Просторни
План
Подручја
Посебне
Намене
НАЦИОНАЛНОГ
ФУДБАЛСКОГ
СТАДИОНА

ПРАВНИ ОСНОВ
Изради Просторног плана подручја посебне намене
Националног фудбалског стадиона приступило се
на основу Одлуке о изради Просторног плана подручја
посебне намене Националног фудбалског стадиона
(„Службени гласник РС“, бр. 86/2018) коју је донела
Влада Републике Србије, на основу Закључка, бр. 3517235/2018 од 30.07.2018. године и бр. 351-1565/2019
од 14.02.2019.године, којимa се утврђује да је Пројекат
изградње Националног фудбалског стадиона са
пратећим садржајима на територији градске општине
Сурчин пројекат од значаја за Републику Србију.
Просторни план је урађен у складу са одредбама
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник
Републике Србије", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 –
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука
УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и Правилника о
садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник
Републике Србије“, бр. 32/19).
Изради Просторног плана је претходила израда
Претходне студије оправданости, која је достављена
од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре и која је саставни део документације
Просторног плана.

ПЛАНСКИ ОСНОВ
•
•

•

•
•

Закон о Просторном плану Републике
Србије од 2010. до 2020. године
("Сл.гласних РС" бр.88/10)
Регионални
просторни
план
административног
подручја
града
Београда ("Сл. лист града Београда"
бр.10/04, 57/09, 38/11 и 86/18)
Уредба о утврђивању Просторног
плана
подручја
инфраструктурног
коридора аутопута Е-75, деоница
Београд – Ниш ("Сл. гласних РС" бр.
69/03 и 121/14)
Стратегија одрживог урбаног развоја
Републике Србије до 2030. године
Стратегија развоја спорта у Републици
Србији за период 2014-2018. године

ОБУХВАТ ПЛАНА
Подручје Просторног плана обухвата
део градске општине Сурчин, који
представља део Сурчинског поља
источно од Државног пут IA реда А1,
Обилазница Београда, између петље
Сурчин – југ (Јужни Јадран) и петље
Остружница
(према
Референтном
систему ЈП Путеви Србије).
Површина
обухваћена
Просторним
планом износи око 114 ha.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

ПРИНЦИПИ
ПРОСТОРНОГ
РАЗВОЈА
Основни принципи просторног развоја су:

•
•
•
•
•

Одрживи развој
Приступачност простора
Хоризонтална координација
Вертикална координација
Партиципација и учешће јавности

ЦИЉЕВИ
ИЗРАДЕ
ПЛАНА
Основни циљ развоја подручја посебне намене
је да се у складу са принципима одрживог развоја
плански дефинишу услови за реализацију
Националног фудбалског стадиона као савременог
мултифункционалног
објекта
намењеног
за
међународна такмичења од највећег значаја.
На основу основног циља издвојени су посебни
циљеви:
•
•
•
•

Доступност Националног фудбалског стадиона и
пратећих
садржаја
различитим
видовима
саобраћаја;
Опремање предметног подручја мрежом и
објектима комуналне инфраструктуре;
Заштита и уравнотежено коришћење природних
потенцијала и ресурса;
Смањење загађења и притиска на животну
средину.

КОНЦЕПЦИЈА
ПРОСТОРНОГ
РАЗВОЈА
Концепција просторног развоја се заснива на:
•
•
•

Законској регулативи у области спорта,
планирања и изградње;
Планским и осталим развојним документима;
Техничким препорукама и правилницима
међународних фудбалских организација (ФИФА
и УЕФА) који се односе се на инфраструктуру
фудбалских стадиона.

Концепција
Просторног
плана
je
заснована на визији Националног
фудбалског стадиона као стратешког
објекта за развој спорта и спортске
инфраструктуре у Републици Србији.
То подразумева да планирани објекат
мора испуњавaти све критеријуме и
стандарде које прописују међународне
фудбалске организације ФИФА и УЕФА,
а односе се на минимум категорију 4,
све у циљу одигравање великих и
значајних међународних утакмица као
што су финални мечеви европског и
светског
првенства
и
клупских
такмичења (Лига шампиона и Лига
Европе).

РЕГИОНАЛНИ ЗНАЧАЈ
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ
Регионални аспект развоја подручја посебне
намене се сагледава кроз могућности да
Национални фудбалски стадион са пратећим
садржајима буде генератор будућих промена у
окружењу, које су очекиване и које се могу
односити на:
•

•

•

Проширење
и
унапређење
постојеће
туристичке понуде Републике Србије и
Београда новим савременим објектом у
функцији спортског туризма;
Промоцију Београда и Републике Србије за
домаћина
и
организатора
великих
међународних фудбалских и других спортских
такмичења и културних манифестација;
Урбанизацију Сурчинског поља.

ПЛАНИРАНА НАМЕНА
ПОВРШИНА
Планиране површине јавних намена су:
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ:
- мрежа саобраћајница
- железница - ЖЕЛ
- терминус - ЈГТС
ПОВРШИНЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ ОБЈЕКТЕ И
КОМПЛЕКСЕ:
- главна мерно-регулациона станица – ГМРС/МРС
- постројење за пречишћавање отпадних вода - ППОВ
- канализациона црпна станица- КЦС
- сепаратор - СЕП
ВОДНЕ ПОВРШИНЕ
- мелиорациони канал - ВП
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
- заштитни зелени појас - ЗЕЛ
ПОВРШИНЕ ЗА СПОРТСКЕ ОБЈЕКТЕ И КОМПЛЕКСЕ:
- Национални фудбалски стадион - НФС
- Пратећи спортски садржаји – ПС

НАМЕНА ПОВРШИНА
површине јавнe наменe
саобраћајне површине
површине за инфраструктурне објекте и комплексе
водне површине
зелене површине
површине за спортске објекте и комплексе
национални фудбалски стадион
пратећи спортски објекти
укупно јавнe наменe
површине осталих намена
пољопривредне површине
укупно остале намене
УКУПНО У ОБУХВАТУ ПЛАНА

укупно планирано
(%)
(ha)
(оријентационо)

постојеће (ha)
(оријентационо)

(%)

16,2
/
8,2
/
/
/
/
24,4

14,2
/
7,2
/
/
/
/
21,4

55,0
3,8
7,5
1,1
46,6
31,8
14,8
114,0

48,2
3,3
6,6
1,0
40,9
27,9
13,0
100,0

89,6
89,6
114

78,6
78,6
100

/
/
114

/
/
100

РЕФЕРАЛНА КАРТА

ПОСЕБНА НАМЕНА ПРОСТОРА

РЕФЕРАЛНА КАРТА
ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ

НАЦИОНАЛНИ
ФУДБАЛСКИ
СТАДИОН
•

•
•
•

•

•

Национални
фудбалски
стадион
је
планиран као мултифункционални спортски
објекат намењен за међународна такмичења
од највећег значаја.
Национални фудбалски стадион се може
користити и за различите културне и др.
Манифестације (концерти, изложбе..).
Планирани
капацитет
Националног
фудбалског стадиона је до 60.000 гледалаца.
Планирани капацитет стадиона се може
реализовати са 52.000 сталних места, уз
могућност додавања 8.000 привремених места
за значајне догађаје.
У оквиру основне намене могући су и пратећи
садржаји из области образовања, културе,
здравства, као и комерцијални садржаји
(угоститељство,
трговина,
туризам,
пословање, забава…).
Заступљеност пратећих садржаја је до 20% од
укупне БРГП у комплексу, а максимално
20.000 m2.

НАЦИОНАЛНИ
ФУДБАЛСКИ
СТАДИОН
•

•
•

•

•

Планирани објекат Националног фудбалског
стадиона позиционирати тако да фудбалски
терен дужом страном буде оријентисан у
правцу север југ или северозапад-југоисток.
Максимални индекс заузетости на парцели
(„З“) је 30%.
Максимална висина планираног објекта
Националног фудбалског стадиона је 55 m и
дефинисана је као највиша кота кровне
конструкције у односу на коту приступне
саобраћајнице Нова 4.
Од пратећих јавних садржаја планирана је
реализација: спортске академије, спортског
музеја, изложбеног простора и галерије,
здравственог центра.
Планирани пратећи комерцијални садржаји
обухватају: пословни и канцеларијски простор,
конгресни простор, продавнице сувенира и
спортске опреме, тржни центар, салоне
забаве, ресторане, кафетерије и др.

СПРОВОЂЕЊЕ
ПЛАНА
Спровођење Просторног плана се врши
директно (непосредно) за све планиране
намене, изузев саобраћајне површине –
железница, за коју је обавезна даља
планска
разрада
кроз
израду
плана/планова детаљне регулације.

ПРИОРИТЕТНА
ПЛАНСКА
РЕШЕЊА
•
•
•
•
•
•

Насипање терена до коте максималног нивоа подземне издани у циљу заштите
од плављења;
Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода до прикључења на
планирани канализациони систем;
Изградња
електроенергетских
(ее)
водова
10
kV
од
постојеће
трансформаторске станице (ТС) 35/10 kV „Галовица“ до предметног подручја;
Изградња телекомуникационе (тк) канализације од постојеће тк канализације
изграђене дуж Улице Војвођанска до предметног подручја;
Изградња комплекса ГМРС/МРС "Национални стадион";
Изградња прикључног транспортног гасовода од постојећег транспортног
гасовода РГ 05-02 притиска р=50 бар до комплекса ГМРС/МРС“Национални
стадион“.

ХВАЛА НА
ПАЖЊИ!

