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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА РОСПИ ЋУПРИЈА  

 
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА  

 
- Елаборат за рани јавни увид – 

 

 

 
 

 

I  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 
1. УВОД 
 
Изради Плана детаљне регулације насеља Роспи ћуприја, градска општина Палилула (у 
даљем тексту: План) приступило се на основу Одлуке о  изради плана детаљне 
регулације насеља Роспи ћуприја, градска општина Палилула („Службени лист града 
Београда“, бр. 77/16) (у даљем тексту: Одлука) коју је Скупштина града Београда донела на 
седници одржаној 18.07.2016. а на иницијативу Дирекције за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда, Његошева 84,  којом се предлаже трансформација постојећег изграђеног 
ткива, подизање нивоа саобраћајне и инфраструктурне опремљености предметног простора, 
као и обезбеђењe потребних капацитета објеката јавних служби. 
 
2. ОБУХВАТ ПЛАНА 
 
У складу са Одлуком обухваћен је део територије градске општине Палилула која је одређена 
регулацијама Миријевског булевара (граница Детаљног урбанистичког плана за изградњу и 
реконструкцију улице Миријевски булевар од улице Вишњичке до улице Карађорђеве у 
Миријеву ("Службени лист града Београда", бр. 14/90), Вишњичке улице (граница Детаљног 
урбанистичког плана Вишњичке улице од улице Мије Ковачевића до Сланачког пута 
("Службени лист града Београда", бр. 25/83)), границом Плана детаљне регулације Спољне 
магистралне тангенте (СМТ) - I фаза, од Панчевачког пута (стационажа км0+000) до 
приступног пута за трафостаницу (средња стационажа км6+650), са мостом преко Дунава и 
локацијом трафостанице „Београд 20“ ("Службени лист града Београда", бр. 24/13)) и 
границом Регулационог плана насеља Миријево ("Службени лист града Београда", бр. 20/02), 
како је приказано на  графичким прилозима ''Предлог границе Плана детаљне регулације''. 
 
За  наведени простор урађен је Програм за урбанистички план за подручје Миријевско брдо - 
Роспи ћуприја, општина Палилула, на иницијативу Главног архитекте града Београда од 
29.09.2005. године (бр. ГА - 1081/05), којa је упућенa Секретаријату за урбанизам и 
грађевинске послове и Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ради 
стварања планског основа за изградњу комуналне инфраструктуре и побољшања основних 
услова становања.  
 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове дописом IX-03 број 350.10-257/2005 од 
31.10.2005. обавестио је Урбанистички завод да у сарадњи са Дирекцијом за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда приступи изради Програма за израду урбанистичког плана, с 
тим да се границом програма обухвати и простор Роспи ћуприје, који није плански покривен. 
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У наведеном Програму је закључено да у постојећем стању није могуће успоставити 
одговарајући стандард и квалитет простора путем ограничених реконструктивних  
интервенција, те се предлаже  потпуна промена  карактера простора.  
 
У складу са изнетим потенцијалима и ограничењима простора  датим у  предметном 
Програму, једини могући плански приступ подразумева  дугорочни и свеобухватни процес 
трансформације овог дела града.  
 
Површина обухваћена Планом детаљне регулације  износи око 69.0 ха.  
 
Коначна граница утврдиће се у фази израде и верификације Нацрта плана. 
 
За израду елабората за рани јавни увид коришћене су следеће подлоге: 
• орто-фото снимак; 
• расположива копија плана (за део обухвата ) следеће размере : P=1:500, Р=1:1000,  

P=1: 2500. 
     
Предложена граница Плана приказана је на свим графичким прилозима овог елабората. 
 
Шире окружење приказано је на графичком прилогу бр. 1: „Шира ситуација са границом 
Плана на орто-фото снимку'' Р 1: 5000. 
 
 
3. ПЛАНСКЕ УСЛОВЉЕНОСТИ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА 
 
Плански основ за израду Плана садржан је у Плану генералне регулације грађевинског 
подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине И-XИX) ("Службени 
лист града Београда", бр. 20/16 и 97/16). 
Према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 
самоуправе – Град Београд (целине И-XИX) ("Службени лист града Београда", бр. 20/16 и 
97/16), територија обухваћена границом Плана припада Целини III . 
 
Целина III– Карабурма, Вишњица 
 
Територију целине III чини простор приобалног појаса Дунава са Адом Хујом, затим потез  од 
Панчевачког моста до Омладинског стадиона, укључујући и стадион и потез од Партизанске 
улице до Миријевског потока укључујући Стару и Нову Карабурму. У овој урбанистичкој 
целини јасно се издвајају шири приобални појас Дунава са Адом Хујом и стамбене целине 
Стара и Нова Карабурма.  
 
Највреднији потенцијал за будући развој ове целине је простор где се овај део града спушта 
на реку, између Вишњићеве улице и обале Дунава, који је данас највећим делом неизграђен. 
Природна ограничења у овој целини су активна клизишта на падинама насеља Карабурма 
испод Улице Драгослава Срејовића и несанирана депонија Ада Хуја.  
 
Предметно подручје, према Плану генералне регулације планирано је за следеће намене: 
саобрћајне површине, површине за становање, мешовотe градскe центрe, површине за 
комерцијалне садржаје,  површине  јавне намене (површине за јавне објекте и јавне зелене 
површине).  
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Слика 1. Извод из Плана генералне регулације (графички прилог „Планирана намена површина'') 

 
 
3.1. Заштита културних вредности 
 
Подручје обухваћено Планом представља зону града без културно историјски вредног 
грађевинског фонда, али са потенцијално богатим археолошким подземљиштем. 
Ово је подручје где се могу очекивати остаци значајног келтског опидума-утврђења, које би 
хронолшки и функционално било у непосредној вези са заштићеним локалитетом на 
Карабурми (бр.28). 
У оквиру подручја плана, делом се налазе лoкалитети који уживају претходну заштиту, под 
бројевима:  
 
29. локалитет Вишњичка улица, Београд, праисторија  
30. локалитет Роспи ћуприја, Београд, праисторија 
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НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА 
 
 
          Граница плана 
 
          Археолошки локалитет, културно добро 
 
          Археолошки локалитет под  
          претходном заштитом 

Слика 2. Заштита природних и културних вредности,  План генералне регулације грађевинског подручја седишта 
јединице локалне самоуправе – град Београд (целине III и IV, општине Палилула и Звездара), бр. листа 8-3             

 
 
Објекти културе 
 
У оквиру подручја плана нема постојећих објеката културе. Планом генералне регулације 
грађевинског подручја Београда нису планирани нови објекти.  
 

Посебни програми развоја културе реализоваће се на територији целине на подручју насеља Роспи 
Ћуприја кроз ревитализацију старе циглане ''Јединство’’ у Улици Сланачки пут, на површини од око 
0,68 ha. Према посебном програму Секретаријата за културу, овакав центар би представљао простор у 
којем би били заступљени садржаји културе и додатног образовања (библиотека са читаоницом, 
вишенаменска сала, галерије, учионице, атељеи, депои, оставе за технику и опрему, клуб за стара 
лица и сл.).  
 
Извод из ПГР-а je саставни део документације овог Елабората. 
 
Предметно подручје је предвиђено за обавезну израду Плана детаљне регулације. 
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4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

4.1. Постојећа планска документација 

Планови и делови планова обухваћени границом Плана: 
 
У граници предметног Плана налазе се следећи планови: 

• План детаљне регулације насеља ’’Вишњичко поље’’, општина Палилула и општина 
Звездара (’’Сл.лист града Београда’’ бр. 26/11). Према наведеном Плану дефинисан је 
инфраструктурни коридор за Сланачки пут. Дефинисан коридор је за  “површине за 
заштиту инфраструктурних водова”(Веза територије наведеног Плана са Миријевским 
булеваром)који ће се третирати као стечена обавеза.  

• План детаљне регулације Сланачког пута са припадајућом инфраструктуром од Роспи 
ћуприје до гробља Лешће (’’Сл.лист града Београда’’ бр. 38/11). Према наведеном 
Плану дефинисана је регулација саобраћајнице Сланачки пут која ће се третирати као 
стећена обавеза. 

 
Остала урбанистичка документација од утицаја на предметни простор: 
 

• Детаљни урбанистички за изградњу и реконструкцију улице  Миријевски булевар од 
улице Вишњичке до улице Карађорђеве у Миријеву ("Службени лист града Београда", 
бр. 14/90) 

• Детаљни урбанистички план Вишњичке улице од улице Мије Ковачевића до Сланачког 
пута ("Службени лист града Београда", бр. 25/83)  

• План детаљне регулације стамбеног насеља "вишњичко поље", општина палилула и 
општина звездара, ("Службени лист града Београда", бр. 26/11). 

• План детаљне регулације спољне магистралне тангенте (смт) - и фаза, од 
Панчевачког пута (стационажа км 0+000) до приступног пута за трафостаницу 
(средња стационажа км 6+650), са мостом преко Дунава и локацијом трафостанице 
"Београд 20", ("Службени лист града Београда" 24/13). 

• План детаљне регулације дела насеља миријево, део макрограђевинског блока б - 
градска општина Звездара ("Службени лист града Београда", бр. 47/16). 

• План детаљне регулације простора између Миријевског булевара и улице Маријане 
Грегоран ("Службени лист града Београда", бр. 23/04).      

• План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања 
у Београду (и фаза, и етапа) целина б4,  ("Службени лист града Београда", бр. 18/15). 

• План детаљне регулације за изградњу кабловских водова 110 кв тс "Београд 1" до тс 
110/10 кв Пионир, ("Службени лист града Београда", бр. 15/05). 

• Регулациони план насеља Миријево, ("Службени лист града Београда", бр.20/02). 
 
Границе наведених важећих урбанистичких планова и донетих Одлука су саставни део 
документације овог Елабората. 
 
4.2. Постојеће коришћење земљишта 
 
У постојећем стању издвајају се површине за: 

- становање, 
- комерцијалне садржаје, 
- привредне површине 
- неизграђене површине, 
- водене површине 
- саобраћајне површине, 
- мрежу саобраћајница 



6 
 

 
Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу бр. 2: „Постојећа 
намена површина“ Р 1: 1000. 
 
Површине за становање 
 
Доминантну намену на предметном подручју у постојећем стању чине спонтано настали 
блокови са стамбеним објектима ниске изградње (П до П+1), лошег бонитета и великог 
степена заузетости. Као што је уобичајено у таквим блоковима, приступне саобраћајнице су 
просечне ширине 3.0м, а објекти су изграђени на регулацији, без опремљености потребном 
инфраструктуром. Такав положај постојећих објеката онемогућава њихову реконструкцију, 
проширење постојеће саобраћајне мреже и опремање потребном инфраструктуром без 
потпуне трансформације изграђеног ткива. 
 

       
Приказ породичног становања уз ул. Коринтску                Стамбени објекти спратности П+1 
 

Поред постојећег идивидуалног становања ниског стандарда, између улице Миријевски 
булевар и будуће трасе магистралнe саобраћајницe (СМТ), изграђени су нови стамбени 
објекти спратности П+4, доброг квалитета. Ови стамбени објекти су реализовани у форми 
отвореног блока.  
 

       
Приказ  вишепородичног становања                                Вишепоридично становање уз ул. Миријевски булевар        
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Комерцијални садржаји  
 
Потез дуж Вишњичке улице као и  дуж  улице Миријевски булевар изграђен је објектима са 
комерцијалним садржајима спратности П+0 - П+1, које је потребно ускладити са околином.  
 
 
 

          
Комерцијални објекти уз ул. Миријевски булевар               Комерцијални објекат П+1 

 
Привредни комплекси 
 
Осим спонтано насталих стабених  блокова, на предметном подручју, доминантни су и 
привредни комплекси – Циглана Трудбеник, Памучни комбинат и Грађевинско предузеће 
Партизански пут. 
Ови комплекси се планирају  за трансформацију, било да се ради о реконструкцији и промени 
намене привредних предузећа, или других намена које због технолошког прогреса, 
непосредног утицаја на околину или малог степена искоришћености земљишта, не могу више 
заузимати градске локације. Могућност трансформације се креће од задржавања и 
реконструкције постојећих објеката за нову намену до потпуне замене објеката новом 
структуром у складу са будућом наменом.  
 

     
Привредни објекат – Циглана                                            Комплекс циглане 

 
Неизграђене површине 
 
На потезу јужно између саобраћајница Миријевски булевар и магистралне саобраћајнице 
(СМТ), налазе се слободне и неуређене површине које  се неадекватно користе и девастирају 
и деградирају предметни простор.  
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Зелене површине 
 

• На парцелама индивидуалног становања присутне су мале окућнице, воћњаци и баште 
са повртњацима. Стање зеленила је претежно неодржавано и запуштено. 

• Комерцијалне зоне су у недовољној мери заступљене зеленилом, углавном 
неодржаване, са појединачним вредним примерцима и групама дрвећа. 

• У оквиру привредне зоне, изузев дрвореда и мањих група дрвећа, простор је готово у 
потпуности девастиран. 

• Унутар гараже  ГСП-а присутни су дрвореди и групе дрвећа и шибља на затрављеним 
површинама.  

• Највреднији део неизграђеног простора чини постојећа вегетација на делу простора 
који је планиран као шума и део простора планиран за зону становања С10 (уз јужну 
границу плана, између Миријевског потока и Шејкине улице). На преосталим 
неизграђеним површинама постоје простори под утринама, градским угарима, 
остацима баштенских колонија, површине са запуштеним растињем и девастиране 
зоне. 

 
 

     
Приказ слободних површина које се неадекватно          Неизграђене и неуређене површине 
користе 
 
4.3. Постојеће јавне саобраћајне површине  
 
Границу Плана, на северној страни тангира Вишњичка улица, и са западне стране Миријевски 
булевар, обе у делу поред простора који је предмет овог Плана у рангу улице другог реда. 
 
Унутар границе налази се Сланачки пут који у постојећем стању има ранг улице другог реда. 
 
Остале саобраћајнице су део секундарне уличне мреже. 
 
У постојећем стању предметна локација је директно опслужена линијама аутобуског 
подсистема ЈГПП-а које саобраћају Вишњичком улицом, Миријевским булеваром и Сланачким 
путем.  
 
На углу Миријевског булевара и Вишњичке улице, налази се аутобуски депо ГСП Београд – 
Карабурма. 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
 
 

      
Депо ГСП Београд – Карабурма.                                     Аутобуски депо 

 
Паркирање возила обавља се на припадајућим парцелама, уз саобраћајнице секундарне 
уличне мреже, као и на свим расположивим површинама.  
 
 
4.4. Постојеће површине за инфраструктурне објекте и комплексе  
Постојећа водоводна мрежа и објекти 
 
По свом висинском положају територија обухваћена границом Плана припада првој и  другој 
висинској зони водоснабдевања града Београда. Осим цевовода мањих пречника, који служе 
у дистрибутивне сврхе,  у улици Вишњичкој (ван границе Плана) 
налазе се примарни цевоводи 2х В1Ø300 и В1Ø500, а уз источну границу Плана (ван границе) 
цевовод друге зоне В2Ø600.  
 
Постојећа канализациона мрежа и објекти 
 
Територија обухваћена границом Плана припада Централном канализационом систему на 
коме је заснован сепарациони принцип каналисања отпадних вода. 
 
Постојећа канализациона мрежа изграђена је дуж Мирјевског булевара ОК300, АБ500 и 
ФК500 (ван границе Плана), у делу Корнатске улице ФК250 и дуж Сланачког пута АБ500 и 
ФБ300. 
 
Реципијент за  употребљене воде је постојећи колектор у Вишњичкој улици димензије 120/80 
(ван границе Плана).  
 
Реципијент за атмосферске воде је Мирјевски поток. 
 
Водопривреда-постојеће стање 
 
На територији обухваћеној границом Плана налази део регулисаног  отвореног тока 
Мирјевског потока.   
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Миријевски поток                                                            Приказ Миријевског потока са прелазом 
                                                                                      

 
Постојећа електроенергетска мрежа и објекти 
 
У оквиру границе предметног Плана изграђени су: 

• 110 kV бр. 1239А+1203/1 ТС Београд 20 -  ТС Београд 14; 
• 110 kV бр. 1239Б + 1234 ТС Београд 20 -  ТС Београд 28; 
• 110 kV бр. 1240А ТС Београд 1 -  ТС Београд 20; 
• 110 kV бр. 1240Б ТС Београд 1 -  ТС Београд 20; 
• подземно – надземни вод 35 kV бр. 337, ТС 110/35 kV "Београд 1" - ТС 35/10 kV "Винча 

Институт"; 
• подземно - надземни вод 35 kV бр. 357, "НВ 309А СМ 1464 - Винча огранак". 

 
За потребе напајања постојећих потрошача електричном енергијом изграђен је већи број ТС 
10/0,4 kV са одговарајућом мрежом водова 10 kV и 1 kV. Мрежа постојећих 
електроенергетских водова изграђена је подземно и надземно. 
 
 

          
Надземни водови 110 kV                            Мрежа постојећих надземних електроенергетских водова   

 
 
Постојећа телекомуникациона мрежа и објекти 
 
Предметно подручје припада кабловском подручју аутоматске телефонске централе (АТЦ) 
"Карабурма". Приступна телекомуникациона (ТК) мрежа изведена је кабловима постављеним 
надземно, слободно у земљу или у телекомуникациону канализацију, а претплатници су 
преко спољашњих односно унутрашњих извода повезани са дистрибутивном мрежом. У 
оквиру границе предметног Плана налази се постојећа базна станица (БС). 
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Постојећа топловодна мрежа и објекти 
 
У оквиру границе обухвата нема изведене топловодне мреже и објеката.  
 
Постојећа гасоводна мрежа и објекти 
 
У коридору саобраћајнице Миријевски булевар изведена је деоница челичног гасовода за 
радни притисак p=6÷16 bar-a. 
 
4.5. Инжењерскогеолошки услови 
 
Део предметне локације  на коме  се планира израда  плана обухвата терен  од Вишњичке 
улице до Сланачког пута и планиране трасе  СМТ .  Нагиб површине терена је изразито 
променљив. Део падине изнад пута је нагиба 10-20° са локалним стрмијим одсецима 
формираним у спрудним кречњацима. На деловима падине са дебљим елувијално-
делувијалним наслагама, нагиб површине терена је знатно блажи и износи од 5 до 10°. 
Истражни простор има  коте у распону од 80,0 мнв. до коте 140,0 мнв. са релативном 
денивелациом од 60 м. 
На  основу раније изведених инжењерскогеолошких истраживања  изведених на терену  и 
свеукупно сагледаним морфолошких, литолошких, хидролошких и сеизмичких карактеристика   
издвојена су  пет  инжењерскогеолошка реона. 
С обзиром на сложену геолошку грађу, морфолошке карактеристике и планирану 
урбанизацију терена, на простору који је обухваћен овим истраживањима могу се издвојити 3 
инжењерскогеолошка реона: 
 
РЕJОН II- припада теренима чија инжењерскогеолошка својства условљавају извесна 
ограничења при урбанизацији простора (према ПГР) – условно повољни терени, и у оквиру 
њега се могу издвојити два микрореона, IIА2 и IIА3: 
Микрорејон IIА2-Обухвата простор алувијалне равни Дунава, као и простор између 
Вишњичке улице, Сланачког пута и Миријевског потока. У оквиру овог микрореона издвојени 
су делови терена нагиба од 5-10° изграђени у површинском делу од алувијалних, лесних и 
делувијалних наслага неуједначене дебљине, које леже преко терцијарних седимената. Ниво 
подземне воде се налази на дубини мањој од 5м. Површина терена генерално има пад ка 
северозападу. На објектима нису констатоване пукотине које би указале на клизање терена. 
Карактеристика овог микрореона је потпуно одсуство хидрографске мреже. Све повремене 
воде од падавина брзо се процеђују у подземље. У време већих падавина та оцедљивост је 
нешто мања у депресијама. Водопропустљивост приповршинских делова је зависна од 
степена заглињености хумифицираних делова. У сваком случају, треба рачунати на велику 
пропусност приповршинских делова терена.   
Са геотехничког аспекта ово је условно повољан микрореон у коме начин и дубину 
фундирања новопројектованих објеката треба прилагодити геолошкој средини. Темељне 
конструкције објеката високоградње и саобраћајница изведене у лесним седиментима морају 
се штитити од допунских провлажавања израдом дренажа, сабирница, флексибилних веза 
водоводне и канализационе мреже. 
Микрорејон IIА3 - припада алувијон Миријевског потока. Површински делови терена су 
изграђени од алувијално-пролувијалних седимената представљених претежно прашинасто-
песковитим седиментима са ређим прослојцима и сочивима муља, местимично са 
нагомилањима шљунковите фракције, који леже преко седимената баденске старости. Ниво 
подземне воде се налази на дубини мањој од 4,0м. 
Регулисање Миријевског потока на овом делу терена је изведено полагањем колектора, 
преко кога је извршена нивелација шљунковито-песковитим материјалима. Преко трасе 
колектора не препоручује се било каква урбанизација. 
Алувијално-пролувијални седименти се, према физичко-механичким својствима, могу 
користити као подлога за ослањање грађевинских конструкција. Коришћење терена у сврхе 
урбанизације захтева обарање нивоа подземне воде која се јавља у овим седиментима. 
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Темељне конструкције објеката високоградње и саобраћаја треба штитити одговарајућим 
мерама од подземне воде (извођењем дренажних система и потпорних конструкција), 
посебно на теренима нагиба 3-5º. 
 
РЕЈОН III-Припада теренима чије инжењерскогеолошке карактеристике представљају 
ограничавајући фактор у природним условима (према ПГР) – неповољни терени, и у оквиру 
њега се могу издвојити два микрорејона, IIIА4 и IIIА4д: 
Микрорејон IIIА4 -Инжењерскогеолошка конструкција захтева одређене мере 
предострожности. Обухвата простор десне и делом, леве долинске стране Миријевског 
потока. У оквиру овог микрореона издвојени су делови терена нагиба преко 5º. Површинске 
делове терена изграђују лесни и делувијални седименти различите дебљине који леже преко 
терцијарних седимената баденске старости. Ниво подземне воде се налази на дубини мањој 
од 5м. Површина терена генерално има пад ка истоку (ка Миријевском потоку).Делувијалне 
глине и лесни седименти су у уобичајеним условима добра подлога за ослањање 
грађевинских конструкција, међутим, у теренима овог реона неповољни 
инжењерскогеолошки услови (нагиб површине терена, висок ниво подземне воде) 
условљавају, при урбанизацији терена, примену мелиоративних мера у циљу очувања 
стабилности терена.  
Микрорејон IIIА4д- обухвата простор депоније, пре свега продуката цигларске индустрије. 
Дебљина овако насутог материјала се креће и до 5м, у чијој се подини налазе лесни и 
делувијални седименти. Специфични инжењерскогеолошки услови овог простора захтевају 
одређене мелиоративне мере у циљу будућег коришћења овог простора у урбане сврхе 
(засипање свих постојећих напуштених позајмишта ''цигларске глине'', побољшање физичко-
механичких својстава материјала депоније да би се у њима могло вршити темељење 
новопројектованих објеката итд). 
 
РЕЈОН IV- припада теренима чије инжењерскогеолошке карактеристике представљају 
изразито ограничавајући фактор у природним условима (према ПГР) – изразито неповољни 
терени, и у оквиру њега се може издвојити микрореjон IVА5 
Микрорејон IVА5 -  обухвата делови терена са утврђеним појавама клизања земљаних маса 
чији су процеси умирени. Умирена клизишта су стварана у време таложења најстаријих 
квартарних седимената, када су са падина клизале деградиране стенске масе. Делови терена 
са овим појавама сада су стабилни или се пак налазе у граничном равнотежном стању и само 
дубока засецања падине, без примене одговарајућих мера заштите, могу изазвати 
активирања тих фосилних клизишта и оштећења постојећих и новоизграђених објеката. 
Изграђени су у приповршинском делу од лесних и делувијалних наслага које леже преко 
нестишљивих беденских седимената комплекса лапора и лапоровитих  глина. Нагиб 
површине терена износи од 5-8º. Умирене клизне површине јављају се на контакту 
лапоровитих глина и квартарних седимената. 
Да би се предметни простор наменио за изградњу објеката стамбено-пословног садржаја, 
неопходно је извршити санацију клизишта и стабилизацију терена  
У даљој фази израде нацрта плана неопходна су детаљна истраживања терена нарочито на 
простору старе депоније, рукавца и дела терена на коме су регистрована клизишта. 
Истраживања иѕвести у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима 
(„Службени лист“ РС бр.101/15) 
 
4.6. Стање животне средине  
  
У границама предметног плана се не налази ни једно мерно место за праћење и контролу 
квалитета животне средине.  

Стање животне средине на планском подручју одређено је како његовим природним, тако и 
створеним условима, од којих је у овом случају посебно значајан претходни вишегодишњи 
начин коришћења земљишта, степен и врста изграђености, врста и капацитети и техничко 
технолошки ниво привредних делатности, интензитет саобраћаја.  
Са еколошког аспекта планско подручје представља сложену целину у којој су формиране 
субзоне различитих, често инкомпатибилних намена. 
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На самој локацији и у њеној околини, квалитет животне средине је одређен актуелним 
изворима загађења ваздуха и генерисања буке, земљишта и вода. Поред саобраћаја у 
контктној зони, извори загађења ваздуха прашином , а уједно и потенцијални загађивачи 
подземних и површинских вода су постојећи комплекс циглане „Трудбеник“ и гаража ЈКП 
Градског саобраћајног предузећа „Београд“. 
Инфраструктурна неопремљеност планског подручја, такође доводи до загађења ваздуха и 
од ложишта индивидуалних стамбених објеката може се очекивати емисија неспецифичних 
полутаната од којих су најважнији: SO2, CO, чађ, суспендоване и седиментне материје. У 
контактној зони предметног подручја је Дунав и Дунавски рукавац, док се у граници плана 
налази Миријевски поток који је угрожен директним испустима комуналних отпадних вода.  
 
У контактном подручју Плана налази се мерно место „Миријевски булевар“ за праћење нивоа 
комуналне буке, које припада стамбеној зони.  На овом мерном месту  измерени нивои су 
већи од дозвољеног од 0 dB(A) до 12 dB(A) за дан и од 0dB(A) до 15 dB(A) за ноћ, што је 
последица интензивног саобраћаја.  
 
5. ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА И ПОТЕНЦИЈАЛИ ПРОСТОРА 
 
5.1. Основна ограничења простора 
 
Основна ограничења у планирању обухваћеног подручја, на која ће се посебна пажња 
обратити у фази израде Нацрта плана и дефинисања планског решења у складу са условима 
надлежних институција су:  
 

• Магистрална саобраћајница (СМТ)  са заштитним појасом и могућностима саобраћајног 
прикључка, Миријевски булевар, Вишњичка улица, Сланачки пут.  

• Геолошкоморфолошке карактеристике терена. Нагиб терена је изразито промењив. 
Коте терена су у распону од 80,0 м.н.в. до коте 140,0 м.н.в. са релативном 
денивелацијом од 60.0м. 

• Надземни водови 110 kV од ТС 400/110 kV "Београд 20" до РП 110/10 kV "Београд 1" 
(За уклапање ТС 400/110 kV "Београд 20" у мрежу 110 kV, Министарство животне 
средине и просторног планирања донело је Одобрење за изградњу бр. 351-03-
00496/2009-07), који су изведени и приказани као постојеће стање. Надземни водови 
110 kV од ТС 400/110 kV "Београд 20" до РП 110/10 kV "Београд 1" (За уклапање ТС 
400/110 kV "Београд 20" у мрежу 110 kV, Министарство животне средине и просторног 
планирања донело је Одобрење за изградњу бр. 351-03-00496/2009-07).  
Планирање намена у зони заштите постојећих надземних водова дефинисано је 
законима из области енергетике и заштите животне средине. Прецизне намене, 
правила за изградњу и потреба израде посебних елабората у зони заштите, 
дефинисаће се након остварене сарадње са свим релевантним институцијама. 

• Траса  главног колектора – интерцептора  која пролази делом предметне територије. 
Од улице Вишничке до улице Сланачки пут надслој изнад колектора се креће од 3,0m 
до 5,0m, па је потребно дефинисати заштину зону колектора.  

• Зона заштите отвореног тока Миријевског потока и дефинисање његовог коридора.    
• Стање животне средине (коплекс циглане, гаража ЈКП Градског саобраћајног 

предузећа „Београд“, Миријевски поток… ) 
• Заштићене визуре – са падине која се спушта ка Дунаву. 
• Постојећа изграђеност, парцелација неправилна  
• Постојећа вегетација на делу простора који је планиран као шума и део простора 

планиран за зону становања С10 (уз јужну границу плана, између Миријевског потока 
и Шејкине улице). Постојећи вредни примерци појединачне вегетације и групе дрвећа. 
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За предметни план Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове је донео Решење о 
приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину, под IX-03 бр. 350.14-
20/16, дана 14. јула 2016. године, које је објављено у „Службеном листу града Београда“, 
бр.77/16. 
 
5.2. Потенцијали  простора 

 
Визија будућности простора Роспи ћуприје у многоме зависи од будућег развоја садржаја у 
околини. У току су  активности на изради планске и пројектне документације у окружењу, а 
резултат је трансформација садашњих намена и начина коришћења.  
 
Близина центра Београда, као и  планиране намене у окружењу дају потпуно нови карактер 
овом делу града, подижући његову општу атрактивност. Приобални појас Аде Хује уз Дунав 
већ је виђен као један од највећих потенцијала града. Ова зона, до сада неуређена и 
запуштена, коришћена на неадекватан и нерационалан начин, је  предмет планске разраде 
чиме ће се постићи дуго прижељкивани излазак града на обалу реке. Планирана је и 
трансформација привредних делатности у зони дуж Вишњичке улице, као део континуитета 
линиског центра.  

 
Из наведених разлога, простор због свог положаја представља потенцијалну зону за развој  
комерцијалних, стамбених и  резиденционалних садржаја. Вишњичка улица као будући 
центар тежишта изградње у oвој целини, Ада Хуја као планирани стамбено-комерцијални 
центар на Дунаву и планирана саобраћајна опслуженост подручја чине да предметно 
подручје има потенцијал за трансформацију постојећег изграђеног ткива лошег бонитета у 
будући стамбени - комерцијални центар. Планиране саобраћајница у окружењу као што су : 
Спољна магистрална тангента (СМТ), Сланачки пут, Вишњичка улица, продужетак 
Миријевског булевара, заокружиће овај простор и дефинисати његове границе, приступе и 
везе. 
Затечено стања и изграђеност простора са  амбициозним  развојним  циљевима у широком 
појасу дунавске обале, захтевају  другачији, слободнији приступ у његовом планирању и 
обликовању.  

 
6. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
Циљеви израде Плана су: 
• Стварање планских могућности за трансформацију и уређење постојећег девастираног 

изграђеног ткива са  унапређењем  стандарда становања и пословања. 
• Подизање нивоа саобраћајне опремљености унутар насеља и обезбеђење капацитета 

техничке инфраструктуре за  планирану изградњу. 
• Дефинисање површина јавне и осталих намена са правилима уређења и грађења. 
 
7. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 
 
7.1. Планирана претежна намена површина 
 
Предложене планиране намене површина су: 
 
Површине јавне намене: 

� површине за објекте и комплексе јавних служби, 
� саобраћајне површине, 
� мрежа саобраћајница, 
� водене површине, 
� зелене површине и шуме 
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Површине осталих намена: 
� површине за становање 
� мешовити градски центри 
� површине за комерцијалне садржаје 
� површине у заштитној зони далековода, чија ће се намена утврдити у фази израде 

Нацрта плана. 
 
Предложене планиране намене површина приказане су на графичком прилогу бр. 3: „Предлог 
планиране намене површина“ Р 1 : 1000. 
 
7.1.1.  Површине јавне намене 
  
Планиране површине за објекте и комплексе јавних служби 
 
У складу са Планом генералне регулације, у обухвату Плана  планиране су следеће површине 
за објекте и комплексе јавних служби: 
 

• Земљиште  површине око 1,0ha, планирано је за основну школу уз улицу Корнатску 2. 
• Земљиште  површине  око 0,5ha, је планирано је за предшколску установу уз улицу 

Корнатску 1. 
 
Такође, у оквиру површина за вишепородично становање, објекти и комплекси јавних служби 
као што су предшколске установе, основне школе, установе основне и примарне социјалне и 
здравствене заштите, представљају социјалну инфраструктуру која може бити планирана као 
пратећи садржаји. С тим у вези, тачна локација, површина и капацитет објеката и комплекса 
јавних служби биће дефинисани у току израде Нацрта плана у сарадњи са надлежним 
институцијама. 
 
Планиране саобраћајне површине са пратећом инфраструктурном мрежом 
 
Планиране јавне саобраћајне површине 
 
Концепт уличне мреже заснива се на Плану генералне регулације грађевинског подручја 
седишта јединице локалне самоуправе - град Београд (целине I – XIX) („Службени лист града 
Београда“, бр. 20/16 и 97/16). 
 
Са источне стране простор тангира планирана саобраћајница Спољна магистрална тангента 
која има улогу да омогући вођење, пре свега теретног, саобраћаја ободно у односу на 
изграђено градско ткиво. 
 
Вишњичка улица (тангира простор са северне стране) постаје магистрална саобраћајница, од 
Сланачког пута до денивелисаног укрштања са Спољном магистралном тангентом планирана 
за реконструкцију како би имала континуитет у профилу са реализованим делом од улице 
Мије Ковачевића до улице Сланачки пут. 
 
У оквиру границе Плана налази се Сланачки пут који од раскрснице са Вишњичком улицом до 
денивелисаног укрштаја са Спољном магистралном тангентом постаје магистрална 
саобраћајница. 
Остале улице унутар предметног подручја остају део секундарне уличне мреже. 
Узимајући у обзир потребе и могућности ширења трамвајског саобраћаја, планирано је 
вођење нове трамвајске линије дуж разделног острва у Вишњичкој улици, а затим улицом 
Миријевски булевар (такође у независној трамвајској баштици), са новим трамвајским депоом 
у зони укрштања Миријевског булевара и Вишњичке улице (уз задржавање постојећег 
аутобуског депоа „Карабурма“ у истој зони). 
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Поред овога, планирано је постепено увођење мреже савременог градског шинског система – 
Београдског метроа. Према варијантном решењу, линијом два би се метро водио трасом 
улица Булевар Деспота Стефана и Вишњичка ка Карабурми и даље ка Миријеву. Ова траса би 
се водила комбиновано, тунелски и заштићеним коридором, што би у наредном периоду било 
разјашњено кроз детаљну техничку разраду.  
 
Развој јавног граског превоза путника овог простора планираће се у складу са развојним 
плановима Дирекције за јавни превоз. 
 
За планиране садржаје обезбедити потребан број паркинг места у оквиру припадајуће 
парцеле на основу важећих норматива.  
 
Планирано решење саобраћајних површина 

 

Из Плана детаљне регулације спољне магистралне тангенте (СМТ) - I фаза, од Панчевачког 
пута (стационажа км 0+0) до приступног пута за трафо станицу (средња стационажа км 
6+650), са мостом преко Дунава и локацијом трафо станице ″Београд 20″ („Службени лист 
града Београда", бр. 24/13), приказано је саобраћајно решење СМТ-а и Вишњичке улице и у 
графичком прилогу је дато илустративно јер се налази ван границе Плана. 
Из Плана детаљне регулације Сланачког пута са припадајућом инфраструктуром од Роспи 
ћуприје до гробља Лешће („Службени лист града Београда", бр. 38/11) преузето је 
саобраћајно решење Сланачког пута од Вишњичке улице до СМТ-а (геометријски попречни 
профил 1). 
Из Детаљног урбанистичког плана за изградњу и реконсрукцију ул. Мирјевски булевар од ул. 
Вишњичке до ул. Карађорђеве у Мирјеву („Службени лист града Београда", бр. 14/90), 
приказано је саобраћајно решење Мирјевског булевара и у графичком прилогу је дато 
илустративно јер се налази ван границе Плана. 
 
Саобраћајнице унутар граница предметног Плана, планирају се у рангу приступних и 
сабирних улица према могућим саобраћајно техничким елементима уз поштовање планиране 
намене и постојеће парцелације. 
Двосмерне саобраћајнице се планирају са регулацијом ширине 9.0m, од чега је коловоз 
ширине 6.0m и обострано тротоари ширине 1.5m (геометријски попречни профил 2) - 
планирају се у делу насеља јужно од Сланачког пута у коме је планирана трансформација 
простора.  
У зонама густе изграђености које су у складу са планираном наменом (простор северно 
Сланачког пута), планирају се колско-пешачке улице (за кретање пешака и возила у 
јединственом профилу) са регулацијом ширине: 

- 6,0m за двосмерно кретање возила (геометријски попречни профил 3), 
- 4,5m за једносмерно кретање возила (геометријски попречни профил 4).  

На слепим крајевима улица планирају се противпожарне окретнице према важећем 
Правилника о техничким стандардима приступачности („Службени гласник РС", бр. 46/13). 
При тому су саобраћајнице на јужној граници Плана усклађене са саобраћајном мрежом у 
контактном подручју које је предмет Плана детаљне регулације дела насеља Мирјево, део 
макрограђевинског блока „В", на локацији „Орловско насеље", градска општина Звездара чија  
је израда у току и у складу са Одлуком о изради ПДР дела насеља Мирјево, део 
макрограђевинског блока „В", на локацији „Орловско насеље", градска општина Звездара 
(„Службени лист Београда’", бр. 23/13); 
 
Због потребе полагања комуналних инсталација и изван јавних саобраћајних површина, 
формирају се јавне површине за техничку инфраструктуру. Изнад планираних 
инфраструктурних водова, због потребе приступа и одржавања, предвиђа се градња стазе 
ширине 3,5m(4,0m) (пешачко-колска стаза за пешаке и комунална возила), (геометријски 
попречни профил 5). Из Плана детаљне регулације стамбеног насеља ″Вишњичко поље″, 
општина Палилула и општина Звездара („Службени лист града Београда", бр. 26/11)  
преузети су инфраструктурни продори из планираног насеља ″Вишњичко поље″, који пролазе 
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кроз земљани труп планираног СМТ-а и воде ка Мирјевском булевару, и уклопљени су у 
саобраћајну мрежу насеља ″Роспи ћуприја″ која се планира предметним Планом.  
 
На Сланачки пут се планирају прикључци следећих саобраћајница: ул. Корнатска 1, ул. 
Трудбеничка, ул. Зеничка 2, ул. Марина, прикључак комплекса ИГМ ″Трудбеник″. Прикључци 

се планирају типа улив/излив, осим прикључка комплекса ИГМ ″Трудбеник″ који се планира 
са пуним програмом веза.  
  
Напомена: Секундарна саобраћајна мрежа и њени тачни елементи регулације, као и и тачан 
положај саобраћајног прикључења на Сланачки пут биће дефинисани у току израде Нацрта 
плана. 
 
Бициклистички саобраћај 
 
Према Генералном урбанистичком плану Београда који представља стратешки документ за 
развој бициклистичких стаза у граду, планирана је стаза дуж Миријевског булевара. 
Источном страном дуж отвореног тока Мирјевског потока, планира се двосмерна 
бициклистичка стаза. 
 
7.1.2.  Планиране инфраструктурне површине и објекти 
 
Водоводна мрежа и објекти 
 
На територији обухваћеном границом Плана све  постојеће цевоводе мањег пречника од  
Ø150 заменити цевоводом минималног пречника Ø150 и повезати их у прстенаст систем. 
Трасу цевовода водити у јавним површинама. 
 
Канализациона мрежа и објекти 
 
С обзиром да предметно подручје нивелационо гравитира ка Вишњичкој улици,  оно 
представља транзитни правац гравитирања употребљених вода и са дела подручја насеља 
Мирјево. Потребно је обезбедити трасу фекалне канализације која би примила и ове 
употребљене воде као и употребљене воде  са дела територије Плана детаљне регулације 
стамбеног насеља ″Вишњичко поље″, општина Палилула и општина Звездара („Службени 
лист града Београда", бр. 26/11).  
 
Дуж планираних и постојећих саобраћајница потребно је поставити секундарну 
канализациону мрежу минималног пречника Ø250 за фекалне воде и Ø300 за атмосферске 
воде. Трасе планираних водити у јавним површинама. 
 
Траса  главног колектора – интерцептора пролази делом предметне територије. Од улице 
Вишничке до улице Сланачки пут надслој изнад колектора се креће од 3,0m до 5,0m, па је 
потребно дефинисати заштину зону колектора, по 2,5м од спољне ивице профила, у којој је 
забрањена изградња објеката. 
 
Водопривреда 
 
За дефинисање јавног земљишта регулисаног дела отвореног тока Мирјевског потока, 
потребно је извршити снимање попречник профила изведене регулације, проверити пропусну 
моћ и након тога дефинисати неоходан коридор за водоток на предметној деоници, при томе 
поштујући услове ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ“. 
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Планирана електроенергетска мрежа и објекти 
 
Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – 
град Београд целине I – XIX ("Службени лист града Београда" бр. 20/16 и 97/16) , у оквиру 
границе предметног Плана, планира се изградња:  

• надземних водова 110 kV од ТС 400/110 kV "Београд 20" до РП 110/10 kV "Београд 1" 
(За уклапање ТС 400/110 kV "Београд 20" у мрежу 110 kV, Министарство животне 
средине и просторног планирања донело је Одобрење за изградњу бр. 351-03-
00496/2009-07), који су изведени и приказани као постојеће стање; 

• подземних водова 35 kV, за напајање планиране ТС 35/10 kV "Вишњичко поље", 
(планиране ПДР стамбеног насеља "Вишњичко поље", општина Палилула и 
општина Звездара, ("Службени лист града Београда" бр.15/07) ); 

• каблирање постојећих надземних водова 35 kV. 
 
Планирана ТС 10/0,4 kV на углу улица: Сланачки пут и Вишњичка, преузета је из ПДР 
Сланачког пута са припадајућом инфраструктуром од Роспи ћуприје до гробља Лешће 
("Службени лист града Београда" бр 38/11), и предвиђена је за измештање постојеће ТС 
10/0,4 kV (рег. бр. Б-1643) која је угрожена планираном изградњом Сланачког пута. 
 
Напајање планираних потрошача биће оријентисано на постојећу или планирану 
електроенергетску мрежу односно трафостаницу, што ће се дефинисати кроз даљу сарадњу 
са "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈОМ" у току израде Нацрта плана.  
 
Планирана телекомуникациона мрежа и објекти 
 
У циљу једноставнијег решавања потреба за новим прикључцима као и преласка на нове 
технологије потребно је предвидети приступ  свим постојећим и планираним  објектима  
путем ТК канализације. 
Прикључење планираних телекомуникационих корисника биће дефинисано кроз даљу 
сарадњу са Предузећем за телекомуникације "Телеком Србија" у току израде Нацрта плана.  
 
Планирана топловодна мрежа и објекти 
 
Планом генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у 
Београду (I фаза, I етапа) – целина Б4 ("Сл. лист града Београда", бр. 18/15), дуж дела улица 
Миријевски булевар и Вишњичке, планирана је изградња топловода DN 350. 
 
Планом детаљне регулације Сланачког пута са припадајућом инфраструктуром од Роспи 
ћуприје до гробља Лешће ("Сл. лист града Београда", бр. 38/11), планирана је изградња 
топловода DN 500 у коридору саобраћајнице Сланачки пут. 
 
Планирана гасоводна мрежа и објекти 
 
Планом детаљне регулације Сланачког пута са припадајућом инфраструктуром од Роспи 
ћуприје до гробља Лешће ("Сл. лист града Београда", бр. 38/11), планирана је изградња 
гасовода од челичних цеви DN 300, за радни притисак p=6÷16 bar-a, у коридору 
саобраћајнице Сланачки пут. 
 
Планиране зелене површине 
 
Планира се формирање јавних зелених површина и шуме. Планиране су јавне зелене 
површине типа зеленог коридора као и  заштитне зелене површине. 
Зелени коридор планиран је као континуални појас зеленила уз Миријевски поток са 
ритмично постављеним пунктовима за краћи одмор и задржавање људи и максималним 
уделом непорозних површина 30% површине коридора. 
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Заштитне зелене површине планирају  се у зони постојећих далековода  као заштитни масиви 
аутохтоне вегетације, минимално опремљени, са минималним процентом незастртих 
површина. Опремање простора планира се ван зоне заштитног појаса далековода, чиме се 
онемогућава задржавање људи у зонама које су штетне по здравље људи. 
Шумски појас планиран је уз планирану саобраћајницу СМТ. Планирано је да има заштитну 
функцију, али и да се омогући одмор и пасивна рекреација локалног становништа. Планира 
се најосновније опремање простора и обавезно задржавање квалитетне дрвенасте 
вегетације. 
Дуж Улице Сланачки пут планира се  формирање дрвореда. 
 
7.1.3. Површине остале намене 
 
Планиране површине за становање 
 
У целини III зону чине неплански формирани стамбени блокови насеља Карабурма, 
Вишњичка Бања и Роспи Ћуприја. Ови блокови су у постојећем стању изграђени објектима 
различитог бонитета, од мањих породичних објеката лошег бонитета до вишепородичних 
објеката доброг бонитета, али са ванстандардним параметрима у погледу положаја објеката, 
парцелације, индекса изграђености и заузетости. Опремање подручја потребном 
инфраструктуром подразумева рушење постојећег грађевинског фонда (становање  ниског 
стандарда). Из наведеног разлога планира се трансформација  која подразумева замену 
постојећих објеката, односно планирање нове изградње у складу са савременим 
стандардима. 
У складу са Планом генералне регулације (графички прилог „Подела на зоне са истим 
правилима грађења“), предметно подручје планира се за изградњу вишепородничког 
становања – санација неплански формираних блокова (зона С7) и становање у новим 
комплексима (зона С10). 
Тип становања (зона С7) планира се у средишном делу насеља а између планиране спољне 
магистралне тангенте (СМТ) и  постојеће саобраћајнице - Миријевски булевар.   
    

 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  У ЗОНИ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА – 

САНАЦИЈА НЕПЛАНСКИ ФОРМИРАНИХ БЛОКОВА (С7) 

основна намена површина • вишепородично становање  

компатибилност намене • са вишепородичним становањем су компатибилни комерцијални 
садржаји из области трговине и услужних делатности које не 
угрожавају животну средину и не стварају буку, као и остале 
компатибилне намене у складу са Табелом ,,Компатибилност 
намена“ у поглављу 5. Планирана намена површина, тачка 5.1. 

• на парцели се може градити и само вишеспратна колективна 
гаража  

• однос основне и компатибилне намене у зони је дефинисан у 
односу мин. 80% : макс. 20%  

• на појединачним грађевинским парцелама у оквиру ове зоне, 
компатибилна намена може бити доминантна или једина  

• општа правила и параметри за све намене у зони су исти 

индекс заузетости парцеле • индекс заузетости („З“) на парцели је  до 60%  
• индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15% 

индекс изграђености 
парцеле 

• индекс изграђености („И“) на парцели је до 2.8 

• индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан до 15% 

висина објекта • максимална висина венца објекта је 18.0 m (максимална висина 
слемена објекта је 21.5 m), што дефинише оријентациону 
планирану спратност до П+4+Пк/Пс. 

услови за слободне и зелене 
површине 

• минимални проценат слободних  површина на парцели је 40% . 
• минимални проценат зелених површина у директном контакту са 

тлом (без подземних објеката и/или делова подземних објеката) 
износи 10% 

решење паркирања • паркирање решити на парцели изградњом гараже или на 
отвореном паркинг простору у оквиру парцеле, према нормативима 
дефинисаним у поглављу 3.1.1 Правила грађења саобраћајне 
мреже 

минимални степен 
опремљености комуналном 

• објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону 
мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, 
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инфраструктуром  топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор 
енергије 

заштита културног наслеђа • све интервенције на културним добрима и добрима под претходном 
заштитом се дефинишу у складу са условима надлежне институције 
за заштиту споменика културе. 

 
Тип становања (зона С10) планира се у јужном делу насеља а између планиране спољне 
магистралне тангенте (СМТ), постојеће саобраћајнице - Миријевски булевар и постојег 
вишепородничког насеља (“Орловско насеље”). 
    

 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  У ЗОНИ СТАНОВАЊА  У НОВИМ 
КОМПЛЕКСИМА (С10) 

 

основна намена површина • породично и вишепородично становање 

компатибилност намене   
• са становањем су компатибилни комерцијални садржаји из области 

трговине, администрације и услужних делатности које не 
угрожавају животну средину и не стварају буку, из области 
културе, спорта, социјалне заштите, образовања и друге јавне 
намене, верски комплекси, зелене површине, као и остале 
компатибилне намене у складу са Табелом ,,Компатибилност 
намена“ у поглављу 5. Планирана намена површина, тачка 5.1. 

• однос основне и компатибилне намене у зони је дефинисан у 
односу мин. 80% : макс. 20%  

• на појединачним грађевинским парцелама у оквиру ове зоне, 
компатибилна намена може бити доминантна или једина  

• општа правила и параметри за све намене у зони су исти 
 

број објеката на парцели  • на свакој грађевинској парцели дозвољена је изградња једног 
објекта, а дозвољено је и формирање  грађевинског комплекса са 
више катастарских парцела 

индекс заузетости парцеле • према примењеној зони 
 

индекс изграђености 

парцеле 

• према примењеној зони 
 

висина објекта • према примењеној зони 
 

услови за слободне и зелене 

површине 

• проценат слободних и зелених површина је према примењеном 
типу становања 

• Минимални проценат зелених површина у директном контакту са 
тлом (без подземних објеката и/или делова одземних објеката) 
износи 30% 

• Обавезно задржати постојећу вредну вегетацију. 

решење паркирања • паркирање решити на парцели изградњом гараже или на 
отвореном паркинг простору у оквиру парцеле, према нормативима 
дефинисаним у поглављу 3.1.1 Правила грађења саобраћајне 
мреже  
 

минимални степен 

опремљености комуналном 
инфраструктуром  

• објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону 
мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, 
топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор 
енергије 

заштита културног наслеђа • све интервенције на културним добрима и добрима под претходном 
заштитом се дефинишу у складу са условима надлежне институције 
за заштиту споменика културе. 

 
Планиране површине за мешовите градске  центре 
 
Предметно подручје планира се за изградњу мешовитих градских центара у зони више 
спратности (зона М4) и мешовитих градских центара у зони средње спратности  (зона М5). 
  
Мешовити градски центар у зони више спратности (зона М4) планира се као део линијског 
центра који треба да настане трансформацијом постојећег ткива, након реконструкције 
Сланачког пута. Зона је дефинисана између Вишњичке улице и дела реконструисаног 
Сланачког пута. 
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 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ МЕШОВИТИХ ГРАДСКИХ ЦЕНТАРА У 

ЗОНИ ВИШЕ СПРАТНОСТИ (М4) 

основна намена површина • мешовити градски центар 

• мешовити градски центри подразумевају комбинацију 
комерцијалних садржаја са становањем у односу становање : 
пословање 0 - 80% : 20% - 100% 

• у приземљу планиранираних објекта обавезни су комерцијални 
садржаји 

компатибилност намене • са мешовитим градским центрима су компатибилни комерцијални 
садржаји из области трговине и услужних делатности које не 
угрожавају животну средину и не стварају буку, као и остале 
компатибилне намене у складу са Табелом ,,Компатибилност 
намена“ у поглављу 5. Планирана намена површина, тачка 5.1. 

• компатибилна намена може бити заступљена до 80%, осим 
површина јавне намене, које могу бити и до 100% 

• општа правила и параметри за све намене у зони су исти 

индекс заузетости парцеле • индекс заузетости („З“) на парцели је  до 60%  
• индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15% 

индекс изграђености 

парцеле 

• индекс изграђености („И“) на парцели је до 5.0 

• индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан до 15% 

висина објекта • максимална висина венца објекта је 32.0 m изузетно  44.2 m 
(максимална висина слемена објекта је  37.0 m, изузетно 48.0 m), 

што дефинише оријентациону планирану спратност П+8+Пк/Пс, 

изузетно до П+12+Пк/Пс 
Максимална висина објеката (у односу на ширину улице) 

• у изграђеном ткиву 1.5 ширина улице 
• у новим блоковима 1.0 ширина улице 
• уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, 

меродавно је растојање између грађевинских линија 

услови за слободне и 

зелене површине 

• проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 40%, 
изузетно у блоку 12 на Новом Београду мин. 50% 

• незастрте зелене површине на парцели су мин. 10% 

решење паркирања • паркирање решити на парцели изградњом гараже или на 
отвореном паркинг простору у оквиру парцеле, према нормативима 
дефинисаним у поглављу 3.1.1 Правила грађења саобраћајне 
мреже 

минимални степен 
опремљености комуналном 

инфраструктуром  

• објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону 
мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, 
топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор 
енергије 

заштита културног наслеђа • све интервенције на културним добрима и добрима под претходном 
заштитом се дефинишу у складу са условима надлежне институције 
за заштиту споменика културе. 

 
Мешовити градски центар у зони средње спратности  (зона М5)  планира  се као део центра 
и трансформише од постојећег привредног комплекса циглане (“Јединство’’) који се већим 
делом налази у зони планиране трасе спољне магистралне тагенте (СМТ).   
 
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ МЕШОВИТИХ ГРАДСКИХ ЦЕНТАРА У 

ЗОНИ СРЕДЊЕ СПРАТНОСТИ  (М5) 

основна намена површина • мешовити градски центар 

• мешовити градски центри подразумевају комбинацију 
комерцијалних садржаја са становањем у односу становање : 
пословање 0 - 80% : 20% - 100% 

• у приземљу планиранираних објекта обавезни су комерцијални 
садржаји 

компатибилност намене • са мешовитим градским центрима су компатибилни комерцијални 
садржаји из области трговине и услужних делатности које не 
угрожавају животну средину и не стварају буку, као и остале 
компатибилне намене у складу са Табелом ,,Компатибилност 
намена“ у поглављу 5. Планирана намена површина, тачка 5.1. 

• компатибилна намена може бити заступљена до 80%, осим 
површина јавне намене, које могу бити и до 100% 

• општа правила и параметри за све намене у зони су исти 

индекс заузетости парцеле • индекс заузетости („З“) на парцели је  до 60%  
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• индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15% 

индекс изграђености 

парцеле 

• индекс изграђености („И“) на парцели је до 2.5 

• индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан до 15% 

висина објекта • максимална висина венца објекта је 19.0 m (максимална висина 
слемена објекта је 23.5 m), што дефинише оријентациону 
планирану спратност П+4+Пк/Пс. 

Максимална висина објеката (у односу на ширину улице): 
• у изграђеном ткиву 1.5 ширина улице 
• у новим блоковима 1.0 ширина улице 
• уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, 

меродавно је растојање између грађевинских линија 

услови за слободне и зелене 

површине 

• проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 40% 
• минимални проценат зелених површина у директном контакту са 

тлом (без подземних објеката и/или делова одземних објеката) 
износи 15% 

решење паркирања • паркирање решити на парцели изградњом гараже или на 
отвореном паркинг простору у оквиру парцеле, према 
нормативима дефинисаним у поглављу 3.1.1 Правила грађења 
саобраћајне мреже 

минимални степен 
опремљености комуналном 

инфраструктуром  

• објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону 
мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, 
топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор 
енергије 

заштита културног наслеђа • све интервенције на културним добрима и добрима под 
претходном заштитом се дефинишу у складу са условима 
надлежне институције за заштиту споменика културе. 

 
Планиране комерцијалне зоне и градски центри 
 
Пратећи комерцијални садржаји обухватају концентрације садржаја који омогућавају локално 
снабдевање и услуге у центрима месних заједница и главним улицама у новоизграђеним 
стамбеним зонама, али и садржаје који задовољавају потребе основног образовања, дечије 
заштите, основне здравствене потребе и потребе културе и забаве гравитирајућег 
становништва.    
Ови центри имају типичан садржај центара месних заједница који обухвата комерцијални део 
и део који задовољава јавне потребе локалног нивоа. Комерцијалне намене могу бити у 
приземљу док су на спрату могуће јавне намене (библиотека, вишенаменска сала). Пожељан 
је континуитет трговачких радњи и занатских локала у приземљу.  
Комерцијална  зона је планирана линијски дуж Миријевског булевара и  Вишњичке улице.  
Предметно подручје планира се за изградњу комерцијалних садржаја у зони средње 
спратности  (зона К2) и као зона пратећих комерцијалних садржаја (зона К4)  
 
Комерцијални садржаја у зони средње спратности  (К2) планирани су у зонама 
трансформације напуштених привредних комплекса (’’Памучни комбинат’’ и ’’Партизански 
пут’’), односно дуж Миријевског булевара и Вишњичке улице. 
 
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  У ЗОНИ КОМЕРЦИЈАЛНИХ САДРЖАЈА У ЗОНИ 

СРЕДЊЕ СПРАТНОСТИ  (К2) 

основна намена површина • комерцијални садржаји  
 

компатибилност намене • са комерцијалним садржајима су компатибилни комплекси јавних 
служби, верски комплекси, као и остале компатибилне намене у 
складу са Табелом ,,Компатибилност намена“ у поглављу 5. 
Планирана намена површина, тачка 5.1. 

• на парцели се може градити и само вишеспратна колективна 
гаража  

• однос основне и компатибилне намене је дефинисан у односу мин. 
51% : макс. 49%  

• општа правила и параметри за све намене у зони су исти 

индекс заузетости парцеле • индекс заузетости („З“) на парцели је  до 70%  
• индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15% 

 

индекс изграђености 

парцеле 

• индекс изграђености („И“) на парцели је  до 3.0 

• индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан до 15% 
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висина објекта • максимална висина венца објекта је 19.0 m (максимална висина 
слемена објекта је 23.5 m), што дефинише оријентациону 

планирану спратност П+4+Пк/Пс. 

Максимална висина објеката (у односу на ширину улице): 
• у постојећим изграђеним блоковима  1.5 ширина улице 
• у новим блоковима 1.0 ширина улице 
• уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, 

меродавно је растојање између грађевинских линија 

услови за слободне и зелене 

површине 

• проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 30% 
• минимални проценат зелених површина у директном контакту са 

тлом (без подземних објеката и/или делова одземних објеката) 
износи 10% 

решење паркирања • паркирање решити на парцели изградњом гараже или на 
отвореном паркинг простору у оквиру парцеле, према 
нормативима дефинисаним у поглављу 3.1.1 Правила грађења 
саобраћајне мреже 
 

минимални степен 

опремљености комуналном 
инфраструктуром  

• нови објекат мора имати прикључак на водоводну и 
канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону 
мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни 
извор енергије 

заштита културног наслеђа • све интервенције на културним добрима и добрима под 
претходном заштитом се дефинишу у складу са условима 
надлежне институције за заштиту споменика културе. 

 
Зона пратећих комерцијалних садржаја (зона К4) планирана је линеарно на јужном делу 
предметног подручја а уз Миријевски булевар.  
 
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ ПРАТЕЋИХ КОМЕРЦИЈАЛНИХ 

САДРЖАЈА (К4) 

основна намена површина • комерцијални садржаји  

• станице за снабдевање горивом 

компатибилност намене • са комерцијалним садржајима су компатибилни комплекси јавних 
служби, верски комплекси, као и остале компатибилне намене у 
складу са Табелом ,,Компатибилност намена“ у поглављу 5. 
Планирана намена површина, тачка 5.1., осим површина за 
становање 

• однос основне и компатибилне намене у зони је дефинисан у 
односу мин. 80% : макс. 20%  

• на појединачним грађевинским парцелама у оквиру ове зоне, 
компатибилна намена може бити доминантна или једина  

• општа правила и параметри за све намене у зони су исти 

индекс заузетости парцеле • индекс заузетости („З“) на парцели је  до 80%  

индекс изграђености 
парцеле 

• индекс изграђености („И“) на парцели је до 2.0 

 

висина објекта • максимална висина венца објекта је 12.0 m (максимална висина 
слемена објекта је 16.0 m), што дефинише оријентациону 
планирану спратност П+2. 

• за станице за снабдевање горивом висина надстрешнице се 
одређује у складу са технолошким потребама. 

услови за слободне и зелене 
површине 

• проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 20% 
• минимални проценат зелених површина у директном контакту са 

тлом (без подземних објеката и/или делова подземних објеката) 
износи 5% 

решење паркирања • паркирање решити на парцели изградњом гараже или на 
отвореном паркинг простору у оквиру парцеле, према 
нормативима дефинисаним у поглављу 3.1.1 Правила грађења 
саобраћајне мреже 

минимални степен 
опремљености комуналном 

инфраструктуром  

• нови објекат мора имати прикључак на водоводну и 
канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону 
мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни 
извор енергије 

заштита културног наслеђа • све интервенције на културним добрима и добрима под 
претходном заштитом се дефинишу у складу са условима 
надлежне институције за заштиту споменика културе. 
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Површине осталих намена у заштитној зони далековода 
 
У заштитној зони далековода прецизне намене ће се утврдити тек након остварене сарадње 
са свим релевантним институцијама.  
 
7.2. Предлог основних урбанистичких параметара и процена планиране БРГП 
 

НАМЕНА ПОВРШИНА 
постојеће 

(ха) 
% 

планирано 
(ха) 

% 

површине за становање      23.91         35       23.17       34 

зоне мешовитих градских центара         /         /       10.64      16 

површине комерцијалних садржаја 
 

      8.3         12.5         6.3       9.3 

површине привредне зоне      16.8         24.5         /      / 

површине за објекте и комплексе јавних служби 
( ОШ, ПУ...)                                                                             

        /         /         1.5 
     

     2.2   

мрежа саобраћајница        3.0         4.5       12.6     18.2 

зелене површине и шуме       3.8         5.5         5.6      8.2 

саобраћајне површине       4.3         6.3         4.3      6.3 

водене површине       2.2         3.2         3.9      5.8 

неизграђене површине      5.79         8.5           /  

УКУПНО     68.1ха       100       68.1ха      100 

Табела биланса предложених намена површина (оријентационо) 

 

  
ПОСТОЈЕћЕ 

(оријентационо) 

УКУПНО 

ПЛАНИРАНО 
(пост.+ново) 

(оријентационо) 

површина плана 68.1ха 68.1ха 

БРГП становања 119500м2 579750м2 

БРГП мешовитих градских центара / 266000м2 

БРГП комерцијалних садржаја   33500м2 157500м2 

БРГП објеката и комплекса јавних служби  
 

/      6600м2  

БРГП саобр. пов/компл.ГСП     8700м2   8700м2 

привредне зоне 
 

          74000м2 / 

БРГП укупно  235700м2 1018550м2 

бр. станова 1593  7932  

 бр. становника            4620             23003  

Табела процењене планиране БРГП       

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
          ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕРЕГУЛАЦИЈЕ  
                  (“Сл.лист” бр. 11/16) 

Намена Зона 

"И"  /  "З"                                   
индекс 
изграђ. 

/ 
заузетост
и парцеле 

"С"  макс.  
спратност / 
"Н"  макс. 

висина 

мин. % 
зелених  
површи

на 

"И"                                     
макс.  

индекс 
изграђеност
и парцеле 

 

"З"                                      
макс. 

индекс 
заузетост
и парцеле 

"С"  макс.  
спратност 

мин. % 
зелених  

површина 

Површине за 
становање 

С7       60 П+4+Пк/Пс      40        2.8       60 П+4+П/Пс        40 

 
С10 

        30 према  
прим.зони  

према  
прим.зони 

према  
прим.зони 

      
       30   

Површине за 
комерц. садржаје 

К2       70 П+4+Пк/Пс      30        3.0       70 П+4+Пк/Пс        30 

К4       80 П+2      20        2.0       80 П+2        20 

Зоне мешовитих 
градских центара 

М4       60 П+8+Пк/Пс      40        5.0       60 П+8+Пк/Пс        40 

М5       60 П+4+Пк/Пс      40        2.5       60 П+4+Пк/Пс        40 

Површине за објекте 
и комплексе јавних 
служби 

ОШ        /     П+2        30 

ПУ        /     П+1          40 

        

Табела предложених основних урбанистичких параметара и параметара ПГРа 
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У фази Нацрта плана прецизно ће се одредити биланси планираних површина, урбанистички 
параметри на нивоу зоне и парцеле као и планирани капацитети изградње. 
 
 
8. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА 
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 
Очекивани ефекти планирања су: 

- Повећање атрактивности подручја, амбијенталних вредности, стандарда 
становања. 

- Заокруживање просторно-функционалне и обликовне трансформације (овог дела 
града). 

- Урбо-економска обнова, реконструкција и трансформација предметног подручја 
    коју покреће додатна или нова изградња на овом подручју. 

- Опремање предметног подручја објектима комуналне, саобраћајне и социјалне 
инфраструктуре. 

- Реализацијом плана, пре свега недостајуће инфраструктурне мреже, и 
спровођењем мера заштите, очекује се смањење притиска на чиниоце животне 
средине; 

- Очекују се позитивни ефекти у погледу заштите животне средине и здравља 
становника, јер ће се пре привођења планског подручја планираним наменама, 
изршити санација и ремедијација у комплексима привредних и других делатности. 

- Рационалније коришћење природних ресурса и смањење негативних утицаја на 
животну средину применом енергетски ефикасне изградње. 

- Употпуњавање и унапређење важних градских визура и силуете града. 
- Повећање броја радних места. 
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Саставни део Елабората за рани јавни увид су и: 
 

II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ  

 
1. ШИРА СИТУАЦИЈА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА     Р 1: 5000 
2.  ПОСТОЈЕЋЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА     Р 1: 1000 
3.  ПРЕДЛОГ ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА    Р 1: 1000 
3.1. ПРЕДЛОГ ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА НА ОРТОФОТО  Р 1: 5000 
      СНИМКУ 
 

 

III ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

1. Одлука о изради Плана детаљне регулације  
2. Решење о неприступању изради Стратешке процене утицаја плана на животну средину 
3. Извод из ПГР грађевинског подручја седишта јединице локалне 

самоуправе – град Београд (целине I – XIX)    
4. Подаци о постојећој планској документацији 
5.  Програмски задатак и иницијативе  

 
 

 
 

 
 

 
 


