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Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. јуна
2017. године, на основу члана 35. став 7. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС) донела је

ПЛ А Н Д Е ТА ЉН Е Р ЕГ УЛ А Ц И Ј Е
ЗЛАТИБОРСКЕ УЛИЦЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
I. Полазне основе
1.0. Општи део
1.1. Основа за израду плана
Правни основ за израду плана је:
– Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12,
42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14),
– Одлука о изради Плана детаљне регулације Златиборске улице, Градска општина Лазаревац („Службени лист Града Београда”, број 23/13),
– Правилник о садржини, начину и поступку израде
планских докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 64/15),
– Правилник о техничким стандардима планирања,
пројектовања и изградње објекта којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци
и старима („Службени гласник РС”, број 22/15)
Плански основ за израду и доношење је:
– План генералне регулације дела градског насеља Лазаревца („Службени лист Града Београда", број 6/08).
Према Плану генералне регулације дела градског насеља
Лазаревца („Службени лист Града Београда", број 6/08), у
обухвату плана су:
– већим делом површине јавних намена и то јавне колске саобраћајнице,
– мањим делом површинаме осталих намена:
– становање са делатностима на урбаним парцелама у
зони средњих густина,
– становање са делатностима на урбаним парцелама у
зони малих густина,
– делатности.
У Плану генералне регулације дела градског насеља Лазаревца („Службени лист Града Београда”, број 6/08) у ок-
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виру границе предметног плана је планирана градска саобраћајница II (другог) реда.
1.2. Повод и циљ за израду плана
Повод израде плана је обезбеђивање планског основа за
реконструкцију и изградњу предметне улице, која би обезбедила безбедан колски и пешачки саобраћај.
Основни циљ израде плана детаљне регулације је
утврђивање правила уређења и правила грађења за простор
за који се План односи, односно дефинисање јавне намене.
Циљ израде плана је такође и:
– прикупљање и формирање информационе основе са
подацима значајним за израду плана
– анализа и оцена затеченог стања на предметном подручју
– сагледавање планских условљености на предметном
подручју
– дефинисање обухвата плана у оквиру грађевинског
подручја
– дефинисањe начина опремања неизграђеног земљишта
потребном комуналном инфраструктуром.
– реализација основних планских поставки из Плана генералне регулације дела градског насеља Лазаревца („Службени лист Града Београда”, број 6/08),
– провера просторних могућности за реализацију планираних садржаја,
– дефинисање услова за нову парцелацију на овом простору,
– изградња нове комуналне инфраструктуре и њено
прикључење на постојећу мрежу,
– обезбеђење потребне саобраћајне везе постојећих саобраћајница и реализација нових саобраћајних површина.
2.0. Циљеви уређења и изградње на предметном подручју
Основни принципи на којима се заснива предложени
план су:
2.1. Граница обухвата плана
Цео обухват плана налази се у општини Лазаревац у катастарској општини Шопић.
Граница Плана детаљне регулације почиње од најсеверније тачке обухвата плана, на ивици катастарске парцеле
бр. 5263/2, затим се наставља ка североистоку границом
између парцела к.п.бр 5265/1 и 5224/1, 5265/2 и 2114/1, па
скреће ка југу ивицом парцеле 5280/7 и наставља ивицом
парцела к.п.бр. 5278/8, 5264/4, а затим сече к.п.бр. 5266/3,
и скреће ка истоку границом к.п.бр. 5266/7, 5269/4, 5794/2,
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затим опет скреће јужно пресецајући парцелу к.п.бр.
5794/1 и наставља ивицом парцеле к.п.бр. 5679/4, скреће
ка западу ивицама парцела к.п.бр. 5679/8 и 5679/7, скреће
и наставља ка југу границама к.п.бр. 5679/6, 5794/1, 5682/4,
сече парцеле к.п.бр. 5682/2, 5683/1, 5684/2, и наставлја ивицама катастарских парцела 5684/5, 5689/1, 5687/6, 5708/3,
5706/1, 5709/5, 5709/3, 5709/6, 5709/7, скреће ка истоку ивицом к.п.бр. 5709/10, заокреће ивицама к. п. бр. 5709/9 све
до парцеле к.п.бр. 5710/3 од које се одваја и секући парцелу
5710/2 скреће ка северу, даље пресецајући парцеле к.п.бр.
5710/1, 5794/3, 5713, 5687/8, скреће ка западу пресецајући
парцеле к.п.бр. 5687/5 и 5687/8, затим скреће ка југу ивицама к. парцела бр. 5687/8, 5687/5,и ка истоку ивицом парцеле
5687/4 и наставља секући парцелу 5687/1 а правећи заокрет
наставља ка северу даље пресецајући парцелу к.п.бр.5683/1,
затим скреће ка западу ивицом парцеле 5683/2 и сече је ка
северу, секући и парцелу 5794/1, затим ивицом исте парцеле наставља ка истоку, а даље ка северу наставља ивицама
к. парцела бр. 5268/3, 5267/3, 5267/2, 5267/4, затим сече к.
парцеле бр. 5267/6, 5266/4, наставља ивицом исте парцеле,
а затим је опет сече и настављајући даље ка северу пресеца и к. парцеле 5265/1 и 5263/2 до границе између парцела
5263/2 и 5224/1 где је најсевернија тачка границе обухвата
плана.
Укупна дужина границе је 1043 метара, а површина
обухвата плана износи 64,60а.
Граница плана је одређена граничним тачкама чије су
координате приказане на графичком прилогу бр. 1 – „Катастарско-топографска подлога са границом плана”.
У обухвату Плана су целе катастарске парцеле бр.
5265/2, 5266/6, 5266/7, 5267/2, 5267/3, 5267/4, 5268/2, 5268/3,
5269/4, 5278/8, 5280/7, 5679/4, 5679/6, 5679/7, 5679/8, 5682/4,
5684/4, 5684/5, 5684/6, 5687/2, 5687/3, 5687/4, 5687/7, 5687/9,
5689/2, 5708/1, 5709/1, 5709/9, 5709/10, 5710/3, 5794/2, и
делови катастарских парцела бр. 5263/2, 5265/1, 5266/1,
5266/3, 5266/4, 5267/6, 5297/1, 5682/2, 5683/1, 5683/2, 5684/2,
5687/1, 5687/5, 5687/8, 5710/1, 5710/2, 5794/1 и 5794/3. Све
катастарске парцеле припадају катастарској општини Шопић.
У случају неслагања графичког и текстуалног дела Плана по питању података о катастарским парцелама, меродаван је графички прилог број 1 – „Катастарско топографска
подлога са границом плана”.
3.0. Анализа и оцена постојећег стања
На основу услова и података надлежних органа, организација и предузећа добијени су подаци о постојећем коришћењу простора и условима будућег коришћења. Услови
надлежних органа су саставни део документације плана.
3.1. Инжењерско-геолошке карактеристике терена
На основу стања и својстава терена извршено je инжењерско геолошко зонирање подручја Плана генералне
регулације дела насеља Лазаревац. Основне инжењерско-геолошке и сеизмолошке карактеристике тих зона су следеће:
Подручје Плана детаљне регулације за изградњу Златиборске Улице између улице Вељка Влаховића и границе
Плана генералне регулације дела градског насеља Лазаревца
(„Службени лист Града Београда”, број 6/08) припада ЗОНИ
1А према Инжењерско-геолошкој карти преузетој из плана
вишег реда.
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I ЗОНА:
Захвата гребене и косе са благим и континуалним нагибом терена до 50, са котама изнад 130 mnv. У природним
условима je терен стабилан. Изграђен je од палеозојских
шкриљаца (Пз) или плиоценских (Пл): глина, шљунковитопесковитих глина или угљевитих глина и песка (потписка
серија „бедрок” или „супстрат”. Зависно од врсте бедрока
унеколико се разликују и својства повлатних серија (приповршинских средина) па су у овој зони издвојене и следеће
две подзоне,чије су основне карактеристике описане, а оне
су означене као подзоне:
Iа – терасни шљунак (водозасићена средина); елувијално-делувијалне глине (водозасићена средина у нижим нивоима ; делувијалне глине;
Iб – елувијално-делувијалне глине; делувијалне глине и
елувијална распадина шкриљаца. Све ове средине су водозасићене у периоду падавина или топљења снежног покривача, док се у сушном периоду влажност задржава у најдубљим деловима средине.
Са сеизмолошког становишта у овој зони присутни су
локално, релативно повредљиви простори, али се у целини
интензитет земљотреса (сеизмички хазард) може оценити
са 1=8°сеизмичке МКС скале.
Општи инжењерско-геолошки услови за пројектовање
Инжењерско-геолошки услови за изградњу саобраћајнице могу се оценити као повољни дуж целе трасе. Носивост тла је задовољавајућа а ниво подземних вода повољан,
узимајући у обзир да дубина ископа не прелази 1,5m (до
коте планума).
При извођењу радова применити опште техничке услове за извођење радова и контроле носивости тла и слојева
конструкције саобраћајнице.
3.2. Намена површина и врста изградње
Обухват Плана детаљне регулације налази се у северном
делу Лазаревца и обухвата површину која у свом саставу
има различите намене.
Планом су обухваћене саобраћајне површине и то:
део улице Вељка Влаховића, са катастарским парцелама
број 5709/9, 5710/3 и 5709/10. Саобраћајница је са асфалтним застором и у овом делу без тротоара. Од ње полази
планирана улица,
– Златиборска улица, која се Планом проширује и продужава. Ова улица је прилазна саобраћаница, у лошем је стању,
од макадама и без тротоара. Ширина коловоза је у најширем
делу 3,2 m. Као таква онемогућава безбедно одвијање саобраћаја као и кретање пешака и не обезбеђује прилаз парцелама унутар блока. Постојећа саобраћајница се простире
на деловима катастарских парцела бр. 5710/1, 5709/1, 5708/1,
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5794/3. Из анализе постојећег стања произилази да је потребно извршити трасирање Златиборске улице према условима
датим у Плану генералне регулације дела градског насеља Лазаревца („Службени лист Града Београда”, број 6/08), како би
се обезбедила веза између Улица Вељка Влаховића и Улице
Станислав Сремчевић Црни и даље продужила на север.
– улица Станислав Сремчевић Црни такође заузима део
површине плана једним својим делом. Ово је саобраћајница
са асфалтним застором и ширином 3 m без тротоара. У обухвату плана заузима делове парцела 5794/1, 5268/2, 5679/4,
– део који се ка северу наставља од улице Станислав
Сремчевић Црни, који је од макадама и ширине 5 m у свом
најширем делу, без тротоара; и обухвата делове парцела
5267/2, 5266/6, 5266/4, 5265/2.
Осим саобраћајних површина у границама обухвата
плана остале катастарске парцеле имају стамбену намену
или су неизграђене површине.
Индивидуалном становању намењени су делови катастарских парцела бр. 5683/1, 5682/2, 5682/4, 5683/2 и 5794/1;
Неизграђене површине су на деловима катастарских
парцела бр. 5263/2, 5265/1, 5266/1, 5266/3, 5266/4, 5266/6,
5267/2, 5267/6, 5268/2, 5268/3, 5297/1, 5679/4, 5679/5, 5684/6,
5687/1, 5687/2, 5687/3, 5687/5, 5687/8, 5687/9, 5708/1, 5709/1,
5710/1, 5710/2, 5794/1, 5794/3, и целе карастарске парцеле бр.: 5266/7, 5267/3, 5267/4, 5278/8, 5280/7, 5684/4, 5687/4,
5687/7 5687/9, 5689/2, 5794/2.
Табела 1: Структура и биланс постојећих намена на територији Плана
Територија ПДР
Намена

Површина
(a)

Процент.
заступљеност
(%)

Саобраћајне површине

21,05

32,58

Породично становање

10,09

15,62

Неизграђене површине

33,46

51,80

Укупно

64,60

100%

3.3. Саобраћај
Планско подручје обухвата Златиборску улицу са планираним продужењем, која се пружа у правцу југ–север између
улице Вељка Влаховића и улице Станислав Сремчевић Црни
до границе Плана генералне регулације дела градског насеља
Лазаревца („Службени лист Града Београда”, број 6/08).
Златиборска улица у обухвату плана је делимично
изграђена, са завршним слојем од макадама. Из анализе постојећег стања произилази да је потребно извршити трасирање Златиборске улице према условима датим у
Плану генералне регулације дела градског насеља Лазаревца („Службени лист Града Београда”, број 6/08), како би
се обезбедила веза између улица Вељка Влаховића и улице
Станислав Сремчевић Црни и продужила даље ка северу.
Овом улицом није планирано кретање возила градског
превоза и нису планиране посебне површине за одвијање
бициклистичког саобраћаја као ни јавно паркирање. Режим
саобраћаја се одређује посебном одлуком.
3.4. Инфраструктурна опремљеност простора
На предметном подручју, а према подацима надлежних
институција, постоје инсталације електронергетске мреже,
ТК мреже, водовода, канализације и топловодне мреже.
Постојећа електроенергетска инфраструктура
Предметни простор се снабдева електричном енергијом
преко изграђене подземне мрежа ниског напона 1 kV и
надземна мрежа ниског напона 1 kV. Постојећа подземна и
надземна мрежа ниског напона је приказана на графичком
прилогу бр. 5 Синхрон-план.
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Постојећа ТК мрежа
Предметно подручје припада кабловском подручју No7
АТЦ „Лазаревац”. Приступна тк мрежа је изведена у складу
са ситуацијом која је приказана на графичком прилогу бр. 5
Синхрон-план. Приступна тк мрежа изведена је кабловима
положеним у ТК канализацију и постављеним слободно у
земљу, а претплатници су преко спољашњих извода повезани са дистрибутивном мрежом.
Постојећа хидротехничка инфраструктура
На предметној локацију се налазе инсталације водовада,
атмосферске и фекалне канализације. Постојећа хидротехничка инфраструктура је приказана на графичком прилогу
бр. 5 Синхрон-план.
У границама Плана постоји водоводна мрежа у улици
Вељка Влаховића – цевовод Ø 250 mm и у улици Станислава Сремчевића Црног – цевовод који се делом састоји од
цевовода Ø 110 mm и делом од цевовода Ø 160 mm.
Канализациони систем је сепаратни, тако да се посебно
прихватају атмосферске, а посебно отпадне воде.
Цевоводи за одвођење фекалне канализације постоје у Улици Вељка Влаховића и то цеви пречника Ø 350 mm и у Улици
Станислава Сремчевића Црног, цеви пречника Ø 250 mm.
Цевоводи за одвођење атмосферске канализације
постоје у Улици Вељка Влаховића и то цеви пречника Ø
400 mm која се улива у колектор атмосферске канализације
пречника Ø 1.000 mm у истој улици. У делу Улице Станислава Сремчевића Црног постоји цев за одвођење атмосферских вода пречника Ø 400 mm.
Постојећа топловодна мрежа
У оквиру граница плана постоји топловодна мрежа
NV40 и NV25 и то у делу улице Станислава Сремчевића
Црног, Улице Вељка Влаховића и Златиборске. Постојећа
топловодна мрежа је приказана на графичком прилогу бр.
5 Синхрон-план.
II. Плански део
1.0. Правила уређења
1.1. Планиране површине за јавне намене
Грађевинско подручје обухвата површину од 64,60а, што
је једнако укупној површини плана. У оквиру грађевинског
подручја, површине за јавне намене су једнаке укупној површини плана.
У обухвату Плана, планирају се три парцеле јавне намене (у даљем тексту Ј), и оне су планиране за саобраћајне
површине (Ј1, Ј2 и Ј3) и део парцеле П1 из Плана детаљне
регулације за изградњу дела улице Станислав Сремчевић
Црни у Лазаревцу” („Службени лист Града Београда”, број
33/10), која је такође планирана за саобраћајну површину.
1.2. Биланс планираних намена
Табела 2: Биланс планираних намена површина – упоредна табела
Намена површина у оквиру грађевинског земљишта

Постојеће стање

План

П (a)

%

П (a)

%

21,05

32,58

64,60

100

Породично становање

10,09

15,62

/

/

Неизграђене површине

33,46

51,80

/

/

Укупно

64,60

100%

64,60

100%

Грађевинско земљиште јавне намене
Саобраћајне површине
Грађевинско земљиште остале намене
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1.3. Услови за уређење и изградњу површина јавне намене –
мреже саобраћајне и друге инфраструктуре
Основни проблеми који се јављају у функционисању
постојећег саобраћаја у обухвату плана су:
– мала просечна ширина коловоза постојећих саобраћајних површина
– недостатак тротоара као обавезног елемента уличног
профила
– немогућност колског приступа и комуналне опремљености свих грађевинских парцелама унутар блока.
1.3.1. Саобраћајне површине
Златиборска улица се планира као градска саобраћајница II реда у складу са категоризацијом из Плана генералне
регулације дела градског насеља Лазаревца („Службени
лист Града Београда”, број 6/08).
Планиране трасе и капацитети саобраћајне инфраструктуре
Планом је предвиђена изградња пуног профила саобраћајнице како би се обезбедила веза између улица Вељка
Влаховића улице Станислава Сремчевића – Црног до границе Плана генералне регулације дела градског насеља Лазаревца („Службени лист Града Београда”, број 6/08), као и
приступ свим парцелама.
Дужина Златиборске улице у оквиру границе плана износи 425,90 m.
У обухвату плана улица Вељка Влаховића је улица првог
реда, улица Станислава Сремчевића Црног је трећаг реда а
остале саобраћајнице су четвртог реда
Саобраћајница је планирана у ширине коловоза од 7,0 m
(трака по смеру ширине 3,5 m) са обострано вођеним тротоаром ширине од 1,6 m до 2 m.
Нивелационо решење саобраћајнице прилагођено je
теренским условима уз поштовање задате концепције одвођења површинских вода планираном атмосферском канализацијом (обезбеђено кроз попречни пад коловоза и
тротоаре).
Регулационе ширине и основни елементи нормалних попречних профила дати су у графичком прилогу бр 3 „План
намена, саобраћаја, нивелације и регулације”.
Пешачки саобраћај
За пешачка кретања у оквиру саобраћајнице планирани
су тротоари са обе стране коловоза од којих су одвојени високим ивичњацима. Оборене ивичњаке планирати пројектом саобраћајног обележавања у зонама пешачких прелаза,
на местима колског приступа контактним стамбеним парцелама.
Услови за несметано кретање деце, старих и инвалидних
лица
На предметном простору у оквиру јавног земљишта,
омогућити неометано и континуално кретање инвалидних
лица у складу са Правилником о техничким стандардима
планирања, пројектовања и изградње објекта којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старима („Службени гласник РС”, број 22/15).
1.3.2. Комунална инфраструктура
Хидротехничка инфраструктура
Водоводна мрежа треба да обезбеди снабдевање водом
свих потрошача у овој улици. Водоводну мрежу изградити
дуж Златиборске улице, цев минималног пречника Ø150
mm, са прикључком у Улици Вељка Влаховића на постојећу
водоводну цев.
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Фекална канализација пречника Ø250 mm омогућава одвођење употребљених санитарних вода до постојећег
колектора у улици Вељка Влаховића. Постојећа цев фекалне канализације Ø250 mm у Улици Станислав Сремчевић
Црни остаје у употреби за постојеће и будуће прикључке.
Атмосферска канализација треба да омогући одвођење
атмосферских вода са саобраћајница, кровова и осталих
уређених површина унутар посматраног простора, помоћу
уличних сливника са ливено-гвозденим решеткама. Минимални пречник атмосферске канализације је Ø 400 mm.
Водовод и канализација се морају трасирати тако:
– да не угрожавају постојеће и планиране објекте, као и
планиране намене коришћења земљишта,
– да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе,
– да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре,
– да се води рачуна о геолошким особинама тла и подземним водама.
Вертикална удаљеност водоводних цеви од осталих инсталација (гасовод, топловод, електро и телефонски каблови) при укрштању не сме бити мање од 0,5 m.
Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих,
а испод електричних каблова при укрштању.
У случају прелаза цеви испод саобраћајница, исте се морају водити у заштитној челичној цеви.
Минимална дубина укопавања цеви водовода и канализације је 1,0 m од врха цеви до коте терена, а падови према
техничким прописима у зависности од пречника цеви.
Минимално растојање ближе ивице цеви до темеља
објекта је 1,5 m.
Минимално дозвољено растојање при паралелном
вођењу са другим инсталацијама износи:
– међусобно водовод и канализација
0,40 m
– до електричних и телефонских каблова
0,50 m
Минимални пречник уличне водоводне цеви у Златиборској улици је Ø150 mm, а у Улици Станислава Сремчевића
Црног Ø160 mm . Минимални пречник уличне фекалне канализације је Ø250 mm, а кућног прикључка је Ø150 mm.
Минимални пречник атмосферске канализације је Ø300
mm, а сливничке везе је Ø150 mm.
Избор материјала за изградњу водовода и канализационе мреже, као и опреме, извршити уз услове и сагласност
надлежног Јавног комуналног предузећа.
На канализационој мрежи код сваког рачвања, промене
правца у хоризонталном и вертикалном смислу, промене
пречника цеви, као и на правим деоницама на приближном
растојању од 160D, постављају се ревизиони силази од бетонских цеви Ø1.000 mm са дном у виду бетонске кинете и
са ливено-гвозденим шахт поклопцима отпорним на планирано саобраћајно оптерећење.
Забрањена је изградња објеката и сађење засада над разводном мрежом водовода или канализације.
Код пројектовања и изградње, обавезно је поштовање и
примена свих важећих техничких прописа и норматива из
ове области.
Електроенергетска инфраструктура
У складу са условима Електросрбије, Електродистрибуција Лазаревац, број 02/4-3796 од 14. маја 2015, у оквиру плана
је планирана подземна мрежа средњег напона 35kV у Улици
Вељка Влаховића и 10kV у Улици Станислав Сремчевић Црни.
За потребе јавне расвете планира се 1 kV вод у Златиборској улици.
При изградњи инфраструктуре потребно је водити рачуна о положају и дубини постојећих подземних инста-
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лација. Такође потребно је предузети све потребне мере
обезбеђења и заштите како би подземна мрежа остала на
прописаној дубини од 0,8 m а све у складу са важећим прописима Техничке препоруке ЕД Србије бр. З.
Извођач је обавезан да преузме све потребне мере предострожности како не би на било који начин дошло до угрожавања механичке стабилности армирано-бетонских
стубова и електричне исправности електроенергетских
објеката.
Обавезан је ручни ископ приликом извођења радова у
близини електроенергетских објеката.
Код реконструкције мреже ниског напона треба поштовати одредбе „Правилника о техничким нормативима за
изградњу нисконапонских надземних водова („Службени
лист СФРЈ”, број 6/92).
У зонама где је предвиђена израда кабловске мреже за
напајање потрошача и уличне расвете, исту треба градити
према техничкој препоруци ЕД Србија бр.3 „Избор” и „Полагање енергетских каблова у електродистрибутивним мрежама 1KV, 10kV, 20kV, 35kV”.
Код паралелног вођења приближавања и укрштања
енергетских каблова са другим врстама инсталација и објеката морају се обезбедити потребни минимални размаци
који износе:
– 0,4 m – од цеви водовода и канализације ако је напонски ниво кабла до 20 kV односно 0,5 m – ако је напоснки
ниво кабла 35kV
– 0,5 m – од телекоминикационих каблова ако је напонски ниво кабла до 20 kV односно 1 m – ако је напонски ниво
кабла 35kV
– 0,8 m – од гасовода у насељу
– 0,6 m – од спољне ивице канала за топловод напонски
ниво кабла до 20 kV односно 0,7 m – ако је напонски ниво
кабла 35 kV
Није дозвољено паралелно вођење енергетског кабла, испод
или изнад гасовода топловода и цеви водова и канализације.
Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла је
могуће уз поштовање минималног размака, под углом што
ближе 90°, не мање од 30° у насељу односно 45° ван насеља.
Енергетски кабл се полаже испод телекомуникационог
кабла.
Ако се потребни размаци не могу постићи енергетски
кабал се полаже у заштитну цев дужине најмање 2 m, са обе
стране место укрштања, или целом дужином код паралелног вођења.
У односу на зидове или темеље грађевинских објеката
минимални размак треба да је 0,3 m.
На прелазу преко саобраћајнице кабл се полаже у кабловској канализацији, односно у заштитној цеви на дубини мин. 1,4 m испод површине коловоза, са армирано-бетонском плочом на 20 cm изнад кабла.
Стубови надземне мреже могу се постављати на тротоар
или у зелени појас непосредно поред коловоза саобраћајнице, пожељно на удаљености 0,5 m од ивице коловоза што се
односи и на мрежу јавне расвете .
Код израде надземне мреже 1 kV са СКС-ом распон бетонских стубова треба да је максимално 40 m, а за кућне
прикључке до 25 m.
Није дозвољено полагање СКС 1 kV директно у земљу. У
таквим случајевима исти се полаже у заштитне цеви да би
се онемогућио директан додир СКС-а са земљом.
Телекомуникациона инфраструктура
На предметном подручју потребе за тк услугама, у зависности од захтева корисника, могу се реализовати на више
начина. Неопходно је повећати капацитет тк мреже. Пот-
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ребе за новим тф прикључцима, односно тк услугама биће
решене у складу са најновијим смерницама за планирање и
пројектовање тк мреже уз примену нових технологија.
Планира се да приступна тк мрежа буде подземна због
чега је неопходно обезбедити приступ свим планираним и
постојећим објектима путем тк канализације. Да би се обезбедили капацитети телекомуникационе инфраструктуре за
планирану изградњу, за повезивање претплатника, односно
планираних и постојећих објеката, на тк мрежу, за будуће
потребе полагања телекомуникационих каблова дуж Златиборске улице у оквиру граница плана планирају се следећи
капацитети тк инфраструктуре:
– дуж Златиборске улице, у границама плана, планир се траса-коридор за тк канализацију капацитета
две РЕ цеви Ø50 mm са десне стране улице, гледано из
правца Улице Вељка Влаховића ка Улици Станислава Сремчевића Црног и одговараjући број прелаза, истог капацитета, испод коловоза;
– позиција окана, односно растојања између окана је
тако да распон између два окна није већи од 60 m у зависности од ситуације на терену и других инсталација комуналне инфраструктуре;
– планира се изградња тк окана на раскрсници Златиборске са улицама Вељка Влаховића и Станислава Сремчевића Црног у границама плана, кaо и на средини распона
Златиборске улице између две раскрснице, где је распон
дужи од 100 m.
– нова тк канализација као и нова тк окна планирана су
у тротоару или слободној јавној површини.
Приступна ТК мрежа изведена је кабловима положеним
у ТК канализацију или слободно у земљу.
Овим планом предвиђају се интервенције на постојећој
мрежи, и то реконструкција и измештање постојеће мреже
у тротоар саобраћајница или слободну јавну површину.
Извођач радова је обавезан да приликом извођења радова на местима приближавања и укрштања предметне улице
и ТК каблова поштује важеће техничке прописе на следећи
начин:
– измештање извршити уз минимални прекид ТК саобраћаја, уз обавезно присуство овлашћеног техничког лица,
– предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како неби дошло до угрожавања механичке стабилности и електричне исправности постојећих ТК каблова,
– ископ рова у зони подземних дистрибутивних ТК каблова – на местима непосредног приближавања и укрштања, извршити искључиво ручним путем уз обавезну примену заштите ТК каблова од механичког оштећења, слегања тла итд.
– после извршеног трасирања – утврђивања тачног положаја подземних ТК каблова, у договору са овлашћеним
представником „Телеком – Србија” а.д. Извршна јединица
Београд изврши одговарајуће послове на заштити односно
измештању свих ТК објеката угрожених предметним радовима.
Положај цеви и условљених окана одредити у зависности од ситуације на терену, односно од положаја подземних инсталација комуналне инфраструкгуре. Димензије условљених окана требада износе 110x150x190 cm (ширина х
дужина х висина).
Планиране трасе будућих комуналних инсталација морају бити постављене на прописном растојању у односу на
трасе постојећих подземних дистрибутивних и надземних
разводних ТК каблова.
Топлификација и гасификација
У оквиру граница плана постоји изграђена топловодна
мрежа топловода NV40 и NV25 којима се снабдевају потро-
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шачи у делу улице. Планом се предвиђа изградња нове топловодне инфраструктуре, у регулацији саобраћајнице која
би снабдела све потрошаче у улици.
У обухвату плана нема изграђених гасовода и гасоводних објеката. У условима ЈП „Србијагас” (број 06-03/9892 од
15. маја 2015. године) је наведено да је средњоричним плановима ЈП „Србијагас” предвиђена изградња транспортног
гасовода радног притиска до 50 bar до Лазаревца из правца
Београда и овим би била омогућена гасификација Лазаревца. Да би се омогућило снабдевање природним гасом потрошача у оквиру Плана планирана је дистрибутивна гасоводна мрежа од полиетиленских цеви за радни притисак до
4 bar која ће се напајати из мерно регулационе станице чија
ће локација бити ван граница плана. Дистрибутивни гасовод је планиран у регулационом појасу саобраћајнице.
1.3.3. Правила уређења за зеленило и зелене површине
У оквиру обухвата плана планирано је зеленило у оквиру регулације саобраћајница.
За озелењавање дуж саобраћајница планирано је ниско
растиње.
Обзиром да су парцеле које се граниче са планским подручјем стамбене намене са већ постојећим растињем и дрвећем, и како се не планира јавни превоз кроз предметну
улицу већ јој је намена саобраћајни приступ грађевинским
парцелама унутар блока и њихово комунално опремање, те
како је планирана ширина тротоара до 2 m, није потребно
а ни могуће постављање дрвореда дуж тротоара (што је у
складу са планираним профилом предметне саобраћајнице
према плану вишег реда).
1.3.4. Услови за формирање грађевинских парцела јавне
намене
Табела 3: Грађевинске парцеле јавне намене
Грађевинска
парцела
јавне
намене

Састоји се од катастарских
парцела и
делова парцела
КО Шопић

Површина
(m2)

Градска саобраћајница
другог реда

Целе парцеле: 5709/9, 5710/3
и 5709/10

627,41

Градска саобраћајница
другог реда

Целе парцеле: 5684/4, 5684/5,
5684/6, 5687/2, 5687/3,
5687/4, 5687/7, 5687/9,
5689/2, 5708/1, 5709/1
И делови парцела: 5682/2,
5683/1, 5684/2, 5687/1,
5687/5, 5687/8, 5710/1,
5710/2, 5713, 5794/3

2381,25

П1*

Градска саобраћајница
другог реда

Целе парцеле: 5266/6, 5266/7,
5267/2, 5267/3, 5267/4,
5268/2, 5268/3, 5269/4,
5679/4, 5679/6, 5679/7,
5679/8, 5682/4, 5794/2
И делови парцела: 5683/2,
5794/1

1279,39

J3

Градска саобраћајница
другог реда

Целе парцеле: 5265/2, 5278/8,
5280/7
И делови парцела: 5263/2,
5265/1, 5266/1, 5266/3,
5266/4, 5267/6

2171,95

J1

J2

Намена

* део парцеле П1 из Плана детаљне регулације за изградњу дела улице Станислав Сремчевић Црни у Лазаревцу” („Службени лист Града Београда”, број 33/10)
У случају неслагања графичког и текстуалног дела Плана по питању података о катастарским парцелама, меродаван је графички прилог бр. 4 „План парцелације „.
1.4. Урбанистичке мере заштите
1.4.1. Урбанистичке мере за заштиту животне средине
На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације Златиборске улице, Градска општина Лазаревац, 350-
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404/13-С, од 30. маја 2013. („Службени лист Града Београда”,
број 23/13), није потребно радити процену утицаја на животну средину, нити стратешку процену утицаја на животну средину.
Са аспекта заштите животне средине и природних вредности, за предметни простор утврђени су следећи услови и
мере заштите животне средине:
1. при изради техничке документације извршити детаљну анализу геолошко-геотехничких и хидрогеолошких
карактеристика терена, у складу са одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник
PC”, број 88/11).
2. у току радова на изградњи предметне саобраћајнице
планирати следеће мере заштите:
– посебне мере заштите стамбених објеката уз саобраћајницу због буке коју производе машине у току извођења радова
– снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима
обављати на посебно одређеним просторима и уз максималне мере заштите како не би дошло до просипања
– ако при извођењу радова дође до хаварије на грађевинским машинама или транспортним средствима, односно изливања уља и горива у земљиште, извођач je у обавези да изврши санацију, односно ремедијацију загађене
површине,
– грађевински и остали отпадни материјал, који настане
у процесу изградње, прописно сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену локацију.
– Одмах прекинути радове и обавестити Министарство
пољопривреде и заштите животне средине ако се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко- палеонтолошког типа и минеролошко-петрографског порекла
1.4.2. Мере заштите од елементарних и других већих непогода и услови од интереса за одбрану земље
Због заштите људи, материјалних и других добара од
ратних разарања, елементарних и других непогода и опасности у миру укупна планирана изградња мора бити извршена уз примену одговарајућих законских и других прописа, нарочито Закона о ванредним ситуацијама („Службени
гласник РС”, бр. 111/09, 92/11 и 93/12).
– Урбанистичке мере за заштиту од пожара
У циљу заштите од пожара предвиђају се следећи услови:
– објекти морају бити изведени у складу са Законом о
заштити од пожара („Службени гласник СРС”, број 111/09),
– до објеката мора бити обезбеђен приступни пут за
ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким
нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење
платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног
ризика од пожара („Службени лист СРЈ”, број 8/95), по коме
најудаљенија тачка коловоза није даља од 25 м од габарита
објекта,
– потребно је предвидети одговарајућу хидрантску мрежу, која се по протоку и притиску воде у мрежи планира и
пројектује према Правилнику о техничким нормативима за
спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара
(„Службени лист СФРЈ”, број 30/91),
– објекати морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу електроенергетских водова називног напона 1 kV до 400 kV („Службени
лист СФРЈ”, број 65/88, „Службени лист СРЈ”, број 18/92 ).
– При изради идејног решења гасовода потребно је
прибавити услове, са аспекта мера заштите од пожара и
експлозија, од стране надлежног органа Министарства
унутрашњих послова, у складу са Уредбом о локацијским
условима („Службени гласник PC”, број 35/15), Законом о
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запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима
(„Службени гласник PC”, број 54/15) и Законом о заштити
од пожара („Службени гласник PC”, бр. 111/09 и 20/15).
– Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију
природног гаса гасоводима притиска до 16 бара („Службени гласник PC”, број 86/15)”.
– Услови за уређење простора ради заштите од ратних
разарања
За предметни план нема посебних услова и захтева за
прилагођавање потребама одбране земље, према Плану генералне регулације дела градског насеља Лазаревца („Службени лист Града Београда”, број 6/08).
1.4.3. Услови и мере заштите непокретних културних и
природних добра
Надлежни орган, Завод за заштиту споменика културе града Београда, је доставио обавештење бр. P1900/15
од 26. маја 2015. у којем наводи да са аспекта заштите културних добара, у складу са Законом о културним добрима
( „Службени гласник РС” број 71/94), предметни простор
није утврђен за културно добро, и да се не налази у оквиру
просторно културно-историјске целине, не ужива претходну заштиту, не налази се у оквиру претходно заштићене целине и не садржи појединачна културна добра нити добра
под предходном заштитом. На предметној локацији нема
забележених археолошких локалитета или појединачних
археолошких налаза.
Уколико се приликом извођења земљаних радова и изградње у оквиру границе Плана наиђе на археолошке остатке или друге покретне налазе ( фрагменте керамике, металне предмете и друго), извођач радова и инвеститор дужни
су да радове моментално обуставе и обавесте Завод за заштиту споменика културе града Београда, како би могле да се
предузму неопходне мере за њихову заштиту и евентуално
даље истраживање. Инвеститор је дужана да по чл. 109. и
110. Закона о културним добрима („Службени гласник РС”,
број 71/94) обезбеди финансијска средства за извођење археолошких радова.
1.5. Мере енергетске ефикасности изградње
Према програмима Агенције за енергетску ефикасност
Републике Србије за енергетску ефикасност у комуналним
услугама, основни циљ је побољшање енергетске ефикасности и рационално коришћењe енергије у општинама –
јавна комунална предузећа, установе и јавни објекти у надлежности општина.
Уштеду у потрошњи енергије, као очекивани резултат,
спровођења пројеката енергетске ефикасности, у случају
овог плана могуће је применити на јавну расвету и водовод
и канализацију. Очекивана директна уштеда електричне
енергије је око 25%.
Побољшање енергетске ефикасности у јавној расвети се
постиже заменом старих сијалица и светиљки, уградњом
друге опреме која смањује потрошњу енергије (соларне ћелије за светлосну сигнализацију...)
Побољшање енергетске ефикасности у водоводу и канализацији постиже се уградњом фреквентних регулатора,
пумпи са промењивим бројем обртаја.
1.6. приступачност објеката и површина јавне намене особама са инвалидитетом, деци и старима
Правилником о техничким стандардима планирања,
пројектовања и изградње објекта којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци
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и старима („Службени гласник РС”, број 22/15) дефинисани
су услови за планирање простора јавних саобраћајних и пешачких површина.
Да би лица са посебним потребама у простору имала
услов да се крећу тротоарима, пешачким стазама, трговима,
шеталиштима, паркинг површинама, ове површине морају
имати максимални нагиб од 5% (изузетно 8.3%).
Ради несметаног кретања особа у инвалидским колицима ширина тротоара и пешачких стаза треба да износи 180
cm изузетно 120 cm, док ширина пролаза између непокретних препрека износи најмање 90 cm. Ове површине треба
да су чврсте, равне и отпорне на клизање.
У пешачким коридорима се не постављају стубови, рекламни панои или друге препреке, док се постојаће препреке видно обележавају.
2.0. Правила грађења
Изградња и реконструкција објеката мора бити усклађена са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11,
121/12, 42/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) уз обавезу
поштовања правила парцелације, регулације, параметара и
правила изградње дефинисаних у плану.
Целокупна површина плана је планирана за површине
јавне намене и то за саобраћајне површине са комуналном
инфраструктуром.
Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре
(водовода, електроенергетске инфраструктуре, атмосферске канализације, топловодне мреже и телекомуникационе)
планира се заједно са радовима на изградњи улице.
У оквиру плана није дозвољена изградња објеката. Самим тим не постоји потреба прописивања урбанистичких
параметара за изградњу објекта у оквиру плана као што су:
– положај објекта у односу на регулацију и у односу на
границе грађевинске парцеле,
– највећи дозвољени индекси изграђености / индекси заузетости,
– највећа дозвољена спратност и висина објеката,
– најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
међусобно и објеката од границе парцеле,
– услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели,
– услови и начин обезбеђивања приступа парцели и
простора за паркирање возила,
– ограђивање парцела.
Постојећи објекти
Постојећи објекти који се налазе унутар регулационе
линије задржавају се до реализације саобраћајнице или замене објекта новим а могуће је само техничко одржавање.
2.1. Правила грађења на земљишту јавне немене
Саобраћајнице и саобраћајне површине
Предмет овог плана је је Златиборска улица у дужини од 425,90 m у Лазаревцу. Овим планом планира се изградња пуног профила саобраћајнице која се састоји од две
саобраћајне траке од по 3,5 m и обострани тротоар ширине
од 1,6 m до 2 m.
Саобраћајница планирана овим планом се мора пројектовати по прописима као за јавне путеве и уз примену одговарајућих стандарда на основу Закона о јавним путевима („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13).
Процедуре израде и усвајања пројеката, као и само
грађење саобраћајне инфраструктуре, мора се спроводити
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у свему према важећој законској регулативи. Процедуре и
активности на пројектовању и грађењу саобраћајне инфраструктуре, инсталација техничке инфраструктуре морају се
обједињавати.
У току израде техничке документације саобраћајнице
са припадајућом инфраструктуром, уколико постоји прихватљивије решење у инвестиционо - техничком смислу, у
оквиру планом дефинисане регулације саобраћајнице, могуће су прерасподеле попречног профила које не утичу на
режим саобраћаја шире уличне мреже, измене геометрије
ивичних линија у границама регулације, уклапање у геометрију постојећих саобраћајница које нису у свему изведене
према важећој планској документацији, нивелациона одступања од планом дефинисаних кота ради усаглашавања
са постојећим стањем, прерасподела планираних водова,
капацитета и садржаја планиране инфраструктурне мреже.
За све овакве промене неопходно је прибавити сагласност
свих надлежних Јавних комуналних предузећа и институција чије се инсталације налазе у профилу саобраћајница.
Основна правила за изградњу и реконструкцију саобраћајне мреже у насељу:
– саобраћајницу изводити са савременим коловозним
застором и оивичити ивичњацима;
– коловоз је од асфалта, и израђен из два слоја (горњи је
хабајући). Обрачун коловозне конструкције је за осовинско
оптерећење меродавног возила од 115 KN или, ако општина
донесе такву одлуку, за мање оптерећене правце 60 KN. Материјали и процедуре при производњи и уградњи у свему
према пројекту и техничким нормативима и стандардима.
– коловоз се изводи са ивичњацима са стране.
– тротоари су посебне површине намењене за кретање
пешака. Постављају се са стране коловоза од којег су одвојени ивичњацима, издигнути за 12 cm у односу на коловозну
површину. Ивичњаци су бетонски или камени димензија
24/18 или 20/18 са атестима којим се потврђује усаглашеност са ЈУС-ом за ову врсту производа.
– на тротоарима је могуће постављање урбаног мобилијара
(корпе за отпатке, клупе, жардињере, запреке према коловозу
и сл). Тип је одређен одлуком СО или посебним пројектом.
– при постављању мобилијара, саобраћајне сигнализације или садње мора се очувати минимално 0,90 m између
покретних и непокретних објеката на тротоару за пролаз
инвалидских колица.
– на пешачким прелазима прелаз са коловоза на тротоар
извести са рампом минималне ширине 1,8 m, дужине мин.
0,45 m и са мax нагибом закошеног дела од 20%. Рампа је
посебно и видно обележена.
3.0. Спровођење плана
План представља плански основ за формирање грађевинских парцела јавне намене, издавање информација о
локацији и локацијских услова, све у складу са правилима
овог Плана и у складу са Законом о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10
– УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС,
132/14 и 145/14).
Овим планом је могућа парцелација и препарцелација
јавних саобраћајних површина у циљу фазног спровођења,
тако да свака фаза представља функционалну целину.
До реализације планираних решења инфраструктурних
мрежа дозвољена је примена техничких решења, уз прибављање одговарајућих услова и сагласности надлежних институција и предузећа пре издавања локацијских услова.
Однос према важећим плановима:
– План детаљне регулације за изградњу дела улице Станислав Сремчевић Црни у Лазаревцу” („Службени лист
Града Београда”, број 33/10)
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Ступањем на снагу овог плана, у границама овог плана,
мења се и допуњује План детаљне регулације за изградњу
дела улице Станислав Сремчевић Црни у Лазаревцу”
(„Службени лист Града Београда”, број 33/10).
Мења се:
– траса постојећег и планираног топловода, тако што
се усклађује са трасом топловода из услова ЈП „Топлификација” , Лазаревац број: 510, од 27. јануара 2016. године;
– траса постојеће и планиране фекалне канализације, тако
што се усклађује са трасом фекалне канализације из услова
ЈКП „Лазаревац” број 081-4043/1 од 27. маја 2015. године.
– траса планиране атмосферске канализације се укида.
Додају се планиране трасе електроенергетског вода
(1KV+ЈО), водовода , фекалне и атмосферске канализације,
топловодне и телекомуникационе мреже.
У току израде техничке документације саобраћајница
са припадајућом инфраструктуром, уколико постоји приватљивије решење у инвестиционо-техничком смислу, у
оквиру планом дефинисане регулације саобраћајница могућа је прерасподела попречног профила која не утиче на
режим саобраћаја шире уличне мреже. Нивелете одступања
од планом дефинисаних кота, могуће су ради усаглашавања
са постојећим стањем и прерасподелом планираних водова.
За све овакве промене неопходно је прибавити сагласност
свих надлежних Јавних комуналних предузећа и институција чије се инсталације налазе у профилу саобраћајнице.
Саставни део Плана детаљне регулације су и:
Графички прилози
1.

Катастарско топографска подлога са границом Плана

1: 500

2.

Постојећи начин коришћења земљишта

1: 500

3.

План намена, саобраћаја, нивелације и регулације

1: 500

4.

План парцелације

1: 500

5.

Синхрон план

1: 500

ДОКУМЕНТАЦИЈА:
Одлуке и дописи
Одлука о изради Плана детаљне регулације Златиборске
улице, Градска општина Лазаревац („Службени лист Града
Београда”, број 23/13)
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације Златиборске улице
Уговор бр.1883
Услови ЈКП и осталих институција
Графички прилози
1

Оверени катастарско-топографски план

2

Копија катастарског плана водова

1: 500

ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА – План генералне регулације дела градског насеља Лазаревца („Службени лист
Града Београда”, број 6/08);
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

Д1 ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА
Д2 СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ

ИЗВЕШТАЈИ O СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ
Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта плана
детаљне регулације Златиборске улице у Лазаревцу од године
Извештај о јавном увиду,
Извештај о учешћу заинтересованих органа и организација и јавности у јавном увиду
Образложење Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове
РЕГИСТРАЦИЈА ЈУГИНУС ДОО И ЛИЦЕНЦА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
Овај план детаљне регулације ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-382/17-С, 29. јуна 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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А) Општи део

2.2. Попис катастарских парцела у оквиру границе плана
(Графички прилог бр. 2д „Катастарски план са границом
плана”, Р 1: 1000)
У оквиру границе плана налазе се следеће катастарске
парцеле:
КО Умка
Делови к.п.: 20612, 20601, 20596, 20607/1, 20331, 20310,
20307, 20317, 20319/1, 20319/2, 20303/2, 20312, 20306/1,
20306/2, 20306/3, 20304/1, 20617, 20600.
КО Мала Моштаница
Делови к.п.: 1548, 144/2
Напомена: У случају неслагања бројева катастарских
парцела из текстуалног и графичког дела, важе бројеви катастарских парцела из графичког прилога бр. 2д „Катастарски план са границом плана”, Р 1: 1000.

1. Полазне основе

3. Правни и плански основ

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. јуна
2017. године, на основу члана 35. став 7. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ПЛ А Н Д Е ТА ЉН Е Р ЕГ УЛ А Ц И Ј Е
САОБРАЋАЈНЕ ВЕЗЕ УЛИЦА ДУШАНА ДАМЈАНОВИЋА И МОШТАНИЧКЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА И ОБРЕНОВАЦ
I. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Изради Плана детаљне регулације саобраћајне везе Улица Душана Дамјановића и моштаничке, градске општине
Чукарица и Обреновац (у даљем тексту: План детаљне регулације), приступило се на основу Одлуке о изради Плана
детаљне регулације саобраћајне везе Улица Душана Дамјановића и Моштаничке, Градске општине Чукарица и Обреновац, („Службени лист Града Београда”, број 36/15), у
даљем тексту: (План детаљне регулације), коју је Скупштина Града Београда донела на седници одржаној 23. јуна 2015.
године.
Циљ израде Плана детаљне регулације је да се обезбеди
алтернативни приступ Обреновцу у односу на постојећи
путни правац Београд – Обреновац (Државни пут IБ реда
број 26) и дефинише јавни интерес.
Очекивани ефекти планирања су:
– Формирање алтернативног приступа Обреновцу из
правца Београда у случају када је путни правац Београд –
Обреновац у прекиду (најчешће због санирања клизишта у
месту Дубоко);
– повољније могућности коришћења градског превоза
из Београда за становнике Моштанице, а користе градски
превоз до Улице Душана Дамјановића;
– олакшано обављање свакодневних активности становника у окружењу (Моштаница – Умка) коришћењем
попречних алтернативних праваца (уместо пута Београд –
Обреновац).
2. Обухват плана
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градских општина Чукарица и Обреновац у површини од 1.49 ha.
У обухвату Плана детаљне регулације су саобраћајнице
Душана Дамјановића и Моштаничка са везама саобраћајница, инфраструктуре и околног ткива у гравитационој зони.
Овај саобраћајни правац има дужину од око 715 m.
2.1. Граница плана
(Граница плана је приказана у свим графичким прилозима)
Граница Плана детаљне регулације дефинисана је регулационом линијом са источне стране планиране саобраћајнице Нова 1 и поклапа се већим делом са границама постојећих катастарских парцела. Са западне стране,
граница углавном пресеца делове појединих катастарских
парцела и поклапа се са планираном регулационом линијом
саобраћајнице Нова 1.

3.1. Правни основ за израду и доношење плана детаљне
регулације
Правни основ за израду и доношење Плана детаљне регулације 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 и 145/14),
– Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања
(„Службени гласник РС”, број 64/15),
– Одлуке о изради Плана детаљне регулације саобраћајне везе улица Душана Дамјановића и Моштаничке, градске
општине Чукарица и Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 36/15).
3.2. Плански основ за израду и доношење плана детаљне
регулације
Плански основ за израду и доношење Плана детаљне регулације представља:
План генералне регулације грађевинског подручја
седишта јединице локалне самоуправе – град Београд
(„Службени лист Града Београда”, бр. 20/16 и 97/16) и Просторни план Градске општине Обреновац („Службени лист
Града Београда”, број 30/13).
Према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд
(„Службени лист Града Београда”, бр. 20/16 и 97/16), предметна локација се налази у целини XIV – Општина Чукарица.
Према листу бр. 2–6, Планирана намена површина, локација се налази у оквиру:
– Површина осталих намена
– површине за становање,
– остале зелене површине;
– Површина јавне намене
– мрежа саобраћајница,
– шуме.
Према листу 4–6, Подела на зоне са истим правилима
грађења, у обухвату Плана детаљне регулације су:
– С2 зона породичног становања у формираним градским блоковима у периферној зони града (Зона становања),
– остале зелене површине и
– шуме.
Према Просторном плану ГО Обреновац, („Службени
лист Града Београда”, бр.30/2013), јужна граница Плана детаљне регулације се налази у оквиру саобраћајне површине подручја Мале Моштанице која припада рејону Градске
општне Обреновац.
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4. Постојећа намена површина

3. Општа правила уређења и грађења

У постојећем стању, са северне стране предметног простора налази се Улица Душана Дамјановића која правцем север–југ пролази кроз насеље Руцка и повезује га са путем
Београд – Обреновац код Умке.
Са јужне стране, налази се Моштаничка улица која даље
преко Виноградске улице, односно преко Улице Палих бораца Мале Моштанице повезује Малу Моштаницу са путем
Београд – Обреновац.
У оквиру планиране трасе саобраћајнице налази се
пољски пут са припадјућим зеленим површинама, као и
пољопривредне површине чији делови парцела на неким
местима улазе у обухват Плана детаљне регулације.
Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу бр. 1: „Постојећа намена површина”, Р 1: 1.000.

3.1. Инжењерско-геолошки услови

Б) Правила уређења и грађења
1. Појмовник
Основни појмови употребљени у правилима уређења и
грађења имају следеће значење:
1) намена земљишта – начин коришћења земљишта
одређен планским документом;
2) површина јавне намене – површина намењена за уређење
јавних површина и изградњу јавних објеката, која је важећим
планским документом одређена за ту намену, у складу са одредбама закона. Јавне намене, односно објекти од јавног интереса
могу бити у различитим облицима својине;
3) обухват плана – просторно или административно
одређена целина за коју је предвиђена израда неког просторног или урбанистичког плана у складу са законом;
4) грађевинска парцела (ГП) – део грађевинског
земљишта, са приступом јавној саобраћајној површини,
која је изграђена или планом предвиђена за изградњу;
5) регулациона линија (РЛ) – линија која раздваја површину одређене јавне намене од површина предвиђених за
друге јавне и остале намене;
6) саобраћајна површина – посебно уређена површина
за одвијање свих или одређених видова саобраћаја или мировања возила;
7) зелена површина – представља уређен или неуређен
део отвореног простора у којем су присутни природни елементи (биљке, вода и земљиште).
2. Планирана намена површина и подела на зоне
2.1. Планирана намена површина
(графички прилог бр. 2 „Планирана намена површина”
Р 1: 1000)
Планиране површине јавних намена су:
– Мрежа саобраћајница.
Планиране површине осталих намена су:
– Остале зелене површине.
НАМЕНЕ ПОВРШИНА

ПОСТОЈЕЋЕ
(ha)

%

ПЛАНИРАНО
(ha)

%

99

1,48 ha

100

ЈАВНE НАМЕНЕ
Мрежа саобраћајница
– асфалтни пут
– земљани пут са зел.површинама

0,04 ha
0,98 ha

ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Остале зелене површине/пољопривредне

0,08 ha

1

0,008 ha

/

УКУПНО (јавне и остале намене)

1,1 ha

100

1,49ha

100

ПОВРШИНА ПЛАНА

Табела 1: Табела биланса површина

1,49 ha

(Графички прилог бр. 9 „Инжењерско-геолошка карта
терена” Р 1:1.000)
Простор у обухвату Плана детаљне регулације обухвата
апсолутне коте гребенског дела које се крећу у распону од
205–216 м.н.в., ширина гребена износи 20–25 m а нагиб падина од 7–13о. Падина ка насељу Мала Моштаница орјентације је југ–југозапад и нагиба 4–7о, апсолутних кота 195–207
м.н.в.
Најновијим истраживањима од стране „Геотест” д.о.о.
из 2016. Године, геолошку грађу терена до дубине од око 20
m изграђују квартарни седименти представљени делувијалним глинама и песковито-лапоровито-глиновитим седиментима миоценске старости. Делувијалне глине представљене су нормано консолидованим прашинастим, у првим
партијама хумизираним, глинама (dg,g’) и песковитим глинама (dpg) у гребенском делу. Дебљина квартарних седимената
износи 4–5m. Основу терена изграђују неогени (миоценски)
преконсолидовани седименти. Заступљене су лапоровите
глине (M32GL) и лапори (M32L) са прослојцима и сочивима
пескова (M32P). Дебљина седимената је преко 50m. Глиновито - лапоровити седименти у дебљини од 5,0–7,0 m захваћени су физичко – хемијском изменом.
Током извођења истраживања (децембар 2015. године), регистрован је ниво подземне воде на дубини од 3,50
m. Регистрован ново подземне воде одговара приближно
минималном нивоу. У периоду максималног нивоа подземне воде очекује се вода на дубини, на гребенском делу око
4,0 m, а на падинском делу око 2,0 m. Подземна вода акумулирана је у делувијалним седиментима и зони физичко–
хемисјке измене лапоровитих глина, док неизмењени део
лапоровитих глина представља хидрогеолошки изолатор.
Издан је у оквиру делувијалних седимената збијеног типа,
док је у делу измењених лаоровитих глина разбијеног типа.
Делувијални седименти су слабо водопропусни (коефицијент водопропустљивости kf ≤10-7).
Подземна вода у простору истраживања прихрањује се
инфилтрацијом атмосферилија. Празни се дренирањем низ
падине.
У зони коридора пута терен је стабилан, док је у ширем
простору условни стабилан.
Општа констатација за предложени простор будуће саобраћајнице је да се ради о стабилном терену.
Уважавајући локалну морфологију, инжењерскогелошку
конструкцију терена и будућу саобраћајницу у истражном
простору издвојена су два рејона.
Рејон I је гребен ширине 20–25 m, нагиба падина 7–13о и
апсолутних кота 207–216.4 м.н.в.
Изграђен је од делувијалних нормално консолидованих
глина и песковитих глина (dg,pg) у дебљини од 3,0–5,0 m.
Основу терена чине лапоровите глине и лапори (M32GL,L).
Ниво подземне воде је на дубинама преко 6,0 m. Терен је
стабилан и погодан за градњу објеката саобраћајнице.
Засеци дубине до 4,0 m су у безводном терену. Глиновито подтло није буриво. Могуће слободно формирање косина уз хумизацију површине и одводњавање. Дубљим засецањем залази се у подземну воду и бубриво тло. Ископ до
дубина 5,0 m изводи се у материјалу III категорије по погодности за ископ према категоризацији ГН 200.
Рејон II обухвата југозападну падину ка Малој Моштаници нагиба 5–7о. Терен изградјују делувијалне глине (dg)
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дебљине до 4,0 m. У подини делувијалних глина су лапоровите глине и лапори (M32GL,L) који представљају основу
терена. Ниво подземне воде је на дубини од 3,0–5,0 m. Терен је у зони коридора саобраћајнице стабилан и погодан
за градњу саобраћајнице, док је у широј зони условно стабилан.
Могућа је градња пута у плитком засеку или насипу. Са
засецањем косина до 2,5 m не залази се у подземну воду.
Могуће је формирање слободних косина, уз хумизацију и
одводњавање, а у подтлу је мало бубрива глина. Глине ван
зоне хумизације погодне су за уградњу у труп насипа.
Уважавајуђи одређене специфичности микропростора
приликом урбанистичке разраде терен посматрати као јединствену недељиву средину. То се првенствено односи на
стабилност терена, хидрогелошка својства терена и нарушавање животне средине.
За сваки новопланирани објекат неопходно је урадити
детаљна геолошка истраживања а све у складу са Законом
о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС” број 101/15).
3.2. Мере заштите
3.2.1. Заштита културних добара
Простор у оквиру границе плана није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру просторне културно-историјске целине, не ужива претходну заштиту, не налази се
у оквиру претходно заштићене целине и не садржи појединачна културна добра. Подручје Плана детаљне регулације
се налази у зони могућих археолошких налаза.
Мере заштите
У циљу заштите и очувања могућих археолошких налаза, уколико се приликом извођења земљаних радова у оквиру границе плана наиђе на археолошке остатке или друге
покретне налазе обавеза Инвеститора и извођача радова је
да одмах, без одлагања прекине радове и обавести Завод за
заштиту споменика културе града Београда и да предузме
мере да се налаз не уништи, не оштети и сачува на месту
и у положају у коме је откривен. Инвеститор је дужан да
по члану 110. Закона о културним добрима („Службени
гласник РС”, број 71/94), обезбеди финансијска средства за
истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање
добра до предаје добра на чување овлашћеној установи
заштите.
3.2.2. Заштита природних добара
Заштита природе, заснована на очувању и одрживом коришћењу природних добара и природних вредности, спроводи се у складу са Законом о заштити природе („Службени
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16), Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
36/09, 72/09, 43/11 и 14/16), Уредбом о еколошкој мрежи
(„Службени гласник РС”, број 102/10) и др.
Према Централном регистру заштићених добара и документацији Завода за заштиту природе Србије у обухвату предметног плана нема заштићених подручја за које је
спроведен или покренут поступак заштите, еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног
значаја еколошке мреже РС, као ни евидентираних природних добара.
Картирањем и вредновањем биотопа, процењено је да
највећу вредност, са аспекта очувања биодиверзитета, имају
биотопи подтипа: „Стара утрина са склопљеном коровском
вегетацијом са значајним учешћем жбунастих врста (до
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50%)”, „Стара утрина са дрвенастом вегетацијом ниских
(пионирских) шума”, „Умерено влажна ливада”, „Континуирана, густа живица” и „Мезофилни листопадни шибљак”.
Изградња саобраћајнице на подручју трасе постојећег
пута неће угрозити постојеће вредне биотопе. Прописано је да се постојећа вегетација на предметном подручју
валоризује, а затим у највећој могућој мери сачува и уклопи у планско решење. Планирани густи засади аутохтоног шибља, на косинама у оквиру саобраћајних профила,
допринеће умрежавању постојећих вредних биотопа, што
је од великог значаја за очување биодиверзитета. Такође,
применом застора који ће редуковати буку, знатно ће бити
смањен негативан утицај саобраћаја на природу.
Радови на изградњи и уређењу предметног простора
морају бити изведени тако да не ремете постојеће подземне
хидрографске везе и не утичу на квалитетне карактеристике подземних вода.
Уколико се у току радова наиђе на природно добро које
је геолошко-палеонтолошког типа и минералошко-петрографског порекла, извођач је дужан да прекине радове и
обавестити Министарство пољопривреде и заштите животне средине.
(Решење о условима заштите природе Завода за заштиту
природе Србије (број 020-255/3 од 21. марта 2016. године)/
3.2.3. Заштита животне средине
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове је
донео Решење о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину Плана детаљне регулације саобраћајне везе Улица Душана Дамјановића и моштаничке,
градскe општинe Чукарица и Обреновац, IX-03 бр. 350.1426/15, дана 12. јуна 2015. године („Службени лист Града Београда”, број 39/15).
Мере заштите и побољшања стања животне средине,
које се морају поштовати у даљим фазама спровођења и реализације плана су следеће:
– извршити анализу геолошко-геотехничких и хидрогеолошких карактеристика терена на предметном простору, у складу са одредбама Закона о рударству и геолошким
истраживањима („Службени гласник РС”, број 88/11), а у
циљу утврђивања адекватних услова будуће изградње и
уређења простора;
– заштитити постојећа стабла дуж трасе предметне саобраћајнице, а пре започињања радова на њеној изградњи;
– у току радова на изградњи предметних саобраћајница
обезбедити следеће мере заштите:
– снабдевање машина нафтом и и нафтним дериватима
обављати на посебно одређеним просторима и уз максималне мере заштите како не би дошло до просипања,
– уколико при извођењу радова дође до хаварије на
грађевинским машинама и транспортним средствима и
исцуривања уља и горива, што за последицу може имати
загађење земљишта или подлоге, извођач радова је у обавези да изврши санацију, односно ремедијацију загађеног
земљишта,
– грађевински и остали отпадни материјал, који настане
у процесу изградње, мора се прописно сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену локацију.
3.2.4. Заштита од елементарних и других већих непогода и
просторно-плански услови од интереса за одбрану земље
Урбанистичке мере за заштиту од :
– земљотереса
Према „Сеизмолошкој карти СФРЈ”, размере 1:1.000.000,
за повратни период од 500 година простор београда из-
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двојен је са Основним степеном сеизмичности I = VIII
MCS0 са припадајућим Коефицијентом сеизмичности Кс
= 0.05. Ради заштите од земљотреса, предметне објекте
пројектовати у складу са Правилником о привременим
техничким нормативима за изградњу објеката који не спадају у високоградњу у сеизмичким подручјима („Службени
лист СФРЈ”, број 39/64);
– клизишта
Увидом у катастар клизишта и нестабилних падина
општине Обреновац издвојено је клизиште ОБ-16.02.07.
на западној падини. Главни ожиљак клизишта удаљен је од
трасе пута око 25–90 m. Клизају лапоровите глине у горњем
делу (зони физичко-хемијске измене), дубина клизања
износи око 3–4 m. У циљу заштите планиране саобраћајнице од клизања неопходно је да се све процедне воде са
саобраћајнице адекватно прихвате и спроведу до планираних реципијената. Неконтролисано упуштање воде у терен
може довести до проширења клизишта и до угрожавања
планиране саобраћајнице.
Од савремених геодинамичких процеса нејизраженије је
јаружање дуж колотрага постојећег пута нарочито у вршним деловима падина, што треба имати у виду приликом
израде техничке документације.
Урбанистичке мере заштите од пожара
Потребно је планирати и применити мере заштите од
пожара у току пројектовања и извођења радова на изградњи
објеката у складу са одредбама Закона о заштити од пожара
(„Службени гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15) и правилницима и стандардима који ближе регулишу изградњу објеката.
У поступку израде техничке документације (идејних решења за објекте као и пројеката за извођење објеката), обзиром да се на подручју предметног плана планира изградња
гасовода, обавеза је да се прибаве Услови са аспекта мера
заштите од пожара и експлозије од стране надлежног органа
Министарства, у складу са Уредбом о локацијским условима
(„Службени гласник РС”, број 35/15), Законом о запаљивим и
горивим течностима и запаљивим гасовима („Службени гласник РС”, број 54/15), Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15) и Правилником о условима
за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бара („Службени гласник РС”, број 86/15).
Напомена: потребно је доставити на сагласност пројекте
за извођење објеката, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објекта за употребу, ради провере примењивости датих услова и усклађености са осталим планским актима у поступку обједињене процедуре у складу са
Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14,
145/14), Правилником о поступку спровођења обједињене
процедуре („Службени гласник РС”, број 22/15) и Законом
и заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр. 111/09 и
бр. 20/15).
(Услови Министарства унутрашњих послова – Управа
за ванредне ситуације у Београду 09/8 број 217-55/2016 од
11. фебруара 2015. године.)
Простори од интереса за одбрану земље
Од Министарства одбране добијен је допис под инт.
број 496-2, без посебних услова и захтева за прилагођавање
потребама одбране земље.
3.3. Управљање отпадом
Приликом планирања предметне собраћајне везе, вођено је рачуна о карактеристикама возила Градске чистоће
која ће се њоме кретати и њиховим габаритним димен-
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зијама 8,60 х 2,50 х 3,50 m, са осовинским притиском од 10
тона и полупречником окретања 11,0 m. Евекуација кућног
смећа из канти од 240 литара се обавља на простору читаве
Умке, Руцке, Велике Моштанице.
(Услови ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА бр.2513, од 12. фебруара 2016. године)
4. Правила уређења и грађења за површине јавних намена
4.1. Мрежа саобраћајница
(Графички прилози бр.3 „Регулационо-нивелациони
план”, Р 1:1.000, бр.3.1 „Подужни профил”, Р1:100/1000 и
бр.4 „План грађевинских парцела за јавне намене са смерницама за спровођење”, Р 1:1.000)
Саобраћајница Нова 1 се састоји од дефинисаних грађевинских парцела које су планиране тако да се њена реализација може спроводити парцијално, уз обезбеђено функционисање основне намене – одвијање саобраћаја.
ознака
грађевинске
парцеле

број катастарске парцеле

катастарска
општина

С1

Деo к.п.: 20331, 20596, 20607/1, 20310, 20307, 20317,
20319/1, 20319/2, 20312, 20306/2, 20306/3

КО Умка

С2

Део к.п.: 20612, 20607/1, 20317, 20312, 20319/1, 20596,
20310, 20307, 20319/2, 20306/1, 20306/2, 20306/3, 20304/1

КО Умка

С3

Деo к.п.: 20596, 20601, 20600

С4

Деo к.п.: 20596, 20601, 20607/1

С5

Део к.п.: 1548

М

Део к.п.: 144/2
Део к.п.: 20617

КО Умка
КО Умка
КО Мала
Моштаница
КО Мала
Моштаница
КО Умка

Табела 2.
Напомена: У случају неусаглашености пописа катастарских парцела са графичким прилогом бр.4 „План грађевинских парцела за јавне намене са смерницама за спровођење”,
Р 1:1.000, меродавни су подаци са графичког прилога.
4.1.1. Улична мрежа
Планирана саобраћајница Нова 1 повезује Улицу Душана Дамјановића са Моштаничком улицом, чиме се остварује
алтернативна веза у односу на постојећи пут Београд–Обреновац (Државни пут IБ реда бр. 26) који је на овом простору угрожен клизиштем.
Улице Душана Дамјановића и Нова 1 према функционално рангираној уличној мрежи града припадају секундарној уличној мрежи.
Сама веза улице Нова 1 и Моштаничке припада подручју обрађеном Просторним планом Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 30/13).
Опис трасе и њених физичких карактеристика
Елементи ситуационог, регулационог и нивелационог
плана саобраћајних површина предметног Плана детаљне
регулације, приказани су на графичком прилогу бр.3 „Регулационо – нивелациони план ”, Р 1:1.000 и графичком прилогу бр. 3.1. – „Подужни профил”, Р 1:100/1.000.
Улица Нова 1 је продужетак Улице Душана Дамјановића
која је дефинисана регулационим планом насеља Умка –
„Службени лист Града Београда”, број 5/03.
У наставку Улице Душана Дамјановића траса Улице
нова 1 се даље води трасом постојећег земљаног пута све до
укрштаја са Улицом моштаничком. Дужина улице Нова 1 је
око 715 m.
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У зони Улице моштаничке, у оквиру регулације Улице
нова 1, планиран је терминус јавног превоза ширине коловоза 8,0 m и стајалишног платоа за путнике ширине 3.0 m.
Улица моштаничка, на делу Плана, овим планским решењем се задржава у постојећем стању и биће у целини обрађена посебним планом детаљне регулације.
Овим планом се планирају везе са постојећим земљаним
путевима: Земљани пут 1 и Земљани пут 2. На делу плана,
Земљани пут 1 и Земљани пут 2 су планирани са асфалтним
коловозним застором.
Могућ је директан колски приступ са контактних парцела на Улицу Нова 1. Парцеле које се налазе дуж источног
дела трасе, приступ на Улицу Нова 1 вршиће преко упуштеног ивичњака и ојачаног тротоара.
Парцеле које се налазе дуж западног дела трасе, приступ
на Улицу нова 1 вршиће преко банкине, путног канала, бициклистичке стазе и тротоара. Позицију, димензије и конструкцију прелаза преко отвореног путног канала дефинисати кроз израду главног пројекта, у складу са проласком
очекиваног возила, а уз услов да се не угрози његова основна улога – прихват и одвођење површинских вода.
Планом је аналитички дефинисана граница у оквиру које
је дато техничко решење трасе саобраћајнице. На овај начин је
омогућено да се даљом разрадом решења трасе, кроз техничку
документацију, унапреде поједина решења дата у Плану детаљне регулације (у оквиру дефинисане границе) у циљу побољшања саобраћајних ефеката и рационализације трошкова
изградње планиране саобраћајнице, а без измене Плана.
Попречни профили
Траса саобраћајнице Нова1 планира се са следећим
садржајем попречних профила:
Оријентациона Стац km 0+040 – пресек 1–1
– Коловоз
– Тротоари

7,00 m
1.5+1.50 = 3,00 m

– Банкина

1,00 m

– Отворени канал

2,70 m

– Бициклистичка стаза
– Ивично зеленило
УКУПНО

2,50 m
1,0+2,80 = 3,80 m
20.00 m

Оријентациона Стац км0+270 – пресек 2-2
– Коловоз
– Тротоари

7,00 m
1,5+1,50 = 3,00 m

– Банкина

1,00 m

– Отворени канал

2,70 m

– Бициклистичка стаза
– Ивично зеленило
УКУПНО

2,50 m
1,5+0,60 = 2,10 m
18,30 m

Оријентациона Стац км0+680 – пресек 3-3
– Коловоз

7,00 m

– Тротоари 1,5+1,50 = 3,00 m
– Банкина

1,00 m

– Отворени канал

2,70 m

– Бициклистичка стаза
– Ивично зеленило
УКУПНО

2,50 m
1,5+0,50 = 2,00 m
18,20 m

При изради подужног профила саобраћајнице максимално је поштована постојећа нивелета терена и стање изграђености постојеће саобраћајне мреже.
Одводњавање саобраћајнице вршиће се гравитационим отицањем површинских вода. Дуж западне стране саобраћајнице Нова 1, планиран је отворени канал за прихват
површинских вода.
Коловозна конструкција планираних саобраћајних површина извешће се од саврамених материјала, сходно очекиваном саобраћајном оптерећењу и носивости тла.
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Пешачки токови ће се одвијати тротоарима положеним
обострано, целом дужином трасе саобраћајнице Нова 1.
Минимална шиирна тротоара је 1,5 m.
Дуж западне стране саобраћајнице Нова 1, у оквиру
регулације, планирана је двосмерна бициклистичка стаза.
Ширина ове бициклистичке стазе је 2,5 m.
(Услови Секретаријата за саобраћај IV-05 бр. 344.44/2016, од 19. фебруара 2016. године и IV-05 бр. 344.44.1/2016, од 15. јуна 2016. године.
Услови ЈКП „Београд пут” V 6296-1/2016, од 19. фебруара 2016. године.
4.1.2. Јавни градски превоз путника
Овим планским решењем, у складу са планским поставкама и смерницама развоја система Јавног градског превоза, планира се задржавање постојеће трасе аутобуске линије
ЈГП-а (Улицом Душана Дамјановића из правца Умке возила
ЈГП долазе до насеља Руцка).
У зони Улице моштаничке, у оквиру границе плана,
планира се терминус за возила ЈГП. Овај терминус својим
димензијама омогућава задржавање више од једног возила,
да би се избегла последица блокирања терминуса од стране
возила ЈГП-а и избегао негативан утицај на проточност саобраћаја у прилазној саобраћајници.
У оквиру терминуса планирана је површина за стајалиште. Стајалиште у зони терминуса подразумева долазно/
полазно стајалиштe, површину за возила која чекају на планиран полазак, површине намењене кретању возила ЈГП-а,
пешачке комуникације, као и стајалишни плато за пешаке.
Ширина коловоза терминуса је 8,0 m, а ширина стајалишног платоа за пешаке је планирана од 3,0 m.
Даљим спровођењем плана и израдом техничке документације, планира се излазни радијус коловоза са терминуса према улици Моштаничкој од мин. 7.0 m.
Услови Дирекције за јавни превоз IV-08 бр. 346.5553/2016, од 28. марта 2016. године.
4.1.3. Услови за приступачност простора
У току разраде и спровођења Плана применити одредбе
Правилникa о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано
кретање и приступ особа са инвалидитетом, деци и старим
особама („Службени гласник РС”, број 22/15).
4.1.4. Зелене површине у оквиру регулације мреже саобраћајница
(Графички прилог бр. 2 „Планирана намена површина”,
Р 1:1.000)
У оквиру саобраћајних профила, формирати на косинама густе засаде шибља који могу бити и од листопадних, као
и од зимзелених врста.
Постојећи фонд зеленила на терену потребно је валоризовати, а затим у највећој могућој мери сачувати и уклопити у планирано решење.
Изабрати саднице које су отпорне на микроклиматске
услове средине и нуспродукте издувних гасова, од врста
које су одгајане у расадницима и нису на листама алергених
и инвазивних биљака, имају густу лиснату масу и разгранате подземне изданке који везују тло и земљиште чувајући га
од ерозије.
Инвеститор је у обавези да пре добијања грађевинске
дозволе достави ЈКП „Зеленило – Београд” Главни пројекат
уређења и озелењавања ради добијања сагласности из њихове надлежности.
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4.2. Инфраструктурна мрежа, објекти и површине
(Графички прилог бр. 8 „Синхрон план”, Р 1:1.000)
4.2.1. Водоводна мрежа и објекти
(Графички прилог бр. 5 „Водоводна и канализациона
мрежа и објекти”, Р 1:1.000)
По свом висинском положају планирана саобраћајница
припада трећој висинској зони снабдевања Београда водом.
Унутар границе плана постоје цевоводи Ø160 mm и
Ø100 mm Београдског водоводног система у Улици Душана Дамјановића, где је цевовод Ø100 mm Регулационим
планом насеља Умка („Службени лист Града Београда’’, број
5/03) планиран за укидање и Ø90 mm у Моштаничкој улици. Предметни водовод припада Oбреновачком систему водоснабдевања.
У тротоару планиране саобраћајнице планиран је коридор за постављање водоводне цеви треће висинске зоне минималног пречника Ø150 mm са прикључењем на постојећи
водовод треће висинске зоне Ø160 mm у улици Душана Дамјановића на територији града Београда и на планирани
водовод Ø200 mm планиран Регулационим планом насеља
Умка („Службени лист Града Београда’’, број 5/03). Новим
цевоводом се укида део постојећег цевовода Ø160 mm и
Ø100 mm у граници плана. Није дозвољено спајање цевовода два независна система Београдског и Обреновачког.
(Услови: ЈКП „Београдски водовод и канализација”
(Служба за развој), бр. 8066 I4-1 /121, Ф/311 од 25. фебруара
2016. године)
(Услови: ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац бр.
5750/1 од 22. септембра 2016. године)
4.2.2. Канализациона мрежа и објекти
(Графички прилог бр. 5 „Водоводна и канализациона
мрежа и објекти”, Р 1:1000)
Део саобраћајнице који гравитира ка насељу Руцка –
Умка припада Остружничком канализационом систему,
који се каналише по сепарационом систему одвођења кишних и употребљених вода. Предметни канализациони систем још није заснован.
За предметни део планирано је да се све употребљене
воде прихвате цевном канализацијом у оквиру насеља Умка,
минималног пречника Ø250 mm за који је урађен Регулациони план насеља Умка („Службени лист Града Београда’’,
број 5/03) и одведу до постројења за пречишћавање ППОВ
„Остружница” фекалниом колектором од насеља Умка до
ППОВ „Остружница” за који је урађена пројектна, али не и
планска документација.
Део саобраћајнице који гравитира ка Обреновцу такође
се каналише по сепарационом начину одвођења кишних
и употребљених вода. Према просторном плану Обреновца, све употребљене воде са територије Обреновца се прикупљају и одводе до постројења за пречишћавање, стим
што у низводном делу од предметне границе плана нема
урађене планске и пројектне документације за фекалну канализацију.
С обзиром да су планираном наменом из планова вишег
реда, у непосредном окружењу око планиране саобраћајнице, планиране зелене и пољопривредне површине у делу саобраћајнице који је у сливу који гравитира ка Обреновцу, у
том делу није планирана канализација употребљених вода.
Реципијент кишних вода планиране саобраћајнице су
путни канали у низводним деловима планиране саобраћајнице у склопу попречног профила са прикључењем на
постојећи путни канал у склопу постојеће регулације Моштаничке улице у општини Обреновац и планирани пут-
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ни канал (планираним Регулационим планом насеља Умка
(„Службени лист Града Београда’’, број 5/03), на страни насеља Умка.
Евакуација атмосферских вода са планираног терминуса се врши нивелацијом терена и риголама до планираног
путног кишног канала који је планиран на најнизводнијој
тачки терминуса.
(Услови: ЈКП „Београдски водовод и канализација” –
Служба за развој бр. 8066/1, I4-1 /121/1 од 17. фебруара 2016.
године)
4.2.3. Електроенергетска мрежа и објекти
(Графички прилог бр. 6 „Електроенергетска и телекомуникациона мрежа и објекти”, Р 1:1000)
Објекти и мрежа напонског нивоа 110 kV и 35 kV
Преко предметног подручја изграђени су следећи надземни водови (ДВ - ДалекоВоди):
– двосистемски ДВ 2x110 kV (два надземна вода 110 kV
на заједничким стубовима), бр. 121/1+1180Б, који повезује:
– трансформаторске станице (ТС) 110/35 kV „Београд
2” и ТС 110/35 kV „Београд 10 (Мислођин)”, бр. 121/1;
– ТС 110/35 kV „Београд 2” са ТС 110/10 kV „Београд 22
(Барич)”, бр. 1180Б;
– ДВ 35 kV, бр. 345, који повезује ТС 110/35 kV „Београд
10 (Мислођин)” са ТС 35/10 kV „Умка” (изграђен као ДВ
110 kV, бр. 1102, који тренутно ради на напонском нивоу 35
kV, по изградњи ТС 110/10 kV „Умка” радиће на напонском
нивоу 110 kV, како је и планирано Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I–XIX) – „Службени лист
Града Београда”, бр. 20/16 и 97/16).
За поменуте ДВ, у оквиру границе плана, обезбеђен је
заштитни појас ширине 57,4 m (28,7 m од осовине ДВ са обе
стране).
Изградња у заштитном појасу условљена је:
– Законом о енергетици („Службени гласник РС”, број
145/14);
– Законом о планирању и изградњи („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС и 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14);
– Правилником о техничким нормативима за изградњу
надземних електроенергетских водова називног напона од
1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ”, број 65/88 и „Службени лист СРЈ”, број 18/92);
– Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V
(„Службени лист СФРЈ”, број 4/74);
– Правилником о техничким нормативима за уземљења
електроенергетских постројења називног напона изнад
1000 V („Службени лист СРЈ”, број 61/95);
– Законом о заштити од нејонизујућег зрачења („Службени гласник РС”, број 36/09) са припадајућим правилницима:
– SRPS N.CO.105 – Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских
постројења („Службени гласник СФРЈ”, број 68/86);
– SRPS N.CO.101 – Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења – Заштита од опасности;
– SRPS N.CO.102 – Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења – Заштита од сметњи („Службени гласник РС”, број 68/86).
За предметне ДВ урађени су следећи елаборати и прибављене одговарајуће сагласности:
– Елаборат о могућностима градње саобраћајне везе Улице Душана Дамјановића и Моштаничке, ГО Чукарица и Об-
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реновац у зони далековада 110 kV број 121/1+1180Б „Београд
2 – Београд 22” од стране ПД „Косовопројект плус” д.о.о.
За поменути Елаборат прибављена је сагласност ЈП
„Електромрежа Србије”, број: 0-1-2-400/2 од 14. новембра
2016. године;
– Елаборат о могућностима градње саобраћајне везе
Улице Душана Дамјановића и Моштаничке, ГО Чукарица и
Обреновац у зони далековада 35 kV број 345 „Београд 10 –
Умка”, од стране ПД „Косовопројект плус” д.о.о.
За поменути Елаборат прибављена је сагласност ПД
„ЕПС Дистрибуција” д.о.о., број: 201/2016 од 26. децембра
2016. године
Како би планско решење, дато овим планом, испунило
све прописане услове у односу на постојеће ДВ, потребно је
урадити следеће адаптације:
– На ДВ 110 kV бр. 121/1+1180Б извршити механичко
појачање изолације, применом ДНп изолаторских ланаца
уместо постојећих ЕНп, на стубовима бр. 150 и бр. 151.
– На ДВ 35 kV бр. 345 извршити механичко појачање
изолације, применом ДНп изолаторских ланаца уместо
постојећих ЕНп, на стубовима бр. 2863 и бр. 2864.
Уградити ланце за испуњавање услова за изолацију за
напонски ниво 110 kV имајући у виду да је ДВ изграђен као
110 kV, а ради под напоном 35 kV.
У оквиру заштитног појаса могу се радити санације,
адаптације и реконструкције ДВ, ако то у будућности због
потребе интервенција и ревитализација електроенергетског (ее) система буде неопходно а не може се сагледати у
овом часу.
(Услови ЈП „Електромрежа Србије”, бр. 0-1-2-41/1 од 19.
фебруара 2016. године)
Објекти и мрежа напонског нивоа 10 kV, 1 kV и јавно осветљење
Западном страном, пратећи коридор постојеће саобраћајне површине, изграђена је мрежа надземних водова
10 kV и 1 kV.
Постојећа саобраћајна површина је мањим делом опремљена инсталацијама јавног осветљења (ЈО) које је изведено на стубовима нисконапонске (нн), односно 1 kV мреже.
Напајање електричном енергијом предметног подручја
оријентисано је на ТС 35/10 kV „Умка”.
Стубове надземне мреже реконструисати и прилагодити
коридору планиране саобраћајнице.
Саобраћајне површине опремити инсталацијама ЈО
тако да се постигне средњи ниво луминанције од 0,6–2 cd/
m2, а да при том однос минималне и максималне луминанције не пређе однос 1:3.
Напајање осветљења вршити из постојеће нн мреже. У
том смислу, планирати одговарајући број разводних ормана
ЈО преко којих ће се напајати и управљати ЈО. Напојни водови за ЈО пратиће трасу постављања стубова ЈО, односно
дуж траса планираних за постављања стубова ЈО.
Ее водове постављати дуж планом датих траса за постављање ее водова. У том смислу се западном страном планиране саобраћајнице планира траса за поменуте водове, са
прелазима на свим раскрсницама саобраћајнице и на средини распона саобраћајнице између две раскрснице. Уопштено, траса подземних водова је у простору за банкину, на
растојању 0,5 m од коловоза, у рову дубине 0,8 m и ширине
у зависности од броја ее водова.
Приликом постављања ее водова водити рачуна о потребним међусобним растојањима и угловима при паралелном вођењу и укрштању са другим ee водовима и осталим
подземним инсталацијама које се могу наћи у новој траси
водова.
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Уколико се траса подземног вода нађе испод коловоза,
водове заштитити постављањем у кабловску канализацију
пречника Ø100 mm. Предвидети 100% резерве у броју отвора кабловске канализације за подземне водове 10 kV, односно 50% резерве за подземне водове 1 kV.
(Услови ПД „ЕПС Дистрибуција” д.о.о., бр. 673/16 (01110
НС, 81110 СМ) од 11. марта 2016. године)
4.2.4.Телекомуникациона мрежа и објекти
(Графички прилог бр. 6 „Електроенергетска и телекомуникациона мрежа и објекти”, Р 1:1.000)
Предметно подручје, који се обрађује овим планским
документом, припада кабловском подручју Н°3 аутоматске
телефонске централе (АТЦ) „Умка”. Приступна телекомуникациона (тк) мрежа изведена је кабловима постављеним слободно у земљу или надземно а претплатници су преко спољашњих извода повезани са дистрибутивном тк мрежом.
Западном страном, пратећи коридор постојеће саобраћајне површине положен је транспортни оптички тк
кабл који повезује АТЦ „Умка” са АТЦ „Мала Моштаница”.
Западном страном планиране саобраћајнице планира
се траса за тк канализацију, са одговарајућим прелазима
саобраћајнице. Уопштено, траса тк канализације је у тротоарском простору у рову дубине 0,8 m (мерећи од највише
тачке горње цеви) и ширине 0,4 m.
Планирану тк канализацију реализовати у облику дистрибутивне тк канализације, капацитета две цеви
пречника Ø50 mm, у коју ће се по потреби улачити бакарни односно оптички тк каблови, сходно модернизацији
постојећих и ширењу савремених тк система и услуга, како
би се омогућило ефикасно одржавање и развијање система.
Планиране тк каблове, вишенаменске каблове и каблове за потребе кабловског дистрибуционог система полагати
кроз тк канализацију.
За објекте индивидуалног становања приступну тк мрежу реализовати коришћењем бакарних каблова.
За пословне објекте приступну тк мрежу реализовати
полагањем оптичког тк кабла до предметног објекта (FTTB
– Fiber To The Building) и монтажом одговарајуће активне
тк опреме у њима.
Постојећу надземну тк мрежу, приликом реконструкције постојеће саобраћајнице, изместити у планирану тк
канализацију.
Постојеће тк инсталације угрожене изградњом планираних објеката и саобраћајница заштитити навлачењем заштитних цеви преко каблова на угроженој деоници, односно
изместити у планирану тк канализацију. Измештање извршити тако да се обезбеди неометан прилаз и редовно одржавање тк мреже,односно да се обиђу површине планиране
за будуће објекте. Обилажење објеката извести потребним
бројем распона под углом и тк окнима између њих.
(Услови „Телеком Србија” а.д., бр. 54043/22016 (М. Миљ./41)
од 25. фебруара 2016. године)
4.2.5. Гасоводна мрежа и објекти
(Графички прилог бр. 7 „Гасоводна мрежа и објекти”, Р
1:1.000)
Постојеће стање
На предметном простору не постоји изведена гасоводна
мрежа и постројења.
Планирана гасоводна мрежа
Дистрибутивна полиетиленска гасоводна мрежа (р=1÷4
бара) у контактном подручју Плана је планирана према РП
насеља Умка („Службени лист Града Београда”, број 5/03).
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Планира се наставак изградње полиетиленске нископритисне гасне мреже (р=1÷4 бара)
у оквиру регулације улице Душана Дамјановића, која ће
бити саставни део гасне мреже насеља Умка.
Приликом полагања полиетиленског гасовода водити
рачуна о минималним дозвољеним растојањима гасовода
у односу на остале инфраструктурне водове која су дата у
следећем табеларном прегледу :
Укрштање
(m)

Паралелно
вођење (m)

Гасоводи међусобно

0,2

0,4

од гасовода до водовода и канализације

0,2

0,4

од гасовода до нисконапонских и високонапонских
ел.каблова

0,2

0,4

од гасовода до телекомуникационих каблова

0,2

0,4

од гасовода до шахтова и канала

0,2

0,3

од гасовода до високог зеленила

-

1,5

Такође, потребно је испоштовати међусобна хоризонтална растојања гасовода од надземне електромреже и стубова далековода који су дати у сл. табели :
Називни напон (кV)

При укрштању (m)

При паралелном вођењу (m)

1 kV≤ U

1

1

1 kV ≤ U ≤ 20 kV

2

2

20 kV ≤ U ≤ 35 kV

5

10

35 kV < U

10

15

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода

Минимална дубина укопавања гасовода при полагању у
зеленој површини износи 0,8 m, а у тротоару 1,0 m мерено
од горње ивице цеви гасовода до горње коте терена.
За заштиту гасовода који се укршта са саобраћајницом,
довољно је положити цев у полиетиленску цев већег пречника као заштиту. Минимална дубина укопавања гасовода приликом укрштања са саобраћајницама износи 1,35 м мерена од
горње ивице цеви до горње коте коловозне конструкције пута.
Приликом изградње предметне саобраћајнице и полагања гасодних цеви, придржавати се у свему одредби из
„Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бар
(„Службени гласник РС”, број 86/15)
(Услови СРБИЈАГАС, Сектор за развој, Број: 06-03/4163,
од 10. фебруара 2016. године)
5. Правила уређења за површине осталих намена
(Графички прилог бр. 3 „Регулационо-нивелациони
план”, Р 1:1.000 и графички прилог бр. 4 „План грађевинских парцела за јавне намене са смерницама за спровођење”,
Р 1:1.000)
Површине обележене као Зе1 (део к.п. 20303/2 KO Умка)
и Зе2 (део к.п. 20306/1 КО Умка), које су биле део саобраћајне парцеле (окретнице) према Регулационом плану насеља
Умка („Службени лист Града Београда”, број 5/03), овим
Планом детаљне регулације се планирају као остале зелене
површине у оквиру припадајућих катастарских парцела без
обавезе израде пројекта парцелације.
У односу на просторни положај, непосредно окружење,
планиране остале зелене површине користити као заштитни зелени појас уз саобраћајницу који ће се састојати од дрвећа и шибља у густим засадима.
В) Смернице за спровођење плана
(Графички прилог бр. 4 „План грађевинских парцела за
јавне намене са смерницама за спровођење”, Р 1:1.000)
Овај план детаљне регулације представља основ за издавање информације о локацији, локацијских услова, основ
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за израду пројекта парцелације и препарцелације и основ за
формирање грађевинских парцела јавних 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
и 145/14).
Инвеститор је обавезан да се, пре подношења захтева
за издавање грађевинске дозволе или другог акта којим се
одобрава изградња објеката, односно реконструкција или
уклањање објеката, наведених у Листи I и Листи II Уредбе
о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
број 114/08), обрати надлежном органу за заштиту животне средине ради спровођења процедуре 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). Студија о процени утицаја израђује се на
нивоу генералног, односно идејног пројекта и саставни је
део захтева за издавање грађевинске дозволе.
Могућa је парцелација и препарцелација мреже саобраћајница у циљу фазног спровођења. Минимални обухват пројекта парцелације за саобраћајне површине је планирана грађевинска парцела.
Дозвољава се фазност изградње (по деоницама и функционалним целинама) саобраћајних и комуналних површина и објеката, уз обавезно поштовање услова прописаних на
нивоу Плана детаљне регулације.
Кроз израду техничке документације за мрежу саобраћајница, у оквиру дефинисане регулације саобраћајнице, дозвољена је промена нивелета, елемената попречног
профила и мреже инфраструктуре (распоред и пречници).
1. Однос према постојећој планској документацији
(Подаци о постојећој планској документацији су саставни део документације плана)
Ступањем на снагу овог плана детаљне регулације, ставља се ван снаге Регулациони план насеља Умка („Службени лист Града Београда”, број 5/03) у делу који је обухваћен
границом овог плана детаљне регулације.
Саставни део овог плана су и:
II. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
0. ПРЕГЛЕДНА СИТУАЦИЈА
1. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА

Р 1:1.000

2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА

Р 1:1.000

3. РЕГУЛАЦИОНО НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН
3.1 ПОДУЖНИ ПРОФИЛ
4. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ СА
СМЕРНИЦАМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

Р 1:1.000
Р 1:100/1.000
Р 1:1.000

5. ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ

Р 1:1.000

6. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА
И ОБЈЕКТИ

Р 1:1.000

7. ГАСОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ

Р 1:1.000

8. СИНХРОН ПЛАН

Р 1:1.000

9. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА КАРТА ТЕРЕНА

Р 1:1.000

III. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
1. Регистрација предузећа
2. Лиценца одговорноих урбаниста
3. Одлука о изради плана
4. Образложење Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове
5. Извештај о Јавном увиду у нацрт плана
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6. Извештај о извршеној стручној контроли нацрта плана
7. Решење о неприступању Стратешкој процени утицаја
на животну средину
8. Услови и мишљења ЈКП и других учесника у изради
плана
9. Извод из планова Београда
10. Извештај о раном јавном увиду
11. Елаборат за рани јавни увид
12. Подаци о постојећој планској документацији
13. Геолошко-геотехничка документација
14. Трошкови улагања из јавног сектора
15. Елаборати о могућностима градње саобраћајне везе
Улица Душана Дамјановића и Моштаничке у зони далековода
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
1д. Топографски план са границом плана
Р 1:1.000
2д. Катастарски план са границом плана
Р 1:1000
3д. Катастар водова и подземних инсталација
са границом плана
Р 1:2500/1000
Овај план детаљне регулације ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-383/17-С, 29. јуна 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29.
јуна 2017. године, на основу члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), члана 6. Одлуке о грађевинском
земљишту („Службени лист Града Београда”, број 20/15) и
у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13,
50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), донела је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА И ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА 2017. ГОДИНУ
УВОД
Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта
за 2017. годину (у даљем тексту: основни програм) донела
је Скупштина Града Београда, на седници одржаној 26. јануара 2017. године, а објављен је у „Службеном листу Града Београда”, број 4/17 од 26. јануара 2017. године. Програм
обухвата уређивање грађевинског земљишта на територији
града, улагања у припрему и изградњу објеката од посебног
стратешког интереса за развој града, као и друга улагања.
Програм се заснива на решењима и условима садржаним у законима, одлукама и прописима којима се уређују
односи у области земљишне политике и грађења.
Садржином и начином доношења Програма обезбеђује
се да радови на уређивању грађевинског земљишта у току
године буду усклађени са реалним потребама и могућностима просторног развоја и омогућава се:
1. остваривање захтева за рационално коришћење
грађевинског земљишта и успостављање оптималног односа улагања у комуналну инфраструктуру и капацитета објеката које она опслужује
2. висок степен ефикасности у рационализацији планираних радова кроз усклађивање динамике и других услова
изградње
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3. утврђивање извора финансирања предвиђених радова
4. благовремено предузимање свих организационих,
правних и других мера које су потребне за ефикасно извршавање планираних радова.
Програм садржи преглед свих радова са планираним активностима и финансијским средствима на припремању и
опремању грађевинског земљишта на подручју Београда, са
пројекцијом за наредне две године, а који су у надлежности
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда
Ј.П. (у даљем тексту Јавног предузећа).
Врсту и обим програмских задатака у Програму опредељују планирани приходи и примања за текућу годину
која се дефинишу предлогом Одлуке о буџету града за текућу годину, а који су усклађени са Програмом пословања
и финансијским планом за текућу годину (у даљем тексту
Финансијски план) који се израђује упоредо са овим програмом.
Основни разлог Измене и допуне Програма за 2017. годину представља ребаланс буџета града Београда којим ће
се део планираних средстава од доприноса и накнаде за
уређивање грађевинског земљишта усмерити на одржавање
саобраћајница, јавне комуналне инфраструктуре и зелених
површина.
Упоредо са израдом ребаланса буџета града Београда за
2017. годину, и Изменама и допунама програма пословања
Дирекције, приступило се и изради Измена и допуна Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2017.
годину. Сагласно наведеним документима, планирана средства за реализацију Програма умањена су за 1.292.746.167
динара, тако да укупно планирана средства за реализацију
Програма износе 9.640.262.536 динара.
Програм садржи избор приоритетних програмских задатака који су утврђени по следећим основним критеријумима:
– Завршетак и довођење у функцију објеката чија је изградња у току
– Одржавање континуитета изградње комуналне мреже
и објеката значајних за развој Града у целини
– Изградња комуналне мреже у постојећим насељима
– Изградња нових објеката и реконструкција и доградња
постојећих који су неопходни за реализацију различитих
садржаја по уговорима са инвеститорима
– Израда планске и техничке документације за подручја
чија се изградња планира у наредним годинама
Нови програмски задаци формулисани су на основу
сагледавања потреба у развоју града, као и иницијатива
града и градских секретаријата, градских општина и јавних
комуналних предузећа. Критеријуми за избор објеката су:
1. Наставак изградње започетих објеката,
2. Наставак реализације започетих објеката (објекти
који имају грађевинску дозволу, за које је урађена техничка
документација) према стратешким плановима развоја,
3. Обавезе према инвеститорима по закљученим уговорима,
4. Објекти од интереса за град према стратешким плановима развоја,
5. Објекти по захтевима инвеститора, при чему приоритет имају они где је износ доприноса вишеструко већи од
износа средстава за недостајућу инфраструктуру и где нема
рушења објеката,
6. Објекти према приоритетима општина према броју
становника који гравитира предметној локацији,
7. За више локација са истим, односно сличним бројем
становника, приоритет су они где могућност реализације
захтева краћи временски период (има пројектна документација, решени имовинско-правни односи)
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У складу са Законом о планирању и изградњи и Одлуком о грађевинском земљишту сачињени су следећи програми:
1. Програм уређивања грађевинског земљишта
2. Програм доделе грађевинског земљишта у јавној
својини.

30. јун 2017.

4. Објекти и мрежа канализације,
5. Уређење јавних слободних и зелених површина и гробаља,
6. Изградња и прибављање станова и других простора за
расељавање,
II. Опремање грађевинског земљишта

1. Програм уређивања грађевинског земљишта
Програм који се односи на радове на уређивању грађевинског земљишта садржи:
I. Припремање грађевинског земљишта
II. Опремање грађевинског земљишта
III. Припремање и прибављање грађевинског земљишта
за доделу
I. Припремање грађевинског земљишта
Подаци о припремању грађевинског земљишта односе
се на прибављање урбанистичких планова, истражне радове, израду геодетских, геолошких и других подлога, спровођење конкурса и друге документације потребне за израду
планова, прибављање земљишта, расељавање и друге потребне радње које претходе опремању земљишта.
Планирани радови – програмски задаци у оквиру припремања земљишта се групишу у три групе послова и то:
1. Прибављање урбанистичких планова, урбанистичких
пројеката и пројеката парцелације
Део Програма који садржи податке о прибављању урбанистичких планова приказан је у подгрупама према фази
реализације, са износом средстава потребних за њихову израду:
А – Урбанистички планови за које су донете одлуке о изради у претходном периоду
Б – Нови планови који ће се радити по одлукама које ће
бити донете у планској години
Ц – Урбанистички пројекти и пројекти парцелације
2. Припремна документација за израду и спровођење планова (подлоге, конкурси, истраживања, студије, пројекти)
Део програма који садржи податке о припремној документацији за израду и спровођење планова приказан је у
подгрупама према врсти послова, са износом средстава потребних за њихову реализацију:
1. прибављање геодетских, геолошких и других подлога,
2. спровођење архитектонских, урбанистичких и других
конкурса,
3. истраживања, студије, анализе и елаборати,
4. генерални пројекти, идејна решења и идејни пројекти
за потребе израде планова,
5. деоба и формирање парцела и спровођење промена у
катастру,
6. прибављање локацијских услова
3. Решавање имовинско-правних односа
Део Програма који садржи податке о прибављању
земљишта и решавању имовинско-правних послова приказан је у подгрупама према врсти објеката за који се прибавља земљиште, са оквирним износом средстава потребних
за његову реализацију, и то за:
1. Објекте од посебног стратешког интереса за развој
града
2. Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром,
3. Објекти и мрежа водоснабдевања,

Планирани радови – програмски задаци на комуналном
опремању земљишта се групишу у две категорије и то:
1. Програм за изградњу објеката од посебног стратешког
интереса за развој града
Овај део програма одвојен је као посебан Програм, обзиром на специфичност објеката, сложеност процеса планирања активности, као и на различите изворе финансирања који подразумевају средства из буџетских прихода,
средстава из кредита у оквиру пројекта УМП-а, као и средства од посебних наменских буџетских средстава за припремне активности за потребе изградње саобраћајнице Северна тангента и интермодалног терминала.
2. Програм уређивања грађевинског земљишта са пет
група послова:
1. Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром,
2. Објекти и мрежа водоснабдевања,
3. Објекти и мрежа канализације,
4. Уређење јавних слободних и зелених површина и гробаља,
5. Изградња и прибављање станова и других простора за
расељавање,
Сви планирани објекти груписани су у подгрупе према
фази реализације:
А – Наставак изградње започетих објеката;
Б – Почетак изградње нових објеката;
Ц – Припрема за почетак изградње.
За сваки објекат из Програма, дефинисане су планиране
активности према фазама реализације, коју подељене на:
7. Техничку документацију
8. Техничку контролу
9. Услове, сагласности, партиципације ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
10. Извођење радова
11. Технички преглед
12. Употребну дозволу.
1. Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром
– Програмом су обухваћене активности на припреми и
изградњи магистралних и примарних градских саобраћајница, као и секундарних саобраћајница са припадајућом
инфраструктуром (водовод, канализација, јавно осветљење, измештање и заштита телекомуникационих и електро-енергетских инсталација) у циљу опремања локација.
Ова група послова посебно обухвата следеће објекте:
1. саобраћајнице у комплетној регулацији (коловоз, тротоари, разделно и ивично зеленило, паркинзи, објекти) са
саобраћајном сигнализацијом, или посебно дефинисани
2. паркинзи,
3. пешачки тротоари уз саобраћајнице,
4. специфичне грађевине и објекти – мостови, вијадукти, тунели, потпорни зидови
Посебно поглавље у делу саобраћајница са припадајућом
инфраструктуром представља изградња недостајуће инфраструктуре у функцији опремања нових локација по
поднетим захтевима инвеститора, за које су испуњени технички и формално правни услови. Реализација наведене
инфраструктуре спроводи се по закљученим уговорима:
– уговорима у којима Дирекција преузима обавезу да
финансира изградњу недостајуће инфраструктуре која је
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предвиђена Програмом уређивања и доделе грађевинског
земљишта и Планом јавних набавки за текућу годину;
– уговорима о заједничком опремању локација у складу
са чланом 92. Закона о планирању и изградњи;
– уговорима о финансирању изградње инфраструктуре средствима физичких и правних лица, сагласно члану
1. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању
доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист Града Београда”, број 74/15).
За прву категорију уговора реализација представља трошак буџета а за друге две категорије уговора, реализација се
спроводи без финансијског улагања Града. Израда техничке
документације и изградња одвијају под стручним надзором Дирекције уз спровођење свих законских процедура
у поступку прибављања грађевинске и употребне дозволе,
које су на име Града, а изведени инфраструктурни објекти
предају се граду у трајно власништво. Према очекиваној
динамици завршетка радова, на одговарајућим програмским позицијима обезбеђена су буџетска средства за порез
на додату вредност који се измирује приликом примопредаје објеката граду.
У посебном прилогу програма дата је табела закључених
уговора.
Изменама програма планирана су активности на реализацији нове мреже саобраћајница са инфраструктуром и то:
II.2.1.Б.15.

Локација међународног путничко пристаништа у Земуну

II.2.1.Ц.31.

Пружни прелаз Старо насеље у Железнику

II.2.1.Ц.32.

Денивелисане раскрснице улица: Пролетерске солидарности,
Шпанских бораца и аутопута (прилагођавање објекта кретању
лица са посебним потребама)

II.2.1.Ц.33.

Приступна саобраћајница Дому Здравља у Борчи

II.2.1.Ц.34.

Блока између улица Француске, Цара Душана, Тадуша Коћушког и
постојеће пруге на Дорћолу, Стари град

II.2.1.Е.2.16.1.

Опремање локације насеља Земунске капије

II.2.1.Е.2.16.2.

Голешка улица на Дедињу

II.2.1.Е.2.16.3.

Стамбени блок у Крњачи

2. Објекти и мрежа водоснабдевања – Оваj програм
обухвата припремне активности и изградњу и реконструкцију примарних објеката и мреже за систем водоснабдевања града, као и изградњу секундарне инфраструктурне
мреже у циљу опремања локација. Ова група послова посебно садржи следеће објекте:
1. објекти за довод и прераду сирове воде (постројења за
пречишћавање воде, рени бунари)
2. објекти за развод чисте воде (резервоари, црпне станице...)
3. дистрибутивна мрежа
Изменама програма планиране су активности на реализацији нове мреже водовода и то:
II.2.2.Б.11.

Цевовод дуж Ваљевског пута у Обреновцу

II.2.2.Ц.9.

Водоводна мрежа у насељу Сланци

Као и додатна финансијска средства за административне таксе за потребе релизације обејеката водоводне
мреже.
II.2.2.Ц.8.

Таксе за објекте и мрежу водовода по програму
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3. Објекти и мрежа канализације – Оваj програм обухвата припремне активности и изградњу и реконструкцију
примарних објеката и мреже за систем одвођења отпадних
вода града, као и изградњу секундарне инфраструктурне
мреже у циљу опремања локација. Ова група послова посебно садржи следеће објекте:
1. постројења за пречишћавање отпадних вода
2. канализационе црпне станице
3. специјалне грађевине (ретензије, регулационе грађевине...)
4. канализациона мрежа (атмосферска канализација,
фекална канализација, општа канализација)
Изменама програма планирана су активности на реализацији нове мреже канализације и то:
II.2.3.Б.15.

Фекална канализација дуж Ваљевског пута у Звечанској

II.2.3.Б.16.

Фекалана канализација насеља Уровци и Кртинска – Обреновац

II.2.3.Ц.11.3.

Канализација у Ул. 12 – Борча

II.2.3.Ц.12.

Канализациона мрежа у насељу Болеч

II.2.3.Ц.13.

Канализација у Улици Јованке Радаковић у Миријеву

Као и додатна финансијска средства за административне таксе за потребе релизације обејеката канализационе мреже.
II.2.3.Ц.15.

Таксе за локације објеката и мреже канализације по програму

4. Уређење јавних слободних и зелених површина и гробаља – програмом су предвиђене активности на изградњи
и уређењу тргова, паркова, слободних површина, као и на
завршетку изградње и опремањем недостајуће комуналне
инфраструктуре за постојећа градска гробља, као и прпремне активности за потребе формирања новопланираних
гробаља у приградским насељима. Садржина ове групе послова посебно се идентификује на следеће објекте:
1. уређење тргова, пешачке стазе и платои
2. локалне парковске површине и дечија игралишта
3. уређење гробаља
5. Изградња и прибављање станова и других простора за
расељавање – Програмом за 2017. годину планирају се активности на завршетку изградње започетих објеката грађених за потребе прибављања станова за расељавање, као и
почетак активности на изградњи нових објеката.
III. Припремање и прибављање грађевинског земљишта за
доделу
Овај део програма подељен је на активности које обухватају припремне активности у смислу израде пројеката
парцелације, односно формирање парцела за локације на
којима су решени имовинско-правни односи, као и прибављање грађевинског земљишта за доделу. Основни циљ
овог дела програма је стварање услова за ефикасније уступање земљишта за изградњу објеката стамбене, пословне и
друге намене по локацијама.
Збирни преглед радова на уређивању грађевинског
земљишта формира се према врстама радова, групама послова и економским класификацијама.
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2. Програм доделе грађевинског земљишта у јавној својини
Програм доделе грађевинског земљишта даје приказ локација које се налазе у јавној својини, за које ће се у току
године вршити додела. За сваку локацију сагледавају се и
приказују површина земљишта за доделу и БРГП и намена
објеката које је могуће градити на локацији.
Назив локације

Површина
земљишта
(ha)

БРГП
(m2)

Намена

1.

Локација за комерцијалне садржаје
ГП2, „Ауто-команда”, Вождовац

0,64

22.473

комерцијална

2.

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

0,23

1.148

спорт

Локација у оквиру ПДР привредне
зоне „Ауто-пут” (ГП2-ГП4), Нови
Београд

9,16

91.675

привредно –
комерцијална

Локација за спорт Браће Јерковић,
Вождовац

0,22

2.695

спорт

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

0,07

2.069

становање

Локација за индивидуално становање у ул. Милоја Закића (ГП1,
ГП3-ГП7), Чукарица

0.32

3.554

становање

7.

Локација за комерцијалне садржаје
„Ауто-команда 2”, к.п.3/12, КО
Вождовац

0,25

7.692

комерцијална

8.

Локација за становање у насељу
Миријево, Звездара

0,19

1.608

становање

9.

Локација за комерцијалне садржаје у
Блоку 63, Нови Београд

0,83

40.800

комерцијална

10.

Локација за привредно-комерцијалне делатности на Батајничком путу,
Земун

7,44

44.657

привредно –
комерцијална

11.

Локација за становање Омладинска
улица, Савски венац

0,13

917

становање

12.

Локација за мешовите градске центре у Блоку 61, Нови Београд

0,59

13.610

мешовити
градски
центри

13.

Локација за комерцијалне садржаје
ТПЦ5, Раковица

0.22

2.228

комерцијална

14.

Локација за комерцијалне садржаје у
Радничкој улици, Чукарица

1,46

17.486

комерцијална

15.

Локација за комерцијалне садржаје у
Блоку 43, Нови Београд

2.05

99.285

комерцијална

16.

Локација за мешовите градске
центре јужно од насеља Др Ивана
Рибара, Нови Београд

2,17

49.524

мешовити
градски
центри

17.

Локација за становање у улици Баје
Пивљанина, Савски венац

0.12

866

становање

18.

Локација за становање у Станислава
Сремчевића, Звездара

0,05

1.995

становање

19.

Локација за привредне делатности
,,Грмеч” (ГП1-ГП2), Земун

1,94

38.754

привреда

3.
4.
5.
6.

Поред наведених локација, предмет доделе може бити
и остало неизграђено грађевинско земљиште – локације за
које ће бити решени имовинско-правни односи.
Мере за спровођење и реализацију програма
За радове на уређивању грађевинског земљишта обухваћене овим програмом, програм представља одлуку о
додели земљишта Дирекцији за грађевинско земљиште
и изградњу Београда ЈП и сагласност да прибавља у јавну
својину објекте и земљиште и изводи радове у оквиру програма, на непокретностима или деловима непокретности на
којима је град носилац права својине.
Јавно предузеће, као инвеститор у име града Београда,
има право да предузима све прописане радње, покреће одговарајуће поступке ради прибављања сагласности, грађевинских дозвола, пријаве почетка извођења радова и добијања употребне дозволе, у циљу његовог уређивања.
Јавно предузеће стараће се о реализацији овог програма,
а Надзорни одбор Јавног предузећа ће пратити реализацију
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и о томе подносити извештаје надлежним органима града
Београда.
Израда измене и допуне програма уређивања и доделе
гађевинског земљишта за 2017. годину врши се уколико се:
приступи изради ребаланса буџета града Београда,
на основу сагледане динамике реализације активности
у одређеном периоду током године, уговорених обавеза и
накнадно поднетих иницијатива за изградњу недостајуће
инфраструктуре у постојећим насељима, као и интереса
града Београда на изградњи капиталних објеката од посебног интереса за град, као и за потребе уређивања нових локација може извршити прерасподела претходно одобрених
финасијских средстава у циљу ефикасније реализације и
стварања могућности уговарања.
Овај програм објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 463-388/17-С, 29. јуна 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
ПРИЛОГ 1:
Закључени уговори за инфраструктурне објекте који се
реализују без финансијског улагања Града
1. Закључени уговори за опремањe локација недостајућом комуналном инфраструктуром по члану 92. Закона
о планирању и изградњи, који се реализују средствима инвеститора, уз умањење доприноса сразмерно учешћу у опремању локација
Локација

Недостајућа инфраструктура

Инвестициона
вредност
(бруто динара)

1

Стамбени комплекс
Sunnyville у Вишњичкој
бањи, Палилула

Саобраћајница Нова 7 са припадајућом инфраструктуром
и изградњом канализационе
мреже у делу Сланачког пута

67.590.720

2

Стамбени комплекс Гусињска нова, Звездара

Саобраћајница Нова Гусињска
са припадајућом инфраструктуром

25.107.765

3

Пословни комплекс у
Драгослава Срејовића,
Палилула

Саобраћајница Нова 2 са припадајућом инфраструктуром

39.740.484

4

Локација „ИКЕА”, јужно
од наплатне рампе Бубањ
поток, Вождовац

Саобраћајнице, инфраструктурни објекти и јавне зелене
површине са регулацијом
реке Болечице

911.130.297

5

Опремање блока 14 на
подручју ППППН „Београд
на води”

Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром

1.066.233.390

2. Закључени уговори за инфраструктурне објекте који
се реализују средствима физичких и правних лица, за локације за које су испуњени формално-правни и технички услови, без права на умањење доприноса
Чланом 1. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског
земљишта („Службени лист Града Београда”, број 74/15);
предвиђена је могућност да физичка и правна лица, која
имају интерес да финансирају у име Дирекције све активности на припреми техничке документације и изградњи
објеката недостајуће инфраструктуре, који нису предвиђени програмом, без права на умањење доприноса за уређивање грађевинског земљишта и рефундирања уложених
средстава.
По наведеном основу, на основу закључених уговора са
инвеститорима, који су се изјаснили да имају интерес да
финасирају изградњу у 2017. години, реализује се недостајућа комунална инфрастуктура за следеће локације:
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Локација

Недостајућа инфраструктура

Број 46 – 73
Процењена вредност радова на изградњи инфраструктуре која се предаје
Граду (бруто динара)

1

Улица Гусињска,
Звездара

Водоводна мрежа – 70 m

1.365.000

2

Улица Чернишеваског,
Врачар

Водоводна мрежа – 80 m

1.560.000

3

Улица Војводе Блажете,
Звездара

Водоводна и канализациона мрежа – 10 m

5.032.500

4

Улица Ивана Божића,
Звездара

Водоводна мрежа – 90 m

1.755.000

5

Улица Церска,
Врачар

Водоводна мрежа – 40 m

780.000

6

Улица братсва и јединства,
Палилула

Канализациона мрежа – 50 m

1.312.500

7

КО Рвати,
Обреновац

Водоводна мрежа – 70 m

1.365.000

8

Улица шуматовачка 102,
Врачар

Водоводна мрежа – 45 m

877.500

9

Смиљанићева улица,
Врачар

Водоводна мрежа – 50 m

975.000

10

Булевар Милутина Миланковића,
Нови Београд

Водоводна мрежа – 100 m

1.950.000

11

КО Велики Мокри Луг,
Звездара

Водоводна мрежа – 220 m

4.290.000

12

Улица Војводе Блажете,
Звездара

Водоводна и канализациона мрежа – 130 m

5.947.500

13

Улица Косте Рацина,
Савски венац

Канализациона мрежа – 85 m

2.231.250

14

Улица Војислава Илића 143,
Звездара

Водоводна и канализациона мрежа и реконструкција дела саобраћајнице – раскрснице Војислава Илића са приступном саобраћајницом
130 m

15

Улица Мирка Луковића,
Звездара

Водоводна мрежа – 50 m

975.000

16

Улица кланичка,
Звездара

Водоводна мрежа – 70 m

1.365.000

17

Улица зрмањска,
Чукарица

Водоводна мрежа – 60 m

1.170.000

18

Улица Шеварице,
Звездара

Водоводна мрежа – 50 m

975.000

19

Улица фрушкогорска,
Обреновац

Водоводна мрежа – 50 m

975.000

20

Улица шуматовачка,
Врачар

Водоводна мрежа – 97 m

1.891.500

21

Улица крагујевачка, призренска,
Земун

Канализациона мрежа – 80 m

2.100.000

22

Улица Миодрага Петровића Чкаље,
Звездара

Улична водоводна и канализациона мрежа –100 m

4.575.000

23

Улица Босе Милићевић 4,
Вождовац

Канализациона мрежа – 70 m

1.837.500

24

Улица Симе Игуманова,
Врачар

Водоводна мрежа – 140 m

2.730.000

25

Улица раваничка,
Звездара

Водоводна мрежа – 78 m

1.521.000

26

Улица новоградска,
Земун

Канализациона мрежа – 40 m

1.050.000

27

Улица пећска 3,
Звездара

Водоводна мрежа – 45 m у Пећској улици од краја парцеле до
постојеће у броју 1а

28

Улица Вука Караџића у Младеновцу

Водоводна мрежа Ф110 mm око 95 m и канализационе мреже Ф200
mm – 95 m

4.346.250

29

Улица ловачка, Добановци,
Земун

Водоводна мрежа – 115 m

2.242.500

30

Улица Сазонова,
Врачар

Водоводна мрежа – 45 m

31

Улица славонска 30,
Земун

Кишна канализација – 160 m

16.262.523

877.500

877.500
4.680.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Ǒǒ

ǌǒ

Број 46 – 74

ǑǋǊǓǒƟƜƚǋǑƝǊƝ Ɲ ǑǋǊǏǌǋƞƝǖǎǖǑƝǊƝ ǔǒǏǒǌǑƝǏ
Ɵ ǒƙƞǋǕǖƝ ǓǔǋǌǒǕƟƚǑƝǘ ƚǎƞǋǖǑǒǕǖƝ Ǒǋ ƚǒǐǋƗǎǐ ǖǔƛƝƢǖƟ

СУДСКО-АДВОКАТСКИ
РОКОВНИК ЗА 2018. ГОДИНУ
˪˫˥˭˪ʲˢ˭ʱ˭˥ ˬ˥ ˪˩ 30% ˨ʱʯ˩ˡ ʴ˥˨ʱ ʮ˩ ˦˫ˢˡˢ ˬ˥˪˭˥˧ʭ˫ˢ

616,00 ˫ˬʮ

JP ^ůƵǎďĞŶŝŐůĂƐŶŝŬ

17 ǲ 24 ǅǂ, ǮǭǮ 670 ǯǰ͠., ǰǫ͠ƽ ͟ǮǫǬƿ,
ǤǱǃǪ ǅǬǃǪ: 880,00 ǥǦƫ

ǕǙ ̲ǝǚǛǂǙƲƯƱ ǝƪƯƱǝƱ Ǟǟ̳ǙƲǙ
Ư ̲̳ǝƶƯ̳ǛƲƯƱ ǞǙƬ̳ƭǙǦǛƱ
Ǡ ǝƬƲǝǞǠ ƲǙ ̲̳ǛǟǡǝƬƲǠ ƫǝƬƯƲǠ.

Осим уобичајених обавештења и прилога, судско-адвокатски роковник садржи календаре од 2017. до 2019. године,
с државним и верским празницима,
адресе и бројеве телефона најважнијих
правосудних и других органа, адвоката АК Србије и АК Војводине, судских
вештака и тумача, јавних бележника и
извршитеља.
У овом издању налазе се Закон о судским таксама и интегрални текст Тарифе
о наградама и накнадама трошкова за
рад адвоката, као и табеларни приказ награда и накнада трошкова за рад адвоката и посебан део за евиденцију предмета.

ЈП Службени гласник, Јована Ристића 1, Београд | Поручити на телефоне:
011/30 60 578, 30 60 580, 30 60 589 и e-mail адресу: prodaja@slglasnik.com, www.slglasnik.com

30. јун 2017.

30. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 46 – 75

САДРЖАЈ

Страна
План детаљне регулације Златиборске улице, градска општина Лазаревац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1
План детаљне регулације саобраћајне везе улица Душана Дамјановића и Моштаничке, градске општине Чукарица и Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 9
Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2017. годину – – – – – – – – – – – – – – – – 17

Број 46 – 76

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

30. јун 2017.

„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

