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I. REGULACIONI PLANOVI

Mešoviti gradski centri, površine javnih i/ili ostalih namena:

za sportske objekte i komplekse
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Predlog potencijalnih sadržaja: Elaborat za RJU
Parkovski, sportski, kulturni, edukativni, komercijalni
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Остварени капацитети

ПОСТОЈЕћЕ 

(оријентационо) 

УКУПНО ПЛАНИРАНО 

(пост.+ново) 

(оријентационо) 

Укупна површина Плана 46.7hа 46.7hа

БРГП површина за инфраструктурне објекте и комплексе 23 900m2 48 400m2

БРГП објеката и комплекса јавних служби 1420 m2 1500m2

          парковски садржаји / површине / 5500m2

          спортски садржаји / површине / 3000m2

          културни садржаји / површине / 15000m2

          едукативни садржаји / површине / 6250m2

          комерцијални садржаји / површине / 7500m2

Укупно површине јавне намене 25 320m2 87 150m2

БРГП површине за спортске објекте и комплексе 1420 m2 5000m2

Укупно површине јавне и/или остале намене 1420m2 5000m2

БРГП становања 3600m2 /

46 360                            

БРГП становања m2

29 640                             

БРГП комерцијалних 

садржаја m2

БРГП комерцијалних садржаја 10 294m2 /

Укупно површине осталих намена 13 894m2 76 000m2

УКУПНА БРГП 40 634m2 168 150m2

Број станова 50 464

Број становника 360 1350

Број запослених 340 1400

Површине јавне намене

Површине осталих намена

БРГП мешовитих градских центара (зона М1) /

Површине јавних и/или осталих намена

БРГП у оквиру Зелених површина
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CLEVER Cities projekat
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• Upitnik

• Radionice

• Sastanci

• Fokus grupe

• Obilasci terena

• Rani javni uvid ...
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Pravila uređenja
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• Plan generalne regulacije Beograda (2016)

• Plan generalne regulacije sistema zelenih

• površina Beograda (2019)
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Linijski park u Beogradu
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• Prirodom-inspirisana rešenja



www.clevercities.eu

9CLEVER Cities Belgrade presentation

I. STRATEŠKI PLANOVI:

Generalni urbanistički plan Beograda 2041

Mešoviti gradski centri, površine javnih i/ili ostalih namena:

za sportske objekte i komplekse
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Odluka o izradi Generalnog urbanističkog plana 

Beograda 2041 („Sl. list Grada Beograda“, br. 74/19), 

avgust 2019. godine

- Kvalitetno unapređenje upravljanja urbanim razvojem 

grada u domenu održivog korišćenja, uređenja, 

izgradnje i zaštite prostora...

- Nacrt u roku od 24 meseca
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Zelenilo u postojećem GUP-u do 2021.
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Ideje građana za GUP Beograda 2041.

- Konkurs za umetnike - izazovi

- Razgovori sa stručnom i širom javnošću

- Priče o dobrim praksama

- Predlozi rešenja (stručne grupe)
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Upitnik o značaju gradskog zelenila:
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I. EKOLOŠKI INDEKS

Mešoviti gradski centri, površine javnih i/ili ostalih namena:

za sportske objekte i komplekse



АДАПТАЦИЈА КОМПАКТ ГРАДА НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ: 
ПРИМЕНА ЕКОЛОШКОГ МОДЕЛА У БЕОГРАДУ

КАРТИРАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ БИОТОПА БЕОГРАДА

(3. фаза ПРОЈЕКТА „ЗЕЛЕНА РЕГУЛАТИВА БЕОГРАДА“)



ПГР СИСТЕМА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА БЕОГРАДА 
(4. фаза ПРОЈЕКТА „ЗЕЛЕНА РЕГУЛАТИВА БЕОГРАДА“)

1. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
1.1. УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА

1.1.1. Заштита предела

1.1.2. Заштита природе

1.1.3. Заштита културних вредности

1.1.4. Заштита визура

1.1.5. Заштита животне средине

1.1.6. Заштита од елемент. и других већих непогода и 

просторно-плански услови од интереса за одбрану земље

1.1.7. Заштита земљишта од штетног дејства ерозије и 

бујица на сливовима водотокова

1.1.8. Инжењерско геолошки услови

1.1.9. Еколошке мере смањења утицаја климатских промена на град
1.1.10. Мере за повећање безбедности у јавним зеленим површинама

В) СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

СТУДИЈА „МОГУЋНОСТИ ПОВЕЋАЊА ЕКОЛОШКОГ ЕФЕКТА БИОТОПА НА ПАРЦЕЛИ (БЛОКУ) И ПОСТАВЉАЊЕ ЦИЉНОГ 
„ЕКОЛОШКОГ ИНДЕКСА” (ЕИ) КАО УРБАНИСТИЧКОГ ПАРАМЕТРА ЗА РАЗЛИЧИТЕ НАМЕНЕ И ТИПОВЕ ИЗГРАЂЕНОСТИ, А ЗА 
ПОТРЕБЕ ДЕТАЉНЕ ПЛАНСКЕ РАЗРАДЕ ” (5. фаза Пројекта „ЗЕЛЕНА РЕГУЛАТИВА БЕОГРАДА“)

• компактно изграђено градско ткиво

• мера оздрављења

• циљни еколошки индекс

• еколошки функционални простори - биотопи

• еколошки индекс (BAF, GF,…) као урбанистички параметар

• стандардизација управљања квалитетом животне средине
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Primena ekološkog indeksa?
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• Sistemska ili partikularna primena? 

• Fleksibilan urbanistički parametar za upotrebu u pojedinačnim regulacionim 

planovima?

• Na osnovu koje matrice (tipova biotopa i težinskih faktora) se računa (Studija 

„Mogućnosti...“)? Da li je tabela u PGR SZP primer, ili obrazac za primenu? 

• Da li ta matrica može da bude deo GUPa? Pa da se vrednosti propisuju za pojedinačne 

parcele /blokove?

• Ili deo Izmena i dopuna PGR-a građevinskog područja, ako se očekuje sistemska 

primena?

• Da li je do tada moguće isprobati neke dodatne urbanističke parametre za primenu 

prirodom-inspirisanih rešenja / za povećanje ekološkog efekta biotopa; npr. određeni 

procenat ozelenjenih krovova, u PDR-ovima? Naš predlog: PDR-a za Linijski park

• Nacrt Akcionog plana za zeleni grad - Aktivnost B2: Ozelenjavanje zgrada Q1 2022

• Da li to može da bude jedinstvena (gradska) Odluka, koja bi se sprovodila u 

kombinaciji sa sistemom urbanističkog planiranja?
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Primer jedinstvene odluke na nivou grada: London, 2018
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Za svaku privatnu izgradnju preko 10 stambenih jedinica: 0.4, 

i svaku komercijalnu izgradnju: 0.3.

Surface Cover Type Factor 

Semi-natural vegetation (e.g. woodland, flower-rich grassland) created on site. 1

Wetland or open water (semi-natural; not chlorinated) created on site. 1

Intensive green roof or vegetation over structure. Vegetated sections only. Substrate minimum settled depth of 150mm –
see livingroofs.org for descriptions.

0.8

Standard trees planted in natural soils or in connected tree pits with a minimum soil volume equivalent to at least two thirds 
of the projected canopy area of the mature tree – see Trees in Hard Landscapes for overview.

0.8

Extensive green roof with substrate of minimum settled depth of 80mm (or 60mm beneath vegetation blanket) – meets the 
requirements of GRO Code 2014.

0.7

Flower-rich perennial planting – see Centre for Designed Ecology for case-studies. 0.7

Rain gardens and other vegetated sustainable drainage elements – See CIRIA for case-studiesE. 0.7

Hedges (line of mature shrubs one or two shrubs wide) – see RHS for guidance. 0.6

Standard trees planted in pits with soil volumes less than two thirds of the projected canopy area of the mature tree. 0.6

Green wall –modular system or climbers rooted in soil – see NBS Guide to Façade Greening for overview. 0.6

Groundcover planting – see RHS Groundcover Plants for overview. 0.5

Amenity grassland (species-poor, regularly mown lawn). 0.4

Extensive green roof of sedum mat or other lightweight systems that do not meet GRO Code 2014. 0.3

Water features (chlorinated) or unplanted detention basins. 0.2

Permeable paving - see CIRIA for overviewJ. 0.1

Sealed surfaces (e.g. concrete, asphalt, waterproofing, stone). 0
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I. ZAKONSKI OKVIR

Mešoviti gradski centri, površine javnih i/ili ostalih namena:

za sportske objekte i komplekse



ЗАКОНСКИ ОКВИР И ЗЕЛЕНА ИНФРАСТРУКТУРА – НЕДАСТАЦИ И ПОТЕНЦИЈАЛИ

ЗИ је стратешки планирана мрежа природних 

и природи блиских подручја са специфичним

еколошким карактеристикама која је креирана 

и одржавана са циљем да пружи широког 

спектар услуга екосистема .
(Green Infrastructure (GI) — Enhancing Europe’s 

Natural Capital, European Commission, 2013)

ЗИ даје одговор на бројне изазове савременог друштва :
✓ адаптација и мере за митигацију климатских промена
✓ унапређење станишта, очување биодиверзитета и заштиту 

квалитета вода, земљишта и ваздуха 
✓ користи културних услуга екосистема (туризма, рекреације, 

естетских и духовних вредности…)

ЗИ је један од одговора на негативне 
ефекте урбанизације, промену климе и 
генерално погоршање животне средине



Зелена инфраструктура као појам још није успостављена у законодавству Републике Србије и не постоји системски приступ овој 
проблематици. 

У документима јавних политика на националном и локалном нивоу појам зелене инфраструктуре је почео да се појављује 
последњих година.

ЗАКОНСКИ ОКВИР И ЗЕЛЕНА ИНФРАСТРУКТУРА – НЕДАСТАЦИ И ПОТЕНЦИЈАЛИ

Национални ниво
✓ Стратегија одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030.године
Локални ниво
✓ Акциони план адаптације на климатске промене са проценом рањивости
✓ Програм заштите животне средине 

Постоји више закона и иницијатива који јесу или би требало да су у додиру 
са ЗИ, али код већине закона приступ ЗИ је парцијалан или је потпуно изостао. 

✓ Заштита природе, предела и биодиверзитета 
✓ Заштита животне средине (укључујући и законе у области вода, земљишта, ваздуха, буке и климе)
✓ Економија и одрживи развој (закони и политике у области пољопривреде, шумарства, туризма и енергетике )
✓ Планирање 
✓ Комунална и стамбена делатност
✓ Доступност информацијама и учешће јавности 



ДРУШТВЕНЕ МЕРЕ:
- образовање
- третман ЗИ као јавног добра
- финансијско-организационе 
мере
- друштвене акције

Прихватање Европске стратегије зелене инфраструктуре

Доношење стратегије зелене инфраструктуре на нивоу Републике

Израда закона о зеленој инфраструктури и допуна осталих закона који су у додиру са ЗИ

Израда одговарајућих подзаконских аката (правилника)

СТРУЧНЕ МЕРЕ:
- развој модела и 
типологија
- израда норматива
- развој метода и техника
- развој стандарда
- израда приручника

Израда локалних стратегија

Формирање локалних управа/дирекција за ЗИ

ЛОКАЛНИ НИВО

РЕПУБЛИЧКИ 
НИВО

ДРУШТВЕНИ И 
СТРУЧНИ НИВО

ЗАКОНСКИ ОКВИР И ЗЕЛЕНА ИНФРАСТРУКТУРА – НЕДАСТАЦИ И ПОТЕНЦИЈАЛИ





Интегрални приступ и потенцијал за развој

• Природном инспирисана решења као интегрални део одрживог планирања развоја

• Природа да се на посматра само као ограничење него и као развојни потенција

• Природом инспирисана решења као предмет анализе и варијантна решења

Закони и нацрти закона

• Закон о планирању и изградњи

• Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину 

• Нацрт Закона о климатским променама 

Природом инспирисана решења у Стратегији урбаног развоја

• Могу се везати за мере из Стратегије:

1.1.1 Иновације и развој нискоугљеничне, ресурсно ефикасне „зелене” економије

2.1.3 Урбана регенерација делова насеља

4.1.2 Примена зелене инфраструктуре
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Koliko EFIKASNO bi ovi "instrumenti" mogli da 

doprinesu zdravijem i zelenijem gradskom 

okruženju?
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https://www.menti.com/tc69jhhjhg

https://www.menti.com - Code: 50 33 67 5

https://www.menti.com/tc69jhhjhg
https://www.menti.com/


Čedo Maksimović (Imperial College, London)
Maja Lalić (Mikser, Beograd)  

euPolis has received funding from the European Union’s Horizon 2020 program
H2020-EU.3.5.2., under grant agreement No 869448.

Projekti euPOLIS i HEART
Misija, ambicija i impakt

Datum: 26. 02. 2021. 

Događaj:  TNOC Festival



Paradigma projekata i sistem monitoringa za kvantifikaciju uslova i efekata PIR



Ciljevi, principi, metodologija, očekivani rezultati

• Inovativno, integrealno, sistemsko planiranje sa prirodom inspirisanim 

rešenjima (PIR) – uvodimo prirodu da štiti nas, pa je tako i ona 

regenerisana, na bazi balansa estetske i zdravstvene komponetne

(zdravi i lepi gadovi),

• Numerička analiza i modeliranje interakcija između urbanih 

komponenti i servisa ekosistema ESS (identifikacija, kvantifikacija, 

optimizacija),

• Promena paradigme i faza inicijalnog (pred)planiranja sa postizanjem 

multidisciplinarnog konsenzusa o okvirnim multifukcionalnim 

rešenjima za „projektni zadatak“,

• Kvantifikacija inicijalnih uslova i efekata primenjenih PIR sa 

kriterijumom optimiziranog LCC sa dugotrajnom odgovornošću za 

funkcionalnu „stabilnost“ primenjenih PIR i 

• Suštinska primena principa participatornog planiranja.



HEART Projekat – Koncept i PIR
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Potencijal razvojno-istraživačkih projekata

CLEVER Cities NBS Roadmap

Mapa puta za primenu prirodom-inspirisanih rešenja

bellab.rs/mapa-puta
31
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Mešoviti gradski centri, površine javnih i/ili ostalih namena:

za sportske objekte i komplekse
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Hvala na pažnji!

Ana Mitić-Radulović

065 8535 299

ana.mitic-radulovic@ceus.rs
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