљне регулације дела Макишког поља, Градска 
општина Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 
153/20) и преузете су.

Садржаје у зони станице метроа прикључити на плани-
рану јавну градску канализациону мрежу ФКмин.Ø250 mm 
у улици Нова 1, као и на мрежу атмосферске канализације 
АК.мин.Ø350 mm у улици Нова 1, према условима и уз сагла-
сност ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је пред-
мет техничке документације за изградњу објеката метроа.

Станица метроа „Жарково”
Постојеће стање 
Локација станице метроа се према Генералном пројекту 

Београдске канализације налази на територији Централног 
канализационог система, који се каналише по сепарацио-
ном начину одвођења атмосферских и употребљених вода. 

У непосредној близини станице метроа нема изграђене 
канализације. 

Планирано стање
Планиране инсталације канализационе мреже 

ФКминØ250 mm у улици Нова 29, као и мрежа атмосфер-
ске канализације АКминØ350 mm у улици Нова 29 у зони 
станице метроа дефинисане су Планом детаљне регулације 
дела Макишког поља, Градска општина Чукарица („Службе-
ни лист Града Београда”, број 153/20) и преузете су.

Садржаје у зони станице метроа прикључити на плани-
рану јавну градску канализациону мрежу ФКмин Ø250 mm 
у улици Нова 29, као и на мрежу атмосферске канализације 
АКминØ350 mm у улици Нова 29, према условима и уз сагла-
сност ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је пред-
мет техничке документације за изградњу објеката метроа.

Евакуациони-вентилациони шахт метроа 1
Постојеће стање 
Локација предметног шахта се према Генералном пројек-

ту Београдске канализације налази на територији Централ-
ног канализационог система, који се каналише по сепараци-
оном начину одвођења атмосферских и употребљених вода. 

У непосредној близини шахта нема изграђене канализације. 
Планирано стање
Планиране инсталације канализационе мреже ФКминØ250 

mm у улици Нова 25 и у улици Нова 28 (лево), као и мрежа ат-
мосферске канализације АКминØ350 mm у улици Нова 25, и 
у улици Нова 28 у зони шахта дефинисане су Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља, Градска општина Чукарица 
(„Службени лист Града Београда”, број 153/20) и преузете су.

Шахт прикључити на планирану јавну градску канали-
зациону мрежу ФКминØ250 mm у улици Нова 25 или и у 
улици Нова 28 (лево), као и на мрежу атмосферске канали-

зације АКминØ350 mm у улици Нова 25 или у улици Нова 
28, према условима и уз сагласност ЈКП „Београдски водо-
вод и канализација”, што је предмет техничке документаци-
је за изградњу објеката метроа.

Станица метроа „Беле воде”
Постојећи стање 
Локација станице метроа се према Генералном пројекту 

Београдске канализације налази на територији Централног 
канализационог система, који се каналише по сепарацио-
ном начину одвођења атмосферских и употребљених вода. 

У непосредној близини станице метр оа нема изграђене 
канализације. 

Планирано стање
Планиране инсталације у зони станице метроа дефини-

сане су Планом детаљне детаљне регулације дела Макишког 
поља, Градска општина Чукарица („Службени лист Града 
Београда”, број 153/20) и преузете су.

Садржаје у зони станице прикључити на планирану јав-
ну градску канализациону мрежу ФКмин Ø250 mm у улици 
Нова 29, као и на мрежу атмосферс ке канализације АКмин 
Ø350 mm у улици Нова 29, према условима и уз сагласност 
ЈКП „Београдски водовод и канализација ”, што је предмет 
техничке документације за изградњу објеката метроа.

Евакуациони-вентилациони шахт метроа 2
Постојеће стање 
Локација шахта се према Генералном пројекту Београд-

ске канализације налази на територији Централног канали-
зационог система, који се каналише по сепарационом начи-
ну одвођења атмосферских и употребљених вода. 

У непосредној зони шахта у улици Милорада Јованови-
ћа се налазе Стари чукарички фекални колектор 60/110 cm 
(који долази из правца Сремчица–Железник–Жарково) и 
Нови чукарички фекални колектор 100/150-120/180 cm (који 
долази из правца Беле воде – Жарково), који употребљене 
воде одводе до КЦС „Чукарица”. Њихове деонице које се на-
лазе у границама предметног шахта (зона планиране трасе 
метроа је у плитком ископу) су на дубинама од око 5–6 m. 

Постојеће инсталације канализације у зони шахта до-
датно заштитити (постављањем у галерију или касету), ре-
коструисати или изместити према условима и уз сагласност 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је предмет 
техничке документације за изградњу објеката метроа. 

Планирано стање
Планиране инсталације фекалне канализације мрежу 

ФКминØ250 mm у улици Нова 25 и у улици Нова 28, као и ат-
мосферска канализација АКминØ350 mm у улици Нова 25 и у 
улици Нова 28, у зони шахта дефинисане су Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља, Градска општина Чукарица 
(„Службени лист Града Београда”, број 153/20) и преузете су.

Шахт прикључити на планирану јавну градску кана-
лизациону мрежу ФКминØ250 mm у улици Нова 25 или у 
улици Нова 28, као и на мрежу атмосферске канализаци-
је АКминØ350 mm у улици Нова 25 или у улици Нова 28, 
према условима и уз сагласност ЈКП „Београдски водовод 
и канализација”, што је предмет техничке документације за 
изградњу објеката метроа.

ЗОНА Б
Станица метроа „Трговачка”

Постојеће стање 
Локација станице метроа се према Генералном пројекту 

Београдске канализације налази на територији Централног 
канализационог система, који се каналише по сепарацио-
ном начину одвођења атмосферских и употребљених вода. 
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У зони станице метроа постоје следећи објекти канали-
зације: 

– на раскрсници улица Водоводске и Поручника Спа-
сића и Машере налази се кишна канализација АБ500 mm и 
ААЦ450 mm у улици Водоводској (и даље низводно), АБ500 
mm у улици Поручника Спасића и Машере (и даље низвод-
но), као и фекална канализација ФК250 mm у улицама Во-
доводској и Поручника Спасића и Машере,

– у саобраћајници паралелној са Трговачком улицом се 
налази фекални канал ФПВЦ 250 mm која се улива у фекал-
ну канализацију ФК 250 mm у Водоводској, и

– у Трговачкој улици се налази кишна канализација 
ААЦ350 mm (која се даље наставља низ улицу Ендија Вор-
хола (Лазаревачки друм) и ААЦ300 mm,

Постојеће инсталације канализације у зони станице ме-
троа додатно заштитити (постављањем у галерију или касету), 
рекоструисати или изместити према условима и уз сагласнот 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је предмет тех-
ничке документације за изградњу објеката м етроа. 

Планирано стање
Планиране инсталације у зони станице метроа дефини-

сане су Планом детаљне регулације месне заједнице у Жар-
кову „Јулино брдо” („Службени лист Града Београда”, број 
34/09) и преузете су.

Садржаје у зони станице метроа прикључити на јавну 
градску канализациону мрежу, према условима и уз сагла-
сност ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је пред-
мет техничке документације за изградњу објеката метроа.

ЗОНА В

Евакуациони-вентилациони шахт метроа 3
Постојеће стање 
Локација шахта се према Генералном пројекту Београд-

ске канализације налази на територији Централног канали-
зационог система, који се каналише по сепарационом начи-
ну одвођења атмосферских и употребљених вода. 

У непосредној зони шахта у улици Милорада Јовано-
вића се налазе Стари чукарички фекални колектор 60/110 
cm (који долази из правца Сремчица–Железник–Жарково) 
и Нови чукарички фекални колектор 100/150-120/180 cm 
(који долази из правца Беле воде – Жарково), који употре-
бљене воде одводе до КЦС „Чукарица”. Њихове деонице које 
се налазе у границама локације зоне предметног eвакуацио-
но-вентилационог (у зони у којој је планирана траса метроа 
у плитком ископу) су на дубинама од око 5–6 m. 

Постојеће инсталације канализације у зони шахта до-
датно заштитити (постављањем у галерију или касету), ре-
коструисати или изместити према условима и уз сагласност 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је предмет 
техничке документације за изградњу објеката метроа. 

Планирано стање
Планиране инсталације у зони шахта дефинисане су 

Планом детаљне регулације Сунчане долине на Бановом 
брду и блока између улица Пожешке и Маршала Толбухина, 
Градска општина Чукарица („Службени лист Града Београ-
да”, број 19/20) и преузете су.

Шахт прикључити на планирану јавну градску кана-
лизациону мрежу ФКминØ2 50 mm у улици Нова 25 или у 
улици Нова 28, као и на мрежу атмосферске канализаци-
је АКминØ350 mm у улици Нова 25, или у улици Нова 28 
према условима и уз сагласност ЈКП „Београдски водовод 
и канализација”, што је предмет техничке документације за 
изградњу објеката метроа.

ЗОНА Г

Станица метроа „Пожешка”
Постојеће стање 
Локација станице метроа се према Генералном пројекту 

Београдске канализације налази на територији Централног 
канализационог система, који се каналише по сепарацио-
ном начину одвођења атмосферских и употребљених вода. 

У зони станице метроа постоје следећи објекти канали-
зације: 

– у Пожешкој улици – кишна канализација ААЦ300 mm 
и два фекална канала ФК 250 mm,

– у улици Благоја Паровића – кишна канализација 
АК300 mm и фекална ФК250 mm,

– према информацијама Сектора канализационе мреже 
ЈКП „Београдски водовод и канализација” у фекалној кана-
лизацији ФК250 mm на углу улица Благоја Паровића и По-
жешке долази до мешања употребљених вода са атмосфер-
ским, иако постоји изграђена атмосферска канализација, 
што за последицу има искакање поклопаца на шахтовима, 
тако да је на овом месту неопходна сепарација токова,

– у улици Београдског батаљона – кишна канализација 
АБ500 mm (која даље наставља низ Кијевску улицу) и фе-
кална канализација ФК250 mm до Пожешке улице.

Постојеће инсталације канализације у зони станице ме-
троа додатно заштитити (постављањем у галерију или касету), 
рекоструисати или изместити према условима и уз сагласност 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је предмет тех-
ничке документације за изградњу објеката метроа. 

Планирано стање
Планиране инсталације канализације у зони станице 

метроа дефинисане су Планом детаљне регулације ком-
плекса станице за снабдевање горивом у блоку између ули-
ца Благоја Паровића, Пожешке, Београдског батаљона и 
Орфелинове, Градска општина Чукарица („Службени лист 
Града Београда”, број 19/15) и преузете су.

Због постојања проблема са честим загушењима на по-
стојећој фекалној канализацији планирано је да се постоје-
ћи шахт на раскрсници улица Пожешке и Београдског ба-
таљона реконструише-продуби и да се изграде недостајуће 
деонице фекалних канала, како би се део фекалних вода 
преусмерио ка постојећем фекалном каналу Ø250 mm у Ки-
јевској улици. До реализације наведених радова на градској 
канализационој мрежи, било какво повећање прилива вода 
би угрозило низводне објекте и довел о до погоршања стања 
у систему. У зони станице метроа планиран је кишни ко-
лектор високе зоне Чукаричке падине. 

Садржаје у зони станице метроа прикључити на јавну 
градску канализациону мрежу, према условима и уз сагла-
снот ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је пред-
мет техничке документације за изградњу објеката метроа.

ЗОНА Д

Станица метроа „Парк Баново брдо”
Постојеће стање 
Локација станице метроа се према Генералном пројекту 

Београдске канализације, налази на територији Централног 
канализационог система, који се каналише по сепарацио-
ном начину одвођења атмосферских и употребљених вода. 

У зони станице метроа у Пожешкој улици изграђена је 
кишна канализација АБ40 mm – 600 mm, као и два фекална 
канала ФК250 mm.

Постојеће инсталације канализације у зони станице ме-
троа додатно заштитити (постављањем у галерију или касету), 
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рекоструисати или изместити према условима и уз сагласност 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је предмет тех-
ничке документације за изградњу објеката метроа. 

Планирано стање
Планиране инсталације канализације у зони станице 

метроа дефинисане су Планом детаљне регулације за по-
дручје између улица Пожешке, Боре Марковића и парка на 
Бановом брду, градска општина Чукарица („Службени лист 
Града Београда”, број 138/19) и преузете су. Овим планом 
предвиђена је реконструкција постојеће фекалне канализа-
ционе мреже у Пожешкој улици на потезу од Парка до пи-
јаце због постојања проблема преоптерећења и са честим 
загушењима услед постојања сужења на фекалној канализа-
ционој мрежи јер се два фекална канала Ø250 mm уливају у 
један фекални канал Ø250 mm.

Садржаје у зони станице метроа прикључити на јавну 
градску канализациону мрежу, према условима и уз сагла-
снот ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је пред-
мет техничке документације.

ЗОНА Ђ

Евакуациони-вентилациони шахт метроа 4
Постојеће стање
Локација шахта према Генералном пројекту Београдске 

канализације припада Централном канализационом си-
стему и сливу КЦС „Чукарица”. У близини границе шахта у 
улици Паштровићева изграђена је атмосферска канализа-
ција АБ400 mm. 

Планирано стање
У близини границе шахта планиране инсталације кана-

лизације дефинисане Планом детаљне регулације за про-
сторно-историјску целину Топчидер I фаза – Радничка ули-
це, Општина Чукарица („Службени лист Града Београда”, 
број 68/13) и Планом детаљне регулације просторно кул-
турно историјске целине Топчидер – Фаза II, Целина I, ГО 
Чукарица и Савски венац („Службени лист Града Београда”, 
број 98/16) су преузете.

Шахт повезати на јавну градску водоводну мрежу, пре-
ма условима и уз сагласност ЈКП „Београдски водовод и 
канализација”, што је предмет техничке документације за 
изградњу објеката метроа. 

Станица метроа „Ада Циганлија”
Постојеће стање 
Локација станице метроа према Генералном пројекту 

Београдске канализације припада Централном канализа-
ционом систему и сливу КЦС „Чукарица”, делу на коме је 
заснован сепарациони систем каналисања атмосферских и 
употребљених вода.

Планиране инсталације у зони станице метроа дефи-
нисане су Планом детаљне регулације просторно култур-
но историјске целине Tопчидер фаза II, целина I, градске 
општине Чукарица и Савски венац („Службени лист Града 
Београда”, број 98/16) и преузете су.

У зони станице метроа постоје следећи објекти канали-
зације: 

– у Паштровићевој улици – кишна канализација АБ400 
mm и фекална канализација ФК350 mm;

– у Радничкој улици – кишна канализација АБ800 mm, 
као и АБ2000 mm која је најнизводнија деоница планираног 
колектора високе зоне Чукаричке падине Ø1200–2000 mm, 
од Ваљевске улице до Топчидерске реке. Поменута изведена 
деоница овог колектора од Топчидерске реке до угла улица 
Лазара Кујунџића и Светолика Лазаревића Лазе може бити 
реципијент само у свом почетном (најузводнијем) шахту, 

јер је предвиђено да ова деоница, услед утицаја високих во-
достаја реке Саве, ради под притиском и не може да буде 
употребљена као реципијент;

– Топчидерски колектор 100/150 cm дуж Топчидерске 
реке. 

Постојеће инсталације канализације у зони станице ме-
троа додатно заштитити (постављањем у галерију или ка-
сету), рекоструисати или изместити према условима и уз 
сагласност ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што 
је предмет техничке документације за изградњу објеката 
метроа. 

Планирано стање
Планиране инсталације у зони станице метроа дефини-

сане Изменама и допунама плана детаљне регулације за са-
обраћајни потез Унутрашњег магистралног полупрстена од 
саораћајнице Т6 до Панчевачког моста – деоница од улице 
Тошин бунар до чвора Аутокоманда („Службени лист Града 
Београда”, број 39/11) Планом детаљне регулације простор-
но културно историјске целине Топчидер – Фаза II, Целина 
1, ГО Чукарица и Савски венац („Службени лист Града Бео-
града”, број 98/16) су преузете.

Садржаје у зони станице метроа прикључити на јавну 
градску канализациону мрежу, према условима и уз сагла-
сност ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је пред-
мет техничке документације за изградњу објеката метроа. 

Eвакуациони-вентилациони шахт метроа 5
Постојеће стање 
Локација шахта се према Генералном пројекту Београд-

ске канализације налази на територији Централног канали-
зационог, система који се каналише по сепарационом начи-
ну одвођења атмосферских и употребљених вода. 

Из КЦС „Чукарица” до колектора у Булевару војводе Ми-
шића изграђен је потисни цевовод Ø900 mm. Како би се из-
бегла колизија са планираном трасом метроа неопходно је да 
се он сними, пошто у ГИС-у (бази података постојеће градске 
канализационе мреже ЈКП „БВК”) нема прецизних података 
о положају овог колектора. У непосредном окружењу изгра-
ђени су цевоводи атмосферске канализације АЛД300 mm и 
АПЛ300 mm, као и општи колектор ОК500 mm. 

Такође, поред Топчидерске реке, изграђен је Топчидерски 
фекални колектор 100/150 cm који долази на КЦС „Чукари-
ца”. Како би се избегла колизија са планираном трасом ме-
троа неопходно је да се он сними, пошто у ГИС-у (бази по-
датака постојеће градске канализационе мреже ЈКП „БВК”) 
нема прецизних података о положају овог колектора.“

Постојеће инсталације канализације у зони шахта до-
датно заштитити (постављањем у галерију или касету), ре-
коструисати или изместити према условима и уз сагласност 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је предмет 
техничке документације за изградњу објеката метроа.

Планирано стање
У близини предметног шахта планиране инсталације ка-

нализације дефинисане Изменом и допуном Плана детаљне 
регулације за саобраћајни потез унутрашњег магистралног 
полупрстена од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста де-
оница од Улице Тошин бунар до чвора Аутокоманда („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 39/ 11) су преузете.

На делу од КЦС „Чукарица” до колектора у Булевару вој-
воде Мишића планира се потисни вод Ø1200 mm (Главни 
пројекат потисног цевовода Ø1200 mm од КЦС „Чукарица” 
до преливне грађевине, ЈКП „БВК”, 2014. год.).

Садржаје у зони шахта прикључити на јавну градску ка-
нализациону мрежу, према условима и уз сагласност ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, што је предмет тех-
ничке документације за изградњу објеката метроа. 
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Eвакуациони-вентилациони шахт метроа 6
Постојеће стање 
Локација шахта се према Генералном пројекту Београд-

ске канализације налази на територији Централног канали-
зационог система, који се каналише по сепарационом на-
чину одвођења атмосферских и употребљених вода. У зони 
шахта изграђен је фекални колектор ФК250/250 cm (који је 
на овој деоници на дубини од око 2,85 m) и атмосферска ка-
нализација АК250 mm.

Постојеће инсталације канализације у зони шахта до-
датно заштитити (постављањем у галерију или касету), ре-
коструисати или изместити према условима и уз сагласност 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је предмет 
техничке документације за изградњу објеката метроа. 

Планирано стање
У близини границе шахта планиране инсталације кана-

лизације дефинисане Изменом и допуном Плана детаљне 
регулације за саобраћајни потез унутрашњег магистралног 
полупрстена од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста де-
оница од Улице Тошин бунар до чвора Аутокоманда („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 39/ 11) су преузете.

Садржаје у зони шахта прикључити на јавну градску ка-
нализациону мрежу, према условима и уз сагласност ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, што је предмет тех-
ничке документације за изградњу објеката метроа. 

Станица метроа „Сајам”
Постојеће стање
Локација станице метроа према Генералном решењу 

Београдске канализације припада територији Централног 
градског канализационог система, где је према постојећем 
стању каналисање по општем систему. У зони станице ме-
троа и дуж улице Булевар војводе Мишића изграђена је сле-
даћа канализациона мрежа:

– код Сајма – излив Старог мокролушког колектора 
ОБ400/240 cm, на дубини од око 6 m, 

– у Булевару војводе Мишића – општи колектор ОБ200/160 
cm који се улива у Стари мокролушки колектор ОБ400/240 cm; 
он се на овом делу налази на дубини од око 2,3 m (пре улива у 
Стари мокролушки колектор ОБ400/240 cm), 

– у Булевару војводе Мишића – нови фекални колектор 
ФК250/150 cm који се у овом делу налази на дубини од око 
4–5 m; према постојећем стању, употребљен е воде које овим 
фекалним колектором долазе до КЦС „Мостар” и испушта-
ју се у реку Саву код Сајма, пошто КЦС „Мостар” није у по-
гону.

Постојеће инсталације канализације у зони станице ме-
троа додатно заштитити (постављањем у галерију или ка-
сету), рекоструисати или изместити према условима и уз 
сагласност ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што 
је предмет техничке документације за изградњу објеката 
метроа. 

Планирано стање
Садржаје у зони станице метроа повезати на јавну град-

ску канализациону мрежу, према условима и уз сагласност 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је предмет 
техничке документације за изградњу објеката метроа. 

ЗОНА Е

Станица метроа „Мостар”
Постојеће стање
Локација станице метроа према Генералном решењу 

Београдске канализације припада територији Централног 
градског канализационог система, где је према постојећем 

стању каналисање по општем систему, а према планираном 
по сепарационом принципу. У близини планиране станице 
метроа изграђена је КЦС „Мостар”, са потисом 2х700 mm 
који није у функцији. У Савској улици изграђени су општи 
колектори ОПВЦ1600 mm и ОБ 60/110 cm, на самој локаци-
ји планиране станице се налази постојећа кишна канализа-
ција АБ300 mm – АБ500 cm, док је непосредном окружењу 
у парку код Мостара изграђен је општи колектор ОБ90/135 
cm који иде ка Сарајевској улици, као и општи колектор 
ОБ230/160 cm који стиже из правца Бокељске улице и улива 
се у колектор ОБ90/135 cm. 

Постојеће инсталације канализације у зони станице ме-
троа додатно заштитити (постављањем у галерију или касету), 
рекоструисати или изместити према условима и уз сагласност 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је предмет тех-
ничке документације за изградњу објеката метроа. 

На делу између станица метроа „Сајам” и „Мостар”, по-
ред ауто-пута Београд–Загреб, изграђен је Нови мокролу-
шки колектор АБ 550/550 cm (спољних димензија око 610 
cm) који пролази испод Мостарске петље и излива се у реку 
Саву. Како би се избегла колизија са планираном трасом ме-
троа неопходно је да се он сними, пошто у ГИС-у (бази по-
датака постојеће градске канализационе мреже ЈКП „БВК”) 
нема прецизних података о положају овог колектора.

Планирано стање
Планиране инсталације у зони станице метроа дефини-

сане Просторним планом подручја посебне намене уређења 
дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке 
Саве за пројекат „Београд на води” („Службени лист Града 
Београда”, број 7/15), Планом детаљне регулације блока из-
међу улица Кнеза Милоша, Дринске, Сарајевске и Дурми-
торске, ГО Савски венац („Службени лист Града Београда”, 
број 127/16) и Планом детаљне регулације за изградњу фе-
калног колектора КЦС „Мостар” – Хитна помоћ, Градска 
општина Савски венац („Службени лист Града Београда”, 
број 13/16) су преузете.

Садржаје у зони станице метроа прикључити на јавну 
градску канализациону мрежу, према условима и уз сагла-
сност ЈКП „Београдски водовод и канализација” што је пред-
мет техничке документације за изградњу објеката метроа. 

ЗОНА Ж

Eвакуациони-вентилациони шахт метроа 7
Постојеће стање
Локација предметног шахта, према Генералном решењу 

Београдске канализације припада територији Централног 
градског канализационог система, где је према постојећем 
стању каналисање по општем систему, а према планираном 
по сепарационом принципу. У зони шахта у Савској улици 
изграђени су општи колектори ОПВЦ1600 mm (на дубини 
око 5 m) и ОБ 60/110 cm (на дубини око 3 m). Овде се тако-
ђе налазе и два канала ОПВЦ400 mm, АХДПЕ300 mm, као и 
ОК300 mm из улице Војводе Миленка.

Постојеће инсталације канализације у зони шахта до-
датно заштитити (постављањем у галерију или касету), ре-
коструисати или изместити према условима и уз сагласност 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је предмет 
техничке документације за изградњу објеката метроа. 

Планирано стање
Планиране инсталације у зони шахта дефинисане Про-

сторним планом подручја посебне намене уређења дела 
приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за 
пројекат „Београд на води” („Службени лист Града Београ-
да”, број 7/15) су преузете.
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Садржаје у зони шахта прикључити на јавну градску ка-
нализациону мрежу, према условима и уз сагласност ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, што је предмет тех-
ничке документације за изградњу објеката метроа. 

ЗОНА З

Станица метроа „Савски трг”
Постојеће стање
Локација станице метроа према Генералном решењу 

Београдске канализације припада територији Централног 
градског канализационог система, где је према постојећем 
стању каналисање по општем систему, а према планираном 
по сепарационом принципу. У близини планиране стани-
це метроа изграђена је КЦС „Железничка станица”. Уре-
ђењем Савског трга планирано је њено измештање. У КЦС 
„Железничка станица” долазе колектори из правца Савске 
(ОК1600 mm на дубини од од 5,2–5,6 m) и Карађорђеве ули-
це (OБ250/135 cm на дубини од од 4,90–7,6 m). Пре уливања 
у КЦС „Железничка станица” врши се раздвајање кишних и 
употребљених вода. Употребљене воде се потисом Ø600 mm 
потискују у колектор у равном делу Балканске улице 200/120 
cm и даље старим колектором тзв. Теразијским тунелом 
230/265 cm у слив Дунава. Вишак кишних вода се пребацу-
је ка реци Сави потисом до колектора у Немањиној улици 
300/180 cm (на дубини од 3,2 m) и даље наставља 300/160 cm 
(на дубини од 3,2 m) ка колектору 350/210 cm (на дубини од 
4 m) са изливом у Саву код Старог савског моста. 

У зони планиране станице метроа изграђен је општи ко-
лектор 350/210 cm (на дубини од око 4 m) који се излива у 
реку Саву код Старог савског моста, прикључци за објекат 
Железничке станице према Савском тргу, ка Улици Савски 
трг општи колектор 300/160 cm на дубини око 3,2 m, канал 
Ø250 m на дубини 2,4 m. У Савској улици колектор Ø1600 
mm (налази се на дубини од од 5,2–5,6 m) и општи канал 
Ø400 mm на дубини 3–4,32 m.

Постојеће инсталације канализације у зони станице 
метроа додатно заштитити (постављањем у галерију или 
касету), рекоструисати или изместити према условима и 
уз сагласност ЈКП „Београдски водовод и канализација”, 
што је предмет техничке документације за изградњу обје-
ката метроа. 

Планирано стање
Планиране инсталације у зони станице метроа дефини-

сане Просторним планом подручја посебне намене уређења 
дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке 
Саве за пројекат „Београд на води” („Службени лист Града 
Београда”, број 7/15) су преузете.

Садржаје у зони станице метроа прикључити на јав-
ну градску канализациону мрежу, према условима и уз са-
гласност ЈКП „Београдски водовод и канализација” што је 
предмет техничке документације за изградњу објеката ме-
троа.

ЗОНА И

Eвакуациони-вентилациони шахт метроа 8
Постојеће стање
Локација шахта, према Генералном решењу Београдске 

канализације припада територији Централног градског ка-
нализационог система, где је према постојећем стању кана-
лисање по општем систему. У зони шахта у ободним ули-
цама изграђена је канализација, општи колектор 60/11 cm 
улицама Гаврила Принципа (на дубини 3,4 m) и Личка (на 
дубини 2,9 m) и колектори ОБ250/135 cm и ОБ60/110 cm у 
Карађорђевој улици.

Постојеће инсталације канализације у зони шахта до-
датно заштитити (постављањем у галерију или касету), ре-
коструисати или изместити према условима и уз сагласност 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је предмет 
техничке документације за изградњу објеката метроа. 

Планирано стање
Планиране инсталације у окружењу предметног шахта 

дефинисане Планом детаљне регулације тунелске везе Сав-
ске и Дунавске падине, Градске општине Стари град, Сав-
ски венац и Палилула („Службени лист Града Београда”, 
број 28/19) су преузете. 

Садржаје у зони шахта прикључити на јавну градску ка-
нализациону мрежу, према условима и уз сагласност ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, што је предмет тех-
ничке документације за изградњу објеката метроа. 

ЗОНА Ј

Станица метроа „Трг републике”
Постојеће стање
Локација станице метроа према Генералном решењу 

Београдске канализације припада територији Централног 
градског канализационог система, где је према постојећем 
стању каналисање по општем систему. Преко Трга републи-
ке и даље дуж Француске улице изграђен је општи колектор 
100/110–60/110 cm (на дубини око 4,15 m), у Македонској 
колектор ОБ70/125 cm, као и секундарна канализација оп-
штег типа димензија 250-300 mm.

Постојеће инсталације канализације у зони станице ме-
троа додатно заштитити (постављањем у галерију или касету), 
рекоструисати или изместити према условима и уз сагласност 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је предмет тех-
ничке документације за изградњу објеката метроа. 

Планирано стање
Садржаје у зони станице метроа прикључити на јавну 

градску канализациону мрежу према условима и уз сагла-
сност ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је пред-
мет техничке документације за изградњу објеката метроа. 

ЗОНА 

Станица метроа „Скадарлија”
Постојеће стање
Локација станице метроа према Генералном решењу 

Београдске канализације припада територији Централног 
градског канализационог система, где је према постојећем 
стању каналисање по општем систему. Колектор ОБ60/110 
cm изграђен је у улицама Цара Душана (на дубини од 5 m) 
и Скадарској (на дубини од 4,5 m). У Улици цара Душана 
изграђен је општи канал ОК250 mm (на дубини око 4,2 m), 
док је у осталим ободним улицама изграђена секундарна 
канализациона мрежа димензија Ø250–Ø300 mm.

Постојеће инсталације канализације у зони станице ме-
троа додатно заштитити (постављањем у галерију или касету), 
рекоструисати или изместити према условима и уз сагласност 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је предмет тех-
ничке документације за изградњу објеката метроа. 

Планирано стање
Планиране инсталације у зони станице метроа дефини-

сане Планом детаљне регулације дела централне зоне бло-
кова између улица Венизелосове (Ђуре Ђаковића), Кнез 
Милетине и Ђорђа Јовановића, Општина Стари град („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 18/06) су преузете. Дуж 
Венизелосове планирана је траса Интерцептора 200/175 cm 
по решењу из Главног пројекта Интерцептор Ушће–Велико 
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село колекторска деоница 200/175 cm (Институт за водо-
привреду „Јарослав Черни”, 1981). Према Главном пројекту 
на раскрсници улица Венизелосове и Светозара Милетића 
кота дна је 75,26 mnv за пројектовани Интерцептор.

Поред Интерцептора у Венизелосовој улици, планиран је 
сабирни колектор Ø500-Ø600 mm (предвиђен је Планом де-
таљне регулације дела централне зоне просторне целине 11 
блокова између улица: Француске, Ђуре Ђаковића, Кнежо-
пољске и границе дела лучког привредног подручја општина 
Стари град („Службени лист Града Београда”, број 12/04).

Садржаје у зони станице метроа прикључити на јавну 
градску канализациону мрежу, према условима и уз са-
гласност ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што 
је предмет техничке документације за изградњу објеката 
метроа.

ЗОНА Л

Станица метроа „Дунав”
Постојеће стање
Локација станице метроа према Генералном решењу 

Београдске канализације припада територији Централног 
градског канализационог система, где је према постојећем 
стању каналисање по општем систему, а према планира-
ном по сепарационом принципу. У зони станице метроа 
дуж улице Цвијићева изграђена је канализациона мрежа 
ОБ100/130 cm, ОБ220/110 cm и ОБ230/250 cm, односно 
ОБ300/450 cm дуж Поенкарове. 

Постојеће инсталације канализације у зони станице ме-
троа додатно заштитити (постављањем у галерију или ка-
сету), рекоструисати или изместити према условима и уз 
сагласност ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што 
је предмет техничке документације за изградњу објеката 
метроа. 

Планирано стање
У непосредној близини станице метроа „Дунав”, на рас-

крсници улица Војводе Добрњца и Венизелосове планирана 
је везна грађевина колектора тунела Хитна помоћ – Венизе-
лосова и Интерцептора ( „Главни пројекат колектора тунела 
Хитна помоћ – Венизелосова”, „Јарослав Черни”, 2013. год.). 
Приликом изградње метроа водити рачуна да се не угрози 
изградња планираних канализационих објеката и планира-
не везне грађевине на овој локацији.

Планиране инсталације у зони станице метроа дефи-
нисане Планом детаљне регулације дела подручја Аде Хује 
(зона А), општине Стари град и Палилула („Службени лист 
Града Београда”, број 70/12) и сепаратом ПГР-а И-9 – „Еле-
менти разраде за локацију И-9” су преузете. 

Дуж Поенкареове улице планирана је деоница Интер-
цептора димензија 380/380 cm. У зони Цвијићеве улице ко-
лектор је на дубини око 10 m. На раскрсници улица Цви-
јићеве и Поенкареове, планиран је канализациони објекат 
– завојни шахт (служи за савладавање денивелације од 4,68 
m у циљу пребацивања кишних вода из Булбудерског ко-
лектора, у постојећи колектор 300/450 cm у Поенкареовој 
улици), планиран је колектор Ø500 mm за употребљене 
воде и планиран је продужетак колектора који долази из 
Цвијићеве улице 250/230 cm, до завојног шахта (за атмо-
сферске воде). Изградњом планираног метроа и метро ста-
нице водити рачуна да се не угрози изградња важних пла-
нираних канализационих објеката у овој раскрсници.

Садржаје у зони станице метроа прикључити на јавну 
градску канализациону мрежу, према условима и уз сагла-
сност ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је пред-
мет техничке документације за изградњу објеката метроа.

ЗОНА Љ
Евакуационо-вентилациони шахт метроа 9

Постојеће стање
Локација шахта према Генералном решењу Београдске ка-

нализације припада територији Централног градског канали-
зационог система, где је према постојећем стању каналисање 
по општем систему, а према планираном по сепарационом 
принципу. У зони шахта поред улице Вилине воде 1 изграђен 
је колектор ОБ300/450 cm који се налази на дубини од 12,2 m 
и излива се у реку Дунав низводно од Панчевачког моста. 

Изведена је тунелска деоница Интерцептора димензија 
380/380 cm (тунел Карабурма), дужине 532 m у зони Панче-
вачког моста, кота дна на почетку тунелске деонице је 73,23 
mnv, кота темена 77,08 mnv. 

Постојеће инсталације канализације у зони шахта до-
датно заштитити (постављањем у галерију или касету), ре-
коструисати или изместити према условима и уз сагласност 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је предмет 
техничке документације за изградњу објеката метроа. 

Планирано стање
Планиране инсталације у окружењу шахта дефинисане 

Планом детаљне регулације дела подручја Аде Хује (зона 
А), општине Стари град и Палилула („Службени лист Гра-
да Београда”, број 70/12) и сепарата ПГР-а И-9 – „Елементи 
разраде за локацију И-9” су преузете. 

У непосредном окружењу шахта, дуж Поенкареове ули-
це планирана је изградња деонице Интерцептора димензија 
380/380 cm (Главни пројекат Интерцептор Ушће – Велико 
село, деоница од Теразијског тунела до тунела Карабурма, 
Институт за водопривреду „Јарослав Черни”, 1982. год.), као 
и потис за фекалне воде Ø500 mm из планиране КЦС „При-
станиште”, који фекалне воде треба да одведе до Интерцеп-
тора у Поенкареовој улици. 

Садржаје у зони шахта прикључити на јавну градску ка-
нализациону мрежу, према условима и уз сагласност ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, што је предмет тех-
ничке документације за изградњу објеката метроа. 

Станица метроа „Панчевачки мост”
Постојеће стање
Локација станице метроа према Генералном решењу 

Београдске канализације припада територији Централног 
градског канализационог система, где је према постојећем 
стању каналисање по општем систему, а према планираном 
по сепарационом принципу. У зони станице метроа изгра-
ђена је секундарна општа канализација ОК250 mm. 

Постојеће инсталације канализације у зони станице ме-
троа додатно заштитити (постављањем у галерију или касету), 
рекоструисати или изместити према условима и уз сагласност 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је предмет тех-
ничке документације за изградњу објеката метроа. 

Планирано стање
Планиране инсталације у окружењу станице метроа де-

финисане Планом детаљне регулације дела подручја Аде 
Хује (зона А), општине Стари град и Палилула („Службени 
лист Града Београда”, број 70/12) су преузете. 

Садржаје у зони станице метроа прикључити на јавну 
градску водоводну мрежу, према условима и уз сагласност 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је предмет 
техничке документације за изградњу објеката метроа.

ЗОНА M
Евакуационо-вентилациони шахт метроа 10

Постојеће стање
Локација шахта према Генералном решењу Београдске 

канализације припада територији Централног градског ка-
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нализационог система, где је према постојећем стању ка-
налисање по општем систему, а према планираном по се-
парационом принципу. У зони шахта нема изграђене јавне 
канализационе мреже. 

Планирано стање
Локација шахта налази се на траси планиране тунелске 

деонице растеретног колектора за кишне воде Булбулдер-
ског слива (иде улицама Вука Врчевића 1 и комуналном 
стазом К3), потковичастог пресека D=325 cm. Укрштање 
метро линије и колектора је на делу где је пројектована кота 
дна колектора 78,10 mnv. 

Дуж улица Вука Врчевића и Вука Врчевића 1 плани-
ра се секундарна канализациона мрежа – атмосферска 
АКминØ300 mm и фекална ФКминØ250 mm са везом на 
постојеће (општи колектори 2х ОБ1200 mm), односно пла-
ниране изливе у реку Дунав.

Садржаје у зони шахта прикључити на јавну градску ка-
нализациону мрежу, према условима и уз сагласност ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, што је предмет тех-
ничке документације за изградњу објеката метроа.

Станица метроа „Карабурма”
Постојеће стање
Локација станице метроа према Генералном решењу Бео-

градске канализације припада територији Централног град-
ског канализационог система, где је према постојећем стању 
каналисање по општем систему, а према планираном по се-
парационом принципу. У зони станице метроа изграђена је 
канализациона мрежа општи колектори ОБ1200 mm (на ду-
бини 7,5–5,6 m), ОБ60/110 cm (на дубини око 3,6 m) и ОК800 
mm (на дубини око 6,18 m), кишни канали АК500 mm (на 
дубини 6,15–6,74 m) и АК300 mm (на дубини 2,15 m). 

Од раскрснице улица Вишњичке и Војводе Мицка Кр-
стића почиње изграђена деоница Интерцептора димензија 
380/380 cm. Интерцептор је овде на дубини око 7,8 m (кота 
дна 72,66 mnv, a кота темена 76,81 mnv). 

Постојеће инсталације канализације у зони станице ме-
троа додатно зашт  итити (постављањем у галерију или касету), 
рекоструисати или изместити према условима и уз сагласност 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је предмет тех-
ничке документације за изградњу објеката метроа. 

Планирано стање
Дуж Булевара деспота Стефана и Вишњичке улице пла-

нира се тунелска деоница Интерцептора – тунел Карабурма 
димензија 380/380 cm, деоница од стационаже km 4+238 до 
km 5+090 није изграђена. Од раскрснице улица Вишњичке и 
Војводе Мицка Крстића почиње изграђена деоница Интер-
цептора димензија 380/380 cm. Интерцептор је овде на ду-
бини око 7,8 m (кота дна 72,66 mnv, a кота темена 76,81 mnv). 

Дуж улица Вука Врчевића планира се секундарна кана-
лизациона мрежа – атмосферска АКминØ300 mm и фекална 
ФКминØ250 mm са везом на постојеће (општи колектори 2х 
ОБ1200 mm), односно планиране изливе у реку Дунав.

Садржаје у зони станице метроа прикључити на јавну 
градску канализациону мрежу према условима и уз сагла-
снот ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је пред-
мет техничке документације за изградњу објеката метроа.

Евакуационо-вентилациони шахт метроа 11
Постојеће стање
Локација шахта према Генералном решењу Београдске 

канализације припада територији Централног градског ка-
нализационог система, где је према постојећем стању кана-
лисање по општем систему, а према планираном по сепа-
рационом принципу. У зони шахта дуж улице Вишњичка 
изграђени су колектори – Интерцептора димензија 380/380 
cm и ОБ60/110 cm.

Постојеће инсталације канализације у зони шахта до-
датно заштитити (постављањем у галерију или касету), ре-
коструисати или изместити према условима и уз сагласност 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, што је предмет 
техничке документације за изградњу објеката метроа. 

Планирано стање
Садржаје у зони шахта прикључити на јавну градску 

канализациону мрежу, према условима и уз сагласнот ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, што је предмет тех-
ничке документације за изградњу објеката метроа. 

ТУНЕЛ МЕТРОА 
Постојеће стање канализационе мреже и објеката
На траси линије метроа 1 планира се изградња више 

објеката станица метроа, евакуационо-вентилационих и 
евакуационих шахтова метроа, који се на више места укр-
штају са изграђеном канализационом мрежом и објектима.

Деонице метроа које се реализују у дубоком укопу нема-
ју утицаја на канализациону мрежу, која остаје у надслоју 
земље. На овим деоницама усагласити позиције надземних 
садржаја метро станица са постојећом и планираном кана-
лизационом мрежом.

Приликом изградње метроа у отвореном ископу, све по-
стојеће инсталације канализационе мреже заштитити или 
изместити, на позиције које ће обезбедити несметан рад ка-
нализационог система. Реконструкцију и изградњу нових 
инсталација канализационе мреже пре завршетка изградње 
метроа, изводити на трасама и на начин који ће што мање 
утицати на реализацију отвореног ископа. Изградњу кана-
лизационе мреже пре изградње станица метроа, евакуацио-
но-вентилационих и евакуационих шахтова метроа, изводи-
ти на трасама и на начин који ће што мање утицати на будућу 
реализацију објеката станица и тунела и отвора шахтова.

Tраса метро линије 1 на више места укршта се са посто-
јећим објектима канализације: 

– на делу између станица метроа „Пожешка” и „Парк Ба-
ново брдо” траса линије метроа 1 укршта се са Главним тунел-
ским доводом Т1 пречника Ø1800 mm. Место укрштања је у 
непосредној близини постројења за пречишћавање ППВ „Беле 
воде”. Како се ради о примарном објекту водоводног систе-
ма, око тунела се формира заштитни појас од 10 m обострано 
рачунато од спољне ивице објекта тунела. Максимална кота 
фундирања метро линије треба да буде на 15 m од калоте ту-
нела, на месту укрштања кота калоте тунела је на око 85 mnv;

– у зони моста преко Аде траса метро линије 1 прола-
зи испод КЦС „Чукарица”. КЦС „Чукарица” има два црпи-
лишта – Топчидерско и Чукаричко, која су на на дубини 
од око 10,3 m од коте терена. КЦС „Чукарица”, један је од 
примарних објеката београдског канализационог система, 
и према постојећем стању је преоптерећена и ради у врло 
ограниченим условима;

– у зони улице Стевана Првовенчаног траса линије ме-
троа 1 укршта се са кишним колектором – Нови Мокролу-
шки колектор димензија 550/550 cm који иде даље до исуста 
у реку Саву; 

– у зони станице метроа „Карабурма” дуж Вишњичке 
траса линије метроа 1 је у колизији са изграђеном деоница 
Интерцептора димензија 380/380 cm, који је на дубини од 
око 7,8 m (кота дна 72,66 mnv, a кота темена 76,81 mnv).

Планирано стање канализационе мреже и објеката
Tраса метро линије 1 на више места укршта се са плани-

раним објектима канализације: 
– у зони моста преко Аде траса линије метроа 1 укршта 

се са планираном КЦС „Чукарица-нова” ( до постојеће КЦС 
„Чукарица”), црпилишта нове црпне станице планирају са 
на дубини од око 11 m од коте терена,
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– на делу између станица метроа „Скадарлија” и „Дунав” 
и eвакуационо – вентилационог шахта метроа 9, дуж улица 
Венизелисова и Поенкарова, траса линије метроа 1 укршта 
се са планираном деоницом главног одводника употребље-
них вода – ИНТЕРЦЕПТОРОМ, димензија 380/380 cm, 

– у зони eвакуационо – вентилационог шахта метроа 10 
планирана је тунелска деоница растеретног колектора за кишне 
воде Булбулдерског слива, потковичастог пресека D=325 cm. 
Укрштање линије метроа 1 и новог Булбудерског колектора је на 
делу где је пројектована кота дна колектора 78,10 mnv. 

За предметни План обављена је сарадња и добијени су 
услови ЈКП „Београдски водовод и канализација”, А. бр. 
6857/3 број I4-1/327/20 од 19. фебруара 2020. године као и 
допуна услова број 18181/3 број I4-1 /423/21 од 14. априла 
2021.године 

7.7.3. Електроенергетска мрежа и објекти
(графички прилог бр. 13 – „Елементи детаљне разраде I 
фаза прве линије метро система – Електроенергетска и 

телекомуникациона мрежа и објекти ” Р 1:1.000)
Попис катастарских парцела за електроенергетске и те-

лекомуникационе објекте и комплексе 

Назив површине јавне намене Ознака грађ.
парцеле Катастарске парцеле

Прикључно разводно постројење ПРП-1 КО Савски венац
Делови к.п.: 11121/18, 
10601/2

ПРП-2 КО Палилула
Делови к.п.: 234/8, 
165/7, 5110/3, 7/16, 
5110/12

Трансформаторска станица ТС-1 КО Чукарица
Делови к.п.: 12591/30, 
12591/14

ТС-2 КО Савски венац
Делови к.п.:11121/18, 
10652/2, 

ТС-3 КО Палилула
Делови к.п.:7/16, 
5110/12, 

ТС-4 КО Палилула
Делови к.п.: 127/7, 
127/11, 

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских 
и грађевинских парцела из текстуалног и графичког дела 
Плана, важе бројеви катастарских и грађевинских парцела 
из графичког прилога бр. 11 „Елементи детаљне разраде I 
фаза прве линије метро система – План грађевинских пар-
цела са смерницама за спровођење” Р 1:1.000.

Постојеће стање
У оквиру границе I фазе прве линијије изграђени су сле-

дећи електроенергетски (ее) објекти:
– Трансформаторска станица (ТС) 110/10 kV „Београд 

38 – Жарково”.
– Двосистемски (два вода на истим стубовима) надзем-

ни вод 2x110 kV бр. 1211АБ, веза ТС 110/35 kV „Београд 2” 
са ТС 110/10 kV „Београд 38 – Жарково”.

– Двосистемски надземни вод 2x110 kV бр. 117/1+1247, 
веза:

– ТС „Београд 2” са ТС 110/35/10 kV „Београд 35 – Срем-
чица”, бр. 117/1;

– ТС „Београд 2” са ТС 110/35/10 kV „Београд 22 – Ба-
рич”, бр. 1247.

– Једносистемски надземни вод 110 kV бр. 130/1, веза ТС 
110/35 kV „Београд 2” са ТС 110/10 kV „Београд 21 – ВТИ”.

– Подземна деоница мешовитог вода 2x110 kV (вод који 
има надземну и подземну деоницу) бр. 1250, веза ТС 110/10 
kV „Београд 14 – Калемегдан” са ТС „Београд 20”.

– Подземна деоница мешовитог вода 2x110 kV (вод који 
има надземну и подземну деоницу) бр. 1251, веза ТС 110/10 
kV „Београд 28 – Богословија” са ТС „Београд 20”.

– Подземни вод 110 kV бр. 171, веза ТС 110/35/10 kV 
„Београд 1” са ТС 110/35 kV „Београд 6”.

– Подземни вод 110 kV бр. 172/1, веза ТС 110/35 kV „Бео-
град 6” са ТС 110/10 kV „Београд 45 – Савски амфитеатар”.

– Подземни вод 110 kV бр. 1216, веза ТС 110/10 kV „Бео-
град 14 – Калемегдан” са ТС 110/10 kV „Београд 15 – Славија”.

– Подземни вод 110 kV бр. 1264, веза ТС 110/10 kV „Бео-
град 23 – Аутокоманда” са ТС 110/10 kV „Београд 45 – Сав-
ски амфитеатар”.

– Подземни вод 110 kV бр. 1265, веза ТС 110/10 kV „Београд 
45 – Савски амфитеатар” са ТС 110/35 kV „ТЕ-ТО Нови Београд”.

– ТС 35/10 kV „Баново брдо”.
– ТС 35/10 kV „Зелени венац”.
– разводно постројење 35 kV „Карабурма”.
– Надземна деоница једносистемског мешовитог вода 35 

kV бр. 301, веза ТС 35/10 kV „Макиш” са ТС 35/10 kV „Же-
лезник (ИЛР)”.

– Надземна деоница једносистемског мешовитог вода 35 
kV бр. 306, веза ТС „Београд 2” са ТС 35/10 kV „Беле воде”;

– Надземна деоница двоструког мешовитог вода 35 kV 
бр. 315АБ, веза ТС 110/35/10 kV „Београд 1” са разводним 
постројењем 35 kV „Карабума”.

– Већи број подземних водова 35 kV, који повезују по-
стојеће ТС 35/10 kV.

– Већи број ТС 10/0,4 kV, око 57, изграђених у оквиру 
постојећих објеката или као слободностојећи објекат.

– Већи број водова 10 kV, изграђених подземно у трото-
арском простору и неизграђеним површинама, пратећи ко-
ридор постојећих саобраћајних површина. 

– Већи број водова 1 kV, изграђених подземно и над-
земно, на армирано бетонским стубовима, у тротоарском 
простору и неизграђеним површинама, пратећи коридор 
постојећих саобраћајних површина.

Постојеће саобраћајне површине опремљене су инстала-
цијама ЈО.

Планирана мрежа и објекти напонског нивоа 110 kV
Како би се омогућило напајање прве фазе прве линије 

метро система електричном енергијом, планирана је из-
градња три (3) типске трансформаторске станице (ТС) 
110/35 kV, капацитета 2x40MVA: „Беле Воде”, „Сајам” и „Ка-
рабурма”. За поменуте ТС 110/35 kV су Планом издвојене 
грађевинске парцеле: ТС-1, ТС-2 и ТС-3, респективно.

У циљу прикључења планираних ТС 110/35 kV на пре-
носну мрежу 110 kV, планирана је изградња три (3) при-
кључна разводна постројења (ПРП) 110 kV, у њиховој не-
посредној близини. За поменуте ПРП 110 kV су Планом 
издвојене грађевинске парцеле: ПРП-1, и ПРП-2.

Грађевинска парцела ПРП-1 планирана је непосредно 
уз грађевинску парцелу ТС-2, док је грађевинска парцела 
ПРП-2 планирана непосредно уз грађевинску парцелу ТС-
3, како би се ТС 110/35 kV једноставно повезале са ПРП. За 
прикључење ТС 110/35 kV „Беле Воде”, на преносну мрежу 
110 kV, планирано је ПРП 110 kV према Плану детаљне де-
таљне регулације дела Макишког поља, Градска општина 
Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 153/20), 
односно у непосредној близини грађевинске парцеле ТС-1.

Планиране локације за ТС и ПРП дефинисане су тако да 
буду у непосредној близини постојеће преносне мреже 110 
kV и метро система, у складу са функционалним искори-
шћењем парцела и изгледом простора.

Прикључење ПРП 110 kV, на преносну мрежу 110 kV, 
планирано је на следећи начин:

– ПРП за ТС 110/35 kV „Беле воде” прикључује се на 
преносну мрежу према Плану детаљне детаљне регулације 
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дела Макишког поља, Градска општина Чукарица („Службе-
ни лист Града Београда”, број 153/20). Односно, планирано 
је каблирање надземног вода 110 kV бр. 130/1, у целости, од 
ТС 110/10 kV „Београд 21 – ВТИ” до ПРП и од ПРП до ТС 
110/35 kV „Београд 2”. 

– ПРП за ТС 110/35 kV „Сајам” прикључује се на прено-
сну мрежу, по принципу „улаз-излаз”, на кабловски вод 110 
kV бр. 1265, непосредно испред ПРП.

– ПРП за ТС 110/35 kV „Карабурма” прикључује се на 
преносну мрежу, по принципу „улаз-излаз”, на кабловску 
деоницу мешовитог вода 110 kV бр. 1250, непосредно ис-
пред ПРП.

– Од ТС 110/35 kV до припадајућег ПРП 110 kV плани-
рана је изградња два кабловска вода 110 kV.

Надземни вод 110 kV бр. 117/1+1247, изграђен у зони 
А између станице „Беле воде” и шахта 2, планиран је за ка-
блирање у складу са Планом детаљне детаљне регулације 
дела Макишког поља, Градска општина Чукарица („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 153/20) и Планом детаљне 
регулације насеља Савска и Језерска тераса, општина Чу-
карица („Службени лист Града Београда”, број 10/17). Од-
носно, планирано је каблирање надземног вода 110 kV бр. 
117/1+1247 од ТС 110/35 kV „Београд 2” до укрштања вода 
са Улицом Авалска.

Како је каблирање надземних водова 110 kV бр. 130/1 и 
бр. 117/1+1247 неопходно и дуготрајно за пројектовање и 
изградњу, узевши у обзир значај и фазност изградње метро 
система, као и забрану изградње нових објеката за дужи бо-
равак људи у зони утицаја хлора (до измештања Централ-
ног складишта хлора са локације комплекса Производни 
погон „Беле воде”), Планом се даје могућност њиховог сук-
цесивног каблирања.

Крајње тачке каблирања, као и економску и технич-
ку оправданост, дефинисаће АД „Електромрежа Србије” 
на захтев ЈКП „Београдски метро и воз”. Кабловски силаз, 
било да је изведен са постојећег стуба или са новог стуба, 
изградити у оквиру заштитног појаса постојећих надземних 
водова бр. 130/1 и бр. 117/1+1247 и планираној јавној повр-
шини која је дефинисана према Плану детаљне детаљне ре-
гулације дела Макишког поља, Градска општина Чукарица 
(„Службени лист Града Београда”, број 153/20) (саобраћајне 
површине, зелене површине, површине за инфраструктур-
не објекте и комплекса и др.). 

Приликом изградње метро система измештање подзем-
них водова 110 kV није дозвољено. Такође, није дозвољено 
угрожавати поменути вод, који је положен на просечној ду-
бини од 1,2 m испод површине тла, тако што се изнад њега 
може скидати слој земље само до нивоа од 0,5 m изнад ка-
бла. Уколико то није могуће, кабловски вод заштитити по-
стављањем кроз заштитне цеви, посебан тунел са конзола-
ма или испустима за ношење каблова.

Приликом изградње метро система посебну пажњу 
обратити, да не дође до угрожавања, на следеће подземне 
водове 110 kV:

– Вод бр. 1265, у зони Ђ приликом изградњом станице 
„Сајам” и шахта 6. 

– Вод бр. 1250, у зони К и зони М приликом изградње 
станице „Скадарлија”, станице „Карабурма” и шахта 11.

– Вод бр. 171, као и подземну деоницу вода бр. 1251, у зони 
М приликом изградње станице „Карабурма” и шахта 11. 

– Вод бр. 172/1, непосредно поред зоне И приликом из-
градње шахта 8. 

Постојећа ТС 110/10 kV „Београд 38 – Жарково” и над-
земни вод 110 kV бр. 1211АБ изграђени су између зоне Б и 
зоне В, док је подземни вод бр. 1216 изграђен између зоне 
Ј и зоне К, тако да нису угрожени планираном изградњом 
метро система.

За надземне водове 110 kV, у оквиру границе плана, де-
финисан је заштитни појас ширине 25 m од крајњег фазног 
проводника, са обе стране вода. Такође, за планиране и по-
стојеће подземне водове 110 kV, у оквиру границе Плана, 
дефинисан је заштитни појас ширине 2 m од ивице рова, са 
обе стране вода.

У дефинисаним заштитним појасима није дозвољена из-
градња објеката, осим инфраструктурних објеката и јавних 
саобраћајних површина са припадајућом инфраструкту-
ром. За изградњу објеката у заштитном појасу потребна је 
сагласност власника вода, односно АД „Електромрежа Ср-
бије” Београд.

Уопштено, планиране кабловске водове 110 kV положи-
ти дуж постојећих и планираних јавних површина, испод 
тротоарског и неизграђеног простора, у рову дубине 1,4 m и 
ширине 1 m на међусобном растојању 1,5 m. На прелазима 
испод коловоза саобраћајнице и на местима где се очекују 
већа механичка напрезања тла водове 110 kV поставити у 
кабловску канализацију или заштитне цеви (оријентацио-
ног капацитета: 3xØ200 mm + 2xØ160 mm + 1xØ40 mm).

У оквиру Плана, урбанистичким плановима на снази, 
планира се изградња делова ее мреже 110 kV (прикључни 
водови 110 kV за ТС 110/10 kV „Београд 48 – Подстаница” и 
др.). Полагање ових водова, пре завршетка изградње метро 
система, изводити на трасама и на начин који ће што мање 
утицати на реализацију метро система.

Заштитна зона/појас обострано од крајњег фазног про-
водника надземног вода 110 kV је 25 m. Дозвољено је озе-
лењавање заштитне зоне/појаса. За озелењавање треба ко-
ристити травњаке, покриваче тла, пузавице и друге зељасте 
врсте вегетације. Дрвенасте врсте је дозвољено садити на 
сигурносној удаљености која се мора одржати у случа-
ју пада стабла, при чему се сигурносна удаљеност мери од 
проводника у неотклоњеном положају. 

Полагање каблова подземних водова 110 kV у односу 
на осу дрворедних стабала, као и стабала у оквиру јавних 
зелених површина, врши се на растојању од минимално 2 
m. У супротном, кабл се полаже у заштитну цев. Приликом 
копања кабловског рова не сме доћи до оштећења корена 
стабла. Изнад подземних водова дозвољено је озелењавање 
различитим врстама травњака, покривачима тла и другом 
зељастом и жбунастом вегетацијом.

Планирана мрежа и објекти напонског нивоа 35 kV
Како би се омогућио развод мреже 35 kV дуж метро си-

стема, планирана је изградња три (3) типска ПРП 35 kV у 
оквиру станица: „Беле Воде”, „Сајам” и „Карабурма”. 

Планирано је да се од ПРП 35 kV, дуж метро система у 
оба смера, до ТС за осветљење и напајање и ТС за напајање 
електро вуче положе по два кабловска вода 35 kV.

Начин полагања 35 kV водова, број и локације ТС за 
осветљење и напајање и ТС за напајање електро вуче, ди-
мензије њихове опреме и др., у оквиру метро система, одре-
диће се техничком документацијом сходно потребама ЈКП 
„Београдски метро и воз”.

Од ПРП 35 kV до припадајуће ТС 110/35 kV планирана 
је изградња два кабловска вода 35 kV.

Како су надземни вод 35 kV бр. 301, изграђен у зони А 
у близини станице „Железник”, и надземни вод 35 kV бр. 
306, изграђен у зони А између станице „Беле воде” и шахта 
2, угрожени изградњом метро система планира се њихово 
каблирање у складу са Планом детаљне детаљне регулације 
дела Макишког поља, Градска општина Чукарица („Службе-
ни лист Града Београда”, број 153/20). Односно, планира-
но је каблирање вода бр. 301 од стуба бр. 1021 до стуба бр. 
1027, док је каблирање вода бр. 306 планирано, у целости, 
од ТС 110/35 kV „Београд 2” до ТС 35/10 kV „Беле воде”.
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Планом се даје могућност њиховог сукцесивног кабли-
рања надземних водова 35 kV бр. 301 и бр. 306. Крајње тач-
ке каблирања, као и економску и техничку оправданост, де-
финисаће „Електродистрибуција Србије” д.о.о. Београд на 
захтев ЈКП „Београдски метро и воз”. Кабловски силаз, било 
да је изведен са постојећег стуба или са новог стуба, изгра-
дити у оквиру заштитног појаса постојећих надземних во-
дова бр. 301 и бр. 306 и планираној јавној површини која је 
дефинисана према Плану детаљне детаљне регулације дела 
Макишког поља, Градска општина Чукарица („Службени 
лист Града Београда”, број 153/20).

Како је надземни вод 35 kV бр. 315АБ угрожен плани-
раном изградњом комерцијалних садржаја у зони М плани-
рано је његово каблирање, од стуба бр. 1635 до разводног 
постројења 35 kV „Карабурма”. Такође, у непосредној бли-
зини разводног постројења 35 kV „Карабурма” планирано 
је измештање постојећих кабловских водова 35 kV, односно 
њихово прилагођавање планираном саобраћајном решењу.

Подземни водови 35 kV изграђени су готово у свим зо-
нама, осим у зони Ж, зони З и зони Ј, тако да су већином 
угрожени изградњом метро система по терену и плитком 
ископу, месту улаза/излаза тунела (дубока градња), над-
земним садржајем станица и позицијама евакуационих и 
вентилационих шахтова. Услед угрожености, приликом из-
градње метро система, планирана је њихова заштита, одно-
сно где то није могуће измештање.

Водове 35 kV заштитити постављањем кроз заштитне 
цеви, посебан тунел са конзолама или испустима за ноше-
ње каблова, или изместити на приближно исто место уз за-
државање постојећих веза. Односно, приликом измештања 
планира се изградња подземних кабловских водова 35 kV у 
складу са планираном регулацијом саобраћајница и метро 
система и потом укидање постојећих водова 35 kV.

Уопштено, планиране кабловске водове 35 kV положи-
ти дуж постојећих и планираних јавних површина, испод 
тротоарског и неизграђеног простора, у заједничком рову 
дубине 1,1 m и ширине у зависности од броја водова у рову 
(од 0,5 m за један вод до 1,7 m за пет водова). На прелазима 
испод коловоза саобраћајнице, испод трупа пруге, и на ме-
стима где се очекују већа механичка напрезања тла водове 
35 kV поставити у кабловску канализацију или заштитне 
цеви (пречника Ø160 mm). Предвидети 100% резерве у бро-
ју отвора кабловске канализације.

Дуж целе трасе за планиране кабловске водове 35 kV, за 
потребе заштите кабловских водова, МТК, управљање, над-
зор, и др., положити, у истом рову уз вод 35 kV, две ПЕ цеви 
пречника Ø40 mm, за потребе инсталација телекомуника-
ционих оптичких каблова.

Укрштање кабловских водова 35 kV са метро системом, 
где је траса планирана по терену, изводити под правим 
углом, тако да кабл буде најмање 1,8 m испод горње ивице 
шине. Код паралелног вођења кабловских водова 35 kV са 
пругом енергетски кабл положити кроз пластичну цев тако 
да буде удаљен од шине најмање 2 m. 

У оквиру Плана, урбанистичким плановима на снази, 
планира се изградња делова ее мреже 35 kV (два вода 35 kV 
за ТС 35/6 kV „Топлана Дунав” и др.). Полагање ових во-
дова, пре завршетка изградње метро система, изводити на 
трасама и на начин који ће што мање утицати на реализа-
цију метро система.

Заштитна зона/појас надземног вода 35 kV је 15 m обо-
страно од крајњег фазног проводника. Дозвољено је озе-
лењавање заштитне зоне/појаса. За озелењавање треба ко-
ристити екстензивне травњаке, покриваче тла, пузавице и 
друге зељасте врсте вегетације. Сигурносна удаљеност од 
било ког дела стабла износи 3 m.

Полагање каблова подземног вода 35 kV у односу на осу 
дрворедних стабала, као и стабала у оквиру јавних зелених 
површина, врши се на растојању од минимално 1 m. У су-
протном, кабл се полаже у заштитну цев. Приликом копа-
ња кабловског рова не сме доћи до оштећења корена стабла. 
Изнад подземних водова дозвољено је озелењавање разли-
читим врстама травњака, покривачима тла и другом зеља-
стом и жбунастом вегетацијом.

Планирана мрежа и објекти напонског нивоа 1 kV и јав-
ног осветљења

Како би се омогућило напајање крајњих невучних по-
трошача електричне енергије у метро систему, планирано 
је полагање нисконапонске (нн) мреже водова 0,4 kV, од ТС 
за осветљење и напајање до невучних потрошача. Такође, од 
ТС за напајање електро вуче до треће шине, односно актив-
не возне шине, планирано је полагање напојних и поврат-
них водова 1,8/3 kVDC.

Начин полагања горе наведених водова, у оквиру метро 
система, одредиће се техничком документацијом сходно 
потребама ЈКП „Београдски метро и воз”.

Као резервни извор напајања невучних потрошача пла-
нирано је прикључење ТС за осветљење и напајање, или 
њихових нн разводних постројења 0,4 kV, на дистрибутив-
ну мрежу „Електродистрибуција Србије” д.о.о. Београд. У 
том смислу, планирана је изградња подземних кабловских 
водова 1 kV од ТС за осветљење и напајање до постојеће 
мреже 1 kV „Електродистрибуција Србије” д.о.о. Београд.

Планирано је опремање инсталацијама осветљења свих 
надземних елемената метро система.

За напајање осветљења планирано је постављање, на зе-
леној површини или тротоарском простору, мерно развод-
ног ормана јавног осветљења (ЈО). Планиране ормане при-
кључити на постојеће ТС 10/0,4 kV. За напајање светиљки 
планирана је изградња, по принципу „од стуба до стуба”, 
кабловског вода 1 kV од разводног ормана до стубова ЈО.

Поред функционалног осветљења планирано је и естетско 
осветљење елемената, које ће допринети визуелном утиску.

Подземни водови 10 kV и 1 kV изграђени су у свим над-
земним зонама тако да су већином угрожени изградњом 
метро система по терену и плитком ископу, месту улаза/
излаза тунела (дубока градња), надземним садржајем ста-
ница и позицијама евакуационих и вентилационих шахто-
ва. Услед угрожености, приликом изградње метро система, 
планирана је њихова заштита, односно где то није могуће 
измештање.

Водове 10 kV и 1 kV заштитити постављањем кроз за-
штитне цеви, посебан тунел са конзолама или испустима за 
ношење каблова, или изместити на приближно исто место 
уз задржавање постојећих веза. Односно, приликом изме-
штања планира се изградња подземних кабловских водова 
10 kV и 1 kV у складу са планираном регулацијом саобра-
ћајница и метро система и потом укидање постојећих водо-
ва 10 kV и 1 kV.

Уколико се приликом изградњом метро система угрози по-
стојећа ТС 10/0,4 kV извршити њено измештање у непосред-
ну близину садашњег положаја. За потребе измештања обез-
бедити простор минималне површине 5х6 m² са директним 
колским приступом, најмање ширине 3 m, до јавне саобраћај-
не површине, у складу са планираном регулацијом саобраћај-
ница и метро система. На поменутом простору изградити ТС 
10/0,4 kV и потом извршити укидање постојеће ТС.

Уопштено, планиране кабловске водове 10 kV и 1 kV 
положити дуж постојећих и планираних јавних површина, 
испод тротоарског и неизграђеног простора, у заједничком 
рову дубине 0,8 m и ширине у зависности од броја водова у 
рову (од 0,4 m за један вод до 1,2 m за пет водова). На пре-
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лазима испод коловоза саобраћајнице, испод трупа пруге, 
и на местима где се очекују већа механичка напрезања тла 
водове 10 kV и 1 kV поставити у кабловску канализацију 
или заштитне цеви (пречника Ø110 mm). Предвидети 100% 
резерве у броју отвора кабловске канализације за подземне 
водове 10 kV, односно 50% резерве за подземне водове 1 kV.

Укрштање кабловских водова 10 kV и 1 kV са метро 
системом, где је траса планирана по терену, изводити под 
правим углом, тако да кабл буде најмање 1,8 m испод горње 
ивице шине. Код паралелног вођења кабловских водова 10 
kV и 1 kV са пругом енергетски кабл положити кроз пла-
стичну цев тако да буде удаљен од шине најмање 2 m. 

Заштитна зона/појас надземног вода 1 kV је 15 m обо-
страно од крајњег фазног проводника. Дозвољено је озе-
лењавање заштитне зоне/појаса. За озелењавање треба ко-
ристити екстензивне травњаке, покриваче тла, пузавице и 
друге зељасте врсте вегетације. Сигурносна удаљеност од 
било ког дела стабла износи 3 m.

Полагање каблова подземног вода 1 kV у односу на осу 
дрворедних стабала, као и стабала у оквиру јавних зелених 
површина, врши се на растојању од минимално 1 m. У су-
протном, кабл се полаже у заштитну цев. Приликом копа-
ња кабловског рова не сме доћи до оштећења корена стабла. 
Изнад подземних водова дозвољено је озелењавање разли-
читим врстама травњака, покривачима тла и другом зеља-
стом и жбунастом вегетацијом.

У оквиру Плана, урбанистичким плановима на снази, 
планира се изградња делова ее мреже 10 kV и 1 kV. Пола-
гање ових водова, пре завршетка изградње метро система, 
изводити на трасама и на начин који ће што мање утицати 
на реализацију метро система.

Предметним планом у оквиру зоне М планирано је сле-
деће:

– Укидање свих постојећих ТС 10/0,4 kV (Б-13, Б-779, 
Б-963 и Б-1024), са припадајућом мрежом водова 10 kV и 1 
kV, изграђених у блоку 33 који се трансформише у површи-
не за комерцијалне садржаје.

– Изградња деветнаест (19) ТС 10/0,4 kV: две (2) у блоку 
28, једна (1) у блоку 31, четири (4) у блоку 32 и дванаест (12) 
у блоку 33, различитих снага, капацитета 1000 kVA, 2x1000 
kVA и/или 3x1000 kVA.

– Изградња кабловских водова 10 kV, од постојеће мре-
же 10 kV, која се напаја из ТС 110/10 kV „Београд 28 – Бого-
словија”, до планираних ТС 10/0,4 kV.

– Изградња кабловских водова 1 kV, од планираних ТС 
10/0,4 kV до потрошача електричне енергије.

– Изградња инсталација ЈО дуж свих саобраћајних по-
вршина.

Планиране ТС изградити у склопу планираних објеката. 
За те потребе обезбедити простор у нивоу терена (или са 
незнатним одступањем) минималне површине 16 m² и ви-
сине 2,9 m. Планиране ТС 10/0,4 kV прикључити, по прин-
ципу „улаз-излаз”, на постојеће и планиране водове 10 kV, 
сходно положају планиране ТС и расплету водова 10 kV.

У циљу напајања поменутих ТС 10/0,4 kV планирана је из-
градња већег броја кабловских водова 10 kV из ТС 110/10 kV 
„Београд 28 – Богословија”, преко предметног подручја. Поме-
нуте водове 10 kV изградити тако да чине петљу у односу на ТС 
110/10 kV „Београд 28 – Богословија”, почињу од 10 kV ћелије 
једног трансформатора а завршавају се у 10 kV ћелијама другог 
трансформатора, и као повезне водове ТС 110/10 kV „Београд 
28 – Богословија” са планираном ТС 110/10 kV „Ада Хуја”.

За напајање осветљења поставити, на зеленој површини 
или тротоарском простору, одговарајући број мерно раз-
водних ормана ЈО. Планиране разводне ормане прикључи-
ти, на погодном месту, на планиране ТС 10/0,4 kV. За напа-

јање светиљки планира се изградња, по принципу „од стуба 
до стуба”, кабловског вода 1 kV од погодног разводног ор-
мана до стубова ЈО.

Саобраћајне површине осветлити у класи ЈО која одго-
вара њиховој саобраћајној функцији, односно намени. На 
местима раскрсница, стајалишта и итд. поставити осветље-
ње јачег интензитета.

Дуж предметне саобраћајнице, са обе стране, обезбеђене 
су трасе за полагање горе поменутих ее водова 10 kV и 1 kV, 
са одговарајућим прелазима саобраћајнице.

Комплекс прикључно разводног постројења 110 kV: 
ПРП-1 и ПРП-2

намена – Инфраструктурна површина – прикључно разводно 
постројење
– Преузимање и расподела електричне енергије из пре-
носне мреже.

капацитет – Седам (7) поља.
– Два (2) система сабирница.

грађевинска парцела – Планом су дефинисане грађевинске парцеле:
– ПРП-1, северно уз Булевар војводе Мишића у централ-
ном делу зоне Ђ, оријентационе површине око 2.388 m², 
и оријентационе ширине фронта према јавној саобраћај-
ној површини око 48 m;
– ПРП-2, северно уз Улицу вишњичка у источном делу 
зоне М, оријентационе површине око 1.486 m², и оријен-
тационе ширине фронта према јавној саобраћајној повр-
шини око 53 m.
– Тачна површина грађевинске парцеле биће утврђена 
након формирања у РГЗ-у. 
– Планом дефинисане границе грађевинских парцела 
није дозвољено мењати.

број објеката – У оквиру комплекса дозвољена је изградња једног објекта. 
– Комплекс се састоји из командно-погонске зграде за 
смештај: сабирница, расклопних апарата (прекидачи, ра-
стављачи), мерних трансформатора, уређаја за мерење и 
заштиту, сигнализацију, телекомуникације, управљање и 
аутоматику, и др. 

изградња нових објеката 
и положај објекта на 
парцели

– Објекат је по положају слободностојећи.
– Објекат поставити у оквиру грађевинских линија при-
казаних на прилогу бр. 10 „Елементи детаљне разраде I 
фаза прве линије метро система – Регулационо-нивела-
циони план са аналитичко-геодетским елементима за 
обележавање” Р 1:1.000
– Планом је обезбеђен директан приступ саобраћајној 
површини како би се омогућио транспорт опреме и уре-
ђаја (одговарајућег терета).

индекс заузетости 
парцеле

– Максимални индекс заузетости парцеле је 60%.
– Интерне манипулативне и саобраћајне површине као и 
паркинг простор не улази у обрачун индекса заузетости.

висина објекта – Максимална висина објекта 12 m, изузетно 24 m у 
складу са технолошким потребама.

кота пода приземља – Кота пода приземља може бити максимум 0,2 m виша 
од нулта коте. 

услови за слободне и 
зелене површине

– Минимални проценат слободних и зелених површина 
на парцели је 40%, од којих је у директном контакту са 
тлом 15%.
– За озелењавање дозвољено је користити лисно декора-
тивне и цветне форме жбуња, сезонског цвећа и травна-
те површине.
– Дозвољено је ограђивање комплекса живом оградом са 
жичаном конструкцијом.

решење паркирања – Паркирање обезбедити на припадајућој парцели, у 
складу са потребама одржавања.

саобраћај и пешачке 
комуникације

– За потребе уноса опреме и за ватрогасна возила пред-
видети интерну саобраћајницу са једном или две капије 
у зависности од ситуације на терену, а према Правил-
нику о техничким нормативима за приступне путеве, 
окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у бли-
зини објекта повећаног ризика од пожара („Службени 
лист СРЈ”, број 8/95).
– Пешачке комуникације на парцели дефинисати у скла-
ду са наменом и потребама корисника.

архитектонско 
обликовање

– Применити архитектонске форме засноване на функ-
ционалности и техничким потребама постројења затво-
реног типа, односно енергетске трансформаторе и по-
стројења поставити у затвореном простору (унутрашња 
монтажа), гасом изолованог. 
– При пројектовању и изградњи применити савреме-
на техничка и технолошка решења у складу са наменом 
објекта и захтевима за складним уклапањем у окружење.
– Обезбедити простор за излазак четири (4) подземна 
вода 110 kV.
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услови за ограђивање 
парцеле

– Како би се спречио прилаз неовлашћеним лицима гра-
ђевинску парцелу обавезно оградити транспарентном 
оградом минималне висине 1,8 m, са капијама одгова-
рајуће ширине за улазак/излазак и уношење/изношење 
потребне опреме.

минимални степен 
опремљености 
комуналном 
инфраструктуром 

– Комплекс мора имати прикључак на водоводну и ка-
нализациону мрежу, електричну енергију и телекомуни-
кациону мрежу.

инжењерско-геолошки 
услови

– Објекти ПРП-1 и ПРП-2 ће се налазити у инжењер-
ско-геолошком рејону IIБ1 који обухвата вештачки 
насуте делове терена алувијалних равни Саве и Дуна-
ва. Коришћење ових терена при урбанизацији захтева 
потпуније дефинисање својстава терена у зони самог 
објекта у зависности од типа објекта и режима градње. 
Због високог нивоа подземне воде и мале носивости на-
сутих и алувијалних седимената овај део терена сврстан 
је у условно повољне терене при урбанизацији. Објекте 
треба нивелационо тако поставити да им кота најнижег 
пода буде изнад коте 74 mnv или се заштита објекта мора 
извести изнад коте 73.5 mnv. 
– За објекте ПРП неопходно је урадити детаљна геоло-
шка истраживања а све у складу са Законом о рударству 
и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, 
бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

смернице за спровођење – За планиране грађевинске парцеле ПРП-1 и ПРП-2 по-
требна је верификација идејног решења од стране Коми-
сије за планове Скупштине града Београда.

Комплекс трансформаторске станице 110/35 kV: ТС-1, 
ТС-2, и ТС-3

намена – Инфраструктурна површина – трафостаница
– Tрансформација напона преносне мреже 110 kV у на-
пон дистрибутивне мреже 35V.

капацитет – 2x40MVA.
грађевинска парцела – Планом су дефинисане грађевинске парцеле:

– ТС-1, северно уз улицу Милорада Јовановића у источ-
ном делу зоне А, оријентационе површине око 1.415 m², 
и оријентациони ширини фронта према јавној саобра-
ћајној површини око 35 m;
– ТС-2, северно уз Булевар војводе Мишића у централ-
ном делу зоне Ђ, оријентационе површине око 2.345 m², 
и оријентационе ширине фронта према јавној саобраћај-
ној површини око 50 m;
– ТС-3, северно уз Улицу Вишњичка у источном делу 
зоне М, оријентационе површине око 1.442 m², и оријен-
тационе ширине фронта према јавној саобраћајној повр-
шини око 47 m.
– Планом дефинисане границе грађевинских парцела 
није дозвољено мењати.
– Тачна површина грађевинске парцеле биће утврђена 
након формирања у РГЗ-у. 

број објеката – У оквиру комплекса дозвољена је изградња једног објекта. 
– Комплекс се састоји из командно-погонске зграде за 
смештај: две трансформације 110/35 kV са темељима у 
противпожарно ограђеним трафобоксовима за смештај 
трансформатора и система за одвођење и сепарацију 
уља, постројења називног напона 110 kV, постројења 
називног напона 35 kV, командне сале за управљање, 
просторије са кућним трансформаторима, просторије за 
развод сопствене потрошње, санитани чвор и чајна ку-
хиња, котларница и помоћне просторије, и др.

изградња нових објеката 
и положај објекта на 
парцели

– Објекат је по положају слободностојећи.
– Објекат поставити у оквиру грађевинских линија при-
казаних на прилогу бр. 10 „Елементи детаљне разраде I 
фаза прве линије метро система – Регулационо-нивела-
циони план са аналитичко-геодетским елементима за 
обележавање” Р 1:1.000
– Планом је обезбеђен директан приступ саобраћајној 
површини како би се омогућио транспорт опреме и уре-
ђаја (одговарајућег терета).

индекс заузетости 
парцеле

– Максимални индекс заузетости парцеле је 60%.
– Интерне манипулативне и саобраћајне површине као и 
паркинг простор не улази у обрачун индекса заузетости.

висина објекта – Максимална висина објекта 12 m изузетно 24 m у скла-
ду са технолошким потребама.

кота пода приземља – Кота пода приземља може бити максимум 0,2 m виша 
од нулта коте.

услови за слободне и 
зелене површине

– Минимални проценат слободних и зелених површина 
на парцели је 40%, од којих је у директном контакту са 
тлом 15%.
– За озелењавање дозвољено је користити лисно декора-
тивне и цветне форме жбуња, сезонског цвећа и травна-
те површине.
– Дозвољено је ограђивање комплекса живом оградом са 
жичаном конструкцијом.

решење паркирања – Паркирање обезбедити на припадајућој парцели, у 
складу са потребама одржавања.

саобраћај и пешачке 
комуникације

– За потребе уноса опреме и за ватрогасна возила пред-
видети интерну саобраћајницу са једном или две капије 
у зависности од ситуације на терену, а према Правил-
нику о техничким нормативима за приступне путеве, 
окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у бли-
зини објекта повећаног ризика од пожара („Службени 
лист СРЈ”, број 8/95).
– Интерну саобраћајницу за транспорт трансформатора 
снаге 40MVA (одговарајућег терета) пројектовати:
- најмање ширине 5 m на правим деоницама;
- са најмањим полупречником кривине од 20 m, за осо-
вински притисак 100kN;
- у истом нивоу са трансформаторским боксовима у ко-
јима ће бити смештени.
– Енергетске трансформаторе поставити тако да буде 
могућ приступ возилима за гашење пожара.
– Пешачке комуникације на парцели дефинисати у скла-
ду са наменом и потребама корисника.

архитектонско 
обликовање

– Применити архитектонске форме засноване на функ-
ционалности и техничким потребама постројења затво-
реног типа, односно енергетске трансформаторе и по-
стројења поставити у затвореном простору (унутрашња 
монтажа), гасом изолованог. 
– Испод сваког трансформатора изградити каду за уље и 
у оквиру комплекса сабирну уљну јаму.
– Објекте пројектовати у духу савремене архитектуре, 
применити обликовање и материјале у складу са наме-
ном објекта и контекстом локације. При пројектовању 
користити савремене квалитетне материјале и боје, 
енергетски ефикасне материјале, а волуменом се уклапа-
јући у градитељски контекст као и намену објекта.
– При пројектовању и изградњи применити савреме-
на техничка и технолошка решења у складу са наменом 
објекта и захтевима за складним уклапањем у окружење.
– Дозвољен је раван или плитак кос кров. Максимални 
нагиб кровних равни износи 15%.
– Обезбедити простор за излазак по два (2) подземна 
вода 110 kV и 35 kV.

услови за ограђивање 
парцеле

– Како би се спречио прилаз неовлашћеним лицима гра-
ђевинску парцелу обавезно оградити транспарентном 
оградом минималне висине 1,8 m, са капијама одгова-
рајуће ширине за улазак/излазак и уношење/изношење 
потребне опреме.

минимални степен 
опремљености 
комуналном 
инфраструктуром 

– Комплекс мора имати прикључак на водоводну и кана-
лизациону мрежу, и телекомуникациону мрежу.

инжењерско-геолошки 
услови

– Објекат ТС-1 ће се налазити у инжењерско-геолошком 
рејону IIБ2. Инжењерско-геолошка својства ових терена 
условљавају извесна ограничења при урбанизацији про-
стора. Овај рејон обухвата природне делове алувијалних 
равни изнад коте 72 mnv. Коришћење ових терена при 
урбанизацији захтева потпуније дефинисање својстава 
терена у зони самог објекта у зависности од типа објекта 
и режима градње. Због високог нивоа подземне воде овај 
део терена представља условно повољне терене са већим 
ограничењима при урбанизацији. Коришћење ових тере-
на за урбанизацију захтева примену адекватних мера у 
циљу елиминисања негативног утицаја подземне воде. То 
се постиже издизањем – насипањем терена адекватним 
материјалом уз прописно збијање и претходно уклањање 
хумусног покривача и насипа неповољних карактеристи-
ка. У делу терена где су присутна повремена забарења 
треба рачунати са обимнијим мелиоративним радовима 
(насипање и збијање). Објекте нивелационо поставити 
тако да не иду испод коте 72 m у супротном, обавезно 
предвидети израду одговарајућег дренажног система.
– Објекти ТС-2 и ТС-3 ће се налазити у инжењерско-гео-
лошком рејону IIБ1 који обухвата вештачки насуте дело-
ве терена алувијалних равни Саве и Дунава. Коришћење 
ових терена при урбанизацији захтева потпуније дефини-
сање својстава терена у зони самог објекта у зависности од 
типа објекта и режима градње. Због високог нивоа подзем-
не воде и мале носивости насутих и алувијалних седиме-
ната овај део терена сврстан је у условно повољне терене 
при урбанизацији. Објекте треба нивелационо тако поста-
вити да им кота најнижег пода буде изнад коте 74 mnv или 
се заштита објекта мора извести изнад коте 73.5 mnv. 
– За објекте ТС неопходно је урадити детаљна геолошка 
истраживања а све у складу са Законом о рударству и 
геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, 
бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

смернице за спровођење – За планиране грађевинске парцеле ТС-2 и ТС-3 по-
требна је верификација идејног решења од стране Коми-
сије за планове Скупштине града Београда.
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Комплекс разводног постројења 35 kV „Карабурма”
намена – постојеће разводно постројење 35 kV.
капацитет – 8 ћелија.
грађевинска парцела – Планом је дефинисана грађевинске парцела ТС-4 ори-

јентационе површине око 1.182 m² , јужно уз Улицу Вука 
Врчевића 1, у Блоку 28.
– Планом дефинисане границе грађевинских парцела 
није дозвољено мењати.
– Тачна површина грађевинске парцеле биће утврђена 
након формирања у РГЗ-у.

број објеката – Задржава се постојећи објекат. 
изградња нових објеката 
и положај објекта на 
парцели

– у оквиру комплекса није дозвољена изградња нових 
објеката.

индекс заузетости 
парцеле

– Задржава се постојећи индекс заузетости.

висина објекта – Задржава се постојећа висина објекта.
услови за слободне и 
зелене површине

– Минимални проценат зелених и слободних површина 
на парцели је постојећи.
– Минимални проценат зелених површина у директном 
контакту са тлом на парцели је постојећи.
– Композиционо решење зелених површина прилаго-
дити карактеру и просторној организацији постојећег 
објекта, односно његовог намени, као и карактеру про-
стора у непосредном окружењу.

решење паркирања – Паркирање решити у оквиру комплекса.
архитектонско 
обликовање

– Објекат се задржава у постојећем стању. 

услови за ограђивање 
парцеле

– Како би се спречио прилаз неовлашћеним лицима гра-
ђевинску парцелу обавезно оградити транспарентном 
оградом минималне висине 1,8 m, са капијама одгова-
рајуће ширине за улазак/излазак и уношење/изношење 
потребне опреме.

минимални степен 
опремљености 
комуналном 
инфраструктуром 

– Комплекс мора имати прикључак на водоводну и кана-
лизациону мрежу, и телекомуникациону мрежу.

За предметни План обављена је сарадња и добијени 
су услови AД „Електромрежа Србије”, број 130-00-UTD-
003-191/2020-002 од 8. марта 2020. године и допуна услова 
Број 130-00-UTD-003-442/2021-002 од 15. априла 2021. го-
дине, као и услови ОДС „ЕПС дистрибуција” Београд број 
Е-641/20 од 8. септембра 2020. године и услове Е -641-1/20 
од 12. априла 2021.

7.7.4. Телекомуникациона мрежа и објекти
(графички прилог бр. 13 – „Елементи детаљне разраде I 
фаза прве линије метро система – Електроенергетска и 

телекомуникациона мрежа и објекти” Р 1:1.000)
Постојеће стање
У оквиру границе Плана изграђени су следећи телекому-

никациони (тк) објекти:
– Већи број базних станица и других тк објеката у којима 

је смештена активна и пасивна тк опрема, изграђених у окви-
ру постојећих објеката или као слободностојећи објекат.

– Транспортни оптички тк каблови, положени у тк кана-
лизацији у тротоарском простору и неизграђеним површи-
нама пратећи коридор постојећих саобраћајних површина.

– Приводни оптички и бакарни тк каблови. Приводна тк 
мрежа изведена је кабловима постављеним у тк канализа-
цију, слободно у земљу и малим делом надземно, у тротоар-
ском простору и неизграђеним површинама пратећи кори-
дор постојећих саобраћајних површина.

Планирана фиксна тк мрежа и објекти
Како би се омогућио даљински надзор и контрола ме-

тро система, планиран је већи број сигналних и тк система 
(„SCADA” систем, контрола аутоматизације објеката, ау-
томатски надзор возова, телефонски систем, систем видео 
надзора, систем за обавештавање путника и др.) којима ће 
се управљати из центра за контролу рада, који је планиран 
у депоу „Макиш”.

Број и локације просторија за смештај активне и пасив-
не опреме за потребе сигналних и тк система, димензије 
њихове опреме, начин полагања каблова и др., у оквиру ме-
тро система, одредиће се техничком документацијом сход-
но потребама ЈКП „Београдски метро и воз”.

За потребе прикључења метро система на јавну теле-
фонску мрежу, планирано је да се депо „Макиш” повеже на 
тк мрежу „Телеком Србије” а.д. Односно, планирана је при-
ступна тк мрежа GPON (гигабитна пасивна оптичка мрежа 
– енгл. Gigabit Passive Optical Network) технологијом у топо-
логији FTTB (полагањем оптичког кабла до зграде – енгл. 
Fiber To The Building) решења полагањем приводног оптич-
ког тк кабла, од најближег наставка на оптичком тк каблу, 
до депоа „Макиш” и монтажом одговарајуће активне и па-
сивне тк опреме у њему.

У циљу повезивања тк опреме метро система на тк мре-
жу, односно за потребе полагања оптичких тк каблова, као 
и преласка касније на нове технологије, приступ депоу „Ма-
киш” планиран је путем тк канализације. 

Тк мрежа изграђена је у свим надземним зонама тако да 
је већином угрожена изградњом метро система по терену 
и плитком ископу, месту улаза/излаза тунела (дубока град-
ња), надземним садржајем станица и позицијама евакуаци-
оних и вентилационих шахтова. Услед угрожености, прили-
ком изградње метро система, планирана је њихова заштита, 
односно где то није могуће измештање.

Тк каблове заштитити постављањем кроз заштитне 
цеви, посебан тунел са конзолама или испустима за ноше-
ње каблова, или изместити на приближно исто место уз за-
државање постојећих веза. Односно, приликом измештања 
планира се изградња тк канализације, и припадајућих ка-
блова, у складу са планираном регулацијом саобраћајница 
и метро система и потом укидање постојећих тк каблова.

Уопштено, планирану тк канализацију изградити дуж по-
стојећих и планираних јавних површина, испод тротоарског и 
неизграђеног простора, у рову дубине 0,8 m, односно на пре-
лазима испод коловоза 1,2 m (мерећи од горње коте цеви до 
доње коте коловоза) и ширине 0,4 m. Димензије тк окна износе 
оријентационо: 0,6 x 1,2 x 1 m³ (ширина x дужина x висина), и 
повезују се са две PVC (PEHD) цеви пречника Ø110 mm. 

Полагање подземних ТК водова у односу на осу дрво-
редних стабала, као и стабала у оквиру јавних зелених по-
вршина, врши се на растојању од минимално 1 m. У супрот-
ном, ТК вод се полаже у заштитну цев. Приликом копања 
рова за ТК вод не сме доћи до оштећења корена стабла. Из-
над подземних ТК водова дозвољено је озелењавање разли-
читим врстама травњака, покривачима тла и другом зеља-
стом и жбунастом вегетацијом.

У оквиру Плана, урбанистичким плановима на снази, 
планира се изградња делова тк мреже. Полагање ових ка-
блова, пре завршетка изградње метро система, изводити на 
трасама и на начин који ће што мање утицати на реализа-
цију метро система.

Предметним планом у оквиру зоне М планирано је сле-
деће:

– Укидање постојеће тк мреже.
– Изградња тк објекта, за смештај активне и пасивне тк 

опреме, у сваком планираном комерцијалном објекту, као и 
објекту јавне намене.

– Изградња приводних оптичких тк каблова, од најбли-
жег наставка на оптичком тк каблу, који припада аутоматској 
телефонској централи „Дунав”, до планираних тк објеката.

За потребе изградње тк објекта обезбедити просторију 
у приземљу или првом подземном нивоу планираног објек-
та минималне површине од 2 m², климатизовану и са при-
кључком за напајање електричном енергијом, за унутрашњу 
монтажу тк опреме.
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У циљу повезивања планиране тк опреме, једноставни-
јег решавања потреба за новим тк прикључцима, као и пре-
ласка касније на нове технологије, приступ свим објектима 
планира се путем тк канализације.

Планирану тк канализацију реализовати у облику ди-
стрибутивне тк канализације, у коју ће се увлачити оптич-
ки тк каблови, како би се омогућило ефикасно одржавање и 
развијање система.

Дуж предметне саобраћајнице, са обе стране, обезбеђене 
су трасе за полагање горе поменуте тк канализације, са од-
говарајућим прелазима саобраћајнице.

Планирана бежична тк мрежа и објекти
Како би се омогућила потпуна покривеност метро си-

стема бежичним сигналом, у свим станицама планирано је 
постављање базних станица (БС) мањих димензија (микро, 
пико и фемто ћелије).

Број и локације БС, димензије њихове опреме и др., у 
оквиру метро система, дефинисаће мобилни оператори 
кроз техничку документацију сходно потребама ЈКП „Бео-
градски метро и воз”.

За потребе прикључења БС на транспортну оптичку тк 
мрежу, планирано је полагање оптичког тк кабла, од најбли-
жег наставка на транспортном оптичком тк каблу, до БС.

У циљу повезивања БС на транспортну оптичку тк мре-
жу, односно за потребе полагања оптичких тк каблова, као 
и преласка касније на нове технологије, приступ свим ста-
ницама планиран је путем тк канализације. 

Уопштено, планирану тк канализацију изградити дуж 
постојећих и планираних јавних површина, испод тротоар-
ског и неизграђеног простора, у рову дубине 0,8 m, односно 
на прелазима испод коловоза 1,2 m (мерећи од горње коте 
цеви до доње коте коловоза) и ширине 0,4 m. Димензије тк 
окна износе оријентационо: 0,6 x 1,2 x 1 m³ (ширина x дужи-
на x висина), и повезују се са две PE цеви пречника Ø50 mm. 

Уколико се приликом изградњом метро система угро-
зи постојећа БС извршити њено измештање у непосредну 
близину садашњег положаја. За потребе измештања обез-
бедити простор минималне површине 2х3 m² на неком од 
постојећих објеката или планираних објеката метро систе-
ма, са прикључком за напајање електричном енергијом. На 
поменутом простору изградити БС и потом извршити уки-
дање постојеће БС.

Предметним планом у оквиру зоне М планирана је из-
градња бежичне приступне мреже изградњом БС мањих 
димензија (микро, пико и фемто ћелије) на/у планираним 
комерцијалним објектима.

Планиране БС повезати оптичким тк каблом, кроз пла-
нирану тк канализацију, на постојећу о  птичку тк мрежу.

За предметни План обављена је сарадња и добијени су 
услови Телеком Србија Дел. Број 46834/2-2020 од 4. марта 
2020. године и допуна услова Дел.Број 126453/2-2021 од 1. 
априла 2021. године

7.7.5. Топловодна мрежа и објекти
(Графички прилог бр. 14 – „Елементи детаљне разраде I 

фаза прве линије метро система – Топловодна и гасоводна 
мрежа и објекти” Р 1:1.000)

У оквиру границе I фазe прве линије метроа изграђене 
су деонице топловодне мреже, које се на више места налазе 
на деловима планираних коридора траса метроа. У зонама 
надземне границе, према потреби, делове изведене топло-
водне мреже додатно заштитити, реконструисати или изме-
стити. Такође, у оквиру границе I фазe прве линије метроа, 
урбанистичким плановима на снази, планира се изградња 
делова топловодне мреже.

Укрштање топловода са надземном, неденивелисаном 
трасом метроа реализовати под углом од 90°, а изузетно 
под углом не мањим од 60°. Топловоде полагати у заштит-
ним цевима испод трупа пруге у континуитету испод два 
колосека. mинимална висина надслоја од горње ивице за-
штитне цеви топловода до горње ивице прага железничкe 
пруге износи 1,8 m, односно 1,2 m мерено од коте околног 
терена до коте горње ивице заштитне цеви топловода.

Приликом изградње метроа у отвореном ископу, све по-
стојеће елементе топловодне мреже заштитити или изме-
стити на позиције које ће обезбедити несметан рад система 
даљинског грејања. Реконструкцију и полагање нових то-
пловода пре завршетка изградње метроа, изводити на тра-
сама и н а начин који  ће што мање утицати на реализацију 
отвореног ископа. Деонице топловода које се воде паралел-
но са трасом метроа морају бити на минималном растојању 
од 4 m од спољне конструкције тунела метроа. Укрштање 
топловода са трасом метроа реализовати под углом од 90°, 
а изузетно под углом не мањ им од 60°. На местима где се 
планира изградња метро станица, топловодне инсталације 
реконструисати, односно извести у складу са пројектном 
документацијом за изградњу објекта станице.

Деонице метроа које се реализују у дубоком укопу не-
мају утицаја на топловодну мрежу која остаје у надслоју 
земље. На овим деоницама усагласити позиције надземних 
садржаја метро станица са постојећом и планираном то-
пловодном мрежом.

На траси I фазe прве линије метроа планира се изградња 
више метро станица, евакуационо вентилационих и евакуа-
ционих шахтова. Изградњу топловода пре изградње стани-
ца и шахтова, изводити на трасама и на начин који ће што 
мање утицати на будућу реализацију објеката станица и ту-
нела и отвора шахтова.

Приликом полагања топловодне мреже обавезно сачувати 
постојећу трасу дрвореда. Полагање топловодне мреже у од-
носу на осу дрворедних стабала, као и стабала у оквиру јав-
них зелених површина, врши се на растојању од минимално 
2 m. У супротном, потребно је обезбедити адекватну заштиту 
стабала. Приликом копања рова не сме доћи до оштећења ко-
рена стабла. Радове изводити у присуству надлежних служби 
ЈКП „Зеленило–Београд”. Изнад подземне топловодне мреже 
дозвољено је озелењавање различитим врстама травњака, по-
кривачима тла и другом зељастом и жбунастом вегетацијом. 
Топловодна мрежа може бити постављена на јавним зеленим 
повр шинама, на безбедном одстојању од високе дрвенасте 
вегетације (м инимално одстојање 2 m) тако да се корен  ов си-
стем сачува од физичког оштећења. У зони угрожености ста-
бала ров за полагање топловода обавезно копати ручно. 

На јавним зеленим површинама топловодна мрежа тре-
ба да буд планирана у сарадњи и на основу услова ЈКП „Зе-
ленило–Београд” и Завода за заштиту природе Србије.

ЗОНА А
Станице метроа „Ж елезник” и „Макиш”

У зонама ових станица нема, нити се планира изградња 
елемената топловодне мреже и објеката.

Станица метроа „Жарково”
Постојеће стање
У зони ове станицe нема изграђених елемената топло-

водне мреже и објеката.
Планирано стање
Важећим Планом детаљне регулације дела Макишког 

по ља, Градска општина Чукарица („Службени лист Града 
Београда”, број 153/20), у зони метро станице планирана је 
изградња деоница топловодне мреже.
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Евакуационо-вентилациони шахт метроа 1
Постојеће стање
У зони овог шахта нема изграђених елемената топловод-

не мреже и објеката.
Планирано стање
Важећим Планом детаљне  регулације дела Макишког 

поља, Градска општина Чукарица („Службени лист Града 
Београда”, број 153/20), у зони шахта планирана је изградња 
деонице топловодне мреже.

Станица метроа „Беле воде”
Постојеће стање
У зони ове станицe нема изграђених елемената топло-

водне мреже и објеката.
Планирано стање
Важећим Планом детаљне регу лације дела Макишког 

поља, Градска општина Чукарица („Службени лист Града 
Београда”, број 153/20), у зони метро станице планирана је 
изградња деоница топловодне мреже.

Евакуационо-вентилациони шахт метроа 2
Постојеће стање
У зони овог шахта нема изграђених елемената топловод-

не мреже и објеката.
Планирано стање
Важећим Планом детаљне регулације дела Макишког 

поља, Градска општина Чукарица („Службени лист Града 
Београда”, бро ј 153/20), у зони шахта планирана је изградња 
деоница топловодне мреже.

ЗОНА Б

Станица метроа „Трговачка”
Постојеће стање
У зони ове станицe изграђене су деонице топловодне 

мреже DN 350, DN 300 и DN 80.
Планирано стање
У складу са потребама изградње станице, делове то-

пловодне м реже додатно заштитити или реконструисати. 
Постојеће топловод е који  угрожавају реализацију свих са-
држаја станице изместити на позиције усклађене са про-
јектном документацијом за изградњу објекта станице.

ЗОНА В

Евакуационо-вентилациони шахт метроа 3
Постојеће стање
У зони овог шахта нема изграђених елемената топловод-

не мреже и објеката.
Планирано стање
Важећим Планом детаљне регулације Сунчане долине 

на Бановом брду и блока између улица Пожешке и Марша-
ла Толбухина, Градска општина Чукарица („Службени лист 
Града Београда”, број 19/20), у зони шахта планирана ј е из-
градња деоница топловодне мреже.

ЗОНА Г

Станица метроа „Пожешка”
Постојеће стање
У зони ове станицe изграђене су деонице топловодне 

мреже DN 450 и DN 80.
Планирано стање
У складу са потребама изградње станице, делове то-

пловодне мреже додатно заштитити или реконструи сати. 

Постојеће топловоде који угрожавају реализацију свих са-
држаја станице изместити на позиције усклађене са про-
јектном документацијом за изградњу објекта станице.

ЗОНА Д

Станица метроа „Парк Баново брдо”
Постојеће стање
У зони ове станицe изграђене су деонице топловодне 

мреже DN 200 и DN 50.
Планирано стање
У складу са потребама изградње станице, делове то-

пловодне мреже додатно заштитити или реконструисати. 
Постојеће топловоде који угрожавају реализацију свих са-
држаја станиц е изместити на позиције усклађене са про-
јектном документацијом за изградњу објекта станице.

Важећим Планом детаљне регулације за подручје између 
улица Пожешке, Боре Марковића и парка на Бановом брду, 
градска општина Чукарица („Службени лист Града Београ-
да”, број 138/19) у зони метро станице, планирана је изград-
ња деонице топловодне мреже.

ЗОНА Ђ

Евакуационо-вентилациони шахт метроа 4
У зони овог шахта нема, нити се планира изградња еле-

мената топловодне мреже и објеката.

Станица метроа „Ада Циганлија”
Постојеће стање
У зони ове станицe нема изграђених елемената топло-

водне мреже и објеката.
Планирано стање
Важећим Изменама и допунама плана детаљне регу-

лације за саобраћајни потез Унутрашњег магистралног 
полупрстена од саораћајнице Т6 до Панчевачког моста 
– деоница од улице Тошин  бунар до чвора Аутокоманда 
(„Службени лист Града Београда”, број 39/11), у зони метро 
станице планирана је изградња деонице топловодне мреже.

Евакуациони шахт метроа 5
Постојеће стање
У зони овог шахт а нема изграђених елеме ната топловод-

не мреже и објеката.
Планирано стање
Важећим Изменама и допунама плана детаљне регу-

лације за саобраћајни потез Унутрашњег магистралног 
полупрстена од саораћајнице Т6 до Панчевачког моста 
– деоница од улице Тошин бунар до чвора Аутокоманда 
(„Службени лист Града Београда”, број 39/11), у зони шахта 
планирана је изградња деонице топловодне мреже.

Евакуационо-вентилациони шахт метроа 6
У зони овог шахта нема, нити се планира изградња еле-

мената топловодне мреже и објеката.

Станица метроа „Сајам”
У зони ове станице нема, нити се планира изградња еле-

мената топловодне мреже и објеката.

ЗОНА Е

Станица метроа „Мостар”
Постојеће стање
У зони ове станицe изграђена је деоница топловодне 

мреже DN 600.
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Планирано стање
Важећим Просторним планом подручја посебне намене 

уређења дела приобаља града Београда – подручје прио-
баља реке Саве за пројекат „Београд на води” („Службени 
лист Града Београда”, број 7/15) у зони метро станице пла-
нирана је реконструкција деонице топловодне мреже. Дело-
ве топловодне мреже који угрожавају реализацију свих са-
држаја метро станице изместити на позиције усклађене са 
пројектном документацијом за изградњу објекта станице. 
Такође, важећим Планом детаљне регулације блока између 
улица: Кнеза Милоша, Дринске, Сарајевске и Дурмиторске, 
Градска општина Савски венац, Београд („Службени лист 
Града Београда”, број 127/16), у зони метро станице плани-
рана је изградња деонице топловодне мреже.

ЗОНА Ж
Евакуациони шахт метроа 7

Постојеће стање
У зони овог шахта, изграђене су деонице топловодне 

мреже DN 450 и DN 50.
Планирано стање
Важећим Просторним планом подручја посебне намене 

уређења дела приобаља града Београда – подручје прио-
баља реке Саве за пројекат „Београд на води” („Службени 
лист Града Београда”, број 7/15) у зони шахта планирана је 
реконструкција и изградња делова топловодне мреже. По-
стојеће делове топловодне мреже, који угрожавају реали-
зацију евакуационо вентилационог шахта, изместити на 
позиције усклађене са пројектном документацијом за из-
градњу шахта.

ЗОНА З
Станица метроа „Савски трг”

У зони ове станице нема, нити се планира изградња еле-
мената топловодне мреже и обј еката.

ЗОНА И

Евакуационо-вентилациони шахт метроа 8
У зони овог шахта нема, нити се планира изградња еле-

мената топловодне мреже и објеката.

ЗОНА Ј
Станица метроа „Трг републике”

Постојеће стање
У зони ове станицe изграђене су деонице топловодне 

мреже DN 350, DN 250, DN 100, DN 80, DN 65 и DN 50.
Планирано стање
У складу са потребама изградње станице, делове то-

пловодне мреже додатно заштитити или реконструисати. 
Постојеће топловоде који угрожавају реализацију свих са-
држаја станице изместити на позиције усклађене са про-
јектном документацијом за изградњу објекта станице.

ЗОНА К
Станица метроа „Скадарлија”

У зони ове станице нема, нити се планира изградња еле-
мената топловодне мреже и објеката.

ЗОНА Л
Станица метроа „Дунав”

Постојеће стање
У зони ове станицe изграђена је деоница топловодне 

мреже DN 100.

Планирано стање
У складу са потребама изградње станице, делове то-

пловодне мреже додатно заштитити или реконструисати. 
Постојеће топловоде који угрожавају реализацију свих са-
држаја станице изместити на позиције усклађене са про-
јектном документацијом за изградњу објекта станице.

Важећим Планом детаљне регулације дела подручја Аде 
Хује (зона А), општине Стари град и Палилула („Службени 
лист Града Београда”, број 70/12), у зони метро станице пла-
нирана је изградња деонице топловодне мреже.

ЗОНА Љ

Евакуационо-вентилациони шахт метроа 9
У зони овог шахта нема, нити се планира изградња еле-

мената топловодне мреже и објеката.

Станица метроа „Панчевачки мост”
Постојеће стање
У зони ове станицe нема изграђених елемената топло-

водне мреже и објеката.
Планирано стање
Важећим Планом детаљне регулације дела подручја Аде 

Хује (зона А), општине Стари град и Палилула („Службе-
ни лист Града Београда”, број 70/12), у зони метро с танице, 
планирана је изградња деонице топловодне мреже.

ЗОНА М
Предметни простор припада топлификационом си-

стему топлане „Дунав”, односно магистралном топловоду 
Ø355.6/500 mm положеном у коридору Вишњичке Улице. 
Топловодна мрежа на грејном подручју ТО „Дунав” ради у 
температурном и притисном режиму 120/55°C, NP25.

Део потрошача зоне М, уз Вишњичку Улицу, могуће је 
прикључити на систем даљинског грејања изградњом одго-
варајућих топловодних прикључака на наведени постојећи 
топловод. Потребна топлотна енергија добијаће се инди-
ректно преко топлотних подстаница, којима је потребно 
обезбедити приступ и прикључке на водовод, електричну 
енегију и гравитациону канализацију. Топловодну мрежу 
и прикључке изводити у предизолованим цевима са мини-
малним надслојем земље од 0,8 m.

Евакуационо-вентилациони шахт метроа 10
У зони овог шахта нема, нити се планира изградња еле-

мената топловодне мреже и објеката.

Станица метроа „Карабурма”
Постојеће стање
У зони ове станицe, у коридору Вишњичке Улице, изгра-

ђена је деоница топловодне мреже DN 350.
Планирано стање
У складу са потребама изградње станице, делове то-

пловодне мреже додатно заштитити или реконструисати. 
Постојеће топловоде који угрожавају реализацију свих са-
држаја станице изместити на позиције усклађене са про-
јектном документацијом за изградњу објекта станице.

Евакуационо-вентилациони шахт метроа 11
У зони овог шахта нема, нити се планира изградња еле-

мената топловодне мреже и објеката.
У зонама метро станица, у деловима вентилационог си-

стема, као и на свим другим погодним местима, у адекват-
ним просторима, сместити неопходну опрему за преузимање 
вишкова отпадне топлотне енергије која се генерише у метро 
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систему. Конкретна техничка решења за преузимање и пове-
зивање на мрежу „Београдских електрана” дефинисати кроз 
израду пројектне документације објеката метро станица.

У свему поштовати прописе из: „Одлуке о снабдевању 
топлотном енергијом у граду Београду” („Службени лист 
Града Београда”, број 43/07) и „Правила о раду дистрибутив-
них система” („Службени лист Града Београда”, број 54/14).

За предметни план обављена је сарадња и добијени су 
услови ЈКП „Београдске електране”, број предмета X-1658/3 
од 3. марта 2020. одине, као и као и додатна сарадња број 
X-1647/2 од 2. априла 2021. године

7.7.6. Гасоводна мрежа и објекти
(графички прилог бр. 14 – „Елементи детаљне разраде I 

фаза прве линије метро система – Топловодна и гасоводна 
мрежа и објекти” Р 1:1.000)

Назив површине јавне намене Ознака грађ.
парцеле Катастарске парцеле

Мерно-регулациона станица МРС-1 КО Палилула
Део к.п.:149/1 

У оквиру границе I фазe прве линије метроа изграђене 
су деонице гасоводне мреже, које се на више места налазе 
на деловима планираних коридора траса метроа. У зонама 
надземне границе, према потреби, делове изведене гасовод-
не мреже додатно заштитити, реконструисати или изме-
стити. Такође, у оквиру границе I фазe прве линије метроа, 
урбанистичким плановима на снази, планира се изградња 
делова гасоводне мреже.

Укрштање гасовода са надземном, неденивелисаном 
трасом метроа реализовати под углом од 90°, а изузетно 
под углом не мањим од 60°. Гасоводе полагати у заштитним 
цевима испод трупа пруге у континуитету испод два коло-
сека. mинимална висина надслоја од горње ивице заштитне 
цеви топловода до горње ивице прага железничкe пруге из-
носи 1,8 m, односно 1,2 m мерено од коте околног терена до 
коте горње ивице заштитне цеви топловода.

Приликом изградње метроа у отвореном ископу, све 
постојеће елементе гасоводне мреже заштитити или изме-
стити на позиције које ће обезбедити несметано снабдевање 
потрошача природним гасом. Реконструкцију и полагање 
нових гасовода пре завршетка изградње метроа, изводити 
на трасама и на начин који ће што мање утицати на реали-
зацију отвореног ископа. Деонице гасоводне мреже које се 
воде паралелно са трасом метроа не смеју бити изнад кори-
дора конструкције тунела и морају бити на минималном ра-
стојању од 4 m од његове спољне конструкције. Укрштање 
гасовода са трасом метроа реализовати под углом од 90°, а 
изузетно под углом не мањим од 60°. На местима где се пла-
нира изградња метро станица, гасоводне инсталације из-
вести у складу са пројектном документацијом за изградњу 
објекта станице. По потреби, прилком укрштања гасовода 
са метроом и реализацијом гасовода у зонама станица, га-
соводе додатно заштитити како би се онемогућило цурење 
и акумулација гаса у тунелима, станицама и другим помоћ-
ним, односно техничким просторијама метро система.

Деонице метроа које се реализују у дубоком укопу немају 
утицаја на гасоводну мрежу која остаје у надслоју земље. На 
овим деоницама усагласити позиције надземних садржаја ме-
тро станица са постојећом и планираном гасводном мрежом.

На траси I фазe прве линије метроа планира се изградња 
више метро станица, евакуационо вентилационих и еваку-
ационих шахтова. Изградњу гасовода пре изградње стани-
ца и шахтова, изводити на трасама и на начин који ће што 
мање утицати на будућу реализацију објеката станица и ту-
нела и о твора шахтова.

ЗОНА А

Станице метроа „Железник” и „Макиш”
У зонама ових станица нема, нити се планира изградња 

елемената гасоводне мреже и објеката.

Станица метроа „Жарково”
Постојеће стање
У зони ове станицe нема изграђених елемената гасовод-

не мреже и објеката.
Планирано стање
Важећим Планом детаљне регулације дела Макишког 

поља, Градска општина Чукарица („Службени лист Града 
Београда”, број 153/20), у зони мерто станице планирана је 
изградња деоница дистрибутивне гасоводне мреже од  по-
лиетиленских цеви, притиска р=1 ÷4 bar.

Евакуационо-вентилациони шахт метроа 1
Постојеће стање
У зони овог шахта изграђена је деоница прикључног ди-

стрибутивног гасовода од челичних цеви, притиска р=6÷16 
bar и пречника Ø168,3 mm.

Планирано стање
Важећим Планом детаљне регулације дела Макишког 

поља, Градска општина Чукарица („Службени лист Града 
Београда”, број 153/20), у зони шахта планирано је укида-
ње наведеног постојећег гасовода, као и изградња деонице 
дистрибутивне гасоводне мреже од полиетиленских цеви, 
притиска р=1÷4 bar.

Станица метроа „Беле воде”
Постојеће стање
У зони ове станицe изграђена је деоница прикључ-

ног дистрибутивног гасовода од челичних цеви, притиска 
р=6÷16 bar и пречника Ø168,3 mm.

Планирано стање
Важећим Плано м детаљне регулације дела Макишког 

поља, Градска општина Чукарица („Службени лист Града 
Београда”, број 153/20), у зони метро станице планирано је 
укидање наведеног постојећег гасовода, као и изградња де-
оница дистрибутивне гасоводне мреже од полиетиленских 
цеви, притиска р=1÷4 bar.

Евакуационо-вентилациони шахт метроа 2
Постојеће стање
У зони овог шахта изграђена је деоница дистрибутивног га-

совода од челичних цеви, притиска р=6÷16 bar и пречника Ø273 
mm, као и деоница прикључног дистрибутивног гасовода од че-
личних цеви, притиска р=6÷16 bar и пречника Ø168,3 mm.

Планирано стање
Важећим Планом детаљне регулације дела Макишког 

поља, Градска општина Чукарица („Службени лист Града 
Београда”, број 153/20), у зони шахта планирано је укида-
ње наведеног постојећег пр икључног гасовода пречника 
Ø168,3 mm. Такође, наведеним важећим ПДР-ом планирана 
је изградња деонице дистрибутивног гасовода од челичних 
цеви, притиска р=6÷16 bar и пречника Ø273 mm, као и де-
оница дистрибутивне гасоводне мреже од полиетиленских 
цеви, притиска р=1÷4 bar.

ЗОНА Б

Станица метроа „Трговачка”
Постојеће стање
У зони ове станицe изграђене су деонице дистрибутивне 

гасоводне мреже од полиетиленских цеви, притиска р=1÷4 bar.
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Планирано стање
У складу са потребама изградње станице, делове гасо-

водне мреже додатно заштитити или реконструисати. По-
стојеће гасоводе који угрожавају реализацију свих садржаја 
станице изместити на позиције усклађене са пројектном до-
кументацијом за изградњу објекта станице.

ЗОНА В

Евакуационо-вентилациони шахт метроа 3
Постојеће стање
У зони овог шахта изграђене су деонице дистрибутивне га-

соводне мреже од полиетиленских цеви, притиска р=1÷4 bar.
Планирано стање
У складу са потребама изградње станице, делове гасо-

водне мреже додатно заштитити или реконструисати. По-
стојеће гасоводе који угрожавају реализацију свих садржаја 
станице изместити на позиције усклађене са пројектном до-
кументацијом за изградњу објекта станице.

 Важећим Планом детаљне регулације Сунчане долине 
на Бановом брду и блока између улица Пожешке и Марш а-
ла Толбухина, Градска општина Чукарица („Службени лист 
Града Београда”, број 19/20), у зони шахта планирана је из-
градња деоница дистрибутивне гасоводне мреже од полие-
тиленских цеви, притиска р=1÷4 bar.

ЗОНА Г

Станица метроа „Пожешка”
У зони ове станице нема, нити се планира изградња еле-

мената гасоводне мреже и објеката.

ЗОНА Д

Станица метроа „Парк Баново брдо”
Постојеће стање
У зони ове станицe нема изграђ ених елемената гасовод-

не мреже и објеката.
Планирано стање
Важећим Планом детаљне регулације за подручје између 

улица Пожешке, Боре Марковића и  парка на Бановом брду, 
градска општина Чукарица („Службени лист Града Београ-
да”, број 138/19) у зони метро станице, плани рана је изград-
ња деонице дистрибутивне гасоводне мреже од полиети-
ленских цеви, притиска р=1÷4 bar.

ЗОНА Ђ

Евакуационо-вентилациони шахт метроа 4
У зони овог шахта нема, нити се планира изградња еле-

мената гасоводне мреже и објеката.

Станица метроа „Ада Циганлија”
Постојеће стање
У зони ове станицe нема изграђених елемената гасовод-

не мреже и објеката.
Планирано стање 
Важећим Изменама и допунама плана детаљне регу-

лације за саобраћајни потез Унутрашњег магистралног 
полупрстена од саораћајнице Т6 до Панчевачког моста 
– деоница од улице Тошин бунар до чвора Аутокоманда 
(„Службени лист Града Београда”, број 39/11), у зони метро 
станице планирана је изградња деонице дистрибутивног га-
совода од челичних цеви, притиска р=6÷16 bar и пречника 
Ø323,9 mm.

Евакуациони шахт метроа 5
У зони овог шахта нема, нити се планира изградња еле-

мената гасоводне мреже и објеката.

Евакуационо-вентилациони шахт метроа 6
У зони овог шахта нема, нити се планира изградња еле-

мената гасоводне мреже и објеката.

Станица метроа „Сајам”
Постојеће стање
У зони ове станицe нема изграђених елемената гасовод-

не мреже и објеката.
Планирано стање 
Важећим Просторним планом подручја посебне намене 

уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља 
реке Саве за пројекат „Београд на води” („Службени лист 
Града Београда”, број 7/15) у зони метро станице, планирана 
је изградња деонице дистрибутивног гасовода од челичних 
цеви, притиска р=6÷16 bar и пречника Ø323,9 mm.

ЗОНА Е

Станица метроа „Мостар”
Постојеће стање
У зони ове станицe нема изграђених елемената гасовод-

не мреже и објеката.
Планирано стање 
Важећим Просторним планом подручја посебне намене 

уређења дела приобаља града Београда – подручје прио-
баља реке Саве за пројекат „Београд на води” („Службени 
лист Града Београда”, број 7/15) у зони метро станице пла-
нирана је изградња деонице дистрибутивне гасоводне мре-
же од полиетиленских цеви, притиска р=1÷4 bar.

ЗОНА Ж

Евакуациони шахт метроа 7
Постојеће стање
У зони овог шахта нема изграђених елемената гасоводне 

мреже и об јеката.
Планирано стање 
Важећим Просторним планом подручја посебне намене 

уређења дела приобаља града Београда – подручје прио-
баља реке Саве за пројекат „Београд на води” („Службени 
лист Града Београда”, број 7/15) у зони шахта планирана је 
изградња деоница дистрибутивне гасоводне мреже од по-
лиетиленских цеви, притиска р=1÷4 bar.

ЗОНА З

Станица метроа „Савски трг”
У зони ове станице нема, нити се планира изградња еле-

мената гасоводне мреже и објеката.

ЗОНА И

Евакуационо-вентилацио ни шахт метроа 8
У зони овог шах та нема, нити се планира изградња еле-

мената гасоводне мреже и објеката.

ЗОНА Ј

Станица метроа „Трг републике”
У зони ове станице нема, нити се планира изградња еле-

мената гасоводне мреже и об јеката.
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ЗОНА К

Станица метроа „Скадарлија”
У зони ове станице нема, нити се планира изградња еле-

мената гасоводне мреже и објеката.

ЗОНА Л

Станица метроа „Дунав”
Постојеће стање
У зони ове станицe изграђена је деоница дистрибу-

тивног гасовода од челичних цеви, притиска р=6÷16 bar и 
пречника Ø406,4 mm, као и деоница прикључног дистрибу-
тивног гасовода од челичних цеви, притиска р=6÷16 bar и 
пречника Ø114,3 mm.

Планирано стање 
У складу са потребама изградње станице, делове гасо-

водне мреже додатно заштитити или реконструисати. По-
стојеће гасоводе који у грожавају реализацију свих садржа-
ја станице изместити на позиције усклађене са пројектном 
документацијом за изградњу објекта ста нице. Такође, ва-
жећим Планом детаљне регулације дела подручја Аде Хује 
(зона А), општине Стари град и Палилула („Службени лист 
Града Београда”, број 70/12), у зони метро станице плани-
рано је укидање наведеног постојећег прикључног гасовода 
пречника Ø114,3 mm.

ЗОНА Љ

Евакуационо-вентилациони шахт метроа 9
Постојеће стање
У зони овог шахта изграђена је деоница дистрибутивног 

гасовода од челичних цеви, притиска р=6÷16 bar и пречни-
ка Ø406,4 mm

Планирано стање 
У складу са потребама изградње шахта, делове гасовод-

не мреже додатно заштитити или реконструисати. Посто-
јеће гасоводе који угрожавају реализацију свих садржаја 
шахта изместити на позиције усклађене са пројектном до-
кументацијом за изградњу објекта станице.

Станица метроа „Панчевачки мост”
Постојеће стање
У зони ове станицe изграђене су деонице дистрибу-

тивног гасовода од челичних цеви, притиска р=6÷16 bar и 
пречника Ø406,4 mm.

Планирано стање 
У складу са потребама изградње станице, де лове гасо-

водне мреже додатно заштитити или реконструисати. По-
стојеће гасоводе који угрожавају реализацију свих садржаја 
станице изместити на позиције усклађене са пројектном до-
кументацијом за изградњу објекта станице.

ЗОНА М
У оквиру границе зоне М, у коридору Улица: Вишњичке 

и Вука Врчевића, изведене су деонице дистрибутивног га-
совода од челичних цеви, притиска р=6÷16 bar и пречника 
Ø406,4 mm. Такође, до мерно регулационе станице (МРС) 
„Београдски вунарски комбинат” (БВК), израђен је при-
кључни дистрибутивни гасовод од челичних цеви, прити-
ска р=6÷16 bar и пречника Ø114,3 mm.

Обзиром на трасформацију простора и измештању ин-
дустријских портошача, укинути МРС „БВК” и прикључни 
дистрибутивни гасовод Ø114,3 mm до ње.

Од постојећег дистрибутивног гасовода од челичних 
цеви, притиска р=6÷16 bar и пречника Ø406,4 mm до пла-
ниране МРС „Ада Хуја 4” изградити прикључни дистри-
бутивни гасовод од челичних цеви, притиска р=6÷16 bar и 
пречника Ø133 mm.

Изградити МРС „Ада Хуја 4” опште потрошње, и од ње у 
јавним површинама, положити нископритисну полиетилен-
ску дистрибутивну гасоводну мрежу притиска (р=1÷4 bar-а), 
која ће омогућити прикључење свих појединачних потрошача. 

За МРС је планирана грађевинска парцела, којом се обу-
хвата и њена заштитна зона.

У њој се обавља редукција притиска са p=6÷16 bar-а на 
p=1÷4 bar-а, одоризација и контролно мерење потрошње 
гаса.

МЕРНОРЕГУЛАЦИОНА СТАНИЦА (МРС) „Ада Хуја 4”
намена – Инфраструкртурна површина – Мернорегулациона 

станица.
грађевинска парцела – Планирана је грађевинска парцела МРС-1, величине 

око 1.000 m².
– Тачна површина грађевинске парцеле биће утврђена 
након формирања у РГЗ-у. 
– Грађевинска парцела МРС не може се мењати и није 
могуће вршити даљу парцелацију.

капацитет природног 
гаса

– До Bh=4.000 m³/h

положај објекта на 
парцели

– Објекат МРС поставити у оквиру зоне грађења дефи-
нисане грађевинским линијама.

заштитна зона – Заштитна зона МРС у односу на објекте супраструкту-
ре износи 10 m у радијусу око ње. 

димензије објекта – До 9x5 m
висина објекта – Максимална висина слемена је 3 m
архитектонско 
обликовање

– МРС је објекат типског карактера и се састоји из два 
одељења:
– за смештај одоризатора 
– за уградњу мерно-регулационе групе са пратећим садр-
жајима. 
– Објекат се поставља на подну плочу од армираног бе-
тона, која је издигнута 15 cm од коте бетонског платоа.
– На минимум 5 m од МРС извести прикључни против-
пожарни шахт (ППШ), димензија 2x2 m на грађевинској 
парцели МРС-1.

услови за слободне и 
зелене површине

– За озелењавање површина око МРС применити разли-
чите врстаме травњака, покриваче тла и другу зељасту и 
жбунасту вегетацију.

Колско-пешачки 
приступ

– Колско-пешачки приступ остварити директно са Улице 
Вука Врчевића.

услови за ограђивање 
парцеле

– Објекат МРС оградити металном транспарентном 
оградом висине 3 m на минималном растојању од 2 m од 
објекта МРС. У огради предвидети капију одговарајуће 
ширине за улаз/излаз и уношење/изношење потребне 
опреме.
– Дозвољено је ограђивање комплекса МРС живом огра-
дом са жичаном конструкцијом.

минимални степен 
опремљености 
комуналном 
инфраструктуром 

– Oбјекат мора имати прикључак на електричну енергију 
и телекомуникациону мрежу.

инжењерско-геолошки 
услови

– Објекат МРС „Ада Хуја 4” ће се налазити у инжењер-
ско-геолошком рејону IIБ1 који обухвата вештачки 
насуте делове терена алувијалне равни Дунава. Кори-
шћење ових терена при урбанизацији захтева потпуније 
дефинисање својстава терена у зони самог објекта у за-
висности од типа објекта и режима градње. Због високог 
нивоа подземне воде и мале носивости насутих и алуви-
јалних седимената овај део терена сврстан је у условно 
повољне терене при урбанизацији. Објекте треба ниве-
лационо тако поставити да им кота најнижег пода буде 
изнад коте 74 mnv или се заштита објекта мора извести 
изнад коте 73.5 mnv. 
– За објекат МРС неопходно је урадити детаљна геоло-
шка истраживања а све у складу са Законом о рударству 
и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, 
бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

Све гасоводе полагати подземно са минималним над-
слојем земље од 1 m у тротоарима, односно 0,8 m у зеленим 
површинама у односу на горњу ивицу гасовода.
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Заштитна зона у оквиру које је забрањена свака градња 
објеката супраструктуре износи :

– за челични гасовод (р=6÷16 barа), по 3 m мерено са обе 
стране цеви,

– за МРС 10 m у радијусу око ње,
– за полиетиленски гасовод (р=1÷4 barа), по 1 m мерено 

са обе стране цеви.
Евакуационо-вентилациони шахт метроа 10

Постојеће стање
У зони овог шахта нема изграђених елемената гасоводне 

мреже и објеката.
Планирано стање 
Планирану деоницу дистрибутивне гасоводне мреже од 

полиетиленских цеви, притиска р=1÷4 bar, у зони шахта из-
вести на начин да се онемогући цурење и акумулација гаса 
у просторима метро система.

Станица метроа „Карабурма”
Постојеће стање
У зони ове станицe изграђене су деонице дистрибу-

тивног гасовода од челичних цеви, притиска р=6÷16 bar и 
пречника Ø406,4 mm.

Планирано стање 
У складу са потребама изградње станице, делове гасо-

водне мреже додатно заштитити или реконструисати. По-
стојеће гасоводе који угрожавају реализацију свих садржаја 
станице изместити на позиције усклађене са пројектном до-
кументацијом за изградњу објекта станице.

Евакуационо-вентилациони шахт метроа 11
Постојеће стање
У зони овог шахта изграђена је деоница дистрибутивног 

гасовода од челичних цеви, притиска р=6÷16 bar и пречни-
ка Ø406,4 mm

Планирано стање 
У складу са потребама изградње шахта, делове гасовод-

не мреже додатно заштитити или реконструисати. Посто-
јеће гасоводе који угрожавају реализацију свих садржаја 
шахта изместити на позиције усклађене са пројектном до-
кументацијом за изградњу објекта станице.

У свему поштовати одредбе из Правилника о условима за 
несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима при-
тиска већег од 16 бар („Службени гласник РС”, бр. 37/13 и 87/15) 
и Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуци-
ју природног гаса гасоводима притиска до 16 бар („Службени 
гласник РС”, број 86/15), као и осталих важећих прописа и тех-
ничких норматива из машинске и грађевинске струке.

За предметни План обављена је сарадња и добијени су 
услови ЈП „Србијагас”, Сектор за развој, број предмета 06-
07/2864 од 28. априла 2020. године као и додатна сарадње 
број 06-03/6526 од 8. априла 2021. године

7.7.7. Инфраструктурни коридор (ик)
(графички прилог бр. 9 „Елементи детаљне разраде I фаза 

прве линије метро система – Планирана намена површина” 
Р 1:1.000 и графички прилог бр. 10 „Елементи детаљне раз-
раде I фаза прве линије метро система – Регулационо-ни-
велациони план са аналитичко-геодетским елементима за 

обележавање” Р 1:1.000)
ПОПИС ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА ИНФРАСТРУК-

ТУРНИ КОРИДОР

Назив површине јавне намене Ознака грађ. 
парцеле Катастарске парцеле

Инфраструктурни коридор за вођење трасе 
колектора канализације

ИК-40 КО Железник
Делови к.п.: 7570/1, 
226, 534, 214, 216, 
215, 225,

Назив површине јавне намене Ознака грађ. 
парцеле Катастарске парцеле

Инфраструктурни коридор за вођење трасе 
колектора канализације

ИК-39 КО Железник
Делови к.п.: 534, 535, 
536, 537,

Инфраструктурни коридор за вођење трасе 
колектора канализације

ИК-38 КО Чукарица
Делови к.п.: 12463/3, 
2469/2

Инфраструктурни коридор за вођење трасе 
цевовода –водовода и електроенергетских 
водова

ИК-9 КО Чукарица
Делови к.п.: 12591/18, 
12591/14, 12587/3, 
12587/1, 12785/1, 

Инфраструктурни коридор за вођење трасе 
електроенергетских водова

ИК-36 КО Чукарица
Делови к.п.: 
12591/18, 12591/14

Инфраструктурни коридор за вођење трасе 
електроенергетских водова

ИК-30 КО Чукарица
Делови к.п.: 12591/14

Инфраструктурни коридор за вођење трасе 
цевовода –водовода и електроенергетских 
водова

ИК-10 КО Чукарица
Целе к.п.: 12581/11, 
12581/4, 12581/12, 
12581/3, 12581/5, 
12581/6, 12580/3, 
13222/9, 
Делови к.п.: 12587/1, 
12585/4, 12585/1, 
12584, 12585/2, 
12585/5, 12785/1, 
12322/10, 12581/2, 
12580/2, 12580/4, 
12322/2, 12587/3,

У зони инфраструктурног коридора која је део функци-
оналне целине депоа могуће је оставири саобраћајне кому-
никације и реализацију паркинга.

7.8. Комуналне површине
(графички прилог бр. 9 „Елементи детаљне разраде I фаза 

прве линије метро система – Планирана намена површина” 
Р 1:1.000 и графички прилог бр. 10 „Елементи детаљне раз-
раде I фаза прве линије метро система – Регулационо-ни-
велациони план са аналитичко-геодетским елементима за 

обележавање” Р 1:1.000)
7.8.1. Градска пијаца (КП2)

ПОПИС ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА КОМУНАЛНЕ 
ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ

Назив површине јавне намене Ознака грађ. 
парцеле Катастарске парцеле

– Градска пијаца КП2-1 КО Стари град
Целе к.п.: 1430, 1479, 
1480, 1481, 1482, 1483 
и 1484. 

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских 
и грађевинских парцела из текстуалног и графичког дела 
Плана, важе бројеви катастарских и грађевинских парцела 
из графичког прилога бр. 11 „Елементи детаљне разраде I 
фаза прве линије метро система – План грађевинских пар-
цела са смерницама за спровођење” Р 1:1.000.
грађевинска парцела – Планом је дефинисана грађевинска парцела КП2-1 у 

блоку 25, површине око 9.415 m².
– Тачна површина грађевинске парцеле биће утврђена 
након формирања у РГЗ-у. 
– Планом дефинисане границе наведене грађевинске 
парцеле није дозвољено мењати.

намена површина – Комунална површина – градска пијаца
– Површине и садржаји који су у функцији пијаце су:
– пијачни трг са тезгама и настрешницом;
– пратећи тровински садржаји;
– помоћне просторије у функцији пијаце као што су: 
хладњаче и магацини за намирнице, магацин за мобили-
јар и сл;
– простор за паркирање (паркинг или гаража);
– чесма, санитарни чвор и простор за одлагање смећа;
– помоћне просторије као што су: подстаница грејања, 
трафо станица и сл;
– просторије за управа пијаце, санитарну и ветеринар-
ску инспекција;
– У оквиру грађевинске парцеле пијаце планирана је из-
градња подземне метро станице Скадарлија.
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број објеката – Дозвољен је изградња више објеката на парцели.
изградња нових објеката 
и положај објекта на 
парцели

– Објекти су по положају слободностојећи. 
– Објекте поставити у оквиру зоне грађења која је дефи-
нисана грађевинском линијом.
– Грађевинска линија се односе и на подземне етаже, на-
стрешнице и пијачни трг.
– Није обавезно постављање објеката или делова објека-
та на грађевинску линију, већ у оквиру зоне грађења која 
је дефинисана грађевинском линијом.

индекс заузетости 
парцеле

– Максималан индекс заузетости на парцели је 75%, од 
чега је са објектима од чврстог материјала макс. 35% и 
надстрешницом изнад тезги макс. 40%.
– Максималан индекс заузетости подземних етажа је 100%.

висина објекта – Максимална висина венца објекта је 9 m од коте тро-
тоара приступне саобраћајнице у делу објекта који се по-
клапа са регулационом линијом.
– У случају повлачења објекта од регулационе линије за 2 
m максимална висина венца објекта је 12 m.

међусобно растојање 
објеката на парцели

– Растојање објекта од другог објекта у односу на фасаду 
са отворима мора бити најмање 1 висина објекта, а у од-
носу на фасаду без отвора 1/2 те висине.

кота пода приземља – Кота пода приземља објеката је макс. 0,2 m од коте 
приступа.

услови за слободне и 
зелене површине

– Минимални проценат слободних и зелених површина 
на парцели је 25%.
– Минимални проценат зелених површина у директном 
контакту са тлом (без подземних објеката и/или делова 
подземних објеката) је 10%.
– Користити квалитетне и издржљиве засторе. Решења 
поплочања и ниво опремљености мобилијаром прила-
годити намени објекта. Решити проблем сакупљања и 
одвођења вишка атмосферске воде.
– Користити дрворедне саднице. Планирати их у обод-
ном делу парцеле. Садни материјал мора бити одгајан у 
расадницима, здравствено исправан и отпоран на ми-
кроклиматске услове и негативне утицаје средине, и да 
није на листи познатих алергена.

саобраћни приступ и 
решење паркирања

– Колски приступ је планиран из улица цара Душана и 
Ђорђа Јовановића.
– Потребан број паркинг места обезбедити на припада-
јућој парцели према нормативу 1ПМ на 80 m² продајног 
простора. 
– Потребан број паркинг места обезбедити у вишеетажној 
подземног гаражи која се може користити и као јавна га-
ража у складу са оствареним капацитетима паркинг места.

архитектонско 
обликовање

– Објекте пројектовати у духу савремене архитектуре.
– Архитектонским обликовањем допринети формирању 
новог визуелног индетитета овог дела град, уз поштова-
ње историског и културног контекста – окружја.
– Савремени архитектонски третман објеката подразу-
мева: уравнотежен однос према контексту, једностав-
ност, квалитетну материјалзацију, флексибилност и еко-
лошку одрживост.
– Пожељно је пројектовати надземне елементе метро 
станице и надземне објекте пијаце у оквиру јединственог 
објекта, односно као јединствену естетску целину.
– Висина и обликовање настрешнице треба да омогуће 
добру видљивост, проветравање и пријатну микроклиму 
на пијачном тргу.

услови за ограђивање 
парцеле

– Делове пијаце је могуће оградити транспарентном 
оградом која може бити озелењена, висине до 1,8 m.

минимални степен 
опремљености 
комуналном 
инфраструктуром 

– Објекат мора имати прикључак на водоводну и кана-
лизациону мрежу, електричну енергију, телекомуника-
циону мрежу, гасоводну мрежу или други алтернативни 
извор енергије.

инжењерско-геолошки 
услови

– Објекти пијаце ће се налазити у инжењерско-геоло-
шком рејону IIБ1 који обухвата вештачки насуте делове 
терена алувијалне равни Дунава. Коришћење ових те-
рена при урбанизацији захтева потпуније дефинисање 
својстава терена у зони самог објекта у зависности од 
типа објекта и режима градње. Због високог нивоа под-
земне воде и мале носивости насутих и алувијалних се-
димената овај део терена сврстан је у условно повољне 
терене при урбанизацији. Објекте треба нивелационо 
тако поставити да им кота најнижег пода буде изнад 
коте 74 mnv или се заштита објекта мора извести изнад 
коте 73.5 mnv. 
– Фундирање објеката извести на армирано-бетонским 
темељним плочама (или контра плочама). Саобраћајни-
це и паркинг простори се могу градити на стабилизова-
ној подлози (рефулираном песку) уз адекватну колово-
зну конструкцију.
– За објекте пијаце неопходно је урадити детаљна геоло-
шка истраживања а све у складу са Законом о рударству 
и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, 
бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

смернице за спровођење – До реализације прве линије метроа у циљу привреме-
ног заузећа због формирања градилишта, ограничено је 
коришћење предметне парцеле и није дозвољена изград-
ња. Зона привременог заузећа дефинисана је на графич-
ком прилогу бр. 11 „Елементи детаљне разраде I фаза 
прве линије метро система – План грађевинских парцела 
са смерницама за спровођење” Р 1:1.000.
– У случају једновремене изградње пијаце и метро стани-
це, није потребно поштовати зону привременог заузећа.
– Потребно је израдити јединствено урбанистичко-ар-
хитектонско решење пијаце и матро станице Сkадарлија 
за које је потребна Верификација Комисије за планове 
Скупштине града Београда

7.8.2. Остале комуналне површине (КП6)

ПОПИС ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА КОМУНАЛНЕ 
ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ

Назив површине јавне намене Ознака грађ. 
парцеле Катастарске парцеле

– Остале комуналне површине – Ветерина 
Београд

КП6-1 КО Палилула
Делови к.п.:127/10, 
127/11,

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских и 
грађевинских парцела из текстуалног и графичког дела пла-
на, важе бројеви катастарских и грађевинских парцела из 
графичког прилога бр. 11 „Елементи детаљне разраде I фаза 
прве линије метро система – План грађевинских парцела са 
смерницама за спровођење” Р 1:1.000.

грађевинска парцела – Планом је дефинисана грађевинска парцела КП6-1, у 
блоку 30 оријентационе површине 4.595 m².
– Тачна површина грађевинске парцеле биће утврђена 
након формирања у РГЗ-у. 
– Планом дефинисане границе наведене грађевинске 
парцеле није дозвољено мењати.

намена – Комунална површина
број објеката – Дозвољена је изградња више објеката на парцели.

– Није дозвољена изградња помоћних објеката изузев 
објеката у функцији техничке инфраструктуре.

положај објекта на 
парцели

– Уколико се планира више објеката на парцели расто-
јање објеката у односу на фасаду са отворима мора бити 
најмање 1 висина венца вишег објекта, а у односу на фа-
саду без отвора 1/2 те висине. 
– Објекти су по положају слободностојећи; 
– Није обавезно постављање објеката или делова објека-
та на грађевинску линију, већ у оквиру зоне грађења која 
је дефинисана грађевинском линијом на графичком при-
логу бр. 10. Регулационо-нивелациони план са аналитич-
ко-геодетским елементима за обележавање – I фаза прве 
линије метро система.

индекс заузетости 
парцеле

– Максимални индекс заузетости на парцели је 50%. 

висина објекта – Максимална висина венца објекта је 12 m, у односу на 
нулту коту.

кота пода приземља – Кота пода приземља планираних објеката не може 
бити нижа од коте терена;
– Кота пода приземља може бити максимално 0,2 m 
виша од од нулта коте. 
– Приступ објекту мора бити прилагођен особама са 
смањеном способношћу кретања у складу са Правилни-
ком о техничким стандардима планирања, пројектовања 
и изградње објеката којима се осигурава несметано кре-
тање и приступ особама са инвалидитетом, деци и ста-
рим особама („Службени гласник РС”, број 22/15).

правила и услови 
за интервенције на 
постојећим објектима

– Постојећи објекти на парцели могу се реконструисати 
или доградити у оквиру дозвољених урбанистичких па-
раметара и правила грађења, уколико се објекат налази у 
оквиру дефинисане зоне грађења.
– Доградња и реконструкција постојећих објеката могу-
ћа је уз претходни увид у геомеханичку и статичку до-
кументацију и пројекат изведеног стања у циљу провере 
носивости и слегања, као и провере конструктивних еле-
мената објекта.
– На постојећим објектима, у случају да нису у складу 
са дефинисаним правилима грађења и урбанистичким 
параметрима (индекс заузетости, висина објекта, однос 
према грађевинској линији), дозвољена је адаптација, 
санација, инвестиционо и текуће одржавање објекта у 
постојећем габариту.
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услови за слободне и 
зелене површине

– Минимални проценат зелених и слободних површина 
на парцели је 50%.
– Минимални проценат зелених површина у директном 
контакту са тлом на парцели је 30%.
– Композиционо решење зелених површина прилагоди-
ти карактеру и просторној организацији објеката. Обо-
дом комплекса, а непосредно уз саобраћајнице, треба 
формирати зелени заштитни појас дрвећа и шибља.
– Планирати садњу доминантно дрвенасте вегетаци-
је. При избору биљних врста дати предност врстама са 
већим транспирационим капацитетом и дужим веге-
тационим периодом. Користити биљке са одређеним 
санитарним деловањем (фитонцидне и бактерицидне 
врсте). Користити дрвеће које је издржљиво у градским 
условима, оно које брже расте, а има дужи вегетациони 
период, као и оно које је отпорније према болестима. 
Предвидети засену површина за паркирање (свако треће 
паркинг место).
– Користити квалитетно поплочање, безбедно за кори-
шћење у свим временским условима. Вишак атмосфер-
ске воде са застртих површина помоћу нагиба (1–3%) и 
дренажних елемената водити ка најближем прикључку 
канализације.
– Простор опремити основним мобилијаром: клупе, 
канте за отпатке и расвета.
– Формирати рампе са рукохватима за кретање инвалид-
них лица.
– Обавезно је чување постојеће вредне вегетације (из-
радом Мануала валоризације вегетације). За евентуалну 
сечу одраслих, вредних примерака дендрофлоре потреб-
но је прибавити сагласности надлежних институција и 
комисија.
– Обавезна је израда Пројекта спољног уређења, за који 
је потребно прибавити услове ЈКП „Зеленило–Београд”.

саобраћајни приступ и 
решење паркирања

– Паркирање возила решити у оквиру припадајуће пар-
целе према нормативу 1ПМ на 4 запослена.
– Колски и пешачки приступ обезбедити са саобраћајни-
це Вука Врчевића 1.

архитектонско 
обликовање

– При изградњи потребно је примењивати савремена ар-
хитектонска решења која треба да буду у складу са функ-
цијом објекта.
– Максимално користити нова техничка и технолошка 
решења у циљу енергетски ефикасније градње.
– Кров планирати као раван, односно плитак коси кров 
(до 15°) са одговарајућим кровним покривачем.

услови за ограђивање 
парцеле

– Дозвољено је ограђивање комплекса оградом макси-
малне висине 1,4 m (зидани део максималне висине 0,9 
m) или живом зеленом оградом.

минимални степен 
опремљености 
комуналном 
инфраструктуром 

– Објекат мора имати прикључак на водоводну, канали-
зациону, електроенергетску и телекомуникациону мре-
жу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтерна-
тивни извор енергије.

инжењерско-геолошки 
услови

– Планирани објекти у блоку 30 ће се налазити у инже-
њерско-геолошком рејону IIА2 који је окарактерисан као 
условно повољан за урбанизацију.
Начин и дубину фундирања новопројектованих обје-
ката треба прилагодити геолошкој средини. Темељне 
конструкције објеката високоградње и саобраћајница 
изведене у лесним седиментима морају се штитити од 
допунских провлажавања израдом дренажа, сабирница, 
флексибилних веза водоводне и канализационе мреже. 
Нивелацију саобраћајница прилагодити терену без вели-
ких захвата усецања или насипања. Услови заштите ис-
копа (ровова) до дубине од 1,5 m, немају посебне захтеве, 
с обзиром на повољне карактеристике тла (чврстоћа и 
деформабилност тла задовољавају услове стабилности 
ископа). До наведене дубине, није неопходна заштита 
ископа. Уколико се изводе дубљи ископи (преко 1,5 m) 
онда је неопходно разупирање, што се дефинише посеб-
ним пројектима заштите. Такође је потребно предвидети 
и мере за одстрањивање подземне воде.
– За планиране објекте неопходно је урадити детаљна 
геолошка истраживања а све у складу са Законом о ру-
дарству и геолошким истраживањима („Службени гла-
сник РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

7.9. Зелене површине
(Графички прилог бр. 9 „Елементи детаљне разраде I фаза 

прве линије метро система – Планирана намена површина” 
Р 1:1.000 и графички прилог бр. 10 „Елементи детаљне раз-
раде I фаза прве линије метро система – Регулационо-ни-
велациони план са аналитичко-геодетским елементима за 

обележавање” Р 1:1.000)

ПОПИС ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА ЗЕЛЕНЕ ПОВР-
ШИНЕ 

Назив површине јавне намене Ознака грађ. 
парцеле Катастарске парцеле

Парк ЗП1-1 КО Чукарица
Целе к.п.: 12586/26, 
12586/25, 12586/27, 
12586/24, 12586/23, 
12586/21, 12585/3, 
12586/28, 12586/19,
Делови к.п.: 12322/10, 
12586/16, 12581/2, 
12586/10, 12586/20, 
12586/22, 12586/7, 
12586/9, 12586/8, 
12586/15, 12586/17, 
12586/6, 12586/5, 
12586/2, 12586/3, 
12586/18, 12586/11, 
12586/29, 12586/13, 
12586/4, 12586/1, 
12585/2, 12588/4, 
12582, 12322/2,

ЗП1-2 КО Чукарица
Целе к.п.: 10040/30, 
10040/73, 10040/78, 
10040/49, 10040/46, 
10040/45, 10040/29,
Делови к.п.: 10040/32, 
13921/2, 10040/74, 
10040/48, 10040/75, 
10040/47, 10040/28, 
10040/27, 13921/1, 
13922/2, 13923/1, 
10040/76, 10040/77, 
10040/107, 

ЗП1-3 КО Чукарица
Целе к.п.: 10095, 
10096, 10097, 10098/1, 
10258, 

ЗП1-4 КО Савски венац
Делови к.п.:1431/1, 

ЗП1-5 КО Савски венац
Делови к.п.:474/1, 
1/2, 

ЗП1-6 КО Палилула
Целе к.п.: 127/44, 
Делови к.п.: 30/4, 
30/1,

ЗП1-6.1 КО Палилула
Целе к.п.: 30/3, 
Делови к.п.: 30/4, 
30/1

ЗП1-7 КО Палилула
Целе к.п.: 127/44, 
30/17, 30/16, 127/70, 
Делови к.п.:30/1, 
24/7, 30/13, 30/14, 
42/1, 127/4, 127/45, 
127/112, 127/49, 
127/71, 127/72, 
127/103, 127/104, 
127/46, 127/17, 127/5, 
127/68, 127/67, 
127/66, 30/12, 9/1,
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Назив површине јавне намене Ознака грађ. 
парцеле Катастарске парцеле

Сквер ЗП2-1 КО Савски венац
Целе к.п.:10016, 
Делови к.п.:10601/2, 
11121/18, 

ЗП2-2 КО Стари град
Целе к.п.: 2283, 

ЗП2-3 КО Палилула
Делови к.п.:127/11, 
127/12, 12/7, 

ЗП2-4 КО Палилула
Целе к.п.: 161/7, 
161/8, 
Делови к.п.:161/1, 
149/1, 149/9

Трг ЗП3-1 КО Чукарица
Целе к.п.: 11924/3, 
11924/6, 11933/10
Делови к.п.: 11933/9, 
11933/3, 11933/6, 
11933/1, 11934/5, 
11924/1, 11923/1, 
11923/2, 11924/7, 
11924/10, 11924/9, 
11924/2

ЗП3-2 КО Савски венац
Целе к.п.: 11122/5, 
10670/7, 10670/6, 
11122/7, 11123/21, 
11123/3, 10670/3, 
10670/5, 10665/12, 
10665/3, 11122/3, 
10670/9, 11122/6, 
11122/4, 10670/2, 
11122/8,
Делови к.п.: 10665/10, 
11121/3, 11121/32, 
11121/33, 11122/1, 
11123/19,

ЗП3-3 КО Стари град
Целе к.п.: 2347, 
Делови к.п.: 2346/1, 

ЗП3-4 КО Чукарица
Делови к.п.: 13884, 

Зелена површина у отвореном стамбеном 
блоку 

ЗП4-1 КО Чукарица
Делови к.п.: 428/2, 
425/1, 436/2, 423/1, 
433/2,

Заштитни зелени појас ЗП5-1 КО Чукарица
Делови к.п.: 275, 
278/1, 280/1, 267/3, 
276/1, 267/2

ЗП5-2 КО Палилула
Целе к.п.: 
Делови к.п.: 42/1, 
112/1, 127/48, 
127/112, 127/111, 

ЗП5-3 КО Палилула
Целе к.п.: 127/33, 
127/92, 125/27, 
Делови к.п.:127/32, 
127/8, 

ЗП5-4 КО Палилула
Делови к.п.:155/5, 
155/4, 155/7, 149/9, 
149/1, 

ЗП5-5 КО Палилула
Целе к.п.: 161/9, 
162/5, 162/11, 162/6, 
162/12, 162/9, 
Делови к.п.: 162/13, 
162/8, 162/10, 161/6, 
161/4, 162/7, 160/5, 
161/1, 160/1, 7/35,

Зелене површине у приобаљу Саве ЗП6-1 КО Чукарица
Целе к.п.: 13863/10, 
13863/21, 
Делови к.п.:10001/3, 
10001/13, 

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских 
и грађевинских парцела из текстуалног и графичког дела 
Плана, важе бројеви катастарских и грађевинских парцела 

из графичког прилога бр. 11 „Елементи детаљне разраде I 
фаза прве линије метро система – План грађевинских пар-
цела са смерницама за спровођење” Р 1:1.000.

Зелене површине (трг, парк, сквер, зелене површине у 
отвореном стамбеном блоку) потребно је опремити стан-
дардном инфраструктуром: електрична мрежа за јавну ра-
свету, водоводна мрежа за заливни систем и канализациона 
мрежа за прикупљене атмосферске воде.

7.9.1. Парк (ЗП1)
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПОСТОЈЕЋИХ ПАРКОВА (ЗП1-2, ЗП1-3, ЗП1-4 и ЗП1-5)

намена – Јавна зелена површина – Парк;
грађевинска парцела – ЗП1-2 – део парка на Бановом брду (око 8.761 m²);

– ЗП1-3 – парк у комплексу Старе шећеране (око 61.669 m²);
– ЗП1-4 – парк Лепи изглед – Три кључа (око 18.727 m²);
– ЗП1-5 – парк Луке Ћеловића (око 5.151 m²);
– Тачна површина грађевинске парцеле биће утврђена 
након формирања у РГЗ-у. 
– Планом дефинисане границе наведене грађевинске 
парцеле није дозвољено мењати.

дозвољени садржаји – У постојећим парковима дозвољено је увођење следе-
ћих садржаја:
– метро станица и приступ метро станици
– биљни материјал (дрвенасте врсте, шибље, цветне вр-
сте, травњаци, покривачи тла, пузавице,...);
– површине за комуникацију (стазе, платои, степенице, 
рампе, бициклистичке стазе, колско-пешачке стазе);
– вртно-архитектонски елементи (трибине, зидови, огра-
де, капије, водене површине и елементи са водом, спо-
меници, скулптуре, перголе, настрешице, кућице, риго-
ле-каналете, канали,...);
– отворени терени за рекреацију (дечја игралишта);
– мобилијар и опрема (клупе, столови, жардињере, корпе 
за отпатке, канделабри, роштиљ, опрема за дечја играли-
шта, пешчаник, опрема за терене за рекреацију, елемен-
ти визуелне комуникације); и
– комунална инфраструктура (осветљење, водоснабдева-
ње, канализација,...);
– Увођење наведених садржаја треба да је у складу са ти-
пом парка, просторним могућностима, вредностима и 
стилом у којем је парк подигнут;

правила уређења – Парк као јавна зелена површина може се користити 
само у сврху за коју је намењен изузев дозвољених садр-
жаја дефнисаних у претходном одељку.
– Неопходно је урадити вредновање постојеће вегетаци-
је (мануал валоризације);
– Потребно је сачувати постојећу квалитетну вегетацију;
– У случају реконструкције целокупног парка потребно 
је уважити природне и културне вредности простора и 
окружења као стање и потенцијал;
– Приликом реконструкције парка морају се очувати 
и унапредити функције подизања квалитета животне 
средине у изграђеном подучју, очувања биодиверзитета 
града, очувања културно историјских вредности, оства-
ривања позитивног ефекта на становнике и сл;
– За озелењавање користити аутохтоне врсте вегетаци-
је које припадају природној потенцијалној вегетацији, 
прилагодљиве на локалне услове средине; могуће је ко-
ристити примерке егзота за које је потврђено да се добро 
адаптирају условима средине; учешће лишћарских врста 
треба да је доминантно у односу на осталу вегетаци-
ју; користити расаднички произведене саднице високе 
дрвенасте вегетације; користити лисно декоративне и 
цветне форме жбунастих врста и сезонског цвећа; избе-
гавати инванзивне и алергене врсте;
– Дрворедна стабла у деловима појединих јавних зелених 
површина треба да су школоване саднице лишћара, ми-
нималне висине 3,5 m, стабло чисто од грана до висине 
од 2,5 m и прсног пречника најмање 15 cm;
– Користити искључиво садржаје који су дефинисани 
као дозвољени у оквиру јавних зелених површина;
– Приликом реконструкције парка потребно је испошто-
вати постојећу матрицу стаза;
– Увођење површина за комуникацију које нису посто-
јале у парку је дозвољено под условом да не н арушавају 
основни стил уређења парка;
– Површине за комуникацију (стазе, платои, степенице, 
рампе, бициклистичке стазе,) и отворени терени за ре-
креацију (дечја игралишта, отворени терени за активну 
и пасивну рекреацију, трим стазе,...) у оквиру парцеле 
парка могу да буду заступљени максимално 25%;
– За засторе користити квалитетне и отпорне материја-
ле, безбедне за коришћење у свим временским условима;
– Пожељно је коришћење полупорозних и порозних застора;
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– Обезбедити 1-2% пада површина за комуникацију и 
терена за рекреацију, чиме се омогућава дренажа повр-
шинских вода ка околном порозном земљишту или ки-
шној канализацији, за шта је неопходно обезбедити дре-
нажне елементе (риголе-каналете, канале);
– Увођење вртно-архитектонских елемената који нису 
постојали у парку је дозвољено под условом да не нару-
шавају основни стил уређења парка;
– Парк је потребно оградити транспарентном или жи-
вом оградом максималне висине 1,2 m.
– Није дозвољено ограђивање делова парка и формира-
ње простора за игру паса;
– Дечија игралишта треба да су у складу са прописаним 
стандардима;
– Дозвољено опремање парка мобилијаром и опремом 
у обиму који одговара основном стилу уређења парка; 
врста и дизајн мобилијара треба да одговара стилу пеј-
зажног уређења парка; изабрани мобилијар треба да 
задовољи естетске критеријуме у контексту историјског 
значаја простора; 
– Парк је потребно опремити стандардном инфраструк-
туром (електична мрежа, водоводна мрежа, кишна и 
фекална канализациона мрежа) и системом за заливање; 
инфраструктурну мрежу постављати на основу снимка 
постојећег стања и валоризације вегетације, а у складу 
са дефинисаним минималним дистанцама за поједине 
врсте инфраструктуре;
– Изузетак – у оквиру парцеле ЗП1-3 – парк у комплек-
су Старе шећеране, потребно је формирати отворени 
паркинг простор за потребе објеката културе – Стара 
шећерана, према нормативима дефинисаним у табели у 
поглављу 7.10.3. Установе Културе уз максимално очува-
ње постојеће вегетације уз новопланирану саобраћајни-
цу САО-1. Парк је потребно уредити на целовит начин 
а у складу са решењима Урбанистичко-архитектонског 
конкурса.

 правила уређења у 
односу на лоцирање 
метро станице и 
приступа метро 
станици

– Уколико је метро станица лоцирана у оквиру парка не-
опходно је да се заузме његову што мању површину, што 
ближе регулацији саобраћајнице, како би се постојећа 
квалитетна вегетација сачувала у највећој мери, као и 
порозно земљиште;
– Уколико позиција метро станице улази у територију 
(границу) постојећег парка неопходно је да се иста пози-
ционира на дубину која, по завршетку радова, обезбеђује 
формирање јавне зелене површине завршно у нивоу по-
стојећег парка, у слоју земљишног супстрата дубине ми-
нимално 2 m, не рачинајући неопходне дренажне слојеве;
– Реконструкција и уређење деградираног дела парка 
треба да је у складу са пејзажно-архитектонским уређе-
њем целокупног парка;
– У циљу очувања пејзажних вредности предметног пар-
ка неопходно је уклапање у посојећу морфологију тере-
на, није дозвољено постављање надземних инсталација 
инфраструктурних система и постављање средстава јав-
ног оглашавања;
– Сва штета мора бити адекватно компензована, висо-
ко квалитетним садним материјалом, одговарајуће ста-
рости, која поседује потенцијал да у што краћем року 
оствари пуну функционалност и декоративност;
– Приступ метро станици приоритетно треба формира-
ти на тротоару, евентуално на простору парка, непосред-
но уз регулацију саобраћајнице, на површини где нема 
високе дрвенасте вегетације;
– Приступ улаза/излаза метро станици треба да буде ви-
дљив, али својим изгледом не сме да наруши визуелне и 
амбијенталне вредности парка и јавног простора у оквру-
жењу, као ни да омета пешачке и бициклистичке токове; 
– Приступ из Радничке улице грађевинској парцели 
МЕТ – 7 остварити преко јавне зелене површине ЗП1-3 
– парк у комплексу Старе шећеране.
– Простор изнад шахтова, ван вентилационих и ева-
куационих отвора, предвиђених у парковима ЗП1-3 и 
ЗП1-5, неопходно је након завршетка радова озеленети 
у земљишном супстрату минимално 2 m (не рачинајући 
неопходне дренажне слојеве), тако просторно и функци-
онално представља јединствену целину са парком;
– У парковима избећи лоцирање вентилационих одвода 
из подземних метро станица; уколико не постоји алтер-
нативно решење, позиције вентилационих отвора одре-
дити тако да не угрожавају површине планиране за дечија 
игралишта и просторе за одмор и рекреацију посетилаца, 
а у складу са извршеном анализом вишеструких ризика, 
односно њихову позицију треба међусобно ускладити;
– За извођење радова који изискују сечу одраслих, вред-
них примерака дендрофлоре, потребно је прибавити 
сагласност надлежне организационе јединице локалне 
Управе, како би се уклањање вегетације свело на најмању 
могућу меру;
– Није дозвољена изградња других надземних и/или 
подземних објеката;

технички услови – Неопходна је израда Пројекта пејзажно архитектон-
ског уређења дела (целог) парка који је деградиран из-
градњом метро станице;
– Примењивати дефинисане стандарде: „Стандарди за 
уређење и озелењавање у области пејзажне архитектуре” и 
„Стандарди за уређење кровних вртова и вртова тераса”; и

фазност уређивања – Дозвољено је фазно уређивање парка на начин да свака 
фаза чини функционалну целину

ПРАВИЛА ЗА ПОДИЗАЊЕ (ИЗГРАДЊУ) И УРЕЂЕЊЕ НОВОГ ПАРКА (ЗП1-1)
намена – јавна зелена површина – Парк;
грађевинска парцела – ЗП1-1 – парк у Макишком пољу (око 9.095 m²);

– Тачна површина грађевинске парцеле биће утврђена 
након формирања у РГЗ-у. 
– Планом дефинисане границе наведене грађевинске 
парцеле није дозвољено мењати.

дозвољени садржаји – У планираном парку дозвољено је увођење следећих 
садржаја:
– биљни материјал (дрвенасте врсте, шибље, цветне вр-
сте, травњаци, покривачи тла, пузавице,...);
– површине за комуникацију (стазе, платои, степенице, 
рампе, бициклистичке стазе);
– вртно-архитектонски елементи (трибине, зидови, огра-
де, капије, водене површине и елементи са водом, спо-
меници, скулптуре, перголе, настрешице, кућице, риго-
ле-каналете, канали,...);
– отворени терени за рекреацију (дечја игралишта, отво-
рени терени за активну и пасивну рекреацију, теретане 
на отвореном, трим стазе,...);
– мобилијар и опрема (клупе, столови, жардињере, корпе 
за отпатке, канделабри, роштиљ, опрема за дечја играли-
шта, пешчаник, опрема за терене за рекреацију, елемен-
ти визуелне комуникације); и
– комунална инфраструктура (осветљење, водоснабдева-
ње, канализација,...);

правила уређења – Није дозвољена изградња објеката;
– Неопходно је урадити вредновање постојеће вегетаци-
је (мануал валоризације);
– Потребно је сачувати постојећу квалитетну вегетацију 
и уклопити је у планирано решење;
– За озелењавање користити аутохтоне врсте вегетаци-
је које припадају природној потенцијалној вегетацији, 
прилагодљиве на локалне услове средине; могуће је ко-
ристити примерке егзота за које је потврђено да се добро 
адаптирају условима средине; учешће лишћарских врста 
треба да је доминантно у односу на осталу вегетаци-
ју; користити расаднички произведене саднице високе 
дрвенасте вегетације; користити лисно декоративне и 
цветне форме жбунастих врста и сезонског цвећа; избе-
гавати инванзивне и алергене врсте;
– Максимални удео непорозних површина је 25% повр-
шине грађевинске парцеле;
– За засторе користити квалитетне и отпорне материја-
ле, безбедне за коришћење у свим временским условима; 
пожељно је коришћење полупорозних и порозних засто-
ра; планиране су рампе и рукохвати за кретање инвалид-
них лица;
– Обезбедити 1–2% пада површина за комуникацију и 
терена за рекреацију, чиме се омогућава дренажа повр-
шинских вода ка околном порозном земљишту или ки-
шној канализацији, за шта је неопходно обезбедити дре-
нажне елементе (риголе-каналете, канале);
– Простор опремити елементима урбаног мобилијара 
који треба да задовољи естетске критеријуме у контек-
сту простора и непосредног окружења; планирати: места 
за одмор: клупе, зидићи, степеништа и сл; декоративне 
елементе: чесме, фонтане, јавно декоративно осветљење, 
инфо-табле, сенике и перголе;
– Елементе уређења планирати за јавно коришћење свих 
старосних категорија;
– Дечија игралишта треба да су у складу са прописаним 
стандардима;
– Парк је потребно оградити транспарентном или жи-
вом оградом максималне висине 1,2 m;
– Парк је потребно опремити стандардном инфраструк-
туром (електична мрежа, водоводна мрежа, кишна и 
фекална канализациона мрежа) и системом за заливање; 
инфраструктурну мрежу постављати на основу снимка 
постојећег стања и валоризације вегетације, а у складу 
са дефинисаним минималним дистанцама за поједине 
врсте инфраструктуре;
– Изворе светлости јавне расвете усмерити ка тлу.
– Сеча стабала може да се изврши само на основу одо-
брења Комисије за сечу надлежне градске управе;

техничка документација – Обавезна је израда Пројекта пејзажноархитектонског 
уређења са синхрон-планом инсталација и прикључака. 
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фазност изградње – До измештања постојећег складишта хлора и каблира-
ња постојећих далековода 110 kV и 35 kV дефинисаног 
Планом детаљне регулације дела Макишког поља („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 153/20), није дозвољена 
изградња и уређење парка. 

ПРАВИЛА ЗА ПОДИЗАЊЕ (ИЗГРАДЊУ) И УРЕЂЕЊЕ НОВОГ ПАРКА 
(ЗП1-6,ЗП1-6.1 и ЗП1-7)

намена – Јавна зелена површина – Парк;
грађевинска парцела – ЗП1-6 – део Линијског парка (око 7.286 m²)

– ЗП1-6.1 – део Линијског парка (око 1.354 m²)
– ЗП1-7 – део Линијског парка (око 18.602 m²);
– Тачна површина грађевинске парцеле биће утврђена 
након формирања у РГЗ-у. 
– Планом дефинисане границе наведене грађевинске 
парцеле није дозвољено мењати.
– * површина парка ЗП1-6 планирана је у два нивоа: 
ниво на коти Поенкареове улице (грађевинске парцеле 
ЗП1-6 и ЗП1-6.1) и ниво изнад планиране саобраћајнице 
Цвијићева 1 и наведених грађевинских парцела.

пејзажно-архитектонско 
обликовање

– Предметну површину парка уредити као део Линијског 
парка, као и део јединственог система зелених површина 
Београда;
– Обавезно је да буде уређен тако да оствари еколошке, 
друштвене и економске услуге (функције) као екосистем у 
урбаном простору. У том контексту, неопходно је постићи 
континуитет и целовитост парка непрекидним различитим 
формама вегетације, постићи целовитост парка континуал-
ним стазама за кретање пешака, бициклиста и рекреатива-
ца, које повезују функционалне целине, али и постићи кре-
ативности, иновативност и атрактивност простора;
– Историјски континуитет простора треба остварити конти-
нуираном представом железничке пруге, и то задржавањем 
делова постојећих шина и/или симулацијом шина новим 
материјалима, које би у различитим деловима парка имале 
различиту улогу, напр: стазе, цветњаци, вегетацијски аран-
жмани, водени елементи (површине и токови), клупе, дечије 
пењалице, надстрешнице, перголе и др. елементи парковског 
уређења; у том контексту, треба предвидети и реконструи-
сане вагоне воза, као сталне или повремене пунктове за ин-
формисање, културу, едукацију, освежење и сл;
– Парк треба да промовише иновативне приступе ка 
здравој животној средини, здрав живот, заједницу, осна-
живање младих, безбедност и удобност, релаксацију и 
социјализацију, космополитизам кроз националну кул-
туру и заштиту природе;
– Уређење и просторно-функционалном организацију 
парка треба планирати имајући у виду положај приступа 
метро станици;
– Уређење и озелењавање парка треба да се заснива на 
претходним геоморфолошким, педолошким, климатским 
и биолошким истраживањима предметног простора;

дозвољени садржаји 
(елементи пејзажног 
уређења)

– За потребе уређења парка дозвољено је коришћење 
следећих садржаја:
– биљни материјал (двеће, шибље, цветне врсте, травња-
ци, покривачи тла, пузавице, акватичне биљке, ливадске 
врсте,...), различите форме озелењавања и природом ин-
спирисана решења;
– површине за комуникацију (пешачке стазе, платои, 
степенице, рампе, бициклистичке стазе, трим стазе);
– вртно-архитектонски елементи (зидови, подзиди, бе-
деми, ограде, капије, водене површине и елементи са 
водом, перголе, надстрешњице, павиљони, газебе, амфи-
театар, позорница, споменици, скулптуре, риголе-кана-
лете, канали,...);
– објекти (метро станица, приступ метро станици, шахт, 
јавни тоалет и туристички пункт);
– мобилијар и опрема (клупе, столови, жардињере, корпе 
за отпатке, канделабри, опрема за дечја игралишта, опрема 
за терене за рекреацију, место за паркирање бицикала, еле-
менти визуелне комуникације – информационе табле); и
– комунална инфраструктура (осветљење, водоснабдева-
ње, канализација,...);
– Обим и врсту дозвољених садржаја неопходно је при-
лагодити величини и облику расположивог простора, 
примарној функцији, правилима уређења, као и пејза-
жно-архитектонском решењу;
– Сви садржаји парка треба да су јавно доступни посе-
тиоцима;
– Садржаји у парку треба да буду тематски концентриса-
ни, као и да задовоље све старосне групе;
– Делови парка треба да буду уређени као функционалне 
целине – тематски озелењен простори, које чине разли-
чите тематске композиције вегетације (цветни врт, аро-
матични врт, исцелитељски врт, сензорски врт, влажно 
станиште, врт ароматичног биља, урбано пчеларство, 
системе за сакупљање атмосферских вода и друга приро-
дом инспирисана решења);

биљни материјал – Потребно је очувати функционално вредне примерке 
постојеће дендрофлоре, на основу извршене валориза-
ције постојеће вегетације, са акцентом на утврђивање 
физиолошко-здравственог стања и функционалности 
постојећих примерака дендрофлоре (биоеколошка осно-
ва), и уклопити је у ново пејзажно решење; 
– За озелењавање користити лишћарске, зимзелене и 
четинарске дрвенастих и жбунасте врсте, цветне врсте 
(трајнице, перене, руже,...), травњаке, покриваче тла, пу-
завице и др., при чему треба поштовати следећа правила:
– користити аутохтоне врсте вегетације које припадају 
природној потенцијалној вегетацији, прилагодљиве на 
локалне услове средине;
– дозвољено је користити примерке егзота за које је по-
тврђено да се добро адаптирају условима средине;
– учешће лишћарских врста треба да је доминантно у од-
носу на осталу вегетацију;
– користити расаднички произведене саднице дрвећа 
прсног пречника већег од 10 cm;
– користити лисно декоративне и цветне форме жбуна-
стих врста и сезонског цвећа;
– избегавати инванзивне и алергене врсте;
– дрворедна стабла треба да су школоване саднице ли-
шћара, минималне висине 3,5 m, стабло чисто од грана 
до висине од 2,5 m и прсног пречника најмање 15 cm;
– пожељно је користити брзорастуће врсте, које имају 
веће фитонцидно и бактерицидно дејство и изражене 
естетске вредности;
– Одабиром врста треба обезбедити функционалност 
озелењеног простора током читаве године;
– Одабир биљног материјала треба истовремено да до-
принесе естетским вредностима простора и микрокли-
матским карактеристикама (хладовина, свежина, већа 
влажност ваздуха, добра проветреност простора итд.), 
како би се створили амбијенти угорни за боравак;
– Сходно техничком решењу, на делу парка изнад нивоа 
Цвијеићеве 1, заступљеност дрвећа треба, у вегетацио-
ном периоду, да обезбедити минимално 70% површине 
под крошњама (ортогонална пројекција крошњи), као и 
дуж стаза за комуникацију формирање једноредних др-
вореда.
– Унутрашњим ободом парка, непосредно уз постојеће и 
планиране саобраћајнице велике фреквенције, у складу 
са просторним могућностима, потребно је формирати 
композиције дрвећа и жбуња које имају густу и добро 
развијену крошњу, у форми заштитног вегетационог по-
јаса, а у циљу заштите од буке и негативних продуката 
саобраћаја;
– При одабиру врста, водити рачуна о димензијама ха-
битуса дендрофлоре и димензијама кореновог система, 
тј. предвидети све мере ради избегавања денивелације 
стаза и површина под застором (нпр. постављањем пр-
стенова због усмеравања кореновог система у жељеном 
правцу);
– Обезбедити спратовност биљних врста, тако да се у 
највећој могућој мери формира и спрат жбунастих врста 
као „урбаних” коридора за дивље врсте;
– На објектима две подземне метро станице, треба по-
дићи кровни врт, у земљишном супстрату дубине 2 m 
(слој у који се саде биљке), који ће горњом висинском 
котом супстрата бити у нивоу остатка парка (по потреби 
издигнут до 0,5 m), а који треба да буде уређен тако да 
функционално и визуелно буде неодвојива целина парка;

површине за 
комуникацију

– Површине за комуникацију чине пешачке стазе, пла-
тои, степенице, рампе, бициклистичке стазе, трим стазе;
– Сви елементи партерног уређења морају бити изузет-
них ликовних и естетских квалитета;
– Стазе треба формирати тако да повезују функционал-
не целине парка, али и циљна места и праваце кретања у 
непосредном у окружењу;
– Дужином целог парка треба формирати главне кому-
никационе правце све три стазе (пешачка, бициклистич-
ка и трим стаза), и повезати их са истим у остатку Ли-
нијског парка, а додатну комуникацију и приступачност 
функционалним зонама парка треба обезбедити форми-
рањем пешачких стаза другог реда, чиме се посредно де-
финише степен боравка у парку и брзина протока;
– Обезбедити равномерно осветљење стаза парка како 
би се омогућило безбедно кретање у ноћним условима, 
при чему светлост треба да буде усмерена ка земљи;
– Потребно је обезбедити ситуационо и нивелационо укла-
пање пешачке и бициклистичке стазе са постојећом/окол-
ном уличном мрежом, тако да се обезбеди континуитет;
– Доминантна ширина главне пешачке стазе треба да 
буде 3 m, при чему у појединим деловима, где је потреб-
но нагласити одређене садржаје може бити ширине и до 
4 m, а у деловима парка који су мале ширине, главна ста-
за може бити ширине минимално 2 m;
– Ширина пешачке стазе другог реда треба да је 1,2–2 m;
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– Стазама другог реда треба обезбедити приступ поједи-
ним функционалним целинама, као и излаз из парка;
– Ширина двосмерне бициклистичке стазе треба да је 
минимално 3,2 m;
– Главну бициклистичку стазу повезати са околном 
уличном мрежом двосмерним бициклистичким стазама 
ширине мин. 2,2 m;
– Минималан радијус хоризонталне кривине за бици-
клистичке стазе планиран је са Рмин=5 m;
– Обезбедити прегледност бициклистичке стазе у дужи-
ни од мин. 30 m;
– Минимални попречни нагиб бициклистичке стазе у 
правцу износи ip=2,0%;
– Минимални попречни нагиб бициклистичке стазе у 
кривини износи ip=2,5%, усмерен према центру кривине;
– Бициклистичку стазу одвојити одговарајућим оивиче-
њем;
– Бициклистичку стазу одвојити од пешачких стаза и по-
вршина појасом вегетације минималне ширине 0,75 m;
– Бициклистичку стазу одаљити мин. 0,5 m од објеката;
– Планирати елементе за паркирање бицикала („П” про-
фил) у зонама главних функционалних целина;
– Ширина трим стазе треба да је минимално 1,6 m;
– Трим стазу треба формирати као петље, чиме се обез-
беђује кружно кретање, а самим тим и избор времена 
рекреације; 
– За засторе користити квалитетне и отпорне материја-
ле, безбедне за коришћење у свим временским условима;
– Треба користити полупорозне и порозне застора свуда 
гне не угрожавају безбедност кретања;
– Материјализација стаза треба да буде прилагођена 
употреби, док колорит треба изабрати у складу са дизај-
ном пејзажноархитектонског решења;
– За материјализацију предвидети природне и обновљи-
ве материјале;
– Потребно је обезбедити 1-2% пада површина за кому-
никацију, чиме се омогућава дренажа површинских вода 
ка околном порозном земљишту или кишној канализа-
цији, за шта је неопходно обезбедити дренажне елементе 
(риголе-каналете, канали);
– Стазе треба да прати (целом дужином или у деловима) 
систем за прикупљање атмосферских вода;

вртно-архитектонски 
елементи

– Вртно-архитектонски елементи који се могу наћи у 
парку су: зидови, подзиди, бедеми, ограде, капије, воде-
не површине и елементи са водом, перголе, настрешице, 
павиљони, газебе, амфитеатар, позорница, споменици, 
скулптуре, риголе-каналете, канали,...;
– Примену вртно-архитектонских елемената треба ускла-
дити са стилом пејзажноархитектонског уређења парка;
– Ограђивање парка је потребно на местима непосредног 
контакта са саобраћајним површинама, транспарентном 
оградом максималне висине 1,20 m;
– Елементе са водом (чесме, фонтане, брчкалишта, во-
дене површине и водени токови у формираном кориту) 
треба поставити у свим функционалним целинама пар-
ка, где вода као елеменат треба да подражава континуи-
тет река у непосредном окружењу;
– Перголе, надстрешнице, павиљоне, газебе и сл. треба 
поставити у свим функционалним целинама, у мери коју 
захтева конкретна организација и функција појединачне 
целине;
– Перголе, надстрешнице, павиљоне, газебе и др. мон-
тажни елементи морају бити израђени од лаког, природ-
ног материјала, максималне површине 15 m²; могуће је 
поставити више оваквих елемената, али њихова укупна 
површина не сме да пређе површину од 500 m²;
– Постављање споменика и скулптура треба предвидети 
током процеса пројектовања парка, како би се наменски 
формирао амбијент који ће акцентовати њихов значај, а 
да истовремено они буду неодвојив део пејзажноархи-
тектонског уређења; 
– Риголе-каналете, канале и др. треба поставити тако да 
сувишну атмосверску воду прикупе и усмере ка кишној 
канализацији, систему за пр;
– Елементе за паркирање бицикала („П” профил) треба 
планирати у зонама главних функционалних целина;
– Ограђивање парка је потребно на местима непосред-
ног контакта са саобраћајним површинама, транспа-
рентном оградом максималне висине 1,20 m, осим у делу 
приступа метро станици.

објекти/ правила 
уређења у односу 
на лоцирање метро 
станице и приступа 
метро станици

– Објекти који су предвиђени да се нађу на парцели Ли-
нијског парка, на нивоу Поенкареове улице су: метро 
станица, приступ метро станици, шахт, јавни тоалет и 
туристички пункт;
– Уређење дела парка изнад метро станице треба да је у 
складу са пејзажно-архитектонским уређењем целокуп-
ног парка, односно према дефинисаним правилима;
– Приступ (улаз/излаз) метро станици треба да буде ви-
дљив, али и уклопљен у функционалну организацију и 
амбијент нове парковске површине;
– Површину изнад плнираног шахта, након завршетка 
радова, неопходно је озеленети у земљишном супстрату 
минималне дубине од 0,3 m до 1,2 m, тако да просторно и 
функционално представља јединствену целину са парком.
– Није дозвољена препарцелација дела парка у којем су 
лоцирани метро станица и/или објекти метро система;
– Дозвољено је постављање мањег монтажног објекта 
као информативно-туристичког пункта (максималне по-
вршине 4 m²);
– Потребно је кров и нефункционалне вертикалне зи-
дове свих објеката озеленети, што се сматра једним од 
предвиђених видова природом инспирисаних решења;
– Није дозвољена изградња других надземних и/или 
подземних објеката и етажа;

мобилијар и опрема – Под парковским мобилијаром и опремом сматрају се: 
клупе, столови, жардињере, корпе за отпатке, канде-
лабри, опрема за дечја игралишта, опрема за терене за 
рекреацију, елементи за паркирање бицикала, елементи 
визуелне комуникације – информационе табле и сл;
– Одабир мобилијара и опреме треба ускладити са сти-
лом пејзажноархитектонског уређења парка, ефектима и 
функционалношћу која се жели постићи;
– Клупе, осветљење и канте за отпатке потребно је по-
ставити на једнаком растојању дуж пешачке, бицикли-
стичке и трим стазе;
– Изворе светлости јавне расвете треба да су усмерени 
ка тлу;
– није дозвољено коришћење јаких светлосних извора 
(рекламни ротирајући рефлектори, ласери и слично) 
усмерених ка небу, ради заштите орнитофауне;
– Није дозвољено постављање билборда на парцели парка;
– Потребно је увести интерактивне информационе табле 
које пружају информације о природним и културним 
вредностима простора и окружења (Београдска тврђава, 
кула Небојша, парк Калемегдан, термоелектрана „Снага 
и светлост”, ПИО Велико ратно острво”, реке Сава и Ду-
нав, ушће двеју река, форланд леве обале Дунава, Нови 
Београд, Музеј савремене уметности итд), као и о разли-
читим туристичким понудама града (распоред пловидбе 
рекама, различите итенерере градом,...);

комунална 
инфраструктура

– Парк је потребно опремити стандардном инфраструк-
туром (електична мрежа, водоводна мрежа, кишна и 
фекална канализациона мрежа) и системом за заливање; 
инфраструктурну мрежу постављати на основу снимка 
постојећег стања и валоризације вегетације, а у складу 
са дефинисаним минималним дистанцама за поједине 
врсте инфраструктуре
– За планирано функционисање парка потребно је обез-
бедити електичну мрежу за осветљење целог парка, при-
кључак објеката на водоводну и канализациону мрежу, 
као и чесми на водоводну мрежу;
– Треба примарно укључити коришћење обновљивих 
извора енергије (пре свега соларне) за осветљење стаза, 
пуњаче мобилних телефона, пуњење малих електричних 
возила (тротинета и бицикала) и сл;
– Потребно је обезбедити одвођење атмосферских вода 
са застртих површина у кишну канализацију, иако ће 
треба форсирати системско прикупљање атмосферских 
вода путем природом инспирисаних решења и упушта-
ње у тло (евентуално прикупљање и коришћење за зали-
вање);
– За елементе са водом (чесме, фонтане, брчкалишта, во-
дене површине и водени токови у формираном кориту) 
треба обезбедити прикључак на водоводну мрежу, али 
ове елементе приоритетно треба формирати тако да се 
заснивају на затвореном систему протока воде (поновно 
коришћење);
– Постављање инфраструктурне мреже ускладити са 
пејзажноархитектонским решењем парка, односно про-
јектованом позицијом стабала, поштујући прописана 
минимална одстојања за поједине врсте инфраструктуре 
у односу на затечена и нова стабла;
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начин коришћења – Формиран парк представља јавну зелену површину и 
може се користити само у сврху за коју је намењен;
– Формиран парк се уводи у систем одржавања, односно 
предаје се на управљање надлежном јавном комуналном 
предузећу или другом стручном правном лицу;

технички услови – Обавезна је израда Пројекта пејзажноархитектонског 
уређења парка као неодвојивог дела Линијског;
– Пројекат треба да садржи детаљну разраду планира-
них садржаја и функционалних целина парка, а све у 
складу са правилима грађења датим овим планом;
– Примењивати дефинисане стандарде за уређење и озе-
лењавање у области пејзажне архитектуре („Уређење и 
озелењавање у области пејзажне архитектуре” и „Кров-
ни вртови и вртови тераса");
– Пешачке стазе пројектовати у складу са Правилником 
о техничким стандардима планирања, пројектовања и 
изградње објеката, којима се осигурава несметано крета-
ње и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама („Службени гласник РС”, број 22/15);

7.9.2. Сквер (ЗП2)
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПОСТОЈЕЋЕГ СКВЕРА (ЗП2-2)
намена – Јавна зелена површина – Сквер;
грађевинска парцела – ЗП2-2 – сквер испред Дома војске (око 1.035 m²);

– Тачна површина грађевинске парцеле биће утврђена 
након формирања у РГЗ-у. 
– Планом дефинисане границе наведене грађевинске 
парцеле није дозвољено мењати.

дозвољени садржаји – У постојећем скверу дозвољени су следећи садржаји:
– биљни материјал (дрвенасте врсте, шибље, цветне вр-
сте, травњаци, покривачи тла, пузавице,...);
– површине за комуникацију (стазе);
– вртно-архитектонски елементи (споменик);
– мобилијар и опрема (клупе, жардињере, корпе за от-
патке, канделабри); и
– комунална инфраструктура (осветљење, водоснабде-
вање);

правила уређења – Постојећи сквер (ЗП2-2) неопходно сачувати у постоје-
ћим границама, као једну од првих јавних зелених повр-
шина (садова) подигнутих на месту некадашњег шанца, 
недавно реконструисан као сквер (венац);
– За озелењавање користити аутохтоне врсте вегетаци-
је које припадају природној потенцијалној вегетацији, 
прилагодљиве на локалне услове средине;
– Могуће је користити примерке егзота за које је потвр-
ђено да се добро адаптирају условима средине;
– Учешће лишћарских врста треба да је доминантно у 
односу на осталу вегетацију;
– Користити расаднички произведене саднице високе 
дрвенасте вегетације;
– Користити лисно декоративне и цветне форме жбуна-
стих врста и сезонског цвећа;
– Избегавати инванзивне и алергене врсте;
– Дрворедна стабла у деловима појединих јавних зелених 
површина треба да су школоване саднице лишћара, ми-
нималне висине 3,5 m, стабло чисто од грана до висине 
од 2,5 m и прсног пречника најмање 15 cm;
– Користити искључиво садржаје који су дефинисани 
као дозвољени;
– Максимално дозвољено заузеће површина за комуни-
кацију у оквиру сквера (венца) је 15%;
– За засторе користити квалитетне и отпорне материја-
ле, безбедне за коришћење у свим временским условима;
– Пожељно је коришћење полупорозних и порозних за-
стора;
– Обезбедити 1-2% пада површина за комуникацију 
чиме се омогућава дренажа површинских вода ка окол-
ном порозном земљишту или кишној канализацији, за 
шта је неопходно обезбедити дренажне елементе (риго-
ле-каналете, канале);
– Површину сквера је потребно оградити као што је у 
постојећем стању;
– Сквер је потребно опремити стандардном инфра-
структуром (електична мрежа, водоводна мрежа, кишна 
канализациона мрежа) и системом за заливање;
– Инфраструктурну мрежу постављати на основу сним-
ка постојећег стања и валоризације вегетације, а у скла-
ду са дефинисаним минималним дистанцама за поједине 
врсте инфраструктуре;
– Није дозвољено ограђивање

правила уређења у 
односу на лоцирање 
метро станице

– У оквиру постојећег сквера могу се формирати надзем-
ни елементи за станицу Трг републике, при чему треба 
да буду лоцирани што ближе регулацији саобраћајнице, 
како би заузели што мању површину сквера;
– Након завршетка радова неопходно је сквер рекон-
струисати у садашњим границама, као површину од 
изузетне културно-историјске важности, а надземне 
елементе метро система уклопити у пејзажно-архитек-
тонско решење сквера, односно биотехничким мерама 
уподобити их значају простора;
– Неопходно је урадити вредновање постојеће вегета-
ције (мануал валоризације), при чему квалитетна стабла 
треба сачувати и/или прасадити на друго место, у складу 
са техничким могућностима;
– Сва штета мора бити адекватно компензована, висо-
ко квалитетним садним материјалом, одговарајуће ста-
рости, која поседује потенцијал да у што краћем року 
оствари пуну функционалност и декоративност;
– За садњу вегетације обезбедити слој земљишног суп-
страта дубине од 0,3 m до 2 m не рачинајући неопходне 
дренажне слојеве
– За извођење радова који изискују сечу одраслих, вред-
них примерака дендрофлоре, потребно је прибавити 
сагласност надлежне организационе јединице локалне 
Управе;
– Није дозвољена изградња других надземних и/или 
подземних објеката, као ни постављање средстава јавног 
оглашавања; 

технички услови – Реконструкцију сквера извршити према Пројекту пеј-
зажно архитектонског уређења.

ПРАВИЛА ЗА ПОДИЗАЊЕ (ИЗГРАДЊУ) И УРЕЂЕЊЕ НОВОГ СКВЕРА 
(ЗП2-1, ЗП2-3 и ЗП2-4)

намена – Јавна зелена површина – Сквер;
грађевинска парцела – ЗП2-1 – сквер у бул. Војводе Мишића (око 3.257 m²);

– ЗП2-3 – сквер у Улици Вука Врчевића (око 755 m²);
– ЗП2-4 – сквер у Вишњичкој улици (око 6.707 m²);
– Тачна површина грађевинске парцеле биће утврђена 
након формирања у РГЗ-у. 
– Планом дефинисане границе наведене грађевинске 
парцеле није дозвољено мењати.

пејзажно-архитектонско 
обликовање

– Пејзажно-архитектонско уређење сквера треба да је у 
складу са величином сквера, природним карактеристи-
кама и вредностима, наменом објеката у непосредном 
окружењу и стилом њихове изградње, културним кон-
текстом и непосредним окружењем, интензитетом сао-
браћаја дуж контактних саобраћајница и др;

дозвољени садржаји 
(елементи пејзажног 
уређења)

– у скверовима дозвољено је увођење следећих садржаја:
– биљни материјал (дрвенасте врсте, шибље, цветне вр-
сте, травњаци, покривачи тла, пузавице,...);
– површине за комуникацију (стазе, платои, степенице, 
рампе,...);
– вртно-архитектонски елементи (водене површине и 
елементи са водом, споменици, скулптуре,...);
– мобилијар и опрема (клупе, столови, жардињере, корпе 
за отпатке, канделабри); и
– комунална инфраструктура (осветљење, водоснабде-
вање);
– Обим и врсту дозвољених садржаја треба прилагодити 
величини и типу сквера, односно пејзажно-архитектон-
ском решењу;
– Сви садржаји сквера треба да су јавно доступни посе-
тиоцима;
– Дозвољено је максимално 70 % под површинама за ко-
муникацију;

правила уређења – За озелењавање користити лишћарске, зимзелене и 
четинарске дрвенастих и жбунасте врсте, цветне врсте 
(трајнице, перене, руже,...), травњаке, покриваче тла, пу-
завице и др., при чему треба поштовати следећа правила:
– користити аутохтоне врсте вегетације које припадају 
природној потенцијалној вегетацији, прилагодљиве на 
локалне услове средине;
– дозвољено је користити примерке егзота за које је по-
тврђено да се добро адаптирају условима средине;
– учешће лишћарских врста треба да је доминантно у од-
носу на осталу вегетацију;
– користити расаднички произведене саднице високе 
дрвенасте вегетације;
– користити лисно декоративне и цветне форме жбуна-
стих врста и сезонског цвећа;
– избегавати инванзивне и алергене врсте;
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– дрворедна стабла у оквиру сквера треба да су школо-
ване саднице лишћара, минималне висине 3,5 m, стабло 
чисто од грана до висине од 2,5 m и прсног пречника нај-
мање 15 cm;
– Приликом пројектовања површина за комуникацију 
потребно је уважити правце пешачког и бициклистичког 
кретања;
– За засторе користити квалитетне и трајне материјале, 
безбедне за коришћење у свим временским условима;
– Пожељно је коришћење полупорозних и порозних за-
стора;
– Потребно је обезбедити 1–2% пада површина за кому-
никацију, чиме се омогућава дренажа површинских вода 
ка околном порозном земљишту или кишној канализа-
цији, за шта је неопходно обезбедити дренажне елементе 
(риголе-каналете, канале);
– Чесме, фонтане и друге површине са водом, споменике 
и скулптуре треба дефинисати Пројектом пејзажноархи-
тектонског уређења;
– Врста и дизајн мобилијара треба да одговара стилу пеј-
зажног уређења планираног типа сквера;
– Сквер је потребно опремити стандардном инфра-
структуром (електична мрежа, водоводна мрежа, кишна 
канализациона мрежа) и системом за заливање; инфра-
структурну мрежу постављати на основу снимка посто-
јећег стања и валоризације вегетације, а у складу са де-
финисаним минималним дистанцама за поједине врсте 
инфраструктуре
– Није дозвољено ограђивање;

правила уређења у 
односу на лоцирање 
метро станице и 
приступа метро 
станици

– Када позиција метро станице улази у границу сквера, 
неопходно је да се иста позиционира на дубину која, по 
завршетку радова, обезбеђује садњу стабала, у слој зе-
мљишног супстрата дубине минимално 1,2 m, не рачина-
јући неопходне дренажне слојеве;
– Приступ (улаз/излаз) метро станици могуће је пози-
ционирати у скверу ЗП2-4 при чему исти треба да буде 
уклопљен у просторно-функционално и амбијентално 
уређење сквера;
– Све надземне објекте метро система треба оплеменити 
различитим вегетационим формама, а у складу са цело-
купним начином уређења и амбијентом простора;
– Нније дозвољена препарцелација сквера у којем су ло-
цирани метро станица и/или објекти метро система;
– Позиције вентилационих отвора одредити тако да не 
угрожавају површине планиране за дужи боравак кори-
сника.

технички услови – Обавезна је израда Пројекта пејзажноархитектонског 
уређења сквера;
– Примењивати дефинисане стандарде за уређење и озе-
лењавање у области пејзажне архитектуре („Уређење и 
озелењавање у области пејзажне архитектуре” и „Кров-
ни вртови и вртови тераса”).

7.9.3. Трг (ЗП3)
ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ТРГА (ЗП3-3)

намена – Јавна зелена површина – Трг;
грађевинска парцела – ЗП3-3 – Трг републике (око 6.682 m²);

– Тачна површина грађевинске парцеле биће утврђена 
након формирања у РГЗ-у. 
– Планом дефинисане границе наведене грађевинске 
парцеле није дозвољено мењати.

пејзажно-архитектонско 
обликовање

– Пејзажно-архитектонско уређење трга треба да је у 
складу са његовом величином, наменом објеката у непо-
средном окружењу и стилом њихове изградње, култур-
но-историјским контекстом и амбијенталним вредно-
стима, пешачким и колским кретањем и др;
– Постојећи Трг републике сачувати и унапредити;

дозвољени садржаји 
(елементи пејзажног 
уређења)

– Дозвољено је увођење следећих садржаја:
– биљни материјал (дрвенасте врсте, шибље, цветне вр-
сте, травњаци, покривачи тла, пузавице,...);
– површине за комуникацију (стазе, платои, степенице, 
рампе,...);
– вртно-архитектонски елементи (водене површине и 
елементи са водом, споменици, скулптуре,...);
– мобилијар и опрема (клупе, жардињере, корпе за от-
патке, канделабри); и
– комунална инфраструктура (осветљење, водоснабдева-
ње, канализација);
– Обим и врсту дозвољених садржаја треба прилагодити 
величини трга и пејзажно-архитектонском решењу;
– Дозвољено је максимално 70 % под површинама за ко-
муникацију;

правила уређења – За озелењавање користити декоративне лишћарске, 
зимзелене и четинарске врсте дрвећа, жбунасте врсте, 
цветне врсте (трајнице, перене, руже,...) и др., при чему 
треба поштовати следећа правила: користити аутохтоне 
врсте вегетације које припадају природној потенцијал-
ној вегетацији, прилагодљиве на локалне услове средине; 
дозвољено је користити примерке егзота за које је потвр-
ђено да се добро адаптирају условима средине; учешће 
лишћарских врста треба да је доминантно у односу на 
осталу вегетацију; користити расаднички произведене 
саднице високе дрвенасте вегетације; користити лисно 
декоративне и цветне форме жбунастих врста и сезон-
ског цвећа; избегавати инванзивне и алергене врсте; 
– Дрворедна стабла у оквиру трга треба да су школоване 
саднице лишћара, минималне висине 3,5 m, стабло чи-
сто од грана до висине од 2,5 m и прсног пречника нај-
мање 15 cm;
– За засторе користити декоративне, квалитетне и трајне 
материјале, безбедне за коришћење у свим временским 
условима;
– Пожељно је коришћење полупорозних и порозних за-
стора;
– Потребно је обезбедити 1–2% пада површина за кому-
никацију, чиме се омогућава дренажа површинских вода 
ка околном порозном земљишту или кишној канализа-
цији, за шта је неопходно обезбедити дренажне елементе 
(риголе-каналете, канале);
– Чесме, фонтане и друге површине са водом, споменике 
и скулптуре треба дефинисати Пројектном документа-
цијом за целокупни простор;
– Врста и дизајн мобилијара треба да одговара начину и 
стилу уређења целокупног простора;
– Трг је потребно опремити стандардном инфраструк-
туром (електична мрежа, водоводна мрежа, кишна кана-
лизациона мрежа) и системом за заливање; инфраструк-
турну мрежу постављати на основу снимка постојећег 
стања и валоризације вегетације, а у складу са дефиниса-
ним минималним дистанцама за поједине врсте инфра-
структуре;
– Није дозвољено ограђивање;

технички услови – Обавезна је израда Пројекта пејзажноархитектонског 
уређења трга.
– Примењивати дефинисане стандарде за уређење и озе-
лењавање у области пејзажне архитектуре („Уређење и 
озелењавање у области пејзажне архитектуре” и „Кров-
ни вртови и вртови тераса”).

ПРАВИЛА ЗА ПОДИЗАЊЕ (ИЗГРАДЊУ) И УРЕЂЕЊЕ НОВОГ ТРГА 
(ЗП3-1, ЗП3-2 и ЗП3-4)

намена – јавна зелена површина – Трг;
грађевинска парцела – ЗП3-1 – трг у Макишу (око 15.583 m²);

– ЗП3-2 – трг испред Сајма (око 14.624 m²);
– ЗП3-4 – трг на углу улица Надежде Петровић и Поже-
шке (око 470 m²)
– Тачна површина грађевинске парцеле биће утврђена 
након формирања у РГЗ-у. 
– Планом дефинисане границе наведене грађевинске 
парцеле није дозвољено мењати.

пејзажно-архитектонско 
обликовање

– Уређење трга треба да је у складу са величином, наме-
ном објеката у непосредном окружењу и стилом њихове 
изградње, функционалним контекстом, интензитетом 
саобраћаја дуж контактних саобраћајница и др;
– Уређење трга укомпоновати са положајем надземних 
објеката метро система;
– Уређењем трга треба постићи декоративност и репре-
зентативност простора;

дозвољени садржаји 
(елементи пејзажног 
уређења)

– Дозвољено је увођење следећих садржаја:
– биљни материјал (дрвенасте врсте, шибље, цветне вр-
сте, травњаци, покривачи тла, пузавице,...);
– површине за комуникацију (стазе, платои, степенице, 
рампе,...);
– вртно-архитектонски елементи (водене површине и 
елементи са водом, споменици, скулптуре,...);
– објекти (подземна метеро станица и надземни објекти 
метро система);
– мобилијар и опрема (клупе, жардињере, корпе за от-
патке, канделабри); и
– комунална инфраструктура (осветљење, водоснабдева-
ње, канализација);
– Дозвољена заступљеност објеката и површина за кому-
никацију на парцели је максимано 70 %;
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правила уређења – За озелењавање користити школоване саднице изра-
зитих декоративних својстава; аутохтоне врсте вегета-
ције које припадају природној потенцијалној вегетацији, 
прилагодљиве на локалне услове средине; дозвољено је 
користити примерке егзота за које је потврђено да се до-
бро адаптирају условима средине; користити лисно де-
коративне и цветне форме жбунастих врста и сезонског 
цвећа; избегавати инванзивне и алергене врсте;
– Приликом пројектовања површина за комуникацију 
потребно је уважити главне правце кретања;
– За засторе користити квалитетне, декоративне и трајне ма-
теријале, безбедне за коришћење у свим временским услови-
ма; пожељно је коришћење полупорозних и порозних застора;
– Потребно је обезбедити 1–2% пада површина за кому-
никацију, чиме се омогућава дренажа површинских вода 
ка околном порозном земљишту или кишној канализа-
цији, за шта је неопходно обезбедити дренажне елементе 
(земљане риголе, риголе-каналете, канале);
– Чесме, фонтане и друге површине са водом, споменике 
и скулптуре, врста и дизајн мобилијара треба да одгова-
ра стилу уређења трга;
– Трг је потребно опремити стандардном инфраструкту-
ром (електична мрежа, водоводна мрежа, кишна канали-
зациона мрежа) и системом за заливање
– Није дозвољено ограђивање;

правила уређења у 
односу на лоцирање 
метро станице и 
приступа метро 
станици

– Када позиција метро станице улази у границу трга, не-
опходно је да се иста позиционира на дубину која, по за-
вршетку радова, обезбеђује садњу стабала, у слој земљи-
шног супстрата дубине минимално 1,2 m, не рачинајући 
неопходне дренажне слојеве;
– Приступ (улаз/излаз) метро станици треба да буде 
уклопљен у просторно-функционално и амбијентално 
уређење трга;
– Све надземне објекте метро система треба оплеменити 
различитим вегетационим формама, а у складу са цело-
купним начином уређења и амбијентом простора;

технички услови – Обавезна је израда Пројекта пејзажноархитектонског 
уређења;
– Примењивати дефинисане стандарде за уређење и озе-
лењавање у области пејзажне архитектуре („Уређење и 
озелењавање у области пејзажне архитектуре” и „Кров-
ни вртови и вртови тераса”).

7.9.4. Зелене површине у отвореном стамбеном блоку (ЗП4)
ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА У ОТВОРЕНОМ 

СТАМБЕНОМ БЛОКУ (ЗП4-1)
намена – Јавна зелена површина – Зелена површина у отворе-

ном стамбеном блоку;
грађевинска парцела – ЗП4-1 – Зелена површина у отвореном стамбеном бло-

ку на углу Трговачке и Водоводске улице (око 5.059 m²);
– Тачна површина грађевинске парцеле биће утврђена 
након формирања у РГЗ-у. 
– Планом дефинисане границе наведене грађевинске 
парцеле није дозвољено мењати.

пејзажно-архитектонско 
обликовање

– Ееконструкцију јавних зелених површина у отвореним 
стамбеним блоковима треба извршити у стилу у ком су 
подигнуте;

дозвољени садржаји – У постојећим јавним зеленим површинама у отворе-
ним стамбеним блоковима дозвољено је увођење следе-
ћих садржаја:
– биљни материјал (дрвенасте врсте, шибље, цветне вр-
сте, травњаци, покривачи тла, пузавице,...);
– површине за комуникацију (стазе, платои, степенице, 
рампе);
– вртно-архитектонски елементи (трибине, зидови, воде-
не површине и елементи са водом, перголе, настрешице, 
риголе-каналете, канали,...);
– отворени терени за рекреацију (дечја игралишта, отво-
рени терени за активну и пасивну рекреацију, теретане 
на отвореном, трим стазе,...);
– мобилијар и опрема (клупе, столови, жардињере, корпе 
за отпатке, канделабри, опрема за дечја игралишта, пе-
шчаник, опрема за терене за рекреацију); и
– комунална инфраструктура (осветљење, водоснабдева-
ње, канализација,...);
– Садржаји треба да буду тематски концентрисани и да 
задовоље све старосне групе, при чему треба водити ра-
чуна о величини зелене површине и просторној повеза-
ности појединих делова;
– Није дозвољена изградња надземних и/или подземних 
објеката;

правила уређења – За потребе реконструкције обавезно урадити мануал 
валоризације (биоеколошка основа) постојеће вегетације;
– Потребно је сачувати постојећу физиолошки здраву 
вегетацију;
– Потребно је подмладити постојећу вегетацију у складу 
са просторним могућностима и пејзажним уређењем;
– За озелењавање користити лишћарске, зимзелене и 
четинарске дрвенастих и жбунасте врсте, цветне врсте 
(трајнице, перене, руже,...), травњаке, покриваче тла, пу-
завице и др., при чему треба поштовати следећа правила:
– користити аутохтоне врсте вегетације које припадају 
природној потенцијалној вегетацији, прилагодљиве на 
локалне услове средине;
– дозвољено је користити примерке егзота за које је по-
тврђено да се добро адаптирају условима средине;
– учешће лишћарских врста треба да је доминантно у од-
носу на осталу вегетацију;
– користити расаднички произведене саднице високе 
дрвенасте вегетације;
– користити лисно декоративне и цветне форме жбуна-
стих врста и сезонског цвећа;
– избегавати инванзивне и алергене врсте;
– дрворедна стабла треба да су школоване саднице ли-
шћара, минималне висине 3,5 m, стабло чисто од грана 
до висине од 2,5 m и прсног пречника најмање 15 cm;
– Обезбедити минимално 50% површине под крошњама 
дрвећа (ортогонална пројекција крошњи);
– Приликом реконструкције потребно је сачувати посто-
јећу матрицу стаза;
– Дозвољено је увођење нових површина за комуника-
цију под условом да не нарушавају основни стил уређе-
ња и да, заједно са теренима за рекреацију не прелазе 25 
% од укупне јавне зелене површине;
– За засторе користити квалитетне и отпорне материја-
ле, безбедне за коришћење у свим временским условима;
– Пожељно је коришћење полупорозних и порозних за-
стора;
– Потребно је обезбедити 1–2% пада површина за кому-
никацију и терена за рекреацију, чиме се омогућава дре-
нажа површинских вода ка околном порозном земљишту 
или кишној канализацији, за шта је неопходно обезбеди-
ти дренажне елементе (риголе-каналете, канале);
– Дозвољена је реконструкција постојећих и увођење но-
вих вртно-архитектонских елемената, под условом да не 
нарушавају основни стил пејзажног уређења;
– Дозвољена је реконструкција постојећих отворених те-
рена за рекреацију;
– Није дозвољено покривање или затварање терена за 
рекреацију (балони, монтажне конструкције,...);
– Дечија игралишта пројектовати у складу са прописа-
ним стандардима;
– Терени за рекреацију треба да су јавно доступни;
– Дозвољена је замена постојећег и постављање новог 
мобилијара и опреме у обиму који одговара основном 
стилу пејзажног уређења;
– Врста и дизајн мобилијара треба да одговара стилу пеј-
зажног уређења;
– Јавне зелене површине у отвореним стамбеним блоко-
вима потребно је опремити стандардном инфраструкту-
ром (електична мрежа, водоводна мрежа, кишна канали-
зациона мрежа) и системом за заливање;
– Инфраструктурну мрежу постављати на основу сним-
ка постојећег стања и валоризације вегетације, а у скла-
ду са дефинисаним минималним дистанцама за поједине 
врсте инфраструктуре.
– Није дозвољено ограђивање

технички услови – Обавезна је израда Пројекта пејзажно архитектонског 
уређења;
– Примењивати дефинисане стандарде за уређење и озе-
лењавање у области пејзажне архитектуре („Уређење и 
озелењавање у области пејзажне архитектуре” и „Кров-
ни вртови и вртови тераса”).

смернице за спровођење – До реализације прве линије метроа у циљу привреме-
ног заузећа због формирања градилишта, ограничено је 
коришћење предметне парцеле. Зона привременог за-
узећа дефинисана је на графичком прилогу бр. 11 „Еле-
менти детаљне разраде I фаза прве линије метро система 
– План грађевинских парцела са смерницама за спрово-
ђење” Р 1:1.000.
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7.9.5. Заштитни зелени појас (ЗП5)
ПРАВИЛА ЗА ПОДИЗАЊЕ (ИЗГРАДЊУ) И УРЕЂЕЊЕ НОВОГ ЗАШТИТНОГ 

ЗЕЛЕНОГ ПОЈАСА (ЗП5-1, ЗП5-2, ЗП5-3 и ЗП5-4)
намена – Јавна зелена површина – Заштитни зелени појас;

– Заштитни зелени појасеви дуж путне мреже у насеље-
ним деловима града;

грађевинска парцела – ЗП5-1 – Заштитни зелени појас у Макишкој улици (око 
2.000 m²);
– ЗП5-2 – Заштитни зелени појас у Поанкеровој улици 
(око 654 m²);
– ЗП5-3 – Заштитни зелени појас у Вишњичкој улици 
(око 1.762 m²);
– ЗП5-4 – Заштитни зелени појас у Вишњичкој улици 
(око 9.151 m²);
– Тачна површина грађевинске парцеле биће утврђена 
након формирања у РГЗ-у. 
– Планом дефинисане границе наведене грађевинске 
парцеле није дозвољено мењати.

пејзажно-архитектонско 
обликовање

– Планиране заштитне зелене појасеве треба пројектова-
ти као санитарно-заштитне засаде;
– Типови засада треба да буду појединачна (солитерна) 
стабла у комбинацији са шибљем (ЗП5-2), вишередни др-
вореди (ЗП5-3), дрвенасто-жбунасте групације и/или кон-
тинуални масиви лишћарских и четинарских дрвенастих 
и жбунастих врста (ЗП5-1 и ЗП5-4 уз Вишњичку улица);
– Обезбедити спратовност заштитног зеленог појаса 
употребном зељасте, жбунасте и дрвенасте вегетације;
– Распоред и структура вегетације заштитног зеленог 
појаса морају бити у корелацији са функцијом коју исти 
треба да обави;

правила уређења – Сачувати квалитетну дрвенасту вегетацију и интегри-
сати је у форму планираног заштитног зеленог појаса;
– За формирање заштитних зелених појасева примарно 
се користи биљни материјал (дрвенасте врсте, шибље, 
травњаци, покривачи тла);
– За озелењавање користити лишћарске, зимзелене и 
четинарске дрвенасте и жбунасте врсте, травњаке, по-
криваче тла, при чему треба поштовати следећа прави-
ла: користити аутохтоне врсте вегетације које припадају 
природној потенцијалној вегетацији, прилагодљиве на 
локалне услове средине; користити врста које каракте-
ришу изражене фитоценолошке и бактерицидне карак-
теристике; избегавати инванзивне и алергене врсте;
– Користити листопадне врсте дрвећа са јаком изданач-
ком снагом и густом крошњом, али и зимзелене и чети-
нарске врсте како би функционалност била остварена и 
у зимском периоду.
– Пожељно је ограђивање транспарентном оградом макси-
малне висине 1,2 m у циљу спречавања паркирања на зеленој 
површини, уколико то није решено издизањем тротоара;

правила уређења у 
односу на лоцирање 
метро станице и 
приступ метро станици

– Када позиција метро станице улази у границу планира-
ног заштитног зеленог појаса, неопходно је да се иста по-
зиционира на дубину која, по завршетку радова, обезбеђује 
садњу високих стабала, у слој земљишног супстрата дубине 
1,2 m до 2 m, не рачинајући неопходне дренажне слојеве;
– кроз ЗП5-1 треба формирати површину пешачку за ко-
муникацију (стаза, плато, степенице, рампе), минималне 
ширине 2 m, у циљу обезбеђивања приступа планира-
ном паркинг простору и метро станици, становницима 
Жаркова; целом дужином обезбедити потребан мобили-
јар (клупе, корпе за отпатке и канделабри);
– Приступе метро станици, као и друге објекте метро 
система, могуће је формирати у предметним заштитним 
зеленим појасевима;
– Све надземне објекте метро система треба оплеменити 
различитим вегетационим формама, а у складу са цело-
купним стилом и амбијентом простора;
– Вентилационе отворе формирати изван заштитне зоне 
коришћења, а у складу са извршеном анализом ризика;

технички услови – Обавезна је израда Пројекта пејзажноархитектонског 
уређења;
– Примењивати дефинисане стандарде за уређење и озе-
лењавање у области пејзажне архитектуре („Уређење и 
озелењавање у области пејзажне архитектуре” и др.).

7.9.6. Зелена површина у приобаљу Саве (ЗП6)
ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У ПРИОБАЉУ САВЕ (ЗП6-1)

намена – Јавна зелена површина – Зелена површина у приобаљу 
Саве;

грађевинска парцела – ЗП6-1 – зелена површина у приобаљу чукаричког ру-
кавца (око 6.662 m²);
– Тачна површина грађевинске парцеле биће утврђена 
након формирања у РГЗ-у. 
– Планом дефинисане границе наведене грађевинске 
парцеле није дозвољено мењати.

правила уређења – Потребно је урадити мануал валоризације (биоеколо-
шка основа) постојеће вегетације;
– Потребно је сачувати постојећу квалитетну вегетацију, 
подмладити новом и уклопити је у ново решење;
– За озелењавање користити аутохтоне врсте вегетаци-
је које припадају природној потенцијалној вегетацији, 
прилагодљиве на локалне услове средине; 
– Непосредно уз стазе, у зависности од просторних и 
техничких могућности, треба формирати дрвореде, као 
и непосредно уз планирани паркинг простор;
– Потребно је сачувати постојећу пешачку и бицикли-
стичку стазу; 
– За засторе користити квалитетне и трајне материјале, 
безбедне за коришћење у свим временским условима;
– Пожељно је коришћење полупорозних и порозних за-
стора;
– Потребно је обезбедити 1–2% пада површина за кому-
никацију чиме се омогућава дренажа површинских вода 
ка околном порозном земљишту или кишној канализа-
цији, за шта је неопходно обезбедити дренажне елементе 
(риголе-каналете, канали);
– Није дозвољена изградња надземних и/или подземних 
објеката и етажа;
– Елементе мобилијара поставити дуж шетне стазе на 
једнаким растојањима; врста и дизајн мобилијара треба 
да одговара стилу пејзажног уређења; изабрани мобили-
јар треба да задовољи естетске критеријуме у контексту 
историјски значајних простора;
– Како река Сава са обалском вегетацијом представља 
еколошки коридор и део је еколошке мреже РС од међу-
народног значаја, начин уређења треба ускладити са ме-
рама дефинисаним у Уредби о еколошкој мрежи („Слу-
жбени Гласник РС”, бр. 102/10);

(Услови ЈКП „Зеленило–Београд”, број 3420/1 од 29. јуна 
2020. године; Допуна Услова ЈКП „Зеленило–Београд”, бр. 
3434/1 од 13. априла 2021. године; Решење Завода за зашти-
ту природе Србије број 019-386/2 од 4. марта 2020. године; 
Решење Секретаријата за заштиту животне средине број 
501.2-21/2020 од 19. априла 2021. године)

7.10. Површине за објекте и комплексе јавних служби
(Графички прилог бр. 9 „Елементи детаљне разраде I фаза 

прве линије метро система – Планирана намена површина” 
Р 1:1.000 и графички прилог бр. 10 „Елементи детаљне раз-
раде I фаза прве линије метро система – Регулационо-ни-
велациони план са аналитичко-геодетским елементима за 

обележавање” Р 1:1.000)
ПОПИС ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА ОБЈЕКТЕ И 

КОМПЛЕКСЕ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Назив површине јавне намене Ознака грађ. 
парцеле Катастарске парцеле

Предшколска установа Ј1-1 КО Чукарица
Делови к.п.: 11912/1; 
11914/1; 11915/1; 
11916/1;

Установа примарне здравствене заштите Ј6-1 КО Чукарица
Делови к.п.: 11924/2; 
12588/1

Установа културе – Комплекс Старе Шеће-
ране

Ј9-1 КО Чукарица
Делови к.п.:10095, 
10098/1, 

Установа културе – Комплекс Старе Шеће-
ране

Ј9-2 КО Чукарица
Делови к.п.:10095, 

Установа културе – Комплекс Старе Шеће-
ране

Ј9-3 КО Чукарица
Делови к.п.:10095, 

Установа културе – Комплекс Старе Шеће-
ране

Ј9-4 КО Чукарица
Делови к.п.:10095, 

Установа културе – Комплекс Старе Шеће-
ране

Ј9-5 КО Чукарица
Делови к.п.:10095, 

Установа културе – Комплекс Старе Шеће-
ране

Ј9-6 КО Чукарица
Делови к.п.:10095, 

Установа културе – Комплекс Старе Шеће-
ране

Ј9-7 КО Чукарица
Делови к.п.:10095,

Установа културе – Комплекс Старе Шеће-
ране

Ј9-8 КО Чукарица
Делови к.п.:10095, 

Установа културе – Комплекс Старе Шеће-
ране

Ј9-9 КО Чукарица
Делови к.п.:10095, 
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Назив површине јавне намене Ознака грађ. 
парцеле Катастарске парцеле

Установа културе – Комплекс Старе Шеће-
ране

Ј9-10 КО Чукарица
Делови к.п.:10095, 

Установа културе – Комплекс Старе Шеће-
ране

Ј9-11 КО Чукарица
Делови к.п.:10095, 

Установа културе – Комплекс Старе Шеће-
ране

Ј9-12 КО Чукарица
Делови к.п.:10095, 

Установа културе – Комплекс Старе Шеће-
ране

Ј9-13 КО Чукарица
Делови к.п.:10095, 
10098/1, 

Установа културе – Комплекс Старе Шеће-
ране

Ј9-14 КО Чукарица
Делови к.п.:10095, 

Установа културе – Комплекс Старе Шеће-
ране

Ј9-15 КО Чукарица
Делови к.п.:10095, 
10258, 

Установа културе – Комплекс Старе Шеће-
ране

Ј9-16 КО Чукарица
Делови 
к.п.:10095,10258, 

Установа културе – Комплекс Старе Шеће-
ране

Ј9-17 КО Чукарица
Делови к.п.:10095, 
10098/1, 

Установа културе – Окретница и ложионица 
железничке станице

Ј9-18 КО Савски венац
Целе к.п.: 1508/394, 
1508//243, 1607/1, 
1606, 1605/1, 
1508/248, 1604, 
1508/249, 1508/250, 

Установа културе – Стара главна железничка 
станица

Ј9-19 КО Савски венац
Целе к.п.: 462/3, 
462/8, 1508/307, 1532, 
Делови к.п.: 811/3, 
1508/410, 

Установа културе – Стара главна железничка 
станица

Ј9-20 КО Савски венац
Целе к.п.: 1508/408, 
Делови к.п.:1508/410, 
1508/409, 811/3, 

Установа културе – Трг републике Ј9-21 КО Стари град
Целе к.п.: 2342/2, 
2342/3, 2343/2, 
Делови к.п.: 2341, 

Установа државне, градске и општинске 
управе

Ј10-1 КО Савски венац
Целе к.п.: 811/4, 1533, 
1508/407, 1508/309, 

Објекти посебне намене Ј11-1 КО Чукарица
Целе к.п.: 13092/15, 
13114/11, 13095/11, 
13093/9, 13103/7, 
13116/7, 13114/9, 
13104/4, 13094/9, 
13102/3, 13095/9, 
13103/3, 13110/4, 
13112/4, 13091/7, 
13111/5, 13093/8, 
13113/7, 13091/6, 
13095/10, 13113/11, 
13110/5, 13103/1, 
13118/5, 13113/10, 
13110/3, 13094/5, 
13118/6, 13095/4, 
13112/8, 13113/9, 
13094/4, 13104/1, 
13091/3, 13092/9, 
13113/6, 13113/8, 
13092/8, 13095/6, 
13114/10, 13111/7, 
13093/5, 13117/5, 
13112/3, 13094/6, 
13115/6, 13095/7, 
13112/5, 13112/7, 
13114/6, 13091/8, 
13114/5, 13093/7, 
13117/6, 13113/3, 
13118/7, 13104/3, 
13115/5, 13116/5, 
13093/6, 13095/3, 
13094/2, 13114/8, 
13094/7, 13111/6, 
13112/6, 13116/6, 
13092/7, 13110/2, 
13111/4, 13111/3, 
13117/1, 13115/1, 
13114/7, 13113/1, 
13115/7, 13113/5,

Назив површине јавне намене Ознака грађ. 
парцеле Катастарске парцеле

13093/1, 13095/1, 
13112/1, 13116/1, 
13111/1, 13114/1, 
13110/1, 13092/5,
Делови к.п.: 
13093/11, 13093/13, 
13094/11, 13103/4, 
13101/2, 13095/8, 
13111/2, 13104/2, 
13118/3, 13117/3, 
13102/2, 13115/3, 
13116/3, 13105/2, 
13105/3, 13114/3, 
13091/2

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских и 
грађевинских парцела из текстуалног и графичког дела пла-
на, важе бројеви катастарских и грађевинских парцела из 
графичког прилога бр. 11 „Елементи детаљне разраде I фаза 
прве линије метро система – План грађевинских парцела са 
смерницама за спровођење” Р 1:1.000.

Напомена: Као минимално растојање примењује се 
вредност која зависи од висине објекта. У случајевима када 
је вредност која зависи од висине објекта мања од наведе-
ног минимално дозвољеног растојања у метрима мора се 
применити дато растојање у метрима.

7.10.1. Предшколске установе (Ј1)
Детаљном разрадом прве фазе прве линије метро систе-

ма у оквиру целине А, не планира се повећање броја станов-
ника у односу на планиране становнике Планом детаљне 
регулације дела Макишког поља („Службени лист Града 
Београда”, број 153/20).

Планирана предшколска установа максималног капаци-
тета 270 корисника у целини А, блоку 6, намењена је за ста-
новнике насеља Макиш у складу са Планом детаљне регула-
ције дела Макишког поља („Службени лист Града Београда”, 
број 153/20).

грађевинска парцела – Планом је дефинисана грађевинска парцела предшкол-
ске установе Ј1-1, у блоку 6, оријентационе површине 4 
760 m²;
– Тачна површина грађевинске парцеле биће утврђена 
након формирања у РГЗ-у. 
– Планом дефинисану грађевинску парцелу није дозво-
љено мењати.

намена – Предшколска установа;
– Организовани дневни боравак (васпитање, образова-
ње и здравствена заштита) деце предшколског узраста – 
комбинована дечја установа – јасле, вртић и ППП;
– У оквиру објекта могуће је организовати и припремни 
предшколски програм (ППП).

број објеката – Дозвољена је изградња више објеката на парцели;
– На парцели није дозвољена изградња помоћних обје-
ката.

положај објекта на 
парцели

– Уколико се планира више објеката на парцели расто-
јање објеката у односу на фасаду са отворима мора бити 
најмање 1 висина венца вишег објекта, а у односу на фа-
саду без отвора 1/2 те висине. 
– Објекти су по положају слободностојећи; 
– Није обавезно постављање објеката или делова објека-
та на грађевинску линију, већ у оквиру зоне грађења која 
је дефинисана грађевинском линијом на графичком при-
логу бр 10. Регулационо-нивелациони план са аналитич-
ко-геодетским елементима за обележавање – I фаза прве 
линије метро система.

индекс заузетости 
парцеле

– Максимални индекс заузетости је 30%;
– Применом параметара остварује се норматив од 17,62 
m² парцеле по кориснику;
– При дефинисању укупне БРГП објекта користити нор-
матив 6,5–7,5 m² БРГП по кориснику.

висина објекта – Максимална кота венца објеката је 9 m у односу нулту 
коту.
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кота пода приземља – Кота пода приземља планираних објеката не може 
бити нижа од коте терена;
– Кота пода приземља може бити максимум 1,2 m виша 
од нулте коте, а приступ приземљу мора бити прилаго-
ђен дечијим колицима, односно особама са смањеном 
способношћу кретања, у складу са Правилником о тех-
ничким стандардима планирања, пројектовања и из-
градње објеката којима се осигурава несметано кретање 
и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама („Службени гласник РС”, број 22/15).

услови за слободне и 
зелене површине

Слободне и зелене површине треба да задовоље следеће 
критеријуме:
– Задовољити норматив од најмање 10 m² отвореног и 
зеленог простора по детету (3 m²/детету за уређене трав-
нате површине и минимум 5 m²/детету за игралишта).
– Садни материјал мора бити високих биолошких и декора-
тивних вредности. Биљке не смеју да имају токсичне делове, 
бодље, не смеју да буду са списка најпознатијих алергена, ме-
доносне врсте и друге које због својих карактеристика, могу 
да изазову нежељене ефекте. Задржати постојећу вредну 
вегетацију која испуњава претходно наведене критеријуме.
– Неопходно је обезбедити 1–2% пада застртих повр-
шина (стаза, платоа, игралишта) и дренажне елементе 
којима ће се вишак површинских вода водити ка кишној 
канализацији.
– Обавезна је израда Пројекта спољног уређења, за који 
је потребно прибавити услове ЈКП „Зеленило–Београд”.

решење паркирања и 
приступ

– Потребан број паркинг места обезбедити на основу 
норматива 1ПМ на 1 групу деце у оквиру регулације 
планиране саобраћајнице Нова 28 како је дефинисано 
Планом детаљне регулације дела Макишког поља („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 153/20)
– Колски и пешачки приступ остварити са ободних сао-
браћајница Нова 13 и Нова 28.

архитектонско 
обликовање

– Пројектовање, организацију и реализацију објекта 
предшколске установе урадити у складу са Правилником 
о ближим условима за оснивање, почетак рада и обавља-
ње делатности предшколске установе („Службени гла-
сник РС – Просветни гласник”, брoj 1/19);
– При пројектовању потребно је обратити пажњу да је за 
групне собе (собе у којој бораве деца) најповољнија ју-
жна оријентација;
– Максимално користити алтернативне изворе енергије;
– При планирању и реализацији комплекса предшколске 
установе максимално користити нова техничка и техно-
лошка решења у циљу енергетски ефикасније градње.
– Кров планирати као раван, односно плитак коси кров 
(до 15°) са одговарајућим кровним покривачем. 

услови за ограђивање 
парцеле

– Обавезно је ограђивање комплекса оградом максималне 
висине 1,5 m (зидани део максималне висине 0,6 m). Могу-
ћа је комбинација зелене – живе и транспарентне ограде.

минимални степен 
опремљености 
комуналном 
инфраструктуром 

– Објекат мора имати прикључак на водоводну, канали-
зациону, електроенергетску и телекомуникациону мре-
жу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтерна-
тивни извор енергије.

инжењерско-геолошки 
услови

– Планирана предшколска установа ће се налазити у ин-
жењерско-геолошком рејону IIБ1 који је окарактерисан 
као условно повољан за урбанизацију.
– Фундирање објеката извести на армирано-бетонским 
темељним плочама (или контра плочама). 
– Саобраћајнице и паркинг простори се могу градити 
на стабилизованој подлози (рефулираном песку) уз аде-
кватну коловозну конструкцију.
– Канали за инфраструктуру се могу запуњавати ре-
фулираним песком или шљунком ако се ради по траси 
саобраћајница уз обавезну заштиту стабилности канала 
дубљих од 1 m. 
– За сваки планирани објекат неопходно је урадити де-
таљна геолошка истраживања а све у складу са Законом 
о рударству и геолошким истраживањима („Службени 
гласник РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

смернице за спровођење – У зони заштите деонице постојећег далековода 110 kV, 
није дозвољена изградња објеката до његовог каблирања, 
осим јавних саобраћајних површина са припадајућом ин-
фраструктуром и инфраструктурних објеката. За изград-
њу објеката у заштитном појасу потребна је сагласност 
власника вода, односно АД „Електромрежа Србије”.
– На деловима грађевинских парцела која су ван зоне 
заштите дозвољава се фазна реализација планираних 
садржаја 
– До реализације прве линије метроа у циљу привреме-
ног заузећа због формирања градилишта, ограничено је 
коришћење предметне парцеле и није дозвољена изград-
ња. Зона привременог заузећа дефинисана је на графич-
ком прилогу бр. 11 „Елементи детаљне разраде I фаза 
прве линије метро система – План грађевинских парцела 
са смерницама за спровођење” Р 1:1.000.

посебни услови – Потребно је обезбедити одговарајуће заштитне маске 
или изолационе апарате за дисање и заштитна одела, за 
све запослене и посетиоце планираног објекта на уда-
љености од 1 100 m од места хемијског удеса са опасном 
материјом – хлор као што је приказано на графичком 
прилогу бр. 11 „Елементи детаљне разраде I фаза прве 
линије метро система – План грађевинских парцела са 
смерницама за спровођење” Р 1:1.000.

7.10.2. Установе примерне здравствене заштите (Ј6)
Планирана установа примерне здравствене заштите на-

мењена је за становнике насеља Макиш у складу са Планом 
детаљне регулације дела Макишког поља („Службени лист 
Града Београда”, број 153/20).

грађевинска парцела – Планом је дефинисана грађевинска парцела Ј6-1, у Бло-
ку 8 оријентационе површине 3.000 m²,
– Тачна површина грађевинске парцеле биће утврђена 
након формирања у РГЗ-у. 
– Планом дефинисане границе наведене грађевинске 
парцеле није дозвољено мењати.

намена – Установа примарне здравствене заштите
број објеката – Дозвољена је изградња једног објекта на парцели..

– Није дозвољена изградња помоћних објеката изузев 
објеката у функцији техничке инфраструктуре.

положај објекта на 
парцели

– Објекат је по положају слободностојећи; 
– Није обавезно постављање објекта или делова објекта 
на грађевинску линију, већ у оквиру зоне грађења која је 
дефинисана грађевинском линијом на графичком при-
логу бр 10. Регулационо-нивелациони план са аналитич-
ко-геодетским елементима за обележавање – I фаза прве 
линије метро система.

индекс заузетости 
парцеле

– Максимални индекс заузетости на парцели је 50%. 

висина објекта – Максимална висина венца објекта је 12 m, у односу на 
нулту коту.

кота пода приземља – Кота пода приземља планираних објекта не може бити 
нижа од коте терена;
– Кота пода приземља може бити максимално 0,2 m 
виша од од нулта коте. 
– Приступ објекту мора бити прилагођен особама са 
смањеном способношћу кретања у складу са Правилни-
ком о техничким стандардима планирања, пројектовања 
и изградње објеката којима се осигурава несметано кре-
тање и приступ особама са инвалидитетом, деци и ста-
рим особама („Службени гласник РС”, број 22/15).

услови за слободне и 
зелене површине

– Минимални проценат зелених и слободних површина 
на парцели је 50%.
– Минимални проценат зелених површина у директном 
контакту са тлом на парцели је 30%.
– Композиционо решење зелених површина прилагоди-
ти карактеру и просторној организацији објеката. Обо-
дом комплекса, а непосредно уз саобраћајнице, треба 
формирати зелени заштитни појас дрвећа и шибља.
– Планирати садњу доминантно дрвенасте вегетације. 
При избору биљних врста дати предност врстама са већим 
транспирационим капацитетом и дужим вегетационим 
периодом. Користити биљке са одређеним санитарним де-
ловањем (фитонцидне и бактерицидне врсте). Користити 
дрвеће које је издржљиво у градским условима, оно које 
брже расте, а има дужи вегетациони период, као и оно које 
је отпорније према болестима. Предвидети засену повр-
шина за паркирање (свако треће паркинг место).
– Користити квалитетно поплочање, безбедно за кори-
шћење у свим временским условима. Вишак атмосфер-
ске воде са застртих површина помоћу нагиба (1–3%) и 
дренажних елемената водити ка најближем прикључку 
канализације.
– Простор опремити основним мобилијаром: клупе, 
канте за отпатке и расвета.
– Формирати рампе са рукохватима за кретање инвалид-
них лица.
– Обавезно је чување постојеће вредне вегетације (израдом 
Мануала валоризације вегетације). За евентуалну сечу од-
раслих, вредних примерака дендрофлоре потребно је при-
бавити сагласности надлежних институција и комисија.
– Обавезна је израда Пројекта спољног уређења, за који 
је потребно прибавити услове ЈКП „Зеленило–Београд”.

саобраћајни приступ и 
решење паркирања

– Паркирање возила решити у оквиру припадајуће пар-
целе према нормативу 1ПМ на 4 запослена.
– Колски и пешачки приступ обезбедити са ободних 
улица односно са саобраћајница Нова 13 и Нова 28.
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архитектонско 
обликовање

– При изградњи потребно је примењивати савремена ар-
хитектонска решења која треба да буду у складу са функ-
цијом објекта.
– Максимално користити нова техничка и технолошка 
решења у циљу енергетски ефикасније градње.
– Кров планирати као раван, односно плитак коси кров 
(до 15°) са одговарајућим кровним покривачем.

услови за ограђивање 
парцеле

– Дозвољено је ограђивање комплекса оградом макси-
малне висине 1,4 m (зидани део максималне висине 0,9 
m) или живом зеленом оградом.

минимални степен 
опремљености 
комуналном 
инфраструктуром 

– Објекат мора имати прикључак на водоводну, канали-
зациону, електроенергетску и телекомуникациону мре-
жу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтерна-
тивни извор енергије.

инжењерско-геолошки 
услови

– Планирана Установа примарне здравствене заштите у бло-
ку 8 ће се налазити у инжењерско-геолошком рејону IIБ1 
који је окарактерисан као условно повољан за урбанизацију.
Фундирање објеката извести на армирано-бетонским 
темељним плочама (или контра плочама). При фунди-
рању на шиповима применити бушене шипове осло-
њене и укљешене у алувијално-језерским шљунковима 
дужине око 18 m. Саобраћајнице и паркинг простори се 
могу градити на стабилизованој подлози (рефулираном 
песку) уз адекватну коловозну конструкцију. Канали за 
инфраструктуру се могу запуњавати рефулираним пе-
ском или шљунком ако се ради по траси саобраћајница 
уз обавезну заштиту стабилности канала дубљих од 1 m. 
– За планирани објекат неопходно је урадити детаљна 
геолошка истраживања а све у складу са Законом о ру-
дарству и геолошким истраживањима („Службени гла-
сник РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

смернице за спровођење – У зони заштите деонице постојећег далековода 110 kV, 
није дозвољена изградња објеката до његовог каблирања, 
осим јавних саобраћајних површина са припадајућом ин-
фраструктуром и инфраструктурних објеката. За изград-
њу објеката у заштитном појасу потребна је сагласност 
власника вода, односно АД „Електромрежа Србије”.
– На деловима грађевинских парцела која су ван зоне зашти-
те дозвољава се фазна реализација планираних садржаја 
– До реализације прве линије метроа у циљу привреме-
ног заузећа због формирања градилишта, ограничено 
је коришћење предметне парцеле и није дозвољена из-
градња. Зона привременог заузећа дефинисана је на на 
графичком прилогу бр. 11 „Елементи детаљне разраде 
I фаза прве линије метро система – План грађевинских 
парцела са смерницама за спровођење” Р 1:1.000.

посебни услови – Потребно је обезбедити одговарајуће заштитне маске 
или изолационе апарате за дисање и заштитна одела, за 
све запослене и посетиоце планираног објекта на уда-
љености од 1 100 m од места хемијског удеса са опасном 
материјом – хлор као што је приказано на графичком 
прилогу бр. 11 „Елементи детаљне разраде I фаза прве 
линије метро система – План грађевинских парцела са 
смерницама за спровођење” Р 1:1.000.

За предметни план је обављена сарадња и добијени 
услови Секретаријата за здравство II-01 бр. 50-45/2020 од 
12. фебруара 2020. године

7.10.3. Установе културе (Ј9)
Установа културе – Комплекс Старе Шећеране

Постојећи комплекс Старе Шећеране се састоји од пар-
ковске површине ЗП1-3, објеката установе културе Ј9-1 до 
Ј9-17 и саобраћајне површине – метро.

Правила за уређење Парка у комплексу Старе Шећеране 
(ЗП1-3) дефинисана су у поглављу 7.9.1. ПАРК (ЗП1).

грађевинска парцела – Планом су дефинисане грађевинске парцеле:
– Ј9-1 у Блоку 16, оријентационе површине 809 m²;
– Ј9-2 у Блоку 16, оријентационе површине 677 m²;
– Ј9-3 у Блоку 16, оријентационе површине 906 m²;
– Ј9-4 у Блоку 16, оријентационе површине 270 m²;
– Ј9-5 у Блоку 16, оријентационе површине 665 m²;
– Ј9-6 у Блоку 16, оријентационе површине 1.100 m²;
– Ј9-7 у Блоку 16, оријентационе површине 578 m²;
– Ј9-8 у Блоку 16, оријентационе површине 1.927 m²;
– Ј9-9 у Блоку 16, оријентационе површине 828 m²;
– Ј9-10 у Блоку 16, оријентационе површине 1.720 m²;
– Ј9-11 у Блоку 16, оријентационе површине 2.137 m²;
– Ј9-12 у Блоку 16, оријентационе површине 10.172 m²;
– Ј9-13 у Блоку 16, оријентационе површине 3.713 m²;
– Ј9-14 у Блоку 16, оријентационе површине 1.356 m²;
– Ј9-15 у Блоку 16, оријентационе површине 2.060 m²;

– Ј9-16 у Блоку 16, оријентационе површине 452 m²;
– Ј9-17 у Блоку 16, оријентационе површине 1.564 m².
– Тачна површина грађевинске парцеле биће утврђена 
након формирања у РГЗ-у. 
– Планом дефинисане грађевинске парцеле није дозво-
љено мењати.

намена – Установа културе.
– Планирани су садржаји из области културе и култур-
не едукације: музејске поставке, галерије и изложбени 
простори, позоришта, биоскопи, библиотеке, уметничке 
колоније, уметничке и едукативне радионице, специја-
лизовани центри (научни центри, високообразовне ин-
ституције) и креативна индустрија (музичка, филмска и 
графичка индустрија, дизајн, радио и телевизија, мода, 
стари занати…) која нема емисију штетних продуката 
(дозвољене су делатности које не угрожавају квалитет 
животне средине, не емитују загађујуће материје у ва-
здух и непријатне мирисе, не загађују земљиште и воде и 
нису извор повишеног нивоа буке)

компатибилна намена – Комерцијалне зоне – комерцијални садржаји као што 
су угоститељски објекти, трговина (производи у домену 
културе – књиге, носачи звука, производи везани за сли-
карство и народну радиност, уметнички производи – ке-
рамира, таписерија и сл.), продавнице сувенира и рекла-
мног материјала, на начин да се не наруше споменичке и 
амбијенталне вредности комплекса.
– Однос основне и компатибилне намене, на нивоу 
објекта је од 100:0% до 80:20%.

заштићени објекти и 
целине

– Постојећи комплекс Старе Шећеране је од посебног 
интереса и припада просторно културно историјској це-
лини Топчидер која је културно добро од изузетног зна-
чаја са третманом примене строгих мера заштите у циљу 
очувања урбанистичке и архитектонске аутентичности 
простора.
– Постојећи објекти од посебног интереса за заштиту су:
– Машинска хала и топлана – Шећерана – Ј9-12;
– Преносна дизалица са траком – објекат који повезује 
Ј9-6 и Ј9-12;
– Сушара – Ј9-6;
– Магацин техничког материјала – Ј9-5;
– Чиновнички станови – Ј9-3;
– Ресторан „Шећерац” – Ј9-1;
– Стамбени објекат уз трамвајску пругу – Касарна – Ј9-
11.
– Постојећи објекти од интереса за заштиту су:
– Машинска радионица Фабрике шпиритуса и квасца – 
Ј9-15;
– Два стамбена објекта – Ј9-2 и Ј9-4;
– Управа Фабрике шећера „Димитрије Туцовић” – Ј9-7;
– Коцкара – Ј9-14;
– Магацини – Ј9-8 и Ј9-10;
– Фабрика шпиритуса и квасца – Ј9-13;
– Помоћни објекат – погон за сточни квасац – Ј9-17
– Јавни споменици:
– Биста Димитрија Туцовића – 1
– Споменик погинулим штрајкачима током НОБ-а – 2

положај објекта на 
парцели

– Објекти се задржавају у постојећем положају.
– Само на парцели Ј9-9 је дозвољена изградња.

висина објекта – Задржава се постојећа висина објеката осим за објекат 
који је планиран за замену (Ј9-9). Његова максимална 
планирана висина венца је 11 m.
– Посебним условима Републичког завода за заштиту 
споменика културе дефинисаће се висина слемена објек-
та Ј9-9.

кота пода приземља – Коту пода приземља дефинисати Урбанистичким про-
јектом, као и начин денивелације.
– Приступ објекту мора бити прилагођен особама са 
смањеном способношћу кретања у складу са Правилни-
ком о техничким стандардима планирања, пројектовања 
и изградње објеката којима се осигурава несметано кре-
тање и приступ особама са инвалидитетом, деци и ста-
рим особама („Службени гласник РС”, број 22/15).

нова изградња – Дозвољена је замена објекта са ознаком Ј9-9 једним 
објектом према посебним условима Републичког завода 
за заштиту споменика културе.
– Обавезно је постављање објекта на грађевинску линију.
– Максимална БРГП објекта је 2.500 m².

правила и услови 
за интервенције на 
постојећим објектима

– Сви постојећи објекти који су предвиђени за заштиту 
и јавни споменици задржавају се и приказани су на гра-
фичком прилогу бр. 10 Регулационо-нивелациони план 
са аналитичко-геодетским елементима за обележивање 
– I фаза прве линије метро система.
– На овим објектима примењују се поступци конзерва-
ције, ревитализације, санације, адаптације, рестаурације 
и реконструкције.
– Не дозвољава се доградња и надградња објеката, одно-
сно промена габарита;
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– Објекти од посеног интереса за заштиту на којима се 
предузимају конзерваторске мере у циљу очувања спољ-
ног изгледа и унутрашњег простора чувати у максимал-
ној мери и према степену очуваности структуре и делова 
опреме некадашњег технолошког система производње. 
Дозвољавају се интервенције на просторној структури 
унутрашњости ради обезбеђења функционалних усло-
ва за одвијање планираних намена. Обим интервенција 
утврдиће се сваким пројектом појединачно, према зате-
ченој ситуацији на објекту.
– Објекти од интереса за заштиту подлежу конзерватор-
ским условима чувања спољног изгледа и у мањој мери 
унутрашњег простора. Промена намене је пожељна и за 
задовољавање нових потреба ради омогућавања већег 
степена интервенција на адаптацији ентеријера.
– Планирана је рестаурација постојећих споменика.

саобраћајни приступ и 
решење паркирања

– Паркирање возила решити у оквиру комплекса Старе 
Шећеране према нормативу:
– за трговину – 1ПМ на 66 m² БРГП;
– за пословање – 1ПМ на 80 m² БРГП;
– угоститељство – 1ПМ на два стола са по четири сто-
лице;
– биоскопи и позоришта – 1ПМ на 4,5 седишта;
– библиотеке – 1ПМ на 3 запослена;
– галерије – 1ПМ на 25 m² БРГП;
– музеје – 1ПМ на 6,5 укупно запослених.
– Паркирање за постојеће објекте решити уз саобраћајни-
цу САО-1, а за новопланирани објекат у оквиру објекта.
– Колски и пешачки приступ обезбедити са Радничке ули-
це и саобраћајнице САО1 уз сарадњу са Секретаријатом 
за саобраћај и Секретаријатом за јавни градски превоз.
– Приликом планирања интерних саобраћајница водити 
рачуна да се саобраћајнице буду предвиђене за пешачки 
и делом за мирујући и сервисни саобраћај. Не дозвољава 
се формирање транзитних саобраћајница. Паркирање у 
потпуности решити за објекат за који се планира замена 
а за постојеће објекте у мери која не нарушава просторну 
целовитост и амбијент комплекса.
– У комплексу је могуће планирати подземне гараже.
– Решење паркирања дефинисати Урбанистичким про-
јектом.

архитектонско 
обликовање

– У комплексу „Стара Шећерана” спровести највише 
стандарде урбано-архитектонског и пејзажног обликова-
ња које је примерено амбијенту културно-историјске це-
лине, споменичком статусу и планираној намени. Објекти 
морају представљати јединствену функционално-естетску 
целину како на нивоу појединачних групација, тако и 
комплекса у целини. Приликом изградње објекта за кога 
се планира замена и интервенцијама на постојећим објек-
тима користити високо квалитетне материјале.
– Урбани мобилијар (светиљке, клупе за одмор, корпе за 
отпатке, информативне табле и Службени) мора бити на-
менски дизајниран, израђен од квалитетних материјала, 
усаглашен са архитектуром објеката, специфичном наме-
ном комплекса и амбијентом културно-историјске целине.
– Посебним условима Републичког завода за заштиту 
споемника културе дефинисаће се архитектонско обли-
ковање новог објекта на парцели Ј9-9.

услови за ограђивање 
парцеле

– Дозвољено је ограђивање комплекса према условима и уз са-
гласност Републичког завода за заштиту споменика културе.
– Није дозвољено ограђивање појединачних или група-
ција објеката са припадајућом околином у оквиру грађе-
винског комплекса.
– Максимална висина ограде је 1,4 m (зидани парапетни 
део максималне висине 0,6 m). 
– Није дозвољено ограђивање комплекса нетранспарент-
ном, односно зиданом оградом.

минимални степен 
опремљености 
комуналном 
инфраструктуром 

– Објекти морају имати прикључак на водоводну, ка-
нализациону, електроенергетску и телекомуникациону 
мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други ал-
тернативни извор енергије.

инжењерско-геолошки 
услови

– Блок 16 у коме се налазе постојеће установе културе се 
налази у инжењерско-геолошком рејону IIБ1 који обу-
хвата вештачки насуте делове терена алувијалне равни 
Саве. Коришћење ових терена при урбанизацији захте-
ва потпуније дефинисање својстава терена у зони самог 
објекта у зависности од типа објекта и режима градње. 
Због високог нивоа подземне воде и мале носивости на-
сутих и алувијалних седимената овај део терена сврстан 
је у условно повољне терене при урбанизацији.
– Терен изграђују алувијалне наслаге фације мртваја, по-
водња и корита, преко којих су насуте творевине разли-
чите дебљине (и преко 5 m). Висок ниво подземних вода 
(73–73.5 mnv, краткотрајно и до коте 74 mnv) условљава 
израду објеката без подрумских просторија или уколико 
се планирају подрумске просторије обавезна је заштита 
објекта од утицаја високог нивоа подземне воде израдом 
када, упојних бунара итд. Објекте треба нивелационо тако

поставити да им кота најнижег пода буде изнад коте 74 mnv 
или се заштита објекта мора извести изнад коте 73.5 mnv.
– Oбјекaт за који се планира замена треба фундирати 
плитко – изнад нивоа подземне воде. Извести детаљна 
геолошка истраживања којима би се одредио оптималан 
начин и дубина фундирања а све у складу са Законом о 
рударству и геолошким истраживањима („Службени 
гласник РС”, број 101/15, 95/18 и 40/21).

смернице за спровођење – Обавезна је израда Урбанистичког пројекта за ком-
плекс Старе Шећеране након израде јавног урбанистич-
ко-архитектонског конкурса који треба да обухвати и 
грађевинске парцеле СП3, СП4, ЈЗП3 и ГП1 које су дефи-
нисане Планом детаљне регулације просторно културно 
историјске целине Топчидер – фаза II, целина 1, Градске 
општине Чукарица и Савски венац („Службени лист 
Града Београда”, број 98/16).
– Неоходна је сарадња са надлежном институцијом – Ре-
публички завод за заштиту споменика културе при изра-
ди урбанистичког пројекта.

Установа културе – Окретница и ложионица железничке 
станице

грађевинска парцела – Планом је дефинисана грађевинска парцела Ј9-18 у 
блоку 20, оријентационе површине 22.637 m²;
– Тачна површина грађевинске парцеле биће утврђена 
након формирања у РГЗ-у. 
– Планом дефинисану грађевинску парцелу није дозво-
љено мењати.

намена – Установа културе – мултифункционални хаб.
– Планирани су садржаји из области културе и културне 
едукације: центар сценске уметности, музејске поставке, 
галерије и изложбени простори, позоришта, биоскопи, 
библиотеке, уметничке колоније, уметничке и едукатив-
не радионице, специјализовани центри (научни центри, 
високообразовне институције) и креативна индустрија.
– У оквиру парцеле дозвољена је изградња приступа пла-
нираној метро станци Мостар.

заштићени објекти и 
целине

– Окретница и ложионица железничке станице је у про-
цедури утврђивања за културно добро, па је за заштиту, 
реконструкцију, изградњу и остваривање нове функци-
је објекта и простора неопходна непосредна сарадња са 
Заводом за заштиту споменика културе града Београда.

број објеката – Дозвољена је изградња више објеката на парцели.
– Није дозвољена изградња помоћних објеката.

положај објекта на 
парцели

– Објекти су по положају слободностојећи; 
– Уколико се планира више објеката на парцели расто-
јање објеката у односу на фасаду са отворима мора бити 
најмање 1 висина венца вишег објекта, а у односу на фа-
саду без отвора 1/2 те висине. 
– Није обавезно постављање објеката или делова објека-
та на грађевинску линију, већ у оквиру зоне грађења која 
је дефинисана грађевинском линијом.

висина објекта – Максимална висина венца објекта је 12 m.
кота пода приземља – Кота пода приземља планираних објеката не може 

бити нижа од коте терена;
– Кота пода приземља може бити максимално 0,2 m 
виша од од нулта коте. 
– Приступ објекту мора бити прилагођен особама са 
смањеном способношћу кретања у складу са Правилни-
ком о техничким стандардима планирања, пројектовања 
и изградње објеката којима се осигурава несметано кре-
тање и приступ особама са инвалидитетом, деци и ста-
рим особама („Службени гласник РС”, број 22/15).

индекс заузетости 
парцеле

– Максимални индекс заузетости на парцели је 30%. 

максимална БРГП – Максимална БРГП објекта је 7.000 m².
правила и услови 
за интервенције на 
постојећим објектима

– Постојећи објекти на парцели могу се реконструиса-
ти или доградити у оквиру дозвољених урбанистичких 
параметара и правила грађења у складу са условима и 
мерама заштите Завода за заштиту споменика културе 
града Београда.
– Доградња и реконструкција постојећих објеката могу-
ћа је уз претходни увид у геомеханичку и статичку до-
кументацију и пројекат изведеног стања у циљу провере 
носивости и слегања, као и провере конструктивних еле-
мената објекта.
– На постојећим објектима, у случају да нису у складу 
са дефинисаним правилима грађења и урбанистичким 
параметрима (индекс заузетости, висина објекта, однос 
према грађевинској линији), дозвољена је адаптација, 
санација, инвестиционо и текуће одржавање објекта у 
постојећем габариту.
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услови за слободне и 
зелене површине

– Минимални проценат зелених и слободних површина 
на парцели је 70%.
– Минимални проценат зелених површина у директном 
контакту са тлом на парцели је 30%.
– Композиционо решење зелених површина прилагоди-
ти карактеру и просторној организацији објеката. 
– Пејзажно архитектонским уређењем простора подр-
жати основну замисао организације укупног комплекса 
као низа сцена које би омогућиле различите уметничке и 
сценске активности.
– Зелене површине примарно треба да остваре декора-
тивну функцију.
– Биљне врсте за озелењавање треба да су репрезента-
тивне и школоване саднице високе дрвенасте вегетације, 
лисно декоративне и цветне форме жбуња, сезонско цве-
ће и травнате површине, организоване у композиције и 
партерно уређење.
– Користити аутохтоне врсте вегетације које припадају 
природној потенцијалној вегетацији, прилагодљиве на 
локалне услове средине; могуће је користити примерке 
егзота за које је потврђено да се добро адаптирају усло-
вима средине; избегавати инванзивне и алергене врсте.
– Дрворедна стабла у деловима појединих јавних зелених 
површина треба да су школоване саднице лишћара, ми-
нималне висине 3,5 m, стабло чисто од грана до висине 
од 2,5 m и прсног пречника најмање 15 cm.
– Обезбедити 1–2% пада површина за комуникацију, 
чиме се омогућава дренажа површинских вода ка окол-
ном порозном земљишту или кишној канализацији, за 
шта је неопходно обезбедити дренажне елементе (земља-
не риголе, риголе-каналете, канале).
– За поплочавање стаза и платоа користити висококва-
литетне и декоративне материјале у складу са амбијен-
талним окружењем, безбедне за коришћење у свим вре-
менским приликама.
– Користити висококвалитетан и добро дизајниран мо-
билијар.
– Обезбедити осветљење зелене површине, а изворе све-
тлости усмерити ка тлу.
– Паркинг простор треба засенити дрворедним садница-
ма, садњом 1 стабла на свака 2–3 паркинг места (у зави-
сности од оријентације паркинг места, подужно, косо и/
или управно, као и одабира врста дрвећа).
– Обавезна је израда Пројекат пејзажног уређења сло-
бодних и зелених површина, у складу са условима ЈКП 
„Зеленило–Београд”.

саобраћајни приступ и 
решење паркирања

– Паркирање возила решити у оквиру парцеле према 
нормативу:
– биоскопи и позоришта – 1ПМ на 4,5 седишта;
– библиотеке – 1ПМ на 3 запослена;
– галерије – 1ПМ на 25 m² БРГП;
– музеје – 1ПМ на 6,5 укупно запослених.
– Колски и пешачки приступ обезбедити са околних са-
обраћајница дефинисаних Просторним планом подручја 
посебне намене уређења дела приобаља града Београда 
– подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на 
води” („Службени гласник РС”, број 7/15). 

архитектонско 
обликовање

– При изградњи потребно је примењивати савремена ар-
хитектонска решења која треба да буду у складу са функ-
цијом објекта, у складу са условима и мерама заштите 
Завода за заштиту споменика културе града Београда.
– Максимално користити нова техничка и технолошка 
решења у циљу енергетски ефикасније градње.

услови за ограђивање 
парцеле

– Није дозвољено ограђивање парцеле.

минимални степен 
опремљености 
комуналном 
инфраструктуром 

– Објекат мора имати прикључак на водоводну, канали-
зациону, електроенергетску и телекомуникациону мре-
жу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтерна-
тивни извор енергије.

инжењерско-геолошки 
услови

– Установа културе у блоку 20 ће се налазити у инже-
њерско-геолошком рејону IIБ1 који обухвата вештачки 
насуте делове терена алувијалне равни Саве. Коришће-
ње ових терена при урбанизацији захтева потпуније 
дефинисање својстава терена у зони самог објекта у за-
висности од типа објекта и режима градње. Због високог 
нивоа подземне воде и мале носивости насутих и алуви-
јалних седимената овај део терена сврстан је у условно 
повољне терене при урбанизацији.
– Терен изграђују алувијалне наслаге фације мртваја, по-
водња и корита, преко којих су насуте творевине разли-
чите дебљине (и преко 5 m). Висок ниво подземних вода 
(73–73.5 mnv, краткотрајно и до коте 74 mnv) условљава 
израду објеката без подрумских просторија или уколико 
се планирају подрумске просторије обавезна је заштита 
објекта од утицаја високог нивоа подземне воде израдом 
када, упојних бунара итд. Објекте треба нивелационо тако 
поставити да им кота најнижег пода буде изнад коте 74 mnv 
или се заштита објекта мора извести изнад коте 73.5 mnv.

– У зависности од статичких и грађевинских карактери-
стика објеката високоградње, фундирање се може изве-
сти на два начина – плитко или дубоко фундирање. За 
објекте малог специфичног оптерећења препоручује се 
варијанта плитког фундирања. У том случају могуће је 
фундирање објекта уз претходну замену подтла матери-
јалом повољних физичко механичких својстава, наси-
пањем и израдом тампонског слоја. При изради објека-
та већег специфичног оптерећења неопходно је дубоко 
фундирања путем шипова. 
– При изградњи линијских објеката-саобраћајница, пар-
кинга и манипулативних простора насуто тло без прет-
ходне провере не може се третирати као подтло – доњи 
строј саобраћајнице односно тло за ослањање грађевин-
ских конструкција. Изградњу саобраћајница планирати 
на контролисано изведеном насипу у условима високих 
вода Саве. 
– Код објеката инфраструктуре због високог нивоа под-
земних вода неопходно је предузети мере против њи-
ховог штетног утицаја. Код ископа испод коте 72 mnv 
треба рачунати на отежане услове због појаве подземне 
воде. Ископе треба подграђивати.
– За сваки планирани објекат неопходно је урадити де-
таљна геолошка истраживања а све у складу са Законом 
о рударству и геолошким истраживањима („Службени 
гласник РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21). Уколико се плани-
ра доградња или надоградња постојећих објеката, обаве-
зно извршити проверу да ли објекат, односно тло може 
да издржи планирану интервенцију.

смернице за спровођење – Обавезна је израда јавног урбанистичко-архитектон-
ског конкурса који треба да обухвати и објекат водо-
торња који је дефинисан Просторним планом подручја 
посебне намене уређења дела приобаља града Београда 
– подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на 
води” („Службени гласник РС”, број 7/15) 
– До реализације прве линије метроа у циљу привреме-
ног заузећа због формирања градилишта, ограничено је 
коришћење предметне парцеле. Зона привременог за-
узећа дефинисана је на графичком прилогу бр. 11 „Еле-
менти детаљне разраде I фаза прве линије метро система 
– План грађевинских парцела са смерницама за спрово-
ђење” Р 1:1.000.

Установа културе – зона Савског трга
грађевинска парцела – Планом су дефинисане две грађевинске парцеле за по-

требе објеката куптуре:
– „Стара Железничка станица”: Ј9-19 у Блоку 21, оријен-
тационе површине 14.076 m²;
– објекат културе Ј9-20 у Блоку 21, оријентационе повр-
шине 12.165 m²;
– Тачна површина грађевинске парцеле биће утврђена 
након формирања у РГЗ-у. 
– Планом дефинисане грађевинске парцеле није дозво-
љено мењати.

намена – Установа културе.
– Планирани су садржаји из области културе и културне 
едукације: дворана сценске уметности, музејске постав-
ке, галерије и изложбени простори, библиотека, медија-
тека, читаоница, мултифункционална сала за одвијање 
културно-образовних програма.
– У оквиру парцеле Ј9-19 дозвољена је изградња присту-
па планираној обједињеној метро станци линије 1 и 2 – 
Савски трг.
– Подземна намена парцеле Ј9-20 јесте саобраћајна повр-
шина – метро станица.
– У подзменим етажама анекса Старе главне железничке 
станице је могуће формирати подземну јавну гаражу.

заштићени објекти и 
целине

– Зграда Старе главне железничке станице је културно 
добро од великог значаја за Републику Србију и подлеже 
конзерваторским мерама заштите. 
– При реконструкцији и доградњи објекта односно из-
градњи анекса неопходна је сарадња са Заводом за за-
штиту споменика културе града Београда.

број објеката – Дозвољена је изградња једног објекта на парцели.
– Дозвољена је изградња анекса објекта Старе главне же-
лезничке станице. 
– Дозвољена је изградња подземне гараже испод анекса 
Старе главне железничке станице ван зоне пасажа.

положај објекта на 
парцели

– Планирани објекти су по положају на парцели једно-
страно узидани објекти. 
– Објекте поставити у оквиру зоне грађења која је дефи-
нисана грађевинскимм линијама.

висина објекта – Максимална висина венца објеката је 12 m, изузетно 
15–18 m за потребе изградње дворане у сарадњи са Заво-
дом за заштиту споменика културе града Београда.
– Максимална висина новог објекта културе изнад 
објекта метро станице је 20 m.
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кота пода приземља – Кота пода приземља планираних објеката не може 
бити нижа од коте терена;
– Кота пода приземља планираних објеката може бити 
максимално 0,2 m виша од нулта коте. 
– Приступ објекту мора бити прилагођен особама са 
смањеном способношћу кретања у складу са Правилни-
ком о техничким стандардима планирања, пројектовања 
и изградње објеката којима се осигурава несметано кре-
тање и приступ особама са инвалидитетом, деци и ста-
рим особама („Службени гласник РС”, број 22/15).

индекс заузетости 
парцеле

– Максимални индекс заузетости на грађевинској парце-
ли Ј9-19 је 60%, а на грађевинској парцели Ј9-20 је 20%.

правила и услови 
за интервенције на 
постојећим објектима

– Постојећи објекат на парцели је могуће реконструиса-
ти или доградити анексом у оквиру дозвољених урбани-
стичких параметара и правила грађења, у складу са усло-
вима и мерама заштите Завода за заштиту споменика 
културе града Београда.
– У приземном делу анекса обезбедити пасаж, дефини-
сан грађевинским линијама на графичком прилогу бр. 10 
Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодет-
ским елементима за обележивање – I фаза прве линије 
метро система Р 1: 1.000.
– Доградња и реконструкција постојећг објекта могућа 
је уз претходни увид у геомеханичку и статичку доку-
ментацију и пројекат изведеног стања у циљу провере 
носивости и слегања, као и провере конструктивних еле-
мената објекта.

услови за слободне и 
зелене површине

– Минимални проценат зелених и слободних површина 
на грађевинској парцели Ј9-19 је 40%, а на грађевинској 
парцели Ј9-20 је 80%.
– Минимални проценат зелених површина у директном 
контакту са тлом на парцели Ј9-19 је 20%, а на парцели 
Ј9-20 је 30%.
– Композиционо решење зелених површина прилагоди-
ти карактеру и просторној организацији објеката као и 
уређењу Савског трга.
– Зелене површине примарно треба да остваре декора-
тивну и репрезентативну функцију.
– Биљне врсте за озелењавање треба да су репрезента-
тивне и школоване саднице високе дрвенасте вегетације, 
лисно декоративне и цветне форме жбуња, сезонско цве-
ће и травнате површине, организоване у композиције и 
партерно уређење.
– Користити аутохтоне врсте вегетације које припадају 
природној потенцијалној вегетацији, прилагодљиве на 
локалне услове средине; могуће је користити примерке 
егзота за које је потврђено да се добро адаптирају усло-
вима средине; избегавати инванзивне и алергене врсте.
– Дрворедна стабла у деловима појединих јавних зелених 
површина треба да су школоване саднице лишћара, ми-
нималне висине 3,5 m, стабло чисто од грана до висине 
од 2,5 m и прсног пречника најмање 15 cm.
– Обезбедити 1–2% пада површина за комуникацију, 
чиме се омогућава дренажа површинских вода ка окол-
ном порозном земљишту или кишној канализацији, за 
шта је неопходно обезбедити дренажне елементе (земља-
не риголе, риголе-каналете, канале).
– За поплочавање стаза и платоа користити висококва-
литетне и декоративне материјале у складу са амбијен-
талним окружењем, безбедне за коришћење у свим вре-
менским приликама.
– Користити висококвалитетан и добро дизајниран мо-
билијар.
– Обезбедити осветљење зелене површине, а изворе све-
тлости усмерити ка тлу.
– Обавезна је израда Пројекат пејзажног уређења сло-
бодних и зелених површина, у складу са условима ЈКП 
„Зеленило–Београд”.

саобраћајни приступ и 
решење паркирања

– Паркирање возила решити у оквиру парцеле према 
нормативу:
– биоскопи и позоришта – 1ПМ на 4,5 седишта;
– библиотеке – 1ПМ на три запослена;
– галерије – 1ПМ на 25 m² БРГП;
– музеје – 1ПМ на 6,5 укупно запослених.
У оквиру парцеле Ј9-19 испод планираног анекса Старе 
главне железничке станице планирати јавну подземну 
гаражу капацитета око 120 ПМ, намењену посетиоцима 
објеката културе. Приступ гаражи планирати са улице 
САО-6.
– Колски и пешачки приступ обезбедити са са саобраћај-
нице САО6 дефинисане Просторним планом подручја 
посебне намене уређења дела приобаља града Београда 
– подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на 
води” („Службени гласник РС”, број 7/15).

архитектонско 
обликовање

– При изградњи потребно је примењивати савремена ар-
хитектонска решења која треба да буду у складу са функ-
цијом објекта, у складу са условима и мерама заштите 
Завода за заштиту споменика културе града Београда.
– Максимално користити нова техничка и технолошка 
решења у циљу енергетски ефикасније градње.

услови за ограђивање 
парцеле

– Није дозвољено ограђивање парцеле.

минимални степен 
опремљености 
комуналном 
инфраструктуром 

– Објекат мора имати прикључак на водоводну, канали-
зациону, електроенергетску и телекомуникациону мре-
жу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтерна-
тивни извор енергије.

инжењерско-геолошки 
услови

– Установа културе у Блоку 21 ће се налазити у инже-
њерско-геолошком рејону IIБ1 који обухвата вештачки 
насуте делове терена алувијалне равни Саве. Коришће-
ње ових терена при урбанизацији захтева потпуније 
дефинисање својстава терена у зони самог објекта у за-
висности од типа објекта и режима градње. Због високог 
нивоа подземне воде и мале носивости насутих и алуви-
јалних седимената овај део терена сврстан је у условно 
повољне терене при урбанизацији.
– Терен изграђују алувијалне наслаге фације мртваја, по-
водња и корита, преко којих су насуте творевине разли-
чите дебљине (и преко 5 m). Висок ниво подземних вода 
(73–73.5 mnv, краткотрајно и до коте 74 mnv) условљава 
израду објеката без подрумских просторија или уколико 
се планирају подрумске просторије обавезна је заштита 
објекта од утицаја високог нивоа подземне воде изра-
дом када, упојних бунара итд. Објекте треба нивелаци-
оно тако поставити да им кота најнижег пода буде изнад 
коте 74 mnv или се заштита објекта мора извести изнад 
коте 73.5 mnv.
– У зависности од статичких и грађевинских карактери-
стика објеката високоградње, фундирање се може изве-
сти на два начина – плитко или дубоко фундирање. За 
објекте малог специфичног оптерећења препоручује се 
варијанта плитког фундирања. У том случају могуће је 
фундирање објекта уз претходну замену подтла матери-
јалом повољних физичко механичких својстава, наси-
пањем и израдом тампонског слоја. При изради објека-
та већег специфичног оптерећења неопходно је дубоко 
фундирања путем шипова. 
– При изградњи линијских објеката-саобраћајница, пар-
кинга и манипулативних простора насуто тло без прет-
ходне провере не може се третирати као подтло – доњи 
строј саобраћајнице односно тло за ослањање грађевин-
ских конструкција. Изградњу саобраћајница планирати 
на контролисано изведеном насипу у условима високих 
вода Саве. 
– Код објеката инфраструктуре због високог нивоа под-
земних вода неопходно је предузети мере против њи-
ховог штетног утицаја. Код ископа испод коте 72 mnv 
треба рачунати на отежане услове због појаве подземне 
воде. Ископе треба подграђивати.
– За сваки планирани објекат неопходно је урадити де-
таљна геолошка истраживања а све у складу са Законом 
о рударству и геолошким истраживањима („Службени 
гласник РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21). Уколико се плани-
ра доградња или надоградња постојећих објеката, обаве-
зно извршити проверу да ли објекат, односно тло може 
да издржи планирану интервенцију.

смернице за спровођење – Обавезна је израда јавног урбанистичко-архитектон-
ског конкурса за објекат Старе главне железничке стани-
це и њеног планираног анекса.
– До реализације прве линије метроа у циљу привреме-
ног заузећа због формирања градилишта, ограничено је 
коришћење предметних парцела као и изградња. Зона 
привременог заузећа дефинисана је на графичком при-
логу бр. 11 „Елементи детаљне разраде I фаза прве лини-
је метро система – План грађевинских парцела са смер-
ницама за спровођење” Р 1:1.000.

Установа културе – Трг републике
грађевинска парцела – Планом је дефинисана грађевинска парцела Ј9-21 у 

Блоку 24, оријентационе површине 3.404 m²;
– Тачна површина грађевинске парцеле биће утврђена 
након формирања у РГЗ-у. 
– Планом дефинисану грађевинску парцелу није дозво-
љено мењати.

намена – Установа културе.
– Подземна намена парцеле Ј9-21 јесте саобраћајна по-
вршина – метро станица. У оквиру подземних етажа 
дозвољено је формирање гараже (јавне гараже и/или га-
раже за потребе посетилаца устаове културе) као и фор-
мирање магацинских просторија у функцији установе 
културе, у складу са просторним могућностима.

заштићени објекти и 
целине

– Просторно културно историјска целина Историјско 
језгро Београда (Одлука о проглашењу „Службени гла-
сник РС”, број 8/17) која се граничи са спомеником кул-
туре Биоскоп „Балкан” (Одлука о проглашењу „Службе-
ни лист Града Београда”, број 23/84).
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број објеката и положај 
објекта на парцели

– Дозвољена је изградња једног објекта.
– Објекат је потребно поставити у оквиру зоне грађења 
дефинисане грађевинским линијама као што је дефини-
сано на графичком прилогу бр 10. регулационо-нивела-
циони план са аналитичко-геодетским елементима за 
обележавање.
– Грађевинска линија ка споменику културе биоскоп 
Балкан, односно ка к.п. 2345 КО Стари град и стамбеном 
објекту на к.п. 2342/1 КО Стари град је обавезујућа.

висина објекта Максимална висина венца објекта са стране Македон-
ске улице и улице Трг републике једнака је висини венца 
Народног позоришта мерено из улице Васе Чарапића, 
максимална висина венца ка Француској улици једна-
ка је висини венца Народног позоришта ка Француској 
улици, висину венца објекта ка Булевару деспота Сте-
фана потребно ускладити са висином венца постојећег 
стамбеног објекта у улици Булевара деспота Стефана, а 
да је максимална висина венца објекта у источном делу 
једнака усклађивању висине венца ка Македонској улици 
и Булевару деспота Стефана.

кота пода приземља – Кота пода приземља планираних објеката не може 
бити нижа од коте терена;
– Кота пода приземља планираног објекта може бити 
максимално 0,2 m виша од нулта коте. 
– Приступ објекту мора бити прилагођен особама са 
смањеном способношћу кретања у складу са Правилни-
ком о техничким стандардима планирања, пројектовања 
и изградње објеката којима се осигурава несметано кре-
тање и приступ особама са инвалидитетом, деци и ста-
рим особама („Службени гласник РС”, број 22/15).

индекс заузетости 
парцеле

– Максимални индекс заузетости на парцели је 100%. 

правила и услови 
за интервенције на 
постојећим објектима

– Постојећи објекат је планиран за уклањање.
– До привођења планираној намени дозвољена је адапта-
ција, санација, инвестиционо и текуће одржавање објек-
та у постојећем габариту.

саобраћајни приступ и 
решење паркирања

– Паркирање возила решити у оквиру парцеле према 
нормативу:
– биоскопи и позоришта – 1ПМ на 4,5 седишта;
– библиотеке – 1ПМ на 3 запослена;
– галерије – 1ПМ на 25 m² БРГП;
– музеје – 1ПМ на 6,5 укупно запослених.
– Колски и пешачки приступ обезбедити са околних сао-
браћајница осим са улице Трг републике

архитектонско 
обликовање

– При изградњи потребно је примењивати савремена ар-
хитектонска решења која треба да буду у складу са функ-
цијом објекта у складу са мерама и условима заштите За-
вода за заштиту споменика културе града Београда.
– Максимално користити нова техничка и технолошка 
решења у циљу енергетски ефикасније градње.

услови за ограђивање 
парцеле

– Није дозвољено ограђивање парцеле.

минимални степен 
опремљености 
комуналном 
инфраструктуром 

– Објекат мора имати прикључак на водоводну, канали-
зациону, електроенергетску и телекомуникациону мре-
жу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтерна-
тивни извор енергије.

инжењерско-геолошки 
услови

– Установа културе у блоку 24 ће се налазити у инжењер-
ско-геолошком рејону IA1 који припада теренима који су са 
инжењерско-геолошког аспекта оцењени као најпогоднији 
за урбанизацију, без ограничења у коришћењу, уз уважавање 
локалних инжењерско-геолошких карактеристика терена
– Површинске делове терена изграђују лесоидне и делу-
вијалне наслаге дебљине и преко 10 m. У терену је могу-
ћа издан на дубини већој од 10 m. Локално изнад нивоа 
слободне воде могућа је појава водозасићених зона. 
– С обзиром на дебљину лесоидних и делувијалних седи-
мената, услови изградње објеката зависе од својстава овог 
комплекса. Лесоидни седименти имају специфична инже-
њерско-геолошка својства (мало дозвољено оптерећење 
одређено тзв. структурном чврстоћом, изразиту до сред-
њу деформабилност и осетљивост на промену влажности 
и вишеструко повећање деформабилности) о којима се 
мора водити рачуна при пројектовању и грађењу објеката.
– Код новопројектованих објеката је могуће, чак је и повољ-
није што дубље фундирање, са једном подземном етажом, 
како би се избегло фундирање у горњој, изразито макропо-
розној зони. Објекти спратности до По+П+3 могу да се фун-
дирају на унакрсно повезаним темељним тракама, а објекте 
веће спратности треба фундирати на темељним плочама.
– Побољшање темељног тла, у циљу смањења деформа-
билности и заштите од провлажавања, вршити искључи-
во „механичком стабилизацијом”. Побољшање тла (осим 
код израде постељице коловозних конструкција) не сме 
се вршити збијеним песковитим шљунком, јер се у њему 
касније акумулирају подземне воде које изазивају дегра-
дацију дубљих делова тла.

– Код линијских објеката – саобраћајница и паркинга, 
потребно је уклањање хумусног слоја у дебљини ми-
нимум 0,5–0,8 m, а подтло обрадити према Техничким 
условима за саобраћајнице. 
– Вертикалне ископе за објекте комуналне инфраструк-
туре дубље од 2 m, обезбедити од зарушавања адекват-
ним мерама. Затрпавање ровова мреже инфраструктуре 
треба извести песком у нивоу цеви, а до површине тере-
на природним тлом, збијеним у слојевима. 
– За новопланирани објекат неопходно је урадити де-
таљна геолошка истраживања а све у складу са Законом 
о рударству и геолошким истраживањима („Службени 
гласник РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21). 

смернице за спровођење – Обавезна је израда Урбанистичког пројекта након оба-
везне израде јавног урбанистичко-архитектонског кон-
курса за објекат установе културе.
– До реализације прве линије метроа у циљу привреме-
ног заузећа због формирања градилишта, ограничено 
је коришћење предметне парцеле као и изградња. Зона 
привременог заузећа дефинисана је на графичком при-
логу бр. 11 „Елементи детаљне разраде I фаза прве лини-
је метро система – План грађевинских парцела са смер-
ницама за спровођење” Р 1:1.000.

7.10.4. Установе државне, градске и општинске управе (Ј10)
грађевинска парцела – Планом је дефинисана грађевинска парцела Ј10-1 у 

Блоку 21, оријентационе површине 3.122 m²;
– Тачна површина грађевинске парцеле биће утврђена 
након формирања у РГЗ-у. 
– Планом дефинисану грађевинску парцелу није дозво-
љено мењати.

намена – Установа државне, градске и општинске управе – обје-
кат Поште Београд 6.

компатибилна намена – Након реализације планова ЈП „Пошта Србије” за пот-
пуно измештање поштанских садржаја на нову локацију 
у Земуну, могуће је извршити пренамену у објекат јавне 
намене (култура, образовање, државна управа) или обје-
кат комерцијалне намене (није дозвољен удео становања 
у оквиру комерцијалних садржаја)

заштићени објекти и 
целине

– Налази се у оквиру целине Савамала која је у процеду-
ри за утврђивање за културно добро.

број објеката – Задржава се постојећи објекат.
висина објекта – Задржава се постојећа висина објекта.
кота пода приземља – Задржава се постојећа кота пода приземља.
индекс заузетости 
парцеле

– Максимални индекс заузетости је постојећи.

правила и услови 
за интервенције на 
постојећим објектима

– Све интервенције на постојећем објекту могу се врши-
ти у складу са условима и мерама заштите Завода за за-
штиту споменика културе града Београда.

услови за слободне и 
зелене површине

– Минимални проценат зелених и слободних површина 
на парцели је постојећи.
– Минимални проценат зелених површина у директном 
контакту са тлом на парцели је постојећи.
– Композиционо решење зелених површина прилаго-
дити карактеру и просторној организацији постојећег 
објекта, односно његовог намени, као и карактеру про-
стора у непосредном окружењу.
– Зелене површине примарно треба да остваре декора-
тивну функцију.
– Биљне врсте за озелењавање треба да су репрезента-
тивне и школоване саднице високе дрвенасте вегетације, 
лисно декоративне и цветне форме жбуња, сезонско цве-
ће и травнате површине, организоване у композиције и 
партерно уређење.
– Користити аутохтоне врсте вегетације које припадају 
природној потенцијалној вегетацији, прилагодљиве на 
локалне услове средине; могуће је користити примерке 
егзота за које је потврђено да се добро адаптирају усло-
вима средине; избегавати инванзивне и алергене врсте.
– Обезбедити 1–2% пада површина за комуникацију, 
чиме се омогућава дренажа површинских вода ка окол-
ном порозном земљишту или кишној канализацији, за 
шта је неопходно обезбедити дренажне елементе (земља-
не риголе, риголе-каналете, канале).
– За поплочавање стаза и платоа користити висококва-
литетне и декоративне материјале у складу са амбијен-
талним окружењем, безбедне за коришћење у свим вре-
менским приликама.
– Користити висококвалитетан и добро дизајниран мо-
билијар.
– Обезбедити осветљење зелене површине, а изворе све-
тлости усмерити ка тлу.
– Обавезна је израда Пројекат пејзажног уређења сло-
бодних и зелених површина, у складу са условима ЈКП 
„Зеленило–Београд”.
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саобраћајни приступ и 
решење паркирања

– Паркирање возила решити у оквиру парцеле према 
нормативу:
– државна администрација: 1ПМ на 60 m² БРГП
– културно-образовни центар: 1ПМ на 50 m² БРГП
– за пословање – 1ПМ на 80 m² БРГП;
– угоститељство – 1ПМ на два стола са по четири сто-
лице;
– биоскопи и позоришта – 1ПМ на 4,5 седишта;
– библиотеке – 1ПМ на 3 запослена;
– галерије – 1ПМ на 25 m² БРГП;
– музеје – 1ПМ на 6,5 укупно запослених.
– Колски и пешачки приступ обезбедити из Савске улице.

услови за ограђивање 
парцеле

– Није дозвољено ограђивање парцеле.

минимални степен 
опремљености 
комуналном 
инфраструктуром 

– Објекат мора имати прикључак на водоводну, канали-
зациону, електроенергетску и телекомуникациону мре-
жу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтерна-
тивни извор енергије.

7.10.5. Објекти посебне намене (Ј11)

Полицијска бригада
грађевинска парцела – Планом је дефинисана грађевинска парцела Ј11-1 у 

блоку 12, оријентационе површине 37.645 m²;
– Тачна површина грађевинске парцеле биће утврђена 
после формирања у РГЗ. 
– Дозвољена је парцелација дефинисане грађевинске 
парцеле:
– Минимална површина грађевинске парцеле је 9.000 m², 
a минимална ширина фронта је 50 m. Уколико грађевин-
ска парцела има излаз на више саобраћајница, она мора 
да испуњава услов за минималну ширину фронта према 
једној саобраћајници, 
– Минимални обухват пројекта парцелације је дефини-
сана грађевинска парцела Ј11-1.

намена – Објекат посебне намене – Полицијска бригада
број објеката – Дозвољена је изградња више објеката на парцели.

– Дозвољена је изградња помоћних објеката и објеката у 
функцији техничке инфраструктуре.
– За помоћне објекте примењују се иста правила растоја-
ња као и за објекте основне намене.

положај објекта на 
парцели

– Уколико се планира више објеката на парцели расто-
јање објеката у односу на фасаду са отворима мора бити 
најмање 1 висина венца вишег објекта, а у односу на фа-
саду без отвора 1/2 те висине. 
– Објекти су по положају слободностојећи; 
– Није обавезно постављање објеката или делова објека-
та на грађевинску линију, већ у оквиру зоне грађења која 
је дефинисана грађевинском линијом.
– Није дозвољено упуштање делова објеката (еркера, 
улазних надстрешница и Службени) ван дефинисане 
грађевинске линије.
– У случају када је удаљење грађевинске линије од гра-
нице парцеле (бочне и/или задње) на графичком при-
логу бр. 10 Регулационо-нивелациони план са анали-
тичко-геодетским елементима за обележивање – I фаза 
прве линије метро система, различито од растојања 
прописаног правилима примењује се растојање дато на 
поменутом графичком прилогу и на фасадама је могуће 
формирати отворе пословних просторија.

растојање од бочне 
границе парцеле

– Растојање од бочне границе парцеле је минимално 1/3 
висине вишег објекта за фасаду са отворима пословних 
просторија, односно 1/5 висине вишег објекта за фасаду 
са отворима помоћних просторија и фасаду без отвора.

растојање од задње 
границе парцеле

– Растојање од задње границе парцеле је минимално 1/2 
висине објекта без обзира на врсту отвора.

индекс заузетости 
парцеле

– Максимални индекс заузетости на парцели је 30%. 

висина објекта – Максимална висина венца објекта је 16 m, у односу на 
нулту коту.
– Максимална висина венца помоћног објекта је 6 m.

кота пода приземља – Кота пода приземља планираних објеката не може 
бити нижа од коте терена;
– Кота пода приземља може бити максимално 1,6 m 
виша од од нулта коте. 
– Приступ објекту мора бити прилагођен особама са 
смањеном способношћу кретања у складу са Правилни-
ком о техничким стандардима планирања, пројектовања 
и изградње објеката којима се осигурава несметано кре-
тање и приступ особама са инвалидитетом, деци и ста-
рим особама („Службени гласник РС”, број 22/15).

правила и услови 
за интервенције на 
постојећим објектима

– Сви постојећи објекти на парцели могу се реконструи-
сати или доградити у оквиру дозвољених урбанистичких 
параметара и правила грађења, уколико се објекат нала-
зи у оквиру дефинисане зоне грађења.
– Доградња и реконструкција постојећих објеката могу-
ћа је уз претходни увид у геомеханичку и статичку до-
кументацију и пројекат изведеног стања у циљу провере 
носивости и слегања, као и провере конструктивних еле-
мената објекта.
– На постојећим објектима, у случају да нису у складу 
са дефинисаним правилима грађења и урбанистичким 
параметрима (индекс заузетости, висина објекта, однос 
према грађевинској линији, удаљеност од граница сусед-
них парцела и суседних објеката на истој парцели), до-
звољена је адаптација, санација, инвестиционо и текуће 
одржавање објекта у постојећем габариту. 

услови за слободне и 
зелене површине

– Минимални проценат зелених и слободних површина 
на парцели је 70%.
– Минимални проценат зелених површина у директном 
контакту са тлом на парцели је 15%.
– Композиционо решење зелених површина прилагодити 
карактеру и просторној организацији објеката. Ободом 
комплекса, а непосредно уз саобраћајницу Нова 3 (дефи-
нисану Планом детаљне регулације Сунчане долине на 
Бановом брду и блока између улица Пожешке и Маршала 
Толбухина, Градска општина Чукарица („Службени лист 
Града Београда”, број 19/20) потребно је формирати зеле-
ни заштитни појас дрвећа у виду дуплог дрвореда.
– За озелењавање користити аутохтоне врсте вегетације 
које припадају природној потенцијалној вегетацији, при-
лагодљиве на локалне услове средине; могуће је користити 
примерке егзота за које је потврђено да се добро адаптирају 
условима средине; избегавати инванзивне и алергене врсте.
– Дрворедна стабла у деловима појединих јавних зелених 
површина треба да су школоване саднице лишћара, ми-
нималне висине 3,5 m, стабло чисто од грана до висине 
од 2,5 m и прсног пречника најмање 15 cm.
– Обезбедити 1–2% пада површина за комуникацију, 
чиме се омогућава дренажа површинских вода ка окол-
ном порозном земљишту или кишној канализацији, за 
шта је неопходно обезбедити дренажне елементе (земља-
не риголе, риголе-каналете, канале).
– За поплочавање стаза и платоа користити квалитетне 
материјале, безбедне за коришћење у свим временским 
приликама.

саобраћајни приступ и 
решење паркирања

– Паркирање возила решити у оквиру припадајуће парце-
ле према нормативу 1ПМ на 60 m² БРГП простора објекта.
– Колски и пешачки приступ обезбедити са Требићке 
улице која је дифинисана Планом детаљне регулације 
Сунчане долине на Бановом брду и блока између улица 
Пожешке и Маршала Толбухина, Градска општина Чука-
рица („Службени лист Града Београда”, број 19/20).

архитектонско 
обликовање

– При изградњи потребно је примењивати савремена ар-
хитектонска решења која треба да буду у складу са функ-
цијом објекта.
– Максимално користити нова техничка и технолошка 
решења у циљу енергетски ефикасније градње.
– Последњу етажу извести као пуну или повучену.
– Повучена етажа се повлачи у односу на фасадну раван 
последњег пуног спрата према свим јавним површинама, 
минимално 1,5 m.
– Кота венца повучене етаже је максимално 3,5 m изнад 
коте пода повучене етаже.
– Кров планирати као раван, односно плитак коси кров 
(до 15°) са одговарајућим кровним покривачем.
– Кров се такође може изести и као зелени кров, односно 
раван кров насут одговарајућим слојевима и озелењен.

услови за ограђивање 
парцеле

– Дозвољено је ограђивање комплекса оградом макси-
малне висине 1,5 m (зидани део максималне висине 0,9 
m) или живом зеленом оградом.

минимални степен 
опремљености 
комуналном 
инфраструктуром 

– Објекат мора имати прикључак на водоводну, канали-
зациону, електроенергетску и телекомуникациону мре-
жу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтерна-
тивни извор енергије.

инжењерско-геолошки 
услови

– Предметна парцела се налази у инжењерско-геоло-
шком рејону IIA2 који је окарактерисан као условно 
повољан за урбанизацију и у инжењерско-геолошком 
рејону III који је окарактерисан као неповољан за урба-
низацију. Условности се пре свега односе на могуће при-
суство насутог материјала дебљине преко 2 m.
– Начин и дубину фундирања планираних објеката треба 
прилагодити геолошкој средини. Темељне конструкције 
објеката високоградње и саобраћајница морају се штитити 
од допунских провлажавања израдом дренажа, сабирница, 
флексибилних веза водоводне и канализационе мреже.
– За сваки планирани објекат неопходно је урадити де-
таљна геолошка истраживања а све у складу са Законом 
о рударству и геолошким истраживањима („Службени 
гласник РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21).
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Ђ) ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ 
ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

Напомена: Као минимално растојање примењује се 
вредност која зависи од висине објекта. У случајевима када 
је вредност која зависи од висине објекта мања од наведе-
ног минимално дозвољеног растојања у метрима мора се 
применити дато растојање у метрима.

Растојања објеката од бочних и задње границе парце-
ле као и међусобна растојања објеката у оквиру парцеле су 
прописана у метрима и у односу на висину објекта. Оба 
праметра су искључујућа, односно када је прописано ра-
стојање/ удаљење у метрима мање од растојања/ удаљења 
дефинисаног у односу на висину објекта примењује се уда-
љење у односу на висину објекта, у супротном примењује се 
дефинисана вредност у метрима.

ПОПИС ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА ОБЈЕКТЕ ОСТА-
ЛЕ НАМЕНЕ

Назив површине остале намене Ознака грађ. 
парцеле Катастарске парцеле

Површина за становање – С9 ГП-1 КО Чукарица
Делови к.п.: 433/2, 
423/1, 425/1, 

Површина за становање – С5.1 ГП-2 КО Савски венац
Делови к.п.: 
1508/409, 

Површина за комерцијалне садржаје – К2 ГП-3 КО Чукарица
Делови к.п.: 
13165/20,

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских 
и грађевинских парцела из текстуалног и графичког дела 
Плана, важе бројеви катастарских и грађевинских парцела 
из графичког прилога бр. 11 „Елементи детаљне разраде I 
фаза прве линије метро система – План грађевинских пар-
цела са смерницама за спровођење” Р 1:1.000.

7.11. Површине за становање
7.11.1. Зона вишепородичног становања у формираним 
градским блоковима у централној и средњој зони града 

(С5.1)
основна намена 
површина

– Вишепородично становање 

компатибилност намене – Са вишепородичним становањем су компатибилни 
комерцијални садржаји из области трговине и услужних 
делатности које не угрожавају животну средину и не 
стварају буку, до 100%. 

услови за формирање 
грађевинске парцеле

– Планом је дефинисана грађевинска парцела ГП-2 у 
Блоку 21, оријентационе површине 12.165 m²
– Тачна површина грађевинске парцеле биће утврђена 
након формирања у РГЗ-у. 
– Планом дефинисану грађевинску парцелу дозвољено је 
препарцелисати према правилима:
– Минимална грађевинска парцела је 1.000 m².
– Минимална ширина фронта према јавној саобраћајни-
ци је 30 m.

број објеката на парцели – На грађевинској парцели дозвољена је изградња више 
објеката.
– Није дозвољена изградња помоћних објеката, осим 
објеката инфраструктуре. 

положај објекта на 
парцели

– Објекте поставити у оквиру зоне грађења која је дефи-
нисана грађевинском линијом.
– Обавезно је постављање објеката или делова објеката 
на грађевинску линију ка јавним саобраћајним површи-
нама.
– Према положају на парцели објекти могу бити слобод-
ностојећи, једнострано узидани и двострано узидани.
– Грађевинска линија подземних делова објекта може се 
поклапати са границама парцеле. 
– У случају разуђене структуре објекта (нпр. „П” облик) 
минимално растојање између делова објекта је 2/3 ви-
сине објекта у случају отварања стамбених/пословних 
просторија, односно 1/5 висине у случају отварања по-
моћних просторија;

– Код узиданих објеката, за потребе вентилације и 
осветљавања помоћних просторија у стану (кухиње, са-
нитарни чворови и сл.) или заједничког степеништа у 
објекту дозвољава се формирање светларника. На новој 
згради потребно је поштовати положај и димензије сусе-
довог светларника, ако га има, и пресликати га у пуној 
површини.
– Површина светларника одређује се тако да сваком ме-
тру висине зграде одговара 0,5 m² светларника, при чему 
он не може бити мањи од 6 m². Уколико се светларник 
усклади са положајем светларника суседног објекта, ова 
површина може бити умањена за 1/4. Минимална шири-
на светларника је 2 m. Површина светларника рачуна се 
у неизграђени део зграде. Минимална висина парапета 
отвора у светларнику је 1,8 m.
– У случају када је удаљење грађевинске линије од гра-
нице парцеле (бочне и/или задње) на графичком при-
логу бр. 10 Регулационо-нивелациони план са анали-
тичко-геодетским елементима за обележивање – I фаза 
прве линије метро система, различито од растојања 
прописаног правилима примењује се растојање дато на 
поменутом графичком прилогу и на фасадама је могуће 
формирати отворе пословних просторија.

растојање од бочне 
границе парцеле

Слободностојећи објекти:
– oбјекат поставити на мин. 1/3 висине објекта, не мање 
од 5 m од бочне границе парцеле, уколико су на бочној 
фасади постављени отвори стамбених/пословних про-
сторија.
– објекат поставити на 1/5 висине објекта, не мање од 3 
m од бочне границе парцеле, уколико су на бочној фаса-
ди постављени отвори помоћних просторија.
Једнострано узидани објекти:
– једнострано узидани објекат има једну бочну страну 
објекта постављену на бочну границу парцеле.
– oбјекат поставити на мин. 1/3 висине објекта, не мање 
од 5 m од бочне границе парцеле, уколико су на бочној 
фасади постављени отвори стамбених/пословних про-
сторија.
– објекат поставити на 1/5 висине објекта, не мање од 3 
m од бочне границе парцеле, уколико су на бочној фаса-
ди постављени отвори помоћних просторија.
– није дозвољено постављање отвора на фасади која се 
налази на бочној граници парцеле.
Двострано узидани објекти:
– објекат се поставља се на граници парцеле, без могућ-
ности формирање отвора на бочним фасадама. 

растојање од задње 
границе парцеле

– Минимално растојање објекта од задње границе парце-
ле је 2/3 висине објекта, не мање од 5 m.
– За угаоне парцеле примењују се растојања од бочних 
граница парцеле.

међусобно растојање 
објеката на парцели 

– Међусобно растојање објеката у оквиру парцеле је ми-
нимално 2/3 висине вишег објекта, када се дозвољава 
постављање отвора стамбених/пословних просторија на 
фасадама.
– Међусобно растојање објеката у оквиру парцеле је ми-
нимално 1/3 висине вишег објекта, без отвора на фаса-
дама или са отворима помоћних просторија (парапет 
отвора минимално 1,6 m).

индекс заузетости 
парцеле

– Максимални индекс заузетости парцеле је 70%.
– Максималан индекс заузетости подземних етажа је 85%.

висина објекта – Максимална висина венца објекта у односу на нулту 
коту је 20 m, а максимална висина венца повученог спра-
та 23,5 m.

кота пода приземља – Кота пода приземља планираних објеката не може 
бити нижа од коте терена;
– Кота пода приземља је максимално 1,2 m виша од нул-
та коте за стамбену намену у приземљу, односно макси-
мално 0,2 m виша од нулта коте за нестамбену намену у 
приземљу.
– Приступ објекту мора бити прилагођен особама са 
смањеном способношћу кретања у складу са Правилни-
ком о техничким стандардима планирања, пројектовања 
и изградње објеката којима се осигурава несметано кре-
тање и приступ особама са инвалидитетом, деци и ста-
рим особама („Службени гласник РС”, број 22/15).

услови за слободне и 
зелене површине

– Минимални проценат зелених и слободних површина 
на парцели је 30%.
– Минимални проценат зелених површина у директном 
контакту са тлом на парцели је 15%.
– Просторно функционална организација и начин уре-
ђења зелених површина треба да је у складу са потреба-
ма примарне намене, просторним распоредном објеката, 
њиховом висином и естетским обликовањем, експози-
цијом и нагибом терена, дубином и врстом подлоге за 
садњу, нивоом подземних вода, као и са положајем по-
стојећих и планираних подземних инсталација.
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– за озелењавање користити аутохтоне врсте вегетаци-
је које припадају природној потенцијалној вегетацији, 
прилагодљиве на локалне услове средине; избегавати ин-
ванзивне и алергене врсте.
– Обезбедити 1–2% пада површина за комуникацију, 
чиме се омогућава дренажа површинских вода ка окол-
ном порозном земљишту или кишној канализацији, за 
шта је неопходно обезбедити дренажне елементе (земља-
не риголе, риголе-каналете, канали).
– За поплочавање стаза и платоа користити квалитетне 
материјале, безбедне за коришћење у свим временским 
приликама.

саобраћајни приступ и 
паркирање

– Обавезан је непосредан приступ парцеле на јавну сао-
браћајну површину. 
– Потребе за паркирањем решавати у оквиру припадају-
ће парцеле, а према нормативима:
– Становање: 1,1 ПМ по стану, 
– Трговина: 1ПМ на 66 m² БРГП,
– Администрација или пословање: 1ПМ на 80 m² БРГП 
– Угоститељство: 1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице 
– Пословне јединице: 1ПМ на 50 m² нето корисног про-
стора пословних јединица или 1ПМ по пословној једи-
ници, за случај кад је нето корисна површина пословне 
јединице мања од 50 m².
– Уколико је грађевинска линија подземне гараже изван 
габарита објекта, горња кота плоче гараже на равном 
терену мора бити усклађена са котом терена, насута зе-
мљом и партерно уређена.
– За стамбено-пословне објекте, обезбедити 5% од укуп-
ног броја паркинг места за особе са инвалидитетом, про-
писаних димензија. Паркинг места која користе особе 
са инвалидитетом лоцирати у близини улаза у објекте 
у складу са Правилником о техничким стандардима 
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима 
се осигурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гла-
сник РС”, број 22/15).

архитектонско 
обликовање

– Објекте пројектовати у духу савремене архитектуре, 
– Последња етажа се може извести као повучена етажа.
– Повучена етажа се повлачи минимално 1,5 m од фасад-
не равни последње пуен етаже, према јавној површини. 
Кота венца повучене етаже је максимално 3,5 m изнад 
коте венца објекта у равни фасадног платна. 
– Кров пројектовати као раван или плитак коси кров (до 
15 степени) са одговарајућим кровним покривачем.
– Кров се такође може извести и као зелени кров, односно 
раван кров насут одговарајућим слојевима и озелењен.
– Није дозвољено препуштање еркера, балкона, тераса 
ван зоне грађења дефинисане грађевинском линијом и 
удаљењима од бочних и задње границе парцеле.
– Приликом пројектовања фасаде обезбедити место за 
постављање клима уређаја и ускладити га са стилским 
карактеристикама објекта. Обезбедити отицање воде у 
атмосферску канализацију.

услови за ограђивање 
парцеле

– Није дозвољено ограђивање парцеле.

минимални степен 
опремљености 
комуналном 
инфраструктуром 

– Објекат мора имати прикључак на водоводну и кана-
лизациону мрежу, електричну и телекомуникациону 
мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други ал-
тернативни извор грејања.

инжењерско-геолошки 
услови

– Зона С5.1 се налази у инжењерско-геолошком рејону 
IIБ1 који обухвата вештачки насуте делове терена алуви-
јалне равни Саве. Коришћење ових терена при урбани-
зацији захтева потпуније дефинисање својстава терена у 
зони самог објекта у зависности од типа објекта и режима 
градње. Због високог нивоа подземне воде и мале носи-
вости насутих и алувијалних седимената овај део терена 
сврстан је у условно повољне терене при урбанизацији.
– Терен изграђују алувијалне наслаге фације мртваја, по-
водња и корита, преко којих су насуте творевине разли-
чите дебљине (и преко 5 m). Висок ниво подземних вода 
(73–73.5 mnv, краткотрајно и до коте 74 mnv) условљава 
израду објеката без подрумских просторија или уколико 
се планирају подрумске просторије обавезна је заштита 
објекта од утицаја високог нивоа подземне воде израдом 
када, упојних бунара итд. Објекте треба нивелационо тако 
поставити да им кота најнижег пода буде изнад коте 74 mnv 
или се заштита објекта мора извести изнад коте 73.5 mnv.
– У зависности од статичких и грађевинских карактери-
стика објеката високоградње, фундирање се може изве-
сти на два начина – плитко или дубоко фундирање. За 
објекте малог специфичног оптерећења препоручује се 
варијанта плитког фундирања. У том случају могуће је 
фундирање објекта уз претходну замену подтла матери-
јалом повољних физичко механичких својстава, наси-
пањем и израдом тампонског слоја. При изради објека-
та већег специфичног оптерећења неопходно је дубоко 
фундирања путем шипова.

– При изградњи линијских објеката-саобраћајница, пар-
кинга и манипулативних простора насуто тло без претход-
не провере не може се третирати као подтло – доњи строј 
саобраћајнице односно тло за ослањање грађевинских кон-
струкција. Изградњу саобраћајница планирати на контро-
лисано изведеном насипу у условима високих вода Саве. 
– Код објеката инфраструктуре због високог нивоа под-
земних вода неопходно је предузети мере против њи-
ховог штетног утицаја. Код ископа испод коте 72 mnv 
треба рачунати на отежане услове због појаве подземне 
воде. Ископе треба подграђивати.
– За сваки планирани објекат неопходно је урадити де-
таљна геолошка истраживања а све у складу са Законом 
о рударству и геолошким истраживањима („Службени 
гласник РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

7.11.2. Зона вишепородичног становања у формираним 
градским блоковима у централној и средњој зони града 

(С5.2)
основна намена 
површина

– Вишепородично становање.

компатибилност намене – Са вишепородичним становањем су компатибилни 
комерцијални садржаји из области трговине и услужних 
делатности које не угрожавају животну средину и не 
стварају буку, однос основне и компатибилне намене је 
постојећи.

број објеката на парцели – Задржава се постојећи број објеката на парцели. 
положај објекта на 
парцели

– Задржава се постојећи положај објеката на парцели.

индекс заузетости 
парцеле(З)

– Задржава се постојећи индекс заузетости на парцели.

висина објекта – Максимална висина венца објекта је постојећа висина 
објекта.

кота пода приземља – Задржава се постојећа кота пода приземља.
правила и услови 
за интервенције на 
постојећим објектима

– Постојећи објекти на парцели могу се реконструисати 
у оквиру постојећег габарита и волумена. Дозвољена је 
адаптација, санација, инвестиционо и текуће одржавање 
објекта у постојећем габариту и волумену; 
– Дозвољава се пренамена постојећег стамбеног просто-
ра у пословни простор.

саобраћајни приступ и 
паркирање

– Задржава се постојећи приступ парцели.
– Паркирање решавати у оквиру уређених паркинг повр-
шина у оквиру саобраћајница.

архитектонско 
обликовање

– Интервенције на постојећим објектима морају да пра-
те геометрију постојећих отвора на фасади и не смеју да 
угрозе архитектуру постојећих објеката. 
– Приликом реконструкције поштовати ритам и величи-
ну прозорских отвора етажа, материјале и боје.
– Реконструкцију равног крова дозвољено извести пре-
тварањем у плитак кос кров оивичен атиком. Нагиб 
крова максимално 15°. Кровни покривач изабрати у за-
висности од нагиба крова. 
– Није дозвољено препуштање еркера, балкона, тераса 
ван зоне грађења дефинисане грађевинском линијом.
– Приликом пројектовања фасаде обезбедити место за 
постављање клима уређаја и ускладити га са стилским 
карактеристикама објекта. Обезбедити отицање воде у 
атмосферску канализацију.

услови за ограђивање 
парцеле

– Није дозвољено ограђивање парцеле.

минимални степен 
опремљености 
комуналном 
инфраструктуром 

– Објекат мора имати прикључак на водоводну и кана-
лизациону мрежу, електричну и телекомуникациону 
мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други ал-
тернативни извор грејања.

7.11.3. Зона трансформације породичног становања у дели-
мично формираним градским блоковима у вишепородично 

становање (С6)
основна намена 
површина

– Вишепородично становање

компатибилност намене – Са вишепородичним становањем су компатибилни 
комерцијални садржаји из области трговине и услу-
жних делатности које не угрожавају животну средину и 
не стварају буку, однос основне и компатибилне намене 
у зони је дефинисан у односу становање : комерцијални 
садржаји 80 – 100% : 0% – 20%.
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број објеката на парцели – На грађевинској парцели дозвољена је изградња више 
објеката.
– Није дозвољена изградња помоћних објеката, осим 
објеката инфраструктуре.

услови за формирање 
грађевинске парцеле

– Минимална грађевинска парцела је 300 m².
– Минимална ширина фронта према јавној саобраћајни-
ци је 12 m.
– Уколико грађевинска парцела има приступ са више јав-
них саобраћајних површина дефинисани услов о мини-
малној ширини грађевинске парцеле је довољно испуни-
ти према једној јавној саобраћајној површини.
– Грађевинска парцела која приступ јавној саобраћајној 
површини остварује посредно преко приступног пута 
мора имати минималну ширину фронта парцеле ка при-
ступном путу:
– 12 m,
– 5 m ако је приступ парцели преко окретнице или сле-
пог завршетка приступног пута.
– Постојећа катастарска парцела која испуњава планом 
прописане услове минималне површине и минималне 
ширине фронта и има приступ саобраћајној површини 
може постати грађевинска парцела.

положај објекта на 
парцели

– Објекте поставити у оквиру зоне грађења, која је де-
финисана минималним растојањима од граница грађе-
винских парцела и грађевинским линијама у односу на 
утврђене регулационе линије јавних површина, како је 
приказано у графичком прилогу бр. 10. Регулационо-ни-
велациони план са аналитичко-геодетским елементима 
за обележавање – I фаза прве линије метро система Р 
1:1.000. 
– Није обавезно постављање објеката или делова објека-
та на грађевинску линију, већ у простор који је дефини-
сан грађевинском линијом.
– Према положају на парцели објекти су слободностојећи.
– Грађевинска линија подземних делова објекта може се 
поклапати са границама парцеле. 
– У случају разуђене структуре објекта (нпр. „П” облик) 
минимално растојање између делова објекта је 1 висина 
објекта у случају отварања стамбених/пословних про-
сторија, односно 1/5 висине у случају отварања помоћ-
них просторија;
– За грађевинске парцеле, које приступ јавној саобра-
ћајној површини остварују посредно преко приступ-
ног пута, минимално растојање од границе парцеле 
приступне саобраћајнице до објекта износи 1/3 висине 
објекта, не мање од 3 m. Примењују се правила за удаље-
ње од бочне и задње границе парцеле.
– У случају када је удаљење грађевинске линије од гра-
нице парцеле (бочне и/или задње) на графичком при-
логу бр. 10 Регулационо-нивелациони план са анали-
тичко-геодетским елементима за обележивање – I фаза 
прве линије метро система, различито од растојања 
прописаног правилима примењује се растојање дато на 
поменутом графичком прилогу и на фасадама је могуће 
формирати отворе пословних просторија.

растојање од бочне 
границе парцеле

– Објекат поставити на мин. 1/2 висине објекта, не мање 
од 5 m од бочне границе парцеле, уколико су на бочној 
фасади постављени отвори стамбених/пословних про-
сторија.
– Објекат поставити на 1/5 висине објекта, не мање од 3 
m од бочне границе парцеле, уколико су на бочној фаса-
ди постављени отвори помоћних просторија. 

растојање од задње 
границе парцеле

– Минимално растојање објекта од задње границе парце-
ле је 1/2 висине објекта, не мање од 5 m.
– За угаоне парцеле примењују се растојања од бочних 
граница парцеле.

међусобно растојање 
објеката на парцели 

– Међусобно растојање објеката у оквиру парцеле је ми-
нимално 1 висина вишег објекта, када се дозвољава по-
стављање отвора стамбених/пословних просторија на 
фасадама.
– Међусобно растојање објеката у оквиру парцеле је ми-
нимално 1/3 висине вишег објекта, без отвора на фаса-
дама или са отворима помоћних просторија (парапет 
отвора минимално 1,6 m).

индекс заузетости 
парцеле(З)

– Максимални индекс заузетости парцеле је З= 40%.
– Максималан индекс заузетости подземних етажа је 60%.

висина објекта – Максимална висина венца објекта у односу на нулту 
коту је 18 m, а максимална висина венца повученог спра-
та 21,5 m.

кота пода приземља – Kота пода приземља стамбеног дела објекта је највише 
1.6 m виша од највише коте приступне саобраћајнице – 
Макишке улице, односно нулте коте;

правила и услови 
за интервенције на 
постојећим објектима

– Постојећи објекти на парцели могу се реконструисати 
или доградити у оквиру дозвољених урбанистичких па-
раметара и осталих правила грађења, уколико се објекат 
налази у оквиру дефинисаних грађевинских линија; 
– На постојећим објектима, у случају да нису у складу 
са дефинисаним правилима грађења и урбанистичким 
параметрима (индекс заузетости, висина објекта, од-
нос према грађевинској линији, удаљеност од суседних 
парцела и објеката), дозвољена је адаптација, санација, 
инвестиционо и текуће одржавање објекта у постојећем 
габариту; 
– Објекти затечени испред регулационе линије у тре-
нутку израде плана не могу се реконструисати или над-
зиђивати. До коначног привођења намени и регулацији 
дефинисаној у плану могуће је само текуће одржавање. 
– За сваки постојећи објекат за који је могућа рекон-
струкција и доградња у складу са условима овога плана, 
неопходна је провера да ли објекат у конструктивном 
смислу и са геотехничког аспекта задовољава услове за 
планиране интервенције; 
– У случају замене објекта новим, сви услови из овог 
плана морају бити испоштовани.

услови за слободне и 
зелене површине

– Минимални проценат зелених и слободних површина 
на парцели је 60%.
– Минимални проценат зелених површина у директном 
контакту са тлом на парцели је 15%.
– Просторно функционална организација и начин уре-
ђења зелених површина треба да је у складу са потреба-
ма примарне намене, просторним распоредном објеката, 
њиховом висином и естетским обликовањем, експози-
цијом и нагибом терена, дубином и врстом подлоге за 
садњу, нивоом подземних вода, као и са положајем по-
стојећих и планираних подземних инсталација.
– За озелењавање користити аутохтоне врсте вегетаци-
је које припадају природној потенцијалној вегетацији, 
прилагодљиве на локалне услове средине; избегавати ин-
ванзивне и алергене врсте.
– Обезбедити 1–2% пада површина за комуникацију, 
чиме се омогућава дренажа површинских вода ка окол-
ном порозном земљишту или кишној канализацији, за 
шта је неопходно обезбедити дренажне елементе (земља-
не риголе, риголе-каналете, канали).
– За поплочавање стаза и платоа користити квалитетне 
материјале, безбедне за коришћење у свим временским 
приликама.

саобраћајни приступ и 
паркирање

– Приступ јавној саобраћајној површини може бити ди-
ректан и индиректан:
– директан приступ подразумева да парцела својим 
фронтом излази на јавну саобраћајну површину;
– индиректан приступ се остварује преко приступног 
пута, који се формира као посебна парцела у оквиру по-
вршина за остале намене. 
– Минимална ширина приступног пута (интегрисаног):
– једносмерног – 4,5 m, на крајевима мора да буде пове-
зан на јавну саобраћајну површину;
– двосмерног – 6 m, са минималним радијусом скретања 
7 m и уколико је слепог краја са дефинисаном одговара-
јућом окретницом димензионисаном према прописаним 
нормативима за очекиване категорије возила.
– уколико је приступни пут дужине до 25 m, може бити 
без окретнице, а његова ширина мора бити мин. 6 m. 
– Уколико се површине приступног пута за кретање пе-
шака и моторних возила реализују као физички одвојене 
(денивелисане), минимална ширина тротоара мора бити 
1,5 m, а минимална ширина коловоза мора бити 3,5 m за 
једносмерни, односно 6 m за двосмерни саобраћај.
– Парцеле приступних саобраћајница дефинисати про-
јектом препарцелације, тако да приступни пут има по-
себну парцелу одговарајуће ширине. На местима прикљу-
чења ових саобраћајница на планирану уличну мрежу 
дозвољено је укидање тротоара и ивичног зеленила/дрво-
реда само у ширини регулације приступног пута.
– Колске улазе/излазе на грађевинске парцеле предвиде-
ти што даље од раскрсница.
– Улаз/излаз на парцелу планирати преко ојачаних тро-
тоара и упуштених ивичњака, како би пешачки саобра-
ћај остао у континуитету.
– Потребе за паркирањем решавати у оквиру припадају-
ће парцеле, а према нормативима:
– Становање: 1,1 ПМ по стану, 
– Трговина: 1ПМ на 66 m² БРГП,
– Администрација или пословање: 1ПМ на 80 m² БРГП 
– Угоститељство: 1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице 
– Пословне јединице: 1ПМ на 50 m² нето корисног про-
стора пословних јединица или 1ПМ по пословној једи-
ници, за случај кад је нето корисна површина пословне 
јединице мања од 50 m².
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– За стамбено-пословне објекте, обезбедити 5% од укуп-
ног броја паркинг места за особе са инвалидитетом, про-
писаних димензија. Паркинг места која користе особе 
са инвалидитетом лоцирати у близини улаза у објекте 
у складу са Правилником о техничким стандардима 
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима 
се осигурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гла-
сник РС”, број 22/15).

архитектонско 
обликовање

– Објекте пројектовати у духу савремене архитектуре, 
– Последња етажа се може извести као повучена етажа.
– Повучена етажа се повлачи минимално 1,5 m од фасад-
не равни последње пуен етаже, према јавној површини. 
Кота венца повучене етаже је максимално 3,5 m изнад 
коте венца објекта у равни фасадног платна. 
– Кров пројектовати као раван или плитак коси кров (до 
15 степени) са одговарајућим кровним покривачем.
– Кров се такође може извести и као зелени кров, одно-
сно раван кров насут одговарајућим слојевима и озеле-
њен.
– Није дозвољено препуштање еркера, балкона, тераса 
ван зоне грађења дефинисане грађевинском линијом и 
удаљењима од бочних и задње границе парцеле.
– Приликом пројектовања фасаде обезбедити место за 
постављање клима уређаја и ускладити га са стилским 
карактеристикама објекта. Обезбедити отицање воде у 
атмосферску канализацију.

инжењерско-геолошки 
услови

– Зона С6 се налази у инжењерско-геолошком рејону 
IIА2 и обухвата делове терена нагиба од 5–10° изграђене 
у површинском делу од алувијалних, лесних и делувијал-
них наслага неуједначене дебљине, које леже преко тер-
цијарних и кредних седимената. Ниво подземне воде се 
налази на дубини мањој од 5 m. Са геотехничког аспек-
та ово је условно повољан рејон у коме начин и дубину 
фундирања новопројектованих објеката треба прилаго-
дити геолошкој средини. Темељне конструкције објеката 
високоградње и саобраћајница изведене у лесним седи-
ментима морају се штитити од допунских провлажавања 
израдом дренажа, сабирница, флексибилних веза водо-
водне и канализационе мреже.
– За сваки планирани објекат неопходно је урадити де-
таљна геолошка истраживања а све у складу са Законом 
о рударству и геолошким истраживањима („Службени 
гласник РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21). Уколико се плани-
ра доградња или надоградња постојећих објеката, обаве-
зно извршити проверу да ли објекат, односно тло може 
да издржи планирану интервенцију.

7.11.4. Зона вишепородичног становања у постојећим орга-
низованим насељима – отворени блок (С9)

основна намена 
површина

– Вишепородично становање.

компатибилност намене – Са вишепородичним становањем су компатибилни 
комерцијални садржаји из области трговине и услу-
жних делатности које не угрожавају животну средину и 
не стварају буку, однос основне и компатибилне намене 
у зони је дефинисан у односу становање : комерцијални 
садржаји 80 – 100% : 0% – 20%.

услови за формирање 
грађевинске парцеле

– Планом је дефинисана грађевинска парцела ГП-1 у 
Блоку 11, оријентационе површине 2.065 m²;
– Тачна површина грађевинске парцеле биће утврђена 
након формирања у РГЗ-у. 

број објеката на парцели – Задржава се постојећи број објеката на парцели. 
положај објекта на 
парцели

– Задржава се постојећи положај објеката на парцели.

индекс заузетости 
парцеле(З)

– Задржава се постојећи индекс заузетости на парцели.

висина објекта – Максимална висина венца објекта је постојећа висина 
објекта.

кота пода приземља – Задржава се постојећа кота пода приземља.
правила и услови 
за интервенције на 
постојећим објектима

– Постојећи објекти на парцели могу се реконструисати 
у оквиру постојећег габарита и волумена. Дозвољена је 
адаптација, санација, инвестиционо и текуће одржавање 
објекта у постојећем габариту и волумену; 
– Дозвољава се пренамена постојећег стамбеног просто-
ра у пословни простор.

саобраћајни приступ и 
паркирање

– Приступ парцели остварити са саобраћајница нижег 
ранга
– Паркирање решавати у оквиру уређених паркинг по-
вршина у оквиру саобраћајница нижег ранга и локалног 
значаја.

архитектонско 
обликовање

– Интервенције на постојећим објектима морају да пра-
те геометрију постојећих отвора на фасади и не смеју да 
угрозе архитектуру постојећих објеката. 
– Приликом реконструкције поштовати ритам и величи-
ну прозорских отвора етажа, материјале и боје.
– Реконструкцију равног крова дозвољено извести пре-
тварањем у плитак кос кров оивичен атиком. Нагиб 
крова максимално 15°. Кровни покривач изабрати у за-
висности од нагиба крова. 
– Није дозвољено препуштање еркера, балкона, тераса 
ван зоне грађења дефинисане грађевинском линијом.
– Приликом пројектовања фасаде обезбедити место за 
постављање клима уређаја и ускладити га са стилским 
карактеристикама објекта. Обезбедити отицање воде у 
атмосферску канализацију.

услови за ограђивање 
парцеле

– Није дозвољено ограђивање парцеле.

минимални степен 
опремљености 
комуналном 
инфраструктуром 

– Објекат мора имати прикључак на водоводну и кана-
лизациону мрежу, електричну и телекомуникациону 
мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други ал-
тернативни извор грејања.

7.12. Мешовити градски центри

7.12.1. Зона мешовитих градских центара у зони више 
спратности М4.1

намена површина – Мешовити градски центри. 
– Мешовити градски центри подразумевају комбинацију 
комерцијалних садржаја са становањем у односу стано-
вање: пословање 0 – 80% : 20% – 100%.
– У приземљу планиранираних објеката обавезни су ко-
мерцијални садржаји.
– На парцели се може градити и само вишеспратна ко-
лективна гаража. 

број објеката на парцели – На грађевинској парцели дозвољена је изградња више 
објеката.
– Није дозвољена изградња помоћних објеката, осим 
објеката инфраструктуре. 

услови за формирање 
грађевинске парцеле

– Минимална грађевинска парцела је 1.000 m².
– Минимална ширина фронта према јавној саобраћајни-
ци је 25 m.
– Уколико грађевинска парцела има приступ са више јав-
них саобраћајних површина дефинисани услов о мини-
малној ширини грађевинске парцеле је довољно испуни-
ти према једној јавној саобраћајној површини.
– Грађевинска парцела која приступ јавној саобраћајној 
површини остварује посредно преко приступног пута 
мора имати минималну ширину фронта парцеле ка при-
ступном путу:
– 25 m,
– 5 m ако је приступ парцели преко окретнице или сле-
пог завршетка приступног пута.
– Постојећа катастарска парцела која испуњава планом 
прописане услове минималне површине и минималне 
ширине фронта и има приступ саобраћајној површини 
може постати грађевинска парцела.
– У случају када се приступ грађевинској парцели оства-
рује преко слепог завршетка приступног пута минимал-
на ширина грађевинске парцеле у зони грађења је 25 m.

положај објекта на 
парцели

– Објекте поставити у оквиру зоне грађења, која је де-
финисана минималним растојањима од граница грађе-
винских парцела и грађевинским линијама у односу на 
утврђене регулационе линије јавних површина, како је 
приказано у графичком прилогу бр. 10. Регулационо-ни-
велациони план са аналитичко-геодетским елементима за 
обележавање – I фаза прве линије метро система Р 1:1.000. 
– Није обавезно постављање објеката или делова објека-
та на грађевинску линију, већ у простор који је дефини-
сан грађевинском линијом.
– Према положају на парцели објекти могу бити слобод-
ностојећи, једнострано узидани и двострано узидани.
– Грађевинска линија подземних делова објекта може се 
поклапати са границама парцеле. 
– У случају разуђене структуре објекта (нпр. „П” облик) 
минимално растојање између делова објекта је 1 висина 
објекта у случају отварања стамбених/пословних про-
сторија, односно 1/5 висине у случају отварања помоћ-
них просторија;
– Код узиданих објеката, за потребе вентилације и 
осветљавања помоћних просторија у стану (кухиње, са-
нитарни чворови и сл.) или заједничког степеништа у 
објекту дозвољава се формирање светларника. На новој 
згради потребно је поштовати положај и димензије сусе-
довог светларника, ако га има, и пресликати га у пуној 
површини.
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– Површина светларника одређује се тако да сваком ме-
тру висине зграде одговара 0,5 m² светларника, при чему 
он не може бити мањи од 6 m². Уколико се светларник 
усклади са положајем светларника суседног објекта, ова 
површина може бити умањена за 1/4. Минимална шири-
на светларника је 2 m. Површина светларника рачуна се 
у неизграђени део зграде. Минимална висина парапета 
отвора у светларнику је 1,8 m.
– За грађевинске парцеле, које приступ јавној саобра-
ћајној површини остварују посредно преко приступ-
ног пута, минимално растојање од границе парцеле 
приступне саобраћајнице до објекта износи 1/3 висине 
објекта, не мање од 3 m. Примењују се правила за удаље-
ње од бочне и задње границе парцеле.
– У случају када је удаљење грађевинске линије од гра-
нице парцеле (бочне и/или задње) на графичком при-
логу бр. 10 Регулационо-нивелациони план са анали-
тичко-геодетским елементима за обележивање – I фаза 
прве линије метро система, различито од растојања 
прописаног правилима примењује се растојање дато на 
поменутом графичком прилогу и на фасадама је могуће 
формирати отворе пословних просторија.

растојање од бочне 
границе парцеле

Слободностојећи објекти:
– oбјекат поставити на мин. 1/2 висине објекта, не мање од 
5 m од бочне границе парцеле, уколико су на бочној фаса-
ди постављени отвори стамбених/пословних просторија.
– објекат поставити на 1/5 висине објекта, не мање од 3 
m од бочне границе парцеле, уколико су на бочној фаса-
ди постављени отвори помоћних просторија.
Једнострано узидани објекти:
– једнострано узидани објекат има једну бочну страну 
објекта постављену на бочну границу парцеле.
– oбјекат поставити на мин. 1/2 висине објекта, не мање од 
5 m од бочне границе парцеле, уколико су на бочној фаса-
ди постављени отвори стамбених/пословних просторија.
– објекат поставити на 1/5 висине објекта, не мање од 3 
m од бочне границе парцеле, уколико су на бочној фаса-
ди постављени отвори помоћних просторија.
– није дозвољено постављање отвора на фасади која се 
налази на бочној граници парцеле.
Двострано узидани објекти:
– објекат се поставља се на граници парцеле, без могућ-
ности формирање отвора на бочним фасадама. 

растојање од задње 
границе парцеле

– Минимално растојање објекта од задње границе парце-
ле је 1/2 висине објекта, не мање од 5 m.
– За угаоне парцеле примењују се растојања од бочних 
граница парцеле.

међусобно растојање 
објеката на парцели 

– Међусобно растојање објеката у оквиру парцеле је мини-
мално 1 висина вишег објекта, када се дозвољава поставља-
ње отвора стамбених/пословних просторија на фасадама.
– Међусобно растојање објеката у оквиру парцеле је ми-
нимално 1/3 висине вишег објекта, без отвора на фаса-
дама или са отворима помоћних просторија (парапет 
отвора минимално 1,6 m).

индекс заузетости 
парцеле(З)

– Максимални индекс заузетости парцеле је З= 30%.
– Максималан индекс заузетости подземних етажа је 60%.

висина објекта – Максимална висина венца објекта у односу на нулту 
коту је 23 m, а максимална висина венца повученог спра-
та 26,5 m.

кота пода приземља – Кота пода приземља планираних објеката не може 
бити нижа од коте терена;
– Кота пода приземља је максимално 0,2 m виша од нул-
та коте. 
– Приступ објекту мора бити прилагођен особама са 
смањеном способношћу кретања у складу са Правилни-
ком о техничким стандардима планирања, пројектовања 
и изградње објеката којима се осигурава несметано кре-
тање и приступ особама са инвалидитетом, деци и ста-
рим особама („Службени гласник РС”, број 22/15).

правила и услови 
за интервенције на 
постојећим објектима

– Постојећи објекти на парцели могу се реконструисати 
или доградити у оквиру дозвољених урбанистичких па-
раметара и осталих правила грађења, уколико се објекат 
налази у оквиру дефинисаних грађевинских линија; 
– На постојећим објектима, у случају да нису у складу са 
дефинисаним правилима грађења и урбанистичким пара-
метрима (индекс заузетости, висина објекта, однос према 
грађевинској линији, удаљеност од суседних парцела и 
објеката), дозвољена је адаптација, санација, инвестицио-
но и текуће одржавање објекта у постојећем габариту; 
– Објекти затечени испред регулационе линије у тре-
нутку израде плана не могу се реконструисати или над-
зиђивати. До коначног привођења намени и регулацији 
дефинисаној у плану могуће је само текуће одржавање. 
– Дозвољава се пренамена постојећег стамбеног просто-
ра у пословни простор и обрнуто, уз услов да у призе-
мљу обавезно буде заступљена нестамбена намена;

– За сваки постојећи објекат за који је могућа рекон-
струкција и доградња у складу са условима овога плана, 
неопходна је провера да ли објекат у конструктивном 
смислу и са геотехничког аспекта задовољава услове за 
планиране интервенције; 
– У случају замене објекта новим, сви услови из овог 
плана морају бити испоштовани.

услови за слободне и 
зелене површине

– Минимални проценат слободних и зелених површина 
на парцели је 70%.
– Минимални проценат зелених површина у директном 
контакту са тлом (без подземних објеката и/или делова 
подземних објеката) износи 40%.
– Површине на којима се очекују интензивнија кретања 
и окупљања обликовати партерним решењем уз примену 
декоративних форми цвећа, шибља и дрвећа. Решења по-
плочања и ниво опремљености мобилијаром прилагоди-
ти намени и архитектури објекта. Решити проблем саку-
пљања и одвођења вишка атмосферске воде. Планирати 
осветљење и формирање рампи и рукохвата за кретање 
инвалидних лица.
– Обавезно је чување постојеће вредне дрвенасте веге-
тације и њено уклапање у планирано решење израдом 
Мануала валоризације вегетације. За евентуалну сечу од-
раслих, вредних примерака дендрофлоре потребно је при-
бавити сагласности надлежних институција и комисија.
– Садни материјал мора бити одгајан у расадницима, 
здравствено исправан и отпоран на микроклиматске 
услове и негативне утицаје средине, и да није на листи 
познатих алергена.
– Извршити засену паркинг простора школованим садни-
цама дрвећа (по једно стабло на свака три паркинг места).

саобраћајни приступ и 
паркирање

– Приступ јавној саобраћајној површини може бити ди-
ректан и индиректан:
– директан приступ подразумева да парцела својим 
фронтом излази на јавну саобраћајну површину;
– индиректан приступ се остварује преко приступног 
пута, који се формира као посебна парцела у оквиру по-
вршина за остале намене. 
– Минимална ширина приступног пута (интегрисаног):
– једносмерног – 4,5 m, на крајевима мора да буде пове-
зан на јавну саобраћајну површину;
– двосмерног – 6 m, са минималним радијусом скретања 
7 m и уколико је слепог краја са дефинисаном одговара-
јућом окретницом димензионисаном према прописаним 
нормативима за очекиване категорије возила.
– уколико је приступни пут дужине до 25 m, може бити 
без окретнице, а његова ширина мора бити мин. 6 m. 
– Уколико се површине приступног пута за кретање пе-
шака и моторних возила реализују као физички одвојене 
(денивелисане), минимална ширина тротоара мора бити 
1,5 m, а минимална ширина коловоза мора бити 3,5 m за 
једносмерни, односно 6 m за двосмерни саобраћај.
– Парцеле приступних саобраћајница дефинисати про-
јектом препарцелације, тако да приступни пут има 
посебну парцелу одговарајуће ширине. На местима 
прикључења ових саобраћајница на планирану уличну 
мрежу дозвољено је укидање тротоара и ивичног зеле-
нила/дрвореда само у ширини регулације приступног 
пута.
– Колске улазе/излазе на грађевинске парцеле предвиде-
ти што даље од раскрсница.
– Улаз/излаз на парцелу планирати преко ојачаних тро-
тоара и упуштених ивичњака, како би пешачки саобра-
ћај остао у континуитету.
– Потребе за паркирањем решавати у оквиру припадају-
ће парцеле, а према нормативима:
– Становање: 1,1 ПМ по стану, 
– Трговина: 1ПМ на 66 m² БРГП,
– Администрација или пословање: 1ПМ на 80 m² БРГП 
– Угоститељство: 1ПМ на два постављена стола са 4 сто-
лице 
– Пословне јединице: 1ПМ на 50 m² нето корисног про-
стора пословних јединица или 1ПМ по пословној једи-
ници, за случај кад је нето корисна површина пословне 
јединице мања од 50 m².
– Уколико је грађевинска линија подземне гараже изван 
габарита објекта, горња кота плоче гараже на равном 
терену мора бити усклађена са котом терена, насута зе-
мљом и партерно уређена.
– За стамбено-пословне објекте, обезбедити 5% од укуп-
ног броја паркинг места за особе са инвалидитетом, про-
писаних димензија. Паркинг места која користе особе 
са инвалидитетом лоцирати у близини улаза у објекте 
у складу са Правилником о техничким стандардима 
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима 
се осигурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гла-
сник РС”, број 22/15).
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правила за изградњу 
гараже

– За изградњу вишеспратне колективне гараже важе 
иста правила као за стамбено-пословне објекте. У зави-
сности од капацитета гараже неопходно је испунити све 
саобраћајне и противпожарне прописе, као и прописе 
који се односе на заштиту животне средине. 

архитектонско 
обликовање

– Објекте пројектовати у духу савремене архитектуре, 
– Последња етажа се може извести као повучена етажа.
– Повучена етажа се повлачи минимално 1.5 m од фасад-
не равни последње пуен етаже, према јавној површини. 
Кота венца повучене етаже је максимално 3,5 m изнад 
коте венца објекта у равни фасадног платна. 
– Кров пројектовати као раван или плитак коси кров (до 
15 степени) са одговарајућим кровним покривачем.
– Кров се такође може извести и као зелени кров, односно 
раван кров насут одговарајућим слојевима и озелењен.
– Није дозвољено препуштање еркера, балкона, тераса 
ван зоне грађења дефинисане грађевинском линијом и 
удаљењима од бочних и задње границе парцеле.
– Приликом пројектовања фасаде обезбедити место за 
постављање клима уређаја и ускладити га са стилским 
карактеристикама објекта. Обезбедити отицање воде у 
атмосферску канализацију.

услови за ограђивање 
парцеле

– Није дозвољено ограђивање парцеле.

минимални степен 
опремљености 
комуналном 
инфраструктуром 

– Објекат мора имати прикључак на водоводну и кана-
лизациону мрежу, електричну и телекомуникациону 
мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други ал-
тернативни извор грејања.

инжењерско-геолошки 
услови

– Зона М4.1 се налази у инжењерско-геолошком рејону IIБ2 
– Инжењерско-геолошка својства ових терена условљава-
ју извесна ограничења при урбанизацији простора. Овај 
рејон обухвата природне делове алувијалних равни изнад 
коте 72 mnv. Коришћење ових терена при урбанизацији за-
хтева потпуније дефинисање својстава терена у зони самог 
објекта у зависности од типа објекта и режима градње. Због 
високог нивоа подземне воде овај део терена представља 
условно повољне терене са већим ограничењима при урба-
низацији. Коришћење ових терена за урбанизацију захтева 
примену адекватних мера у циљу елиминисања негативног 
утицаја подземне воде. То се постиже издизањем – насипа-
њем терена адекватним материјалом уз прописно збијање 
и претходно уклањање хумусног покривача и насипа не-
повољних карактеристика. У делу терена где су присутна 
повремена забарења треба рачунати са обимнијим мелио-
ративним радовима (насипање и збијање). 
Уколико се варијанта директног фундирања укаже као 
могућа, рачунати на интервенције у подтлу, заменом 
природног тла и израдом одговарајућих тампона. Уколи-
ко се варијанта директног фундирање не може примени-
ти због великих укупних или диференцијалних слегања, 
могуће је успешно применити дубоко фундирање на ши-
повима, који преносе оптерећење од објекта, на пескови-
то-шљунковите седименте, или се мора предвидети неки 
други начин уз коришћењем савремених грађевинских 
материјала или применити савремене мере стабилизаци-
је („jet grouting”, механичко збијање и сл.). Без обзира на 
начин фундирања, објекте нивелационо поставити тако 
да не иду испод коте 72 m у супротном, обавезно пред-
видети израду одговарајућег дренажног система.
– За сваки планирани објекат неопходно је урадити де-
таљна геолошка истраживања а све у складу са Законом 
о рударству и геолошким истраживањима („Службени 
гласник РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21). Уколико се плани-
ра доградња или надоградња постојећих објеката, обаве-
зно извршити проверу да ли објекат, односно тло може 
да издржи планирану интервенцију.

смернице за спровођење – У зони заштите деонице постојећих далековода 35 kV и 
110 kV, није дозвољена изградња објеката до њиховог кабли-
рања, осим јавних саобраћајних површина са припадајућом 
инфраструктуром и инфраструктурних објеката. За изград-
њу објеката у заштитном појасу потребна је сагласност вла-
сника вода, односно АД „Електромрежа Србије” за водове 
110 kV и ОДС „ЕПС Дистрибуција” за водове 35 kV. На де-
ловима грађевинских парцела која су ван зоне заштите до-
звољава се фазна реализација планираних садржаја.
– Обавезна је израда јединственог пројекта (пре)парце-
лације за зоне мешовитих градских центара у блоку 6,7 и 
делу блока 8, као што је приказано на графичком прило-
гу бр. 11 „Елементи детаљне разраде I фаза прве линије 
метро система – План грађевинских парцела са смерни-
цама за спровођење” Р 1:1.000.
– До реализације прве линије метроа у циљу привреме-
ног заузећа због формирања градилишта, ограничено је 
коришћење предметне парцеле и није дозвољена изград-
ња. Зона привременог заузећа дефинисана је на графич-
ком прилогу бр. 11 „Елементи детаљне разраде I фаза 
прве линије метро система – План грађевинских парцела 
са смерницама за спровођење” Р 1:1.000.

посебни услови – Потребно је обезбедити одговарајуће заштитне маске 
или изолационе апарате за дисање и заштитна одела, за 
све запослене и посетиоце планираног објекта на уда-
љености од 1.100 m од места хемијског удеса са опасном 
материјом – хлор као што је приказано на графичком 
прилогу бр. 11 „Елементи детаљне разраде I фаза прве 
линије метро система – План грађевинских парцела са 
смерницама за спровођење” Р 1:1.000.

7.12.2. Зона мешовитих градских центара у зони више 
спратности М4.2

намена површина – Мешовити градски центри. 
– Мешовити градски центри подразумевају комбинацију 
комерцијалних садржаја са становањем у постојећем односу.
– У приземљу планиранираних објеката обавезни су ко-
мерцијални садржаји.

број објеката на парцели – Задржава се постојећи број објеката на парцели. 
положај објекта на 
парцели

– Задржава се постојећи положај објеката на парцели.

индекс заузетости 
парцеле(З)

– Задржава се постојећи индекс заузетости на парцели.

висина објекта – Максимална висина венца објекта је постојећа висина 
објекта.

кота пода приземља – Задржава се постојећа кота пода приземља.
правила и услови 
за интервенције на 
постојећим објектима

– Интервенције на постојећим објектима морају да пра-
те геометрију постојећих отвора на фасади и не смеју да 
угрозе архитектуру постојећих објеката. 
– Приликом реконструкције поштовати ритам и величи-
ну прозорских отвора етажа, материјале и боје.
– Реконструкцију равног крова дозвољено извести пре-
тварањем у плитак кос кров оивичен атиком. Нагиб 
крова максимално 15°. Кровни покривач изабрати у за-
висности од нагиба крова. 
– Није дозвољено препуштање еркера, балкона, тераса 
ван зоне грађења дефинисане грађевинском линијом.
– Приликом пројектовања фасаде обезбедити место за 
постављање клима уређаја и ускладити га са стилским 
карактеристикама објекта. Обезбедити отицање воде у 
атмосферску канализацију.

услови за слободне и 
зелене површине

– Неопходно је сачувати постојећи проценат зелених по-
вршина у директном контакту са тлом.
– Задржава се постојећа квалитетна вегетација на пар-
цели и обогаћује новим младим аутохтоним садницама.

саобраћајни приступ и 
паркирање

– Приступ парцели остварити са саобраћајница нижег 
ранга
– Паркирање решавати у оквиру саобраћајница нижег 
ранга и локалног значаја.

архитектонско 
обликовање

– Кров пројектовати као раван или плитак коси кров (до 
15 степени) са одговарајућим кровним покривачем.
– Кров се такође може извести и као зелени кров, односно 
раван кров насут одговарајућим слојевима и озелењен.
– Није дозвољено препуштање еркера, балкона, тераса 
ван зоне грађења дефинисане грађевинском линијом.
– Приликом пројектовања фасаде обезбедити место за 
постављање клима уређаја и ускладити га са стилским 
карактеристикама објекта. Обезбедити отицање воде у 
атмосферску канализацију.

услови за ограђивање 
парцеле

– Није дозвољено ограђивање парцеле.

минимални степен 
опремљености 
комуналном 
инфраструктуром 

– Објекат мора имати прикључак на водоводну и кана-
лизациону мрежу, електричну и телекомуникациону 
мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други ал-
тернативни извор грејања.

7.13. Површине за комерцијалне садржаје
7.13.1. Зона комерцијалних садржаја у зони више спратно-

сти (К1)
основна намена 
површина

Комерцијални садржаји:
– Вишефункционални пословни комплекси;
– Трговина на мало (робне куће, супермаркети, продав-
нице прехрамбене, непрехрамбене, специјализоване и 
мешовите робе, трговински центри, дисконтни центри, 
хипермаркети и сл.);
– Пословање (пословне и финансијске институције, 
представништва, привредна друштва и агенције за пру-
жање пословних, интелектуалних, информатичких и 
других услуга и сл.);
– Угоститељство и туризам (мотели, хотели, пансиони, 
хостели, ресторани, кафеи, туристичке агенције и сл.);
– Трговина на велико (велепродајни објекти, дистрибу-
тивни центри, складишта);
– Комерцијални видови спортских, рекреативних актив-
ности, забаве;
– Изложбено-продајни простори (салони аутомобила, 
продаја намештаја и сл.).
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компатибилност намене – У подзони К1.1 дозвољена је компатибилна намена ста-
новање, однос основне и компатибилне намене у зони је 
дефинисан у односу комерцијални садржаји: становање 
80 – 100% : 0% – 20%.
– У подзони К1.2 није дозвољена компатибилна намена 
становање.

број објеката на парцели – На грађевинској парцели дозвољена је изградња више 
објеката.
– Није дозвољена изградња помоћних објеката, осим 
објеката инфраструктуре. 

услови за формирање 
грађевинске парцеле

– Минимална грађевинска парцела је 1.500 m².
– Минимална ширина фронта према јавној саобраћајни-
ци је 30 m.

положај објекта на 
парцели

– Обавезно је постављање објеката или делова објеката 
на грађевинску линију ка улицама Вука Врчевића и Ви-
шњичка.
– Према положају на парцели објекти су слободностоје-
ћи.
– Грађевинска линија подземних делова објекта може се 
поклапати са границама парцеле. 
– У случају разуђене структуре објекта (нпр. „П” облик) 
минимално растојање између делова објекта је 2/3 ви-
сине објекта у случају отварања стамбених/пословних 
просторија, односно 1/3 висине у случају отварања по-
моћних просторија;
– У случају када је удаљење грађевинске линије од гра-
нице парцеле (бочне и/или задње) на графичком при-
логу бр. 10 Регулационо-нивелациони план са анали-
тичко-геодетским елементима за обележивање – I фаза 
прве линије метро система, различито од растојања 
прописаног правилима примењује се растојање дато на 
поменутом графичком прилогу и на фасадама је могуће 
формирати отворе пословних просторија.

растојање од бочне 
границе парцеле

– Објекат поставити на мин. 1/3 висине објекта, не мање 
од 5 m од бочне границе парцеле, уколико су на бочној 
фасади постављени отвори стамбених/пословних про-
сторија.
– Објекат поставити на 1/6 висине објекта, не мање од 3 
m од бочне границе парцеле, уколико су на бочној фаса-
ди постављени отвори помоћних просторија.

растојање од задње 
границе парцеле

– Минимално растојање објекта од задње границе парце-
ле је 1/3 висине објекта, не мање од 5 m.
– За угаоне парцеле примењују се растојања од бочних 
граница парцеле.

међусобно растојање 
објеката на парцели 

– Међусобно растојање објеката у оквиру парцеле је ми-
нимално 2/3 висине вишег објекта, не мање од 10 m, када 
се дозвољава постављање отвора стамбених/пословних 
просторија на фасадама.
– Међусобно растојање објеката у оквиру парцеле је ми-
нимално 1/3 висине вишег објекта, не мање од 5 m, без 
отвора на фасадама или са отворима помоћних просто-
рија (парапет отвора минимално 1,6 m).

индекс заузетости 
парцеле

– Максимални индекс заузетости парцеле је 60%.
– Максималан индекс заузетости подземних етажа је 85%.

висина објекта – За подзону К1.1 максимална висина венца објекта у од-
носу на нулту коту је 32 m, а максимална висина венца 
повученог спрата 35,5 m.
– За подзону К1.2 максимална висина венца објекта у од-
носу на нулту коту је 23 m, а максимална висина венца 
повученог спрата 26,5 m.

кота пода приземља – Кота пода приземља је максимално 1,2 m виша од коте 
терена односно коте приступног пута, осим када се у 
призмљу планирају трговина на мало, пословање и уго-
ститељство, када је кота пода приземља максимално 0,2 
m виша од нулте коте.
– Кота пода приземља планираних објеката на равном 
терену не може бити нижа од коте терена;
– Кота пода призмеља планираних објеката на стрмом 
терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота 
нижа од нивелете саобраћајнице, може бити максимум 
1,2 m нижа од коте нивелете саобраћајнице. На стрмом 
терену на нагибом, који прати нагиб саобраћајнице, кота 
пода приземља се одређује у тачки са које је остварен 
прилаз објекту, а према наведеним правилима.
– Ако парцела на стрмом терену има на два могућа при-
лаза (горњи и доњи), одређују се и две коте терена одно-
сно приступа на основу којих се утврђује дозвољена мак-
симална висина објекта за делове објекта оријентисане 
на горњу и доњу страну, водећи рачуна о прелазној зони 
архитектонским обликовањем.
– Приступ објекту мора бити прилагођен особама са 
смањеном способношћу кретања у складу са Правилни-
ком о техничким стандардима планирања, пројектовања 
и изградње објеката којима се осигурава несметано кре-
тање и приступ особама са инвалидитетом, деци и ста-
рим особама („Службени гласник РС”, број 22/15).

правила и услови 
за интервенције на 
постојећим објектима

– Постојећи објекти на парцели могу се реконструисати 
или доградити у оквиру дозвољених урбанистичких па-
раметара и осталих правила грађења, уколико се објекат 
налази у оквиру дефинисаних грађевинских линија; 
– На постојећим објектима, у случају да нису у складу 
са дефинисаним правилима грађења и урбанистичким 
параметрима (индекс заузетости, висина објекта, од-
нос према грађевинској линији, удаљеност од суседних 
парцела и објеката), дозвољена је адаптација, санација, 
инвестиционо и текуће одржавање објекта у постојећем 
габариту; 
– Објекти затечени испред регулационе линије у тре-
нутку израде плана не могу се реконструисати или над-
зиђивати. До коначног привођења намени и регулацији 
дефинисаној у плану могуће је само текуће одржавање. 
– За сваки постојећи објекат за који је могућа рекон-
струкција и доградња у складу са условима овога плана, 
неопходна је провера да ли објекат у конструктивном 
смислу и са геотехничког аспекта задовољава услове за 
планиране интервенције; 
– У случају замене објекта новим, сви услови из овог 
плана морају бити испоштовани.

услови за слободне и 
зелене површине

– Минимални проценат слободних и зелених површина 
на парцели је 40%.
– Минимални проценат зелених површина у директном 
контакту са тлом (без подземних објеката и/или делова 
подземних објеката) износи 15%.
– Просторно функционална организација и начин уре-
ђења зелених површина треба да је у складу са потреба-
ма примарне намене, просторним распоредном објеката, 
њиховом висином и естетским обликовањем, експози-
цијом терена, дубином и врстом подлоге за садњу, ни-
воом подземних вода, као и са положајем постојећих и 
планираних подземних инсталација.
– Сачувати квалитетну вегетацију затечену на терену и 
уклопити је у ново пејзажно уређење.
– Користити аутохтоне врсте вегетације које припадају 
природној потенцијалној вегетацији, прилагодљиве на 
локалне услове средине; могуће је користити примерке 
егзота за које је потврђено да се добро адаптирају усло-
вима средине; користити лисно декоративне и цветне 
форме жбунастих врста и сезонског цвећа; избегавати 
инванзивне и алергене врсте.
– Дрворедна стабла у деловима појединих јавних зелених 
површина треба да су школоване саднице лишћара, ми-
нималне висине 3,5 m, стабло чисто од грана до висине 
од 2,5 m и прсног пречника најмање 15 cm.
– Обезбедити 1–2% пада површина за комуникацију, 
чиме се омогућава дренажа површинских вода ка окол-
ном порозном земљишту или кишној канализацији, за 
шта је неопходно обезбедити дренажне елементе (земља-
не риголе, риголе-каналете, канали).
– Извршити засену паркинг простора школованим садни-
цама дрвећа (по једно стабло на свака 3 паркинг места).

саобраћајни приступ и 
паркирање

– Обавезан је непосредан приступ парцеле на јавну сао-
браћајну површину. 
– Потребе за паркирањем решавати у оквиру припадају-
ће парцеле, а према нормативима:
– трговина: 1ПМ на 50 m² продајног простора трговин-
ских садржаја,
– администрација или пословање: 1ПМ на 60 m² НГП 
административног или пословног простора,
– угоститељство: 1ПМ на два постављена стола са чети-
ри столице угоститељског објекта,
– шопинг молови, хипермаркети: 1ПМ на 50 m² продај-
ног простора шопинг молова, хипермаркета 
– пословне јединице: 1ПМ на 50 m² корисног простора 
пословних јединица или 1ПМ по пословној јединици, за 
случај кад је корисна површина пословне јединице мања 
од 50 m²
– хотел: 1ПМ на 2–10 кревета у зависности од категорије
– спортски центри: 1ПМ на 50 m² БРГП површине 
спортског центра.
– Уколико је грађевинска линија подземне гараже изван 
габарита објекта, горња кота плоче гараже на равном 
терену мора бити усклађена са котом терена, насута зе-
мљом и партерно уређена.
– За пословне објекте и објекте јавног коришћења, обез-
бедити 5% од укупног броја паркинг места за хендике-
пирана и инвалидна лица. Паркинг места која користе 
особе са инвалидитетом лоцирати у близини улаза у 
објекте, у складу са Правилником о техничким стандар-
дима планирања, пројектовања и изградње објеката, ко-
јима се осигурава несметано кретање и приступ особама 
са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени 
гласник РС”, број 22/15).
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архитектонско 
обликовање

– Објекте пројектовати у духу савремене архитектуре, 
– Последња етажа се може извести као повучена етажа.
– Повучена етажа се повлачи минимално 1,5 m од фасад-
не равни последње пуен етаже, према јавној површини. 
Кота венца повучене етаже је максимално 3,5 m изнад 
коте венца објекта у равни фасадног платна. 
– Кров пројектовати као раван или плитак коси кров (до 
15 степени) са одговарајућим кровним покривачем.
– Кров се такође може извести и као зелени кров, односно 
раван кров насут одговарајућим слојевима и озелењен.
– Није дозвољено препуштање еркера, балкона, тераса 
ван зоне грађења дефинисане грађевинском линијом и 
удаљењима од бочних и задње границе парцеле.

услови за ограђивање 
парцеле

– Није дозвољено ограђивање парцеле.

минимални степен 
опремљености 
комуналном 
инфраструктуром 

– Објекат мора имати прикључак на водоводну и кана-
лизациону мрежу, електричну и телекомуникациону 
мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други ал-
тернативни извор грејања.

инжењерско-геолошки 
услови

– Инжењерско-геолошки рејон IIБ1 обухвата вештачки 
насуте делове терена алувијалне равни Саве. Коришће-
ње ових терена при урбанизацији захтева потпуније 
дефинисање својстава терена у зони самог објекта у за-
висности од типа објекта и режима градње. Због високог 
нивоа подземне воде и мале носивости насутих и алуви-
јалних седимената овај део терена сврстан је у условно 
повољне терене при урбанизацији.
Терен изграђују алувијалне наслаге фације мртваја, по-
водња и корита, преко којих су насуте творевине разли-
чите дебљине (и преко 5 m). Висок ниво подземних вода 
(73–73.5 mnv, краткотрајно и до коте 74 mnv) условљава 
израду објеката без подрумских просторија или уколико 
се планирају подрумске просторије обавезна је заштита 
објекта од утицаја високог нивоа подземне воде изра-
дом када, упојних бунара итд. Објекте треба нивелаци-
оно тако поставити да им кота најнижег пода буде изнад 
коте 74 mnv или се заштита објекта мора извести изнад 
коте 73,5 mnv. У зависности од статичких и грађевин-
ских карактеристика објеката високоградње, фундирање 
се може извести на два начина – плитко или дубоко фун-
дирање. За објекте малог специфичног оптерећења пре-
поручује се варијанта плитког фундирања. У том случају 
могуће је фундирање објекта уз претходну замену подтла 
материјалом повољних физичко механичких својста-
ва, насипањем и израдом тампонског слоја. При изради 
објеката већег специфичног оптерећења неопходно је ду-
боко фундирања путем шипова. 
– Инжењерско-геолошки рејон IIА2 обухвата делове те-
рена нагиба од 5–10° изграђене у површинском делу од 
алувијалних, лесних и делувијалних наслага неуједначене 
дебљине, које леже преко терцијарних и кредних седиме-
ната. Ниво подземне воде се налази на дубини мањој од 5 
m. Са геотехничког аспекта ово је условно повољан рејон 
у коме начин и дубину фундирања новопројектованих 
објеката треба прилагодити геолошкој средини. Темељ-
не конструкције објеката високоградње и саобраћајница 
изведене у лесним седиментима морају се штитити од 
допунских провлажавања израдом дренажа, сабирница, 
флексибилних веза водоводне и канализационе мреже.
– За сваки планирани објекат неопходно је урадити де-
таљна геолошка истраживања а све у складу са Законом 
о рударству и геолошким истраживањима („Службени 
гласник РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21). Уколико се плани-
ра доградња или надоградња постојећих објеката, обаве-
зно извршити проверу да ли објекат, односно тло може 
да издржи планирану интервенцију.

смернице за спровођење – До реализације прве линије метроа у циљу привреме-
ног заузећа због формирања градилишта, ограничено је 
коришћење предметне парцеле и није дозвољена изград-
ња. Зона привременог заузећа дефинисана је на графич-
ком прилогу бр. 11 „Елементи детаљне разраде I фаза 
прве линије метро система – План грађевинских парцела 
са смерницама за спровођење” Р 1:1.000.

7.13.2. Зона комерцијалних садржаја у зони средње спрат-
ности (К2)

намена површина Комерцијални садржаји:
– Вишефункционални пословни комплекси;
– Трговина на мало (робне куће, супермаркети, продав-
нице прехрамбене, непрехрамбене, специјализоване и 
мешовите робе, трговински центри, дисконтни центри, 
хипермаркети и сл.);
– Пословање (пословне и финансијске институције, 
представништва, привредна друштва и агенције за пру-
жање пословних, интелектуалних, информатичких и 
других услуга и сл.);

– Угоститељство и туризам (мотели, хотели, пансиони, 
хостели, ресторани, кафеи, туристичке агенције и сл.);
– Трговина на велико (велепродајни објекти, дистрибу-
тивни центри, складишта);
– Комерцијални видови спортских, рекреативних актив-
ности, забаве;
– Изложбено-продајни простори (салони аутомобила, 
продаја намештаја и сл.).

број објеката на парцели – На грађевинској парцели ГП-3 може се градити један 
објекат.
– У оквиру подзоне К2.2 дозвољена је изградња више 
објеката.
– Није дозвољена изградња помоћних објеката изузев 
објеката у функцији техничке инфраструктуре.

услови за формирање 
грађевинске парцеле

– Планом је дефинисана грађевинска парцела ГП– 3 у 
блоку 13, оријентационе површине 3.877 m² за подзону 
К2.1.
– Тачна површина грађевинске парцеле биће утврђена 
након формирања у РГЗ-у. 
– Планом дефинисану грађевинску парцелу подзоне К2.1 
није дозвољено мењати.
– Минимална грађевинска парцела у подзони К2.2 је 
3.000 m².
– Минимална ширина фронта према јавној саобраћајни-
ци у подзони К2.2. је 20 m. Грађевинска парцела која при-
ступ јавној саобраћајној површини остварује посредно 
преко приступног пута мора имати минималну ширину 
фронта парцеле ка приступном путу:
– 20 m,
– 5 m ако је приступ парцели преко окретнице или сле-
пог завршетка приступног пута.

растојање од бочне 
границе парцеле

– У оквиру подзоне К2.2:
– Објекте поставити на мин. 1/3 висине објекта, не мање 
од 5 m од бочне границе парцеле, уколико су на бочној 
фасади постављени отвори стамбених/пословних про-
сторија.
– Објекте поставити на 1/6 висине објекта, не мање од 3 
m од бочне границе парцеле, уколико су на бочној фаса-
ди постављени отвори помоћних просторија.

растојање од задње 
границе парцеле

– У оквиру подзоне К2.2:
– Минимално растојање објекта од задње границе парце-
ле је 1/3 висине објекта, не мање од 5 m.
– За угаоне парцеле примењују се растојања од бочних 
граница парцеле.

међусобно растојање 
објеката на парцели 

– У оквиру подзоне К2.2:
– Међусобно растојање објеката у оквиру парцеле је ми-
нимално 2/3 висине вишег објекта, не мање од 10 m, када 
се дозвољава постављање отвора пословних просторија 
на фасадама.
– Међусобно растојање објеката у оквиру парцеле је ми-
нимално 1/3 висине вишег објекта, не мање од 5 m, без 
отвора на фасадама или са отворима помоћних просто-
рија (парапет отвора минимално 1,6 m).

приступ грађевинској 
парцели

– За подзону К2.1. колски и пешачки приступ обезбеди-
ти са околних саобраћајница.
– За подзону К2.2.:
Приступ јавној саобраћајној површини може бити ди-
ректан и индиректан:
– директан приступ подразумева да парцела својим 
фронтом излази на јавну саобраћајну површину;
– индиректан приступ се остварује преко приступног 
пута, који се формира као посебна парцела у оквиру по-
вршина за остале намене.
– ширину приступног пута у зависности од очекиваног 
интензитета колског и пешачког саобраћаја и меродав-
ног возила одредити у сарадњи са Секретаријатом за 
саобраћај;
– минимална ширина једносмерног приступног пута је 
4,5 m;
– минимална ширина двосмерног приступног пута је 6 
m са минималним радијусом скретања 7 m;
– једносмерни приступни пут мора на крајевима бити 
повезан на јавну саобраћајну површину;
– уколико је двосмерни приступни пут са слепим крајем 
мора имати одговарајућу окретницу димензионисану 
према прописаним нормативима за очекиване категори-
је возила;
– парцеле приступних саобраћајница дефинисати про-
јектом препарцелације. На местима прикључења ових 
саобраћајница на планирану уличну мрежу дозвољено 
је укидање тротоара и ивичног зеленила само у ширини 
регулације приступног пута.

индекс заузетости 
парцеле

– Максимални индекс заузетости је 50%.
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висина објекта – Максимална висина венца објекта је до 19 m (макси-
мална висина слемена објекта је до 21 m) од нулте коте 
за подзону К2.1.
– Максимална висина венца објекта је до 12 m (макси-
мална висина слемена објекта је до 15 m) од нулте коте 
за подзону К2.2.
– Максимална висина венаца објекта у подзони К2.2 ра-
чуна се од коте приступа са Макишке улице.

изградња нових објеката 
и положај објекта на 
парцели

– Објекте поставити у оквиру зоне грађења. Зона грађе-
ња је дефинисана грађевинском линијом Није обавезно 
постављање објеката или делова објеката на грађевинску 
линију, већ у простору који је дефинисан грађевинским 
линијама;
– Објекти су према положају на парцели слободностојећи.
– Грађевинска линија подземних делова објекта се покла-
па са надземном грађевинском линијом;

кота пода приземља – Кота пода приземља планираних објеката не може 
бити нижа од коте терена;
– Кота пода приземља је максимално 0,2 m виша од нул-
та коте. 
– Кота пода призмеља планираних објеката на стрмом 
терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота 
нижа од нивелете саобраћајнице, може бити максимум 
1,2 m нижа од коте нивелете саобраћајнице. На стрмом 
терену на нагибом, који прати нагиб саобраћајнице, кота 
пода приземља се одређује у тачки са које је остварен 
прилаз објекту, а према наведеним правилима.
– Ако парцела на стрмом терену има на два могућа при-
лаза (горњи и доњи), одређују се и две коте терена одно-
сно приступа на основу којих се утврђује дозвољена мак-
симална висина објекта за делове објекта оријентисане 
на горњу и доњу страну, водећи рачуна о прелазној зони 
архитектонским обликовањем.
– Приступ објекту мора бити прилагођен особама са 
смањеном способношћу кретања у складу са Правилни-
ком о техничким стандардима планирања, пројектовања 
и изградње објеката којима се осигурава несметано кре-
тање и приступ особама са инвалидитетом, деци и ста-
рим особама („Службени гласник РС”, број 22/15).

правила и услови 
за интервенције на 
постојећим објектима

– Дозвољена је адаптација, санација, инвестиционо и те-
куће одржавање објеката у постојећем габариту; 
– У случају замене објекта новим, сви услови из овог 
плана морају бити испоштовани.

услови за слободне и 
зелене површине

– Минимални проценат слободних и зелених површина 
на парцели је 50%.
– Минимални проценат зелених површина у директном 
контакту са тлом (без подземних објеката и/или делова 
подземних објеката) износи 20%.
– Просторно функционална организација и начин уре-
ђења зелених површина треба да је у складу са потреба-
ма примарне намене, просторним распоредном објеката, 
њиховом висином и естетским обликовањем, експози-
цијом терена, дубином и врстом подлоге за садњу, ни-
воом подземних вода, као и са положајем постојећих и 
планираних подземних инсталација.
– Сачувати квалитетну вегетацију затечену на терену и 
уклопити је у ново пејзажно уређење.
– Користити аутохтоне врсте вегетације које припадају 
природној потенцијалној вегетацији, прилагодљиве на 
локалне услове средине; могуће је користити примерке 
егзота за које је потврђено да се добро адаптирају усло-
вима средине; користити лисно декоративне и цветне 
форме жбунастих врста и сезонског цвећа; избегавати 
инванзивне и алергене врсте.
– Дрворедна стабла у деловима појединих јавних зелених 
површина треба да су школоване саднице лишћара, ми-
нималне висине 3,5 m, стабло чисто од грана до висине 
од 2,5 m и прсног пречника најмање 15 cm.
– Обезбедити 1–2% пада површина за комуникацију, 
чиме се омогућава дренажа површинских вода ка окол-
ном порозном земљишту или кишној канализацији, за 
шта је неопходно обезбедити дренажне елементе (земља-
не риголе, риголе-каналете, канали).
– Извршити засену паркинг простора школованим садни-
цама дрвећа (по једно стабло на свака три паркинг места).

решење паркирања/
интерне саобраћајне 
мреже

– Паркирање решити на парцели изградњом гараже или 
на отвореном паркинг простору у оквиру парцеле, према 
нормативима: 
– трговина: 1ПМ на 50 m² продајног простора трговин-
ских садржаја,
– администрација или пословање: 1ПМ на 60 m² НГП 
административног или пословног простора,
– угоститељство: 1ПМ на два постављена стола са 4 сто-
лице угоститељског објекта,
– шопинг молови, хипермаркети: 1ПМ на 50 m² продај-
ног простора шопинг молова, хипермаркета 
– пословне јединице: 1ПМ на 50 m² корисног простора по-
словних јединица или 1ПМ по пословној јединици, за случај 
кад је корисна површина пословне јединице мања од 50 m²

– хотел: 1ПМ на 2-10 кревета у зависности од категорије
– спортски центри: 1ПМ на 50 m² БРГП површине 
спортског центра.
– За пословне објекте и објекте јавног коришћења, обез-
бедити 5% од укупног броја паркинг места за хендике-
пирана и инвалидна лица. Паркинг места која користе 
особе са инвалидитетом лоцирати у близини улаза у 
објекте, у складу са Правилником о техничким стандар-
дима планирања, пројектовања и изградње објеката, ко-
јима се осигурава несметано кретање и приступ особама 
са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени 
гласник РС”, број 22/15).

архитектонско 
обликовање

– Савременим архитектонским формама, атрактивним 
елементима обликовања, применом нових конструктив-
них система и квалитетних материјала применљивих за 
изградњу ове врсте објеката, као и увођењем елемената 
урбаног дизајна, допринети формирању новог визуелног 
идентитета предметног подручја.
– Формирање геометрије крова зависи од целокупног ар-
хитектонског израза објекта. Последња етажа се изводи 
у складу са технолошким потребама.
– Кров се такође може извести и као зелени кров, односно 
раван кров насут одговарајућим слојевима и озелењен.
– Могуће је применити вертикално озелењавање фасада.
– Није дозвољено препуштање еркера ван зоне грађења 
дефинисане грађевинском линијом и удаљењима од боч-
них и задње границе парцеле.

услови за ограђивање 
парцеле

– Није дозвољено ограђивање парцеле.

минимални степен 
опремљености 
комуналном 
инфраструктуром 

– Објекат мора имати прикључак на водоводну и кана-
лизациону мрежу, електричну енергију, телекомуника-
циону мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или дру-
ги алтернативни извор енергије.

инжењерско-геолошки 
услови 

– Подзона К2.1 се налази у инжењерско-геолошком ре-
јону IIА2 и обухвата делове терена нагиба од 5–10° из-
грађене у површинском делу од алувијалних, лесних и 
делувијалних наслага неуједначене дебљине, које леже 
преко терцијарних и кредних седимената. Ниво подзем-
не воде се налази на дубини мањој од 5 m. Са геотехнич-
ког аспекта ово је условно повољан рејон у коме начин 
и дубину фундирања новопројектованих објеката треба 
прилагодити геолошкој средини. Темељне конструкције 
објеката високоградње и саобраћајница изведене у ле-
сним седиментима морају се штитити од допунских про-
влажавања израдом дренажа, сабирница, флексибилних 
веза водоводне и канализационе мреже.
– Подзона К2.2 се налази у инжењерско-геолошком ре-
јону IIБ2. Инжењерско-геолошка својства ових терена 
условљавају извесна ограничења при урбанизацији про-
стора. Овај рејон обухвата природне делове алувијалних 
равни изнад коте 72 mnv. Коришћење ових терена при 
урбанизацији захтева потпуније дефинисање својстава 
терена у зони самог објекта у зависности од типа објекта 
и режима градње. Због високог нивоа подземне воде овај 
део терена представља условно повољне терене са већим 
ограничењима при урбанизацији. Коришћење ових тере-
на за урбанизацију захтева примену адекватних мера у 
циљу елиминисања негативног утицаја подземне воде. То 
се постиже издизањем – насипањем терена адекватним 
материјалом уз прописно збијање и претходно уклањање 
хумусног покривача и насипа неповољних карактеристи-
ка. У делу терена где су присутна повремена забарења 
треба рачунати са обимнијим мелиоративним радовима 
(насипање и збијање). Објекте нивелационо поставити 
тако да не иду испод коте 72 m у супротном, обавезно 
предвидети израду одговарајућег дренажног система.
– За сваки планирани објекат неопходно је урадити де-
таљна геолошка истраживања а све у складу са Законом 
о рударству и геолошким истраживањима („Службени 
гласник РС”, бр. 101/15, 95/18 и 40/21).

Напомена: Као минимално растојање примењује се 
вредност која зависи од висине објекта. У случајевима када 
је вредност која зависи од висине објекта мања од наведе-
ног минимално дозвољеног растојања у метрима мора се 
применити дато растојање у метрима.

Е) БИЛАНСИ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА

Остварени капацитети ПОСТОЈЕЋЕ 
(оријентационо)

УКУПНО 
ПЛАНИРАНО 
(пост.+ново) 

(оријентационо)
Укупна површина Плана 181,18hа 181,18hа
Површине јавне намене
БРГП саобраћајних комплекса 5.100 m² 26.4131 m²
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Остварени капацитети ПОСТОЈЕЋЕ 
(оријентационо)

УКУПНО 
ПЛАНИРАНО 
(пост.+ново) 

(оријентационо)
БРГП инфраструктурних комплекса 320 m² 6.876 m²
БРГП комуналних комплекса 2.050 m² 3.290 m²
БРГП објеката и комплекса јавних служби 76.573 m² 91.180 m²
Укупно површине јавне намене 84.043 m² 365.477 m²
Површине осталих намена
БРГП становања (зоне С1-С10) 55.203 m² 75.969 m²
БРГП комерцијалних садржаја (зоне К1-К4) 18.780 m² 252.103 m²
БРГП привредних делатности (зоне П1, П2) 27.350 m² 0 m²
Укупно површине осталих намена 101.333 m² 509.872 m²

Остварени капацитети ПОСТОЈЕЋЕ 
(оријентационо)

УКУПНО 
ПЛАНИРАНО 
(пост.+ново) 

(оријентационо)
УКУПНА БРГП 185.376 m² 875.349 m²
Број станова 594 758 
Број становника 1.723 2.044
Број запослених 411 2.519

* Без саобраћајне мреже

Табела 10 – Упоредни приказ укупних постојећих и пла-
нираних капацитета – оријентационо – I фаза прве линије 
метро система

ознака целине/
блока

ознака зоне површина зоне 
(m²)

БРГП становања 
(m²)

БРГП комерц. 
садржаја 

(m²)

БРГП укупно 
(m²)

број станова број становника број запослених

А М4.1 67351 10126 10127 202053 101 273 100
К2.2 14130 0 15300 15300 0 0 153
С6 4768 7640 1900 9540 76 205 19

Б С9 2065 11559 2891 14450 115 310 29
Г М4.2 3541 5760 2840 8600 58 156 28

К2.1 3855 0 7920 7920 0 0 79
З C5.1 12164 40884 10221 51105 408 1100 102
Ј С5.2 1010 постојећа постојећа постојећа постојећи постојећи постојећи

М K1.1 16860 0 33720 33720 0 0 337
K1.2 83592 0 167184 167184 0 0 1672

УКУПНО 208326 75969 252103 509872 758 2044 2519

Табела 11 – Табеларни приказ планираних капацитета осталих намена – оријентационо – I фаза прве линије метро си-
стема

 ПГР ШИНСКИХ СИСТЕМА ПГР БЕОГРАДА
ознака зоне макс.индекс заузетости макс.висина венца/

пов.спрата/слемена 
мин.% зелених површина у 

дир.конт.са тлом
макс.индекс заузетости 

(З) 
макс.висина венца/

слемена 
мин.% зелених површи-

на у дир.конт.са тлом
С5.1 70% 20 m/23,5 m/- 15% 60-70% 24 m/27,5 m 10%
С6 40% 18 m/21,5 m/- 15% 50-70% 18 m/21,5 m 10%
С9 постојеће постојеће постојеће постојеће постојеће постојеће

М4.1 30% 23 m/26,5 m/- 40% 60% 32 m/37 m 10%
М4.2 постојеће постојеће постојеће 60% 32 m/37 m 10%
К1.1 60% 32 m/35,5 m/- 15% 70% 32 m/37 m 10%
К1.2 60% 23 m/26,5/- 15% 70% 32 m/37 m 10%
К2.1 50% 19 m/-/21 m 20% 70% 19 m/23,5 m 10%
К2.2 50% 12 m/-/15 m 20% 70% 19 m/23,5 m 10%

Табела 12 – Упоредни приказ урбанистичких параметара за остале намене: по Плану генералне регулације шинских си-
стема и по Плану генералне регулације – I фаза прве линије метро система

Ж) СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА – I ФАЗА 
ПРВЕ ЛИНИЈЕ МЕТРО СИСТЕМА

(Графички прилог бр. 11 „Елементи детаљне разраде I фаза 
прве линије метро система – План грађевинских парцела са 

смерницама за спровођење” Р 1:1.000)
Овај план представља основ за издавање информације 

о локацији, локацијских услова, као и за израду пројекта 
препарцелације и парцелације и урбанистичког пројекта и 
основ за формирање грађевинских парцела јавних и оста-
лих намена у складу са Законом о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 
98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – 
др.закон, 9/20 и 52/21).

Обзиром на специфичност простора Макиша односно 
зоне А, и многобројних условљености из различитих обла-
сти и аспеката (геологија, хидрологија, инфраструктура, 

заштита животне средине), за реализацију планом предви-
ђених садржаја неопходна је фазна реализација, која подра-
зумева:

– насипање терена
– хидротехничко уређење простора
– изградњу саобраћајне инфраструктуре (саобраћајни-

це, траса метроа, депо метроа, траса БГ воза, Бус терминус, 
саобраћајне површине – јавни паркинг)

– измештање постојећих инфраструктурних објеката и 
система

– измештање постојећег складишта хлора
– изградња планираних инфраструктурних објеката и 

система
Обавеза је инвеститора да се, пре подношења захтева 

за издавање грађевинске дозволе или другог акта којим се 
одобрава изградња, односно реконструкција или уклањање 
предметних шинских система (железничке инфраструктуре 



8. новембар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 102 – 175

и метроа) дефинисаних Уредбoм о утврђивању Листе про-
јеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката 
за које се може захтевати процена утицаја на животну сре-
дину („Службени гласник РС”, број 114/08), обрати надле-
жном органу за заштиту животне средине, ради спровође-
ња поступка процене утицаја на животну средину, у складу 
са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09).

У зони заштите деонице постојећих далековода 35 kV 
и 110 kV, није дозвољена изградња објеката до њиховог ка-
блирања, осим јавних саобраћајних површина са припада-
јућом инфраструктуром и инфраструктурних објеката. За 
изградњу објеката у заштитном појасу потребна је сагла-
сност власника вода, односно АД „Електромрежа Србије” 
за водове 110 kV и ОДС „ЕПС Дистрибуција” за водове 35 
kV. На деловима грађевинских парцела која су ван зоне за-
штите дозвољава се фазна реализација планираних садржа-
ја. Није дозвољена реализација саобраћајнице Нова 28 до 
каблирања предметних далековода.

Даје се могућност фазног спровођења саобраћајница. 
Површине планиране за изградњу саобраћајница и кому-
налне инфраструктуре могу се даље парцелисати пројек-
том парцелације/препарцелације и формирати више гра-
ђевинских парцела у оквиру дефинисане регулације јавне 
саобраћајне површине тако да свака грађевинска парцела 
представља део функционалне целине у склопу Планом де-
финисане намене и регулације.

Могућа је фазна реализација инфраструктурних систе-
ма у оквиру коридора планираних саобраћајница.

Кроз израду техничке документације за јавне саобраћај-
не површине, дозвољена је промена нивелета и елемената 
попречног профила укључујући и распоред, пречнике и до-
датну мрежу инфраструктуре у оквиру дефинисане регула-
ције саобраћајнице. 

Техничку документацију урађену у складу са локациј-
ским условима, којом се дефинише режим прикључења 
приступних саобраћајница у оквиру површина осталих 
намена на јавну саобраћајну површину доставити на сагла-
сност Секретаријату за саобраћај.

До реализације прве линије метроа у циљу привременог 
заузећа због формирања градилишта и изградње метро си-
стема ограничено је коришћење парцела и није дозвољена 
изградња у оквиру зоне привременог заузећа која је дефи-
нисана на графичком прилогу бр. 11 „Елементи детаљне 
разраде I фаза прве линије метро система – План грађевин-
ских парцела са смерницама за спровођење” Р 1:1.000.

Кроз израду Урбанистичког пројекта за површине јавне 
намене, дозвољена је промена регулације (између међусоб-
но компатибилних намена), дозвољена је парцелација пред-
метних површина (осим површина метро депоа СП5) као и 
промена нивелета метро система у оквиру границе детаљне 
разраде I фазе прве линије метро система. 

Међусобно компатибилне намене у оквиру границе детаљ-
не разраде I фазе прве линије метро система су: саобраћајне 
површина (мрежа саобраћајница, желзница, метро, површи-
не у функцији саобраћаја), површине за објекте и комплесе 
јавних служби, зелене површине, површине за инфраструт-
круне објекте и комплексе и комуналне површине и објекти.

Приликом израде пројектне документације за метро си-
стем у зони Панчевачког моста потребно је обратити се ЈП 
Путевима Србије везано за усклађивање са Идејним про-
јектом за рушење и изградњу прилазних конструкција на 
десној обали друмско железничког моста преко реке Дунав 
– Панчевачки мост у Београду на државном путу, IБ – 47, 
деоница Београд (Богословија) – петља Крњача. (зона Љ 
описана у Плану).

1. Однос према постојећој планској документацији
(подаци о постојећој планској документацији су саставни 

део документације Плана)

У оквиру зоне надземне границе детаљне разраде I фазе 
прве линије метро система, мењају се и допуњују сви еле-
менти урбанистичког решења (намена, регулација, ниве-
лација, парцелација и правила уређења и грађења), док се 
решења инфраструктурних мрежа и објеката задржавају из 
следећих планова, који су усвојени пре усвајања Планa гене-
ралне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – Град Београд (целинe I–XIX) („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17):

картографски 
број

назив плана

1199 План детаљне регулације I месне заједнице у Жаркову – „Јулино 
брдо” („Службени лист Града Београда”, број 34/09)

1353

План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање 
горивом у блоку између улица: Благоја Паровића, Пожешке, 
Београдског батаљона и Орфелинове, Градска општина Чукарица 
(„Службени лист Града Београда”, број 19/15)

1169-1

Измене и допуне плана детаљне регулације за саобраћајни потез 
унутрашњег магистралног полупрстена од саобраћајнице Т6 до 
Панчевачког моста – деоница од улице Тошин бунар до чвора 
„Аутокоманда” („Службени лист Града Београда”, број 39/11)

1110

План детаљне регулације (дела централне зоне) просторне целине 
између улица 29. Новембра, Војводе Добрњца, Ђуре Ђаковића 
и Цвијићеве у Београду („Службени лист Града Београда”, број 
15/04)

У оквиру зоне надземне границе детаљне разраде I фазе 
прве линије метро система, мењају се и допуњују сви еле-
менти урбанистичког решења (намена, регулација, ниве-
лација, парцелација и правила уређења и грађења), док се 
решења инфраструктурних мрежа и објеката задржавају из 
следећих планова, који су усвојени после усвајања Планa ге-
нералне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – Град Београд (целинe I–XIX) („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17):

картографски 
број назив плана

1603 План детаљне регулације за Линијски парк – Београд, ГО Стари 
град и Палилула („Службени лист Града Београда”, број 77/21)

1582 План детаљне регулације дела Макишког поља, ГО Чукарица 
(„Службени лист Града Београда”, број 153/20)

1558
План детаљне регулације Сунчане долине на Бановом брду и 
блока између улица Пожешке и Маршала Толбухина, Градска 
општина Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 19/20)

1550
План детаљне регулације за подручје између улица Пожешке, 
Боре Марковића и парка на Бановом брду, Градска општина Чука-
рица („Службени лист Града Београда”, број 138/19)

1428
План детаљне регулације просторно културно историјске целине 
Топчидер – фаза II, Целина 1, ГО Чукарица и Савски венац („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 98/16)

1418 План детаљне регулације „Ада Циганлија” („Службени лист Града 
Београда”, број 65/16)

2058
Просторни план подручја посебне намене уређења дела приобаља 
града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „Бео-
град на води” („Службени гласник РС”, бр. 07/15)

1435
План детаљне регулације блока између улица Кнеза Милоша, 
Дринске, Сарајевске и Дурмиторске, ГО Савски венац („Службе-
ни лист Града Београда”, број 127/16)

1517
План детаљне регулације тунелске везе Савске и Дунавксе падине, 
ГО Стари град, Савски венац и Палилула („Службени лист Града 
Београда”, број 28/19)
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У оквиру зоне надземне границе детаљне разраде I фазе 
прве линије метро система стављају се ван снаге следећи 
планови:

картографски 
број назив плана зона стављања ван снаге

1293

План детаљне регулације дела 
подручја Аде Хује (зона А), општине 
Стари град и Палилула („Службени 
лист Града Београда”, број 70/12)

источно од Панчевачког 
моста

1030
Регулациони план просторне цели-
не Дедиње („Службени лист Града 
Београда”, број 1/00)

парцела 4-3, односно 
зона техничке окретнице 
трамваја у Булевару војводе 
Мишића 

1264
План генералне регулације мреже 
јавних гаража („Службени лист 
Града Београда”, број 19/11)

гаража у зони трга Републи-
ке са ознаком ЈГ-290

2. Локације које се разрађују пројектом (пре)парцелације

Обавезна је израда јединственог пројекта (пре)парцела-
ције за зоне мешовитих градских центара у блоку 6, 7 и делу 
Блока 8, као што је приказано на графичком прилогу бр. 11 
„Елементи детаљне разраде I фаза прве линије метро систе-
ма – План грађевинских парцела са смерницама за спрово-
ђење” Р 1:1.000.

3. Локације које се разрађују урбанистичким пројектом

Обавезна је израда Урбанистичког пројекта за комплекс 
Старе Шећеране као што је приказано на графичком при-
логу бр. 11 „Елементи детаљне разраде I фаза прве линије 
метро система – План грађевинских парцела са смерницама 
за спровођење” Р 1:1.000.

Обавезна је израда Урбанистичког пројекта након оба-
везне израде јавног урбанистичко-архитектонског конкур-
са за објекат установе културе у непосредном окружењу 
Трга републике (Ј9-21).

За потребе реализације трамвајског система обавезна је 
израда Урбанистичког пројекта за Трговачку улицу, Колар-
чеву, Трг републике, улицу Васе Чарапића, Македонску ули-
цу и улицу цара Душана, односно са грађевинске парцеле 
СА-6, СА-16, СА-17, и саобраћајне површине САП-1, САП-
2, САП-3 и САП-4.

Границе минималних обухвата за израду урбанистич-
ких пројеката приказане су на графичком прилогу број 11 
„План грађевинских парцела са смерницама за спровођење 
– I фаза прве линије метро система” Р 1:1.000.

4. Локације које се разрађују урбанистичко-архитектон-
ским конкурсом

Обавезна је израда јавног урбанистичко-архитектонског 
конкурса за комплекс Старе Шећеране, који треба да обу-
хвати и грађевинске парцеле СП3, СП4, ЈЗП3 и ГП1 које су 
дефинисане Планом детаљне регулације просторно култур-
но историјске целине Топчидер – фаза II, целина 1, Градске 
општине Чукарица и Савски венац („Службени лист Града 
Београда”, број 98/16).

Обавезна је израда јавног урбанистичко-архитектонског 
конкурса ложионице који треба да обухвати и објекат во-
доторња који је дефинисан Просторним планом подручја 
посебне намене уређења дела приобаља града Београда – 
подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води” 
(„Службени гласник РС”, број 7/15) (Ј9-18).

Обавезна је израда јавног урбанистичко-архитектонског 
конкурса за објекат Старе главне железничке станице и ње-
ног планираног анекса (Ј9-19).

Обавезна је израда јавног урбанистичко-архитектонског 
конкурса за објекат установе културе у непосредном окру-
жењу Трга републике (Ј9-21).

5. Локације које се прописана обавезна сарадња са надле-
жном институцијом

Обавеза сарадње са надлежним институцијама – ЈКП 
Београдски метро и воз и Секретаријат за јавни градски 
превоз, при издавању локацијских услова, дефинисана је 
на графичком прилогу 11 „План грађевинских парцела са 
смерницама за спровођење – I фаза прве линије метро си-
стема” Р 1:1.000, осим за комплекс Старе Шећеране за коју 
је потрбена сарадња са надлежном институцијом – Репу-
блички завод за заштиту споменика културе при изради 
Урбанистичког пројекта.

Приликом реализације изградње на парцелама чији се 
делови налазе у зони утицаја постојећих далековода по-
требна је сагласност власника, односно:

– АД „Електромрежа Србије” за водове 110 kV.
– Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуци-

ја” д.о.о. Београд за водове 35 kV и ТС „Београд 2”.

6. Локације за које је потребна верификација од стране 
Комисије за планове Скупштине Града Београда

Обавезна је израда јединственог урбанистичко-архитек-
тонског решења пијаце Бајлони и метро станице Скадар-
лија за које је потребна Верификација Комисије за планове 
Скупштине Града Београда.

Обавезна је верификација идејног решења од стране Ко-
мисије за планове Скупштине Града Београда за планиране 
грађевинске парцеле ПРП-1 и ПРП-2 и за планиране грађе-
винске парцеле ТС-2 и ТС-3.

7. Условљености ван границе планског обухвата

Министарство заштите животне средине, доставило је 
мере и услове (бр.532-02-02154/12020-03 од 19. јуна 2020. го-
дине и од 28. маја 2021. године) из дела надлежности која се 
односи на заштиту од хемијског удеса а према чл. 34 став 1. 
тачка 26. Закона о заштити животне средине, који је у тачки 
8. наведен на следећи начин: Потребно је, услед постојања 
централног складишта хлора на локацији комплекса Про-
изводни погон „Беле воде”, те фреквентним активностима 
манипулације контејнерима хлора, ради снабдевања других 
погона истог оператера хлором, или у потпуности обуста-
вити даљи развој Плана генералне регулације шинских си-
стема у Београду са елементима детаљне разраде или изме-
стити централно складиште хлора са локације комплекса 
Производни погон „Беле воде”, на локацију удаљену више 
од 5.100 метара од најближег насеља.

Мере и услови Министарства заштите животне средине, 
(бр.532-02-02154/2020-03 од 19. јуна 2020. године) у тачкама 
од 1-7 су обухваћене Планом детаљне регулације дела Ма-
кишког поља, Градска општина Чукарица („Службени лист 
Града Београда”, број 153/20).

У складу са наведеним условима потребно је обезбедити 
одговарајуће заштитне маске или изолационе апарате за ди-
сање и заштитна одела, за све запослене и посетиоце плани-
раног објекта на удаљености од 1.100 m од места хемијског 
удеса са опасном материјом – хлор, као што је приказано 
на графичком прилогу бр. 11 „Елементи детаљне разраде I 
фаза прве линије метро система – План грађевинских пар-
цела са смерницама за спровођење” Р 1:1.000.
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Саставни део овог плана су и:

II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУ-
ЛАЦИЈЕ

0.  ГРАНИЦА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  Р 1:2.500
1.  ШИРА СИТУАЦИЈА  Р 1:50.000
1.1  ШИРА СИТУАЦИЈА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ 

СИСТЕМ  Р 1:50.000
1.2  ШИРА СИТУАЦИЈА – МЕТРО СИСТЕМ  Р 1:20.000
1.3  ШИРА СИТУАЦИЈА – ТРАМВАЈСКИ 

СИСТЕМ  Р 1:20.000
2.  ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА  Р 1:10.000
3.  ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА  Р 1:10.000
4.  НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА  Р 1:10.000
4.1  НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА 

– ЖЕЛЕЗНИЧКИ СИСТЕМ  Р :10.000
4.2  НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА – МЕТРО 

СИСТЕМ  Р 1:10.000
4.3  НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА 

– ТРАМВАЈСКИ СИСТЕМ  Р 1:10.000
5.1.  ПОДРУЧЈЕ ЗА НЕПОСРЕДНУ ПРИМЕНУ 

ПРАВИЛА ИЗРАДОМ УРБАНИСТИЧКОГ 
ПРОЈЕКТА – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СИСТЕМ  Р 1:1.000

5.2.  ПОДРУЧЈЕ ЗА НЕПОСРЕДНУ ПРИМЕНУ 
ПРАВИЛА ИЗРАДОМ УРБАНИСТИЧКОГ 
ПРОЈЕКТА – ТРАМВАЈСКИ СИСТЕМ  Р 1:1.000 

5.3.  НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА 
– ТРАМВАЈСКИ СИСТЕМ – ПОДРУЧЈА 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ВАЖЕЋИХ ПЛАНОВА 
СА АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИМ 
ЕЛЕМЕНТИМА  Р 1:2.500

6.  ЕЛЕМЕНТИ ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ 
– РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНО 
РЕШЕЊЕ СА ПЛАНОМ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, 
АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИМ 
ЕЛЕМЕНТИМА И ПОПРЕЧНИМ 
ПРОФИЛИМА  Р 1:1.000

7.  ЕЛЕМЕНТИ ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ – ПЛАН 
ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА  Р 1:1.000

III ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ I ФАЗЕ 
ПРВЕ ЛИНИЈЕ МЕТРО СИСТЕМА

8.  ЕЛЕМЕНТИ ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ I ФАЗА 
ПРВЕ ЛИНИЈЕ МЕТРО СИСТЕМА 
– ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА Р 1:1.000

9.  ЕЛЕМЕНТИ ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ I ФАЗА 
ПРВЕ ЛИНИЈЕ МЕТРО СИСТЕМА 
– ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА Р 1:1.000 

10.  ЕЛЕМЕНТИ ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ I ФАЗА 
ПРВЕ ЛИНИЈЕ МЕТРО СИСТЕМА 
– РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН 
СА АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИМ 
ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ  Р 1:1.000

10.1.  ЕЛЕМЕНТИ ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ I ФАЗА 
ПРВЕ ЛИНИЈЕ МЕТРО СИСТЕМА 
– ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ Р 1:250 

10.2.  ЕЛЕМЕНТИ ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ I ФАЗА 
ПРВЕ ЛИНИЈЕ МЕТРО СИСТЕМА 
– ПОДУЖНИ ПРОФИЛИ  Р :1.000/100

11.  ЕЛЕМЕНТИ ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ I ФАЗА 
ПРВЕ ЛИНИЈЕ МЕТРО СИСТЕМА – ПЛАН 
ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА СА 
СМЕРНИЦАМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  Р 1:1.000 

12.  ЕЛЕМЕНТИ ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ I ФАЗА 
ПРВЕ ЛИНИЈЕ МЕТРО СИСТЕМА 
– ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА 
МРЕЖА И ОБЈЕКТИ Р 1:1.000 

13.  ЕЛЕМЕНТИ ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ I ФАЗА 
ПРВЕ ЛИНИЈЕ МЕТРО СИСТЕМА 
– ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 
И ОБЈЕКТИ  Р 1:1.000 

14.  ЕЛЕМЕНТИ ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ I ФАЗА 
ПРВЕ ЛИНИЈЕ МЕТРО СИСТЕМА 
– ТОПЛОВОДНА И ГАСОВОДНА МРЕЖА 
И ОБЈЕКТИ Р 1:1.000 

15.  ЕЛЕМЕНТИ ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ I ФАЗА 
ПРВЕ ЛИНИЈЕ МЕТРО СИСТЕМА 
– СИНХРОН ПЛАН Р 1:1.000 

15.1.  ЕЛЕМЕНТИ ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ I ФАЗА 
ПРВЕ ЛИНИЈЕ МЕТРО СИСТЕМА 
– СИНХРОН ПЛАН – ПОПРЕЧНИ 
ПРОФИЛИ Р 1:1.000

16.  ЕЛЕМЕНТИ ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ I ФАЗА 
ПРВЕ ЛИНИЈЕ МЕТРО СИСТЕМА 
– ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА КАРТА 
ТЕРЕНА Р 1:1.000

IV ДОКУМЕНТАЦИJA ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛА-
ЦИЈЕ

1. Регистрација предузећа
2. Лиценца и изјава одговорног урбанисте 
3. Одлука о изради плана
4. Образложење Секретаријата за урбанизам и грађе-

винске послове
5. Извештај о јавном увиду
6. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта плана
7. Извештај о Стратешкој процени утицаја на животну 

средину (у оквиру документације Извештаја о СПУ налази 
се Решење о приступању СПУ као и Извештај о учешћу за-
интересованих органа и организација и јавности у јавном 
увиду у Извештај о СПУ)

8. Решење о давању сагласности Секретаријата за за-
штиту животне средине на Извештај о стратешкој процени 
утицаја Плана на животну средину 

9. Извод из Планског основа 
10. Извештај о раном јавном увиду и услови и мишљења 

ЈКП и других учесника у изради Плана
11. Образложење примедби са раног јавног увида
12. Елаборат раног јавног увида 
13. Подаци о постојећој планској документацији
14. Геолошко-геотехничка документација
15. Каталошки листови железничких и метро станица
16. Генерални пројекат и претходна студија оправданости
17. Концептуално решење метро линије 3

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ДОКУМЕНТАЦИJE:
1д. Топографски план са границом плана  Р 1:1.000
2д. Катастарски план са границом плана Р 1:1.000
3д.  Катастар водова и подземних инсталација 

са границом плана Р 1:1.000
Овај план генералне регулације ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-786/21-С, 8. новембра 2021. године

Председник 
Никола Никодијевић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна
План генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије 
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат 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
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