Његошева 84, 11000 Београд
www.beoland.com

Број:
Датум:

16947/6-09
24.03.2017.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Урбанистичко-архитектонски конкурс дела Мaкишког поља,
ГО Чукарица

КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ K-2/17

Београд, март 2017. год.
1/44

ОПШТИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
На основу чл. 38. став 5. тачка 2. и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број
124/12, 14/15 и 68/15), чл. 7. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл гласник РС“ број
86/15), Правилника о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко –
архитектонског конкурса („Сл. гласник РС“, број 31/15), Закључака градоначелника града
Београда број 350-8834/15-Г од 23.12.2015. године, Закључка градоначелника града Београда
број 350-1778/17-Г од 16.03.2017. године и Одлуке o покретању поступка јавне набавке бр.
16843/1-01 од 24.03.2017. године, као и на основу Уговора за стручну помоћ у организацији
урбанистичко – архитектонског конкурса дела Макишког поља, ГО Чукарица бр. 39001/2-01 од
22.06.2016. године склопљеног између Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу
Београда и Удружења архитеката Србије из Београда, Кнеза Милоша 7а, сачињена је
конкурсна документација за јавну набавку: Урбанистичко-архитектонски конкурс дела
Макишког поља, ГО Чукарица.
1.

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.,
11000 Београд, Његошева 84
ПИБ: 100293512
МБ: 07094094
Интернет страна Наручиоца: www.beoland.com
(у даљем тексту: Наручилац)

2.

Назив и адреса спроводиоца у организацији конкурса:
Удружење архитеката Србије, 11000 Београд, Кнеза Милоша 7а
ПИБ: 107128507
Интернет страна: www.u-a-s.rs

3.

Особа или служба задужена за контакт и адреса електронске поште:
Из Дирекције:
Маша Илић, дипл.просторни планер., контакт телефон: 011/36-00-541,
e-mail адреса: masa.ilic@beoland.com
Из Удружења архитеката Србије:
Ана Главички, секретар, контакт телефони: 011/32-30-059 и 011/3239-754;
e-mail адреса: sas-dab@eunet.rs

4.

Врста поступка јавне набавке:
Конкурс за дизајн

5.

Врста предмета јавне набавке: услуге

6.

Редни бр. набавке: K-2/17

7.

Предмет јавне набавке: архитектонске услуге; инжењерске услуге; услуге урбанистичког
планирања и пејзажне архитектуре; услуге техничког тестирања и анализа

8.

Назив и ознака из општег речника набавке:
71200000-0 (архитектонске и сродне услуге)
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9.

Опис конкурса
Отворени анкетни једностепени урбанистичко-архитектонски конкурс дела Макишког
поља, ГО Чукарица.

10. Циљ конкурса

Циљ израде конкурса јесте да се, на основу анализираних просторних ограничења, потенцијала,
потреба, трендова и захтева:
 дефинишу (реалне) развојне могућности простора и потенцијали;
 дефинишу зоне или целине према морфолошким, планским, амбијенталним и другим
карактеристикама за које се могу одредити правила грађења;
 преиспита и дефинише садржај и обухват јавног простора;
 преиспита простор и са свих других аспеката како би се ова локација, између Савске
магистрале, железничке ранжирне станице Београд и Улице Милорада Јовановића на
Чукарици, развила у нову урбану целину.
Изабрана решења биће основ за формулисање планског решења и израду урбанистичкопланске документације за предметно подручје.
11. Тип конкурса

 према праву на учествовање: конкурс је отворен.
 према циљу конкурса је анкетни.
 по степену спровођења: конкурс је једностепени.
12. Опис и задатак конкурса

Задатак конкурса је израда идејног урбанистичко-архитектонског решења дела
Макишког поља, ГО Чукарица, са свим елементима који се захтевају програмом овог
Конкурса.
Конкурсно решење подразумева, пре свега, формирање новог амбијента које
кореспондира са окружењем и представља ново тежиште у простору.
Предложена пројектантска и програмска решења осим што морају бити примерена
значају просторне позиције локације у контексту повезивања са окружењем, утемељена
на вредновању постојећих природних и функционалних значења овог простора, морају
задовољити и критеријуме засноване на економској вредности локације као најбоље
понуде за будући нову урбану градску целину.
У том смислу, потребно је, кроз анализу подручја са аспекта планиране урбанизације,
укључујући јавне садржаје и постојећу и планирану инфраструктурну изградњу, понудити
економски оправдана решења.
13. Услови за учешће на конкурсу

Право учешћа на конкурсу, у складу са чл. 7. став 1. тачка 2) Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл гласник РС“ број 86/15) и чл. 28 Правилника о начину и поступку
за расписивање и спровођење урбанистичко – архитектонског конкурса („Сл. гласник РС“,
број 31/15), имају физичка лица са стеченом високом стручном спремом из области
архитектуре без обзира на њихову територијалну припадност и њихове личне
особине или правна лица која именују лице са стеченом високом стручном спремом
из области архитектуре. Као доказ о захтеваном стеченом образовању учесник у
конкурсу доставља копију дипломе.
Учесници конкурса имају слободу да у своје тимове, по жељи, укључе стручњаке из
других струка који би својим стручним ставовима и знањима допринели унапређењу
конкурсних решења, као и студенте.
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Учесник на конкурсу не може бити лице које је непосредно ангажовано на припреми
и спровођењу Конкурса, односно уколико је у сродству или непосредно сарађује са
истим, као ни лице које је у управи или је запослено код органа који расписује
Конкурс.
Сваки учесник конкурса/понуђач који је званично преузео конкурсну документацију
стиче право учешћа на конкурсу.
Предајом рада сваки учесник/понуђач прихвата пропозиције овог конкурса.
Конкурсни рад мора бити достављен на време и на начин утврђен расписом конкурса.
Конкурсни рад мора бити израђен на начин техничко-обликовне обраде и садржати све
делове одређене расписом конкурса.
14. Састав жирија и известиоци:

Председник жирија
Милутин Фолић, дипл.инж.арх., Градски урбаниста
Чланови жирија:
Небојша Мињевић, дипл.инж.арх. – члан жирија
Joao Luis Ferreira, дипл.инж.арх., МArch – члан жирија
Борислав Петровић, дипл.инж.арх. – члан жирија
Марко Стојчић, дипл.инж.арх. – члан жирија
Заменик члана жирија:
Мр Ненад Крчум, дипл. просторни планер
Известиоци:
Ана Лазовић, дипл.инж.арх.
Др Милош Гашић, дипл.инж.арх.
Секретар жирија
Ана Главички, Удружење архитеката Србије
15. Обавезе Наручиоца према одлуци жирија

Наручилац ће прихватити сваку одлуку Жирија донесену у складу са ЗЈН,
Правилником и засновану на професионалним и етичким начелима рада.
16. Садржај конкурсне документације:

 Општи део конкурсне документације;
 Програм конкурса;
 Прилози уз програм – подлоге и пратећа документација (преузимају се од Удружења
архитеката Србије, на начин описан у тачки 17. став 2. конкурсне документације) која
садржи:
- Информационе графичке прилоге,
- Графичке дигиталне подлоге,
- Смернице надлежних институција,
- Изводе из актуелних планских докумената,
- Фотографије локација,
- Табеле – биланси капацитета по наменама и површинама и укупни биланси за
конкурсни обухват
Програм конкурса обухвата: повод и циљ израде конкурса, опште и посебне
карактеристике простора, конкурсни задатак - опште смернице и посебне програмске
услове, критеријуме за оцену радова и правила конкурса.
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17. Услови, начин и адреса преузимања конкурсне документације

Увид и преузимање Конкурсне документације, изузев пратеће документације
набројане тачком 16. алинеја 3, врши се на Порталу јавних набавки и на интернет
страници Наручиоца: www.beoland.com.
Конкурсна документација – Распис, укључујући и пратећу документацију набројану тачком
17. алинеја 3. преузимају се уз накнаду од Удружења архитеката Србије, Кнеза Милоша
7a/III, Београд, од 24.03.2017. сваког радног дана од 09.00 до 15.00 часова или се
могу наручити преко канцеларије Удружења архитеката Србије тел: 011/3230-059,
тел/факс: 011/3239-754, е-mail адреса: sas-dab@eunet.rs. На захтев учесника конкурсне
подлоге ће се слати препоручено поштом на захтевану адресу.
18. Конкурсни рокови

 Почетак конкурсног рока / датум оглашавања
24.03.2017.
Подлоге и документација Конкурса могу се преузети од Удружења архитеката Србије,
Кнеза Милоша 7а/III, Београд.
 Рок за постављање питања је до
8.05.2017.
Питања се могу постављати на е-mail адресу: sas-dab@eunet.rs.
Рок за одговоре на питања
15.05.2017.
Одговори Жирија на постављена питања ће бити објављена на Порталу управе за
јавне набавке, интернет страни Наручиоца и интернет страни Удружења архитеката
Србије у року од седам дана од истека рока за постављање питања. Исти ће бити
доступни на интернет страни Удружења архитеката Србије до истека рока за предају
радова.
 Рок за предају радова је
30.06.2017.
до 15,00 часова, без обзира на начин предаје (непосредно или поштом) у
просторијама Удружења архитеката Србије, Београд, Кнеза Милоша 7а/III.
 Објављивање резултата конкурса
28.07.2017.
Резултати конкурса ће бити објављени на интернет страни Удружења архитеката
Србије, интернет страни Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда и
Порталу управе за јавне набавке.
 Изложба конкурсних радова и јавна дискусија о резултатима конкурса биће
организована најкасније 60 дана након објављивања резултата конкурса.
 О термину за подизање ненаграђених конкурсних радова учесници ће бити
обавештени на сајту Удружења архитеката Србије.
19. Садржај конкурсног рада

Текстуални део
 Опис и образложење предложеног решења;
 Попуњене табеле дате у прилогу - Биланси капацитета по наменама и површинама и
укупни биланси за конкурсни обухват;
 Умањени графичким прилози на А3 формату.
Графички прилози
 Конкурсно подручје у ширем окружењу – стратешка питања функционалних и
просторних односа планираних структура и њихових релација са изграђеним подручјем
и морфологијом окружења
Шематски приказ намена, кретања, сагледавања и др.
Р=1:10000
Концептуални план – Ситуациони приказ основних карактеристика планираних
структура и њихових односа
Р=1:10000
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 Програмско-просторно решење конкурсног подручја
Технички план – диспозиција, садржаја и намена у простору, планирани капацитети,
њихове позиционе и димензионалне карактеристике, спратност изграђених структура,
функционални односи, саобраћајно и нивелационо решење, пешачка кретања и приказ
основних карактеристика партерног уређења са уређењем зелених површина
Р=1:3000
Композициони план - план физичких структура, план маса и њихових просторних
односа – Ситуациони приказ (са баченим сенкама), по сегментима у задатом систему
Р=1:3000
 Илустративно решење карактеристичне функционално просторне подцелине –
сегменти по избору конкурената (основе, пресеци, просторни приказ)
Р=1:500
 3Д прикази из задатих праваца
Сви горе наведени елементи и прилози конкурсног елабората, текстуални и графички
прилози наведеног садржаја, представљају обавезне делове конкурсног рада. Радови
који не садрже горе наведене и захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани.
 Остали графички прилози – по нахођењу.
20. Начин техничко-обликовне обраде конкурсног рада

Текстуални део
 Текстуално образложење на А3 формату доставити у 6 примерака.
 Текстуално образложење мора бити означено истом шифром као графички део од
пет бројева у горњем десном углу насловне стране, фонт Ariаl, Bold, 30.
 Језик конкурса је српски, текстови морају бити у фонту Ariаl величине 11 пункта.
Графички део
 Графички прилози се достављају на формату Б1, 100 x 70 см.
 Сви графички прилози морају бити означени шифром у горњем десном углу, фонт
Ariаl, Bold, 50.
 Графички прилози се каширају на пени од стиропора до 5мм дебљине.
Сви прилози, графички и текстуални, морају бити упаковани у непрозирну мапу у којој
мора бити и списак свих прилога и две затворене коверте (АУТОР и ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ).
На спољашњој страни мапа се означава само истом шифром рада од пет бројева, фонт
Ariаl, Bold, 50.
Kоверте сe означавају шифром у горњем десном углу.
 Коверта са назнаком "АУТОР" треба да садржи шифром означену и потписану Изјаву
конкурената и копију дипломе конкурената као доказ о захтеваном стеченом
образовању, висока стручна спрема из области архитектуре.
 Коверта са назнаком "ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ", садржи шифром означен списак са
именима чланова ауторског тима и сарадника и податке о адреси за контакт
(поштанској и e-mail) и броју контакт телефона.
Учесник може предати само један конкурсни рад. Конкурсни рад садржи само једно
решење и варијанте решења нису дозвољене.
Сви садржаји конкурсног рада: графички део, текстуални део, коверте, изјаве и мапа,
означавају се истом шифром.
Све прилоге, текстуалне и графичке, обавезно је доставити и у електронскоj форми, у
pdf формату, у резолуцији од 200dpi, на СD-у или на флеш меморији.
Техничко обликовна обрада конкурсног елабората према наведеном опису и захтеву,
димензији и броју примерака је обавезни садржај конкурсног рада. Радови који не
садрже горе наведене и захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани.
6 / 44

21. Критеријуми жирија за оцену радова

Поред поштовања и задовољења услова из програма и конкурсног задатка, те
усклађености конкурсног решења са датим урбанистичким условима и препорукама
Жири ће вредновати конкурсне радове на основу следећих општих критеријума:
 Карактер и квалитет новог урбаног идентитета подручја у контексту слике града.
 Дистрибуција намена и садржаја у простору, функционалност предложеног решења.
 Урбанистичко-архитектонско обликовање и амбијенталне карактеристике целине и
карактеристичних делова:
- Однос према ширем окружењу,
- Однос према непосредном окружењу и контактном подручју.
 Програмска и тржишна оправданост предложеног решења.
 Приступ у складу са принципима одрживости (еколошки и енергетски одржива
решења, очување и унапређење квалитета животне средине).
 Спроводљивост решења.
 Уверљивост аргументације – јасноћа саопштавања кроз графичке прилоге.
22. Врста и висина награда

Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 6 радова и уколико исти задовољавају
пропозиције конкурса доделиће се следеће награде у укупном износу нето наградног
фонда у износу од 2.688.000,00 динара, према следећој расподели:
 Прва награда
1.152.000,00 динара;
 Друга награда
768.000,00 динара;
 Трећа награда
384.000,00 динара;
 2 откупа по
192 000,00 динара.
Жири ће расподелу награда извршити у свему према одредбама Правилника , са
могућношћу и другачије расподеле награда у оквиру предвиђеног наградног фонда.
Наручилац се обавезује да ће исплату за изабране и награђене конкурсне радови
извршити према одлуци Жирија, а у складу са Конкурсном документацијом - расписом у
року од 45 дана од дана потврђивања Одлуке жирија од стране Наручиоца, односно 45
дана од дана пријема и овере фактуре код Наручиоца.
23. Правне и финансијске последице за врсту и висину награде и

услови заштите
ауторских права и преноса имовинских права аутора на Наручиоца
 Аутор конкурсног рада је учесник који је израдио конкурсни рад и тиме под својим
именом објавио ауторско дело чином предаје на конкурс. Ауторски тим
чине потписници конкурсног рада, коаутори, и тиме носиоци свих зајeдничких
ауторских права.
 Предајом конкурсног рада аутори (ауторски тим) уступа пренос свих имовинских
права аутора Расписивачу уколико је предметни рад награђен или откупљен.
 Награђени и откупљени радови могу се користити у целини или у деловима и кроз
израду планске и техничке документације биће прилагођени ситуацији на терену,
односно просторним и техничким могућностима и ограничењима.
 Наручилац нема обавезу ангажовања аутора као вршиоца израде планске и
техничке документације.
 Уколико је потребно и уколико постоји обострани интерес, Наручилац може
консултовати ауторе награђених и откупљених радова током даље разраде
пројекта, а аутори ће пружати консултантске услуге у потребној мери. Сваку
евентуалну сарадњу стране ће регулисати посебним уговором.
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 Аутори задржавају право на публиковање својих радова.
 Наручилац има права да користи све пристигле радове, да их публикује и
промовише резултате конкурса.
24. Садржај изјаве конкурената/понуђача

Конкурентом/понуђачом се сматра сваки учесник (аутор/ауторски тим) који је предао
конкурсни рад у складу са овим Расписом конкурса.
Садржај Изјаве конкурента/понуђача, обухвата следеће:
 Име и презиме (аутора/чланова ауторског тима; сарадника), адреса из л.к. и бр.
личне карте.
 Потписе аутора/чланова ауторског тима и сарадника.
 Изјава о прихватању услова конкурса и начину расподеле награда.
 Изјава о преносу свих имовинских права аутора.
 Изјава сагласности о евентуалној даљој разради конкурсног рада уколико је
награђен или откупљен.
 Изјава правног лица, уколико се исто појављује у својству учесника, о именовању
лица кojе испуњaвa стручнe и другe услoвe прeмa oвoм рaспису кoнкурсa, oднoснo
испуњава услове учeшћa нa кoнкурсу.
 Начин расподеле евентуалне новчане награде дате у процентима са подацима за
уплату за наведена лица (ауторе и сараднике).
 Изјаву о сагласности да се на изложби радова и у каталогу објави имe(на) аутора у
случају да није међу награђеним и откупљеним конкурсним радовима.
25. Језик конкурса

Српски језик.
26. Завршне одредбе у случају спора

У случају спора надлежан је редован суд према седишту Наручиоца.
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ГРАД БЕОГРАД
ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА
у сарадњи са Удружењем архитеката Србије

ПРОГРАМ
за отворени анкетни једностепени анонимни
урбанистичко-архитектонски конкурс дела Макишког поља, ГО Чукарица

март 2017.
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ПРОГРАМ
за отворени, анкетни, једностепени конкурс за урбанистичко – aрхитектонски конкурс
дела Макишког поља, ГО Чукарица
Расписивач /Наручилац/ конкурса
Град Београд – Дирекција за грађевинско земљиште, Његошева 84, Београд
www.beoland.com
Спроводилац конкурса
Удружење архитеката Србије, Кнеза Милоша 7/III, Београд
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ПРИЛОЗИ УЗ ПРОГРАМ – ПОДЛОГЕ И ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ КОНКУРСА
Предмет конкурса је урбанистичко-архитектонско решење дела подручја Макишког поља на
десној обали реке Саве, између Савске магистрале (Ауто-пут Београд Остружница), железничке
ранжирне станице Београд и Улице Милорада Јовановића на Чукарици. Укупна површина
подручја у обухвату конкурса је 680 hа.
Повод за расписивање конкурса је чињеница да се ово значајно подручје у средњој зони града,
уз Савску магистралу, данас потпуно неусловно користи, углавном као пољопривредно
земљиште, а за град представља изузетан функционални, просторни и инвестициони ресурс. Уз
то, померањем границе уже зоне заштите београдског изворишта у зону Савске магистрале, ово
подручје добија на значају и пуној актуелности.
Будући да је готово потуно неурбанизовано, одлучено је да се у урбанистичком планирању и
пројектовању дела Макишког поља, приступи кроз целовиту припрему и уз пуно креативно
учешће стручњака и целокупне јавности, као и уз могућност избора најбољег решења из што
шире и референтне понуде.
С тим у вези, а на основу Одлуке Градоначелника града Београда бр. 350-8834/15-Г од
28.12.2015. године расписује се овај отворени, анкетни, једностепени конкурс за урбанистичкоархитектонско решење дела Макишког поља, ГО Чукарица.
Конкурс се расписује ради провере просторних и функционалних капацитета локације и
прибављања предлога за што квалитетније урбанистичко – архитектонска решење којим ће се
дефинисати морфологија новопланиране изградње и њен однос са околином.
Циљ израде конкурса јесте да се, на основу анализираних просторних ограничења, потенцијала,
потреба, трендова и захтева:
 дефинишу (реалне) развојне могућности простора и потенцијали;
 дефинишу зоне или целине према морфолошким, планским, амбијенталним и другим
карактеристикама за које се могу одредити правила грађења;
 преиспита и дефинише садржај и обухват јавног простора;
 преиспита простор и са свих других аспеката како би се ова локација, између Савске
магистрале, железничке ранжирне станице Београд и Улице Милорада Јовановића на
Чукарици, развила у нову урбану целину.
Изабрана решења биће основ за формулисање планског решења и израду урбанистичкопланске документације за предметно подручје.
1.

2. ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА

2.1. Шире и непосредно окружење
Непосредно контактно подручје карактеришу различите просторно-амбијенталне целине, са
којима тренутно предметни простор готово уопште не кореспондира.
На блаже нагнутим падинама Макишког амфитеатра са северне и североисточне стране
локације, која је предмет конкурса, изграђена су пространа стамбена насеља у више
урбанистички организованих делова, различитог типа градње и разноврсних садржаја
комерцијалних и специјализованих централних делатности, спортско-рекреативних објеката и
центара, комуналних и других делатности локалног и ширег градског значаја. Као стамбена
насеља издвајају се: Чукаричка падина, Јулино брдо, Жарково и Беле воде. Сва ова насеља су
изграђене по посебним урбанистичким решењима, од краја шездесетих година прошлог века
до данас, тако да осим делова са породичном стамбеном изградњом, немају типизиране
регулације блокова. Посебна вредност овог градског подручја су велике зелене шумске и
спортско-рекреативне целине.
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Слика 1: Постојећи садржаји у окружењу
Насеље Чукаричка падина је вишепородично стамбено насеље са основним пратећим
садржајима (комерцијални садржаји, предшколска установа, црква), плански изграђено од
средине осамдесетих година прошлог века закључно са првом деценијом 21. века. Стилске
каратеристике, урбанистичке и архитектонске, типичне су за период изградње и зону града,
спратност стамбених објеката је П+6+Пк до П+10, спратност пратећих садржаја је П до П+1.

Слика 2. Насеље Чукаричка падина
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Јулинo брдо је насеље препознатљиво по 15 солитера, од којих највиши има 18 спратова.
Аутори насеља су архитектонски тим - Милан Лојаница, Предраг Цагић и Боривоје Јовановић, а
пројекат је изведен у периоду од 1967. до 1970. године. Аутори су за пројекат добили
Октобарску награду града Београда.
У време када је саграђено, представљало је прекретницу у урбанистичком планирању
стамбених насеља, веома интересантно решење у урбанистичком и пројектантском у смислу.
Временом, учесталим понављањем сличних облика зграда и у другим градским четвртима
средње и приградске зоне Београда, значај овог концепта је релативизован, односно постигнут
је утисак деперсонализованости и униформности.

Слике 3. Насеље Јулино брдо
Основна идеја о геометријском облику насеља су две параболе усмерене у супротним
правцима, са конкавним странама окренутим једна према другој. У оквиру њих, растављањем и
спајањем, визуелно су остварене готово спонтане структуре облика. Замишљено је да насеље
буде изоловано од возила, и у хоризонталном и у вертикалном смислу, с обзиром да возила
могу да пролазе само са спољашње стране насеља и на нижим котама, тако да у зони
доминирају пешаци. Врх Јулиног брда се налази на 124,23 mnv, у улици Поручника Спасића и
Машере. Солитери се могу видети са свих нижих делова Београда, нарочито са реке Саве. На
Јулином брду се налази хидротехнички чвор, као и резервоари који снабдевају водом центар
града.
Насеља Жарково и Беле воде су карактеристична породична насеља ниске спратности до
П+1+Пк, иницијално плански дефинисана и реализована, али деведесетих година прошлог века
у великој мери неплански и нелегално дограђивана, чиме су делимично трансформисана у зоне
вишепородичне становања, углавном ниског амбијенталног и физичког квалитета.

Слика 4. Насеља Жарково и Беле воде
Југоисточно од локације, која је предмет конкурса, је Ранжирна станица Београд, изграђена
шездесетих година прошлог века. 1970. Године је почела са радом, иако је до тада завршено
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тек 31% од пројектом дефинисаног посла. Пројектована је као тада најсавременија, са
прередном моћи од шест хиљада кола дневно, са 14 колосека у пријемном и 48 колосека у
ранжирно - отпремном парку. Када је пуштена у рад, станица још увек није имала просторије за
смештај маневарског и техничко - прегледног особља. 1980. године станица је добила свој
коначан изглед до када су реализовани и: локомотивски депо, постројење за намирење дизел
локомотива горивом, сервис локомотива и први информациони систем за праћење теретних
кола и, Укупна дужина колосека износи 70.224 m.
На подручју станице налази се чак 175 скретница и веома велики број сигнала.
1978. у склопу Ранжирне станице Београд изграђен је хотел "Железничар"са 74 двокреветне
собе и три апартмана и великим рестораном. Тај хотел је некада служио за смештај
железничких радника, а сада служи за смештај ученика Железничке техничке школе у Београду.
Ранжирна станица Београд je и данас једна од највећих у Југоисточној Европи и станица са
највише ранжирања теретних возова у Србији.
Будући капацитети и развојни планови за ову станицу биће дефинисани посебним планским
документом у складу са развојним програмом ЈП Железнице србије, имајући у виду да је
планирано измештање капацитета предузећа „Железнички интегрални транспорт Београд“ из
Савског амфитеатра у зону Ранжирне станице Београд у Макишу, у део планиран за
реализацију РТЦ Макиш и контејнерског терминала, са свим потребним инфраструктурним и
саобраћајним условљеностима.

Слика 5. Ранжирна станица Београд
Западно и северозападно од конкурсне локације, простире се други део Макишког поља, тзв.
Велики Макиш, између Савске магистрале и реке Саве, који се налази у ужој зони заштите
београдског изворишта и у коме није дозвољена изградња.
Велики Макиш, као подручје водоизворишта испресецан је густом мрежом мелиорационих
канала, који су и у функцији пољопривредне производње. Њих је потребно санирати на ширем
простору. Услови за коришћење водоизворишта Велики Макиша дефинисани су Решењем о
зонама санитарне заштите на административној територији града Београда за извориште
подземних и површинских вода која служе за водоснабдевање града Београда (бр. 530-0148/2014-10 од 01.08.2014. године).
Са становишта заштите подземних вода оптимално је пошумљавање макишког изворишта.
Садња квалитетних врста дрвећа, пре свега храста лужњака је, уз правилно газдовање, и
економски оправдана. У делу југоисточно од Великог Макиша планира се нова макишка шума
око пољопривредног земљишта и макишки обод на еродираном земљишту. На Великом
Макишу планирана је нова велика зелена површина, приобално зеленило уз савску обалу, као и
заштитно зеленило уз обилазницу.
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Слика 6. Алхеолошки локалитет
Постојеће приобално зеленило има статус трајног добра Београда, укључујући и један
археолошки локалитет у зони обилазнице, изван границе конкурсног обухвата.
2.2. Макишко поље
Подручје Макишког поља, у просторном погледу, у североисточном делу представља, спону
између стамбених насеља и будућег спортско рекреативног центра на северној страни
Макишког поља изнад Савске магистрале и обале реке Саве, а у југозападном делу представља
спону два важна саобраћајна чвора, обилазног аутопута и ранжирне станице Београд. Као такав,
овај простор има изузетне потенцијале, утицај и значај за развој целокупне физичке структуре
Града. Добра саобраћајна приступачност значајна за високу концентрацију корисника,
неизграђеност, отворена могућност инфраструктурног опремања, комплементарни садржаји у
контактној зони и могућност функционалног повезивања са другим сегментима чине
атрактивност овог простора за будуће инвестиције.

Слика 7: Панорама Макишког поља са ранжирне станице ’’Макиш’
У постојећем стању, простор се у највећем делу користи као пољопривредно земљиште, делом
је шума, а уз Улицу Милорада Јовановића је мањи број, неплански изграђених, стамбених и
комерцијалних објеката, док се уз Водоводску улицу налазе инфраструктурни објекти водовода
и канализациј, а на земљишту железнице изграђен је и и спортски терен – фудбалско
игралиште. Предметни простор пресецају и објекти инфрастуктурне мреже, канали и
далеководи, као и Железничка река и поток Париповац.
Својим положајем у односу на Савску магистралу, овај простор представља значајну локацију за
интегрисање постојећих и планираних садржаја.
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Слика 8: Панорама Макишког поља са Савске магистрале
3. ПОСЕБНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА

3.1 Саобраћајне карактеристике простора
Улична мрежа
На југозападној граници конкурсног обухвата налази се деоница државног пута IA реда А1, Нови
сад – Београд, Београд – Ниш, (раније део државног пута IA реда број 1 (Е-75,М1) аутопутска
обилазница око Београда, која се преко денивелисане раскрснице укршта са државним путем IБ
реда, (раније М19) - Савском магистралом.
Северозападну границу конкурсног обухвата чини Савска магистрала, која се на северосточном
делу повезује са Лазаревачким друмом и даље преко улице Милорада Јовановића до
раскрснице са Водоводском улицом са планираном саобраћајницом 1-I кoja треба да повеже
Чукаричку падину и државни пут IБ реда бр. 22 (раније М22,М1.9) - Ибарску магистралу.
Регулације ових саобраћајница дате су у пратећем графичком прилогу, као фиксни елементи.
Уличној мрежи унутар конкурсног обухвата припада и улица Боре Станковића у Макишу која део саобраћајног потеза Кружног пута на делу од Макиша до Лештана.
Са југоисточне стране конкурсног подручја је железничка пруга - део обилазне једноколосечне
пруге у функцији теретног саобраћаја и Ранжирна станица Београд, која је, преко тунела
„Кнежевац“ повезана са Топчидерском долином и железничком пругом у оквиру Београдског
железничког чвора.
3.1.1

Пешачки и бициклистички саобраћај
У оквиру предметног подручја, у постојећем стању, услови за пешачка кретања су
подстандардни, у великом делу и не постоје. Једина пешачка површина налази се у Улици
Милорада Јовановића, као тротоар у оквиру регулације саобраћајнице.
Уређен бициклистички саобраћај, у смислу бициклистичких стаза, не постоји ни у предметном
ни у контактном подручју.
3.1.2

3.2 Зелене површине
Предметно подручје се у постојећем стању користи као пољопривредне површине. У мањем
северном делу подигнута је шума, која припада шумском газдинству Макиш, које одржава ЈП
''Србијашуме''.
Ове шуме, као део екосистема алувијалних равни Макиша и Аде Циганлије и као вредан
биотоп, треба сачувати у највећој могућој мери.
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3.3 Водопривреда
У погледу заштите од спољних вода комплетна територија Макишког поља је угрожена од реке
Саве.
Одбрану од поплава на Макишком пољу, од таложнице па узводно до Остружнице чини насип
(стари Обреновачки пут) који је недавно реконструисан до Остружничког моста.
Макишко поље је низак терен формиран на котама 69,20mnm до макс 73,0mnm. Просечна кота
је на око 72,0mnm. С обзиром на свој висински положај његово одводњавање се врши путем
система мелиорационих канала који су повезани и гравитирају ка постојећој мелиорационој
црпној станици ''Макиш'', путем које се све воде из главног канала препумпавају у реку Саву.
Приликом планирања и изради планске и техничке документације задржати постојеће
критеријуме за објекте заштите од великих вода Саве.
Успостављени критеријуми заштитног система одбране од поплава приобаља Саве на подручју
Београда од утицаја ХЕ ''Ђердап'' у условима рада за коту 69,5mnm и више, су воде вероватноће
појаве једном у сто година коначан режим (Q1%), с' тим што додатна висина обезбеђује заштиту
и за повратни период од 500 до 1000 година (Q0,2%- Q0,1%). Меродавни рачунски ниво на ушћу
је 76,00mnm. Надвишење изнад меродавног нивоа велике воде за одбрамбене насипе поред
Саве 1,2m-1,5m, а за кејове 0,8m-1,2m.
Макишко поље је изворишна зона Београдског водовода и угрожено је дотоком атмосферских
вода са слива који гравитира према Макишком пољу и водама Железничке реке. Улога
Мелиорационих канала на Макишком пољу није само да брани поље од подземних вода
(снижава дренирањем њихов ниво) већ и да прикупи кишне воде које падну на Макишко поље
и слију се из залеђа, а евентуално су загађене и тиме спречи њихов продор у подземље које је
аквифер Београског изворишта.
Имајући у виду да је полазна поставка заштите изворишта спречавање дотока и изливања
загађених кишних вода у зону изворишта изграђени су следећи објекти:
- колектор Железник-Сава
- падински канал изведен је од ретензије на Жарковачком потоку, дуж обода Макишког
поља до водозахватне грађевине у Железничкој реци.
Од објеката заштите који су планирани , али нису изведени су:
- Ретензија за кишне воде на падинском каналу
- Ободни канал са везним каналом до Црпне станице на Сави, који је делимично изведен
Ободни канал се планира са десне стране пута Београд-Обреновац на око 50m од осовине
Савске магистрале, према Обреновцу. Везни канал је управан на саобраћајницу.
У мелиорационе канале не смеју се упуштати кишне воде без претходног пречишћавања.
Упуштањем вода у мелиорационе канале не сме се угрозити прописана друга класа квалитета
воде у каналима.
Нова каналска мрежа, као и одређивање водног земљишта постојећих канала који нису
спроведени у катастру парцела треба да буде предмет Планова детаљне регулације.
3.4 Инфрастуктура
Постојеће трасе инфраструктурне мреже у конкурсном обухвату, имају значај за снабдевање
ширег окружења и капацитет прилагођен потребама, њихово измештање подразумева
економски захтевну инвестицију, па у том смислу, представљају ограничавајући фактор за
урбанизацију предметног подручја.
Постојеће трасе инфраструктурних мрежа приказане су на прилогу: Ограничења за конкурсно
подручје, у делу Информациони графички прилози, у документацији конкурса.
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Заштита водоизворишта
Предметно подручје се налази у широј зони заштите изворишта, а Савска магистрала је граница
између шире и уже зоне заштите изворишта.
Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта
водоснабдевања („Службени гласник РС“ бр. 92/08), дефинисани су минимални услови у
погледу формирања и одржавања зона санитарне заштите, као и о мерама и ограничењима
које је неопходно спроводити у оквиру истих.
Кроз предметно подручје протиче Железничка река, десна притока Саве, изразито локалног
карактера, а значајна је за Београд јер протиче кроз Макишко поље, односно кроз ширу и ужу
зону санитарне заштите изворишта београдског водовода. Доњи ток реке, низводно од фабрике
"Иво Лола Рибар" уведен је у кишни колектор средином 2004. године, што смањује утицај на
извориште водоснабдевања.
3.4.1

Табела: Квалитет воде Железничке реке у периоду 2006-2010. година
Измењени параметри
Изван II
Број
У II класи
класе
Бактер и
Само
Само
Год
узетих
речних
речних физичкохе физичкохе микроб
узорака
вода
вода
мијски
мијски
2006
10
Ø
10
7
3
Ø
2007
10
Ø
10
8
2
Ø
2008
10
Ø
10
10
Ø
Ø
2009
10
Ø
10
8
2
Ø
2010
10
Ø
10
6
4
Ø
Запажа се да је река већ годинама константно веома загађена, посебно у физичко-хемијском
погледу, док је санитарно-микробиолошко загађење нешто мање. Санитарне отпадне воде
перманентно угрожавају овај водоток, а повремено га, при неповољним хидролошким и
климатолошким условима и озбиљно деградирају. Кисеонички режим је поремећен, али
ситуација није катастрофална. Железничка река је по садржају органских материја и нутријената
међу најзагађенијим притокама Саве на подручју Града.
3.5 Геолошке карактеристике подручја
Простране алувијалне равни Саве у Макишу представљају и најниже делова терена са котама у
границама од 70 до 74 mnv испресецане густом мрежом канала за одвођење сувишних вода.
Садашњи изглед површине терена је у извесној мери и последица антропогеног деловања
обзиром да су урбанизацијом терена савремени геодинамички процеси делимично
заустављени. Ипак велики део који је под заштитом и који је под шумом сачуван је у
природном стању и на њему се јасно могу уочити последице савремених геолошких процеса.
У морфолошком погледу истраживани терен највећим делом изграђују брежуљкасте падине
различитог нагиба дуж Топчидерске реке, Топчидера, Кошутњака и Раковице. Најмаркантнији
морфолошки облици су: алувијална зараван Топчидерске реке ширине од 50 до 300 м и
алувијална раван Саве са Адом Међицом, Адом Циганлијуом, обалу између Чукаричког рукавца
и Радничке улице и део обале између Савског језера и Савске магистрале (Макишко поље) као
најнижи део терена у распону апсолутних кота 70-74 мнв. и Кошутњак, као хипсометријски
највиши део терена (Кнеза Вишеслава у делу код Филмског града – кота 217).
Примарни морфолошки облици настали после повлачења терцијарног језера су накнадно
делимично промењени, замаскирани и ублажени таложењем релативно дебелог квартарног
покривача, који се састоји од лесних и делувијалних наслага неуједначене дебљине које
покривају нај већи део целине. Река Сава је својим радом и током, формирала алувијалне
наслаге поводња, корита и мртваја. Ерозија, али и антропогени утицаји (грађевинском
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делатношћу и планирањем терена) морфологија је делимично измењена. То се превасходно
односи на делове терена где су изградјени спортски терени, стамбени објекти и сл. тако да је
површина терена у зони објеката каскадно планирана у виду косина и платоа.

Слика 9. Извод из Инжењерскогеолошке карте
Реон II B2 –обухвата терен са котама у распону од 71,00-73,50мнв. Ниво подземних вода је на
дубини од 1,5 – 2,0m од површине терена.
Рејон III B3 – обухвата делове алувијалних равни испод коте 72,00 мнв, делове терена са котама
у у распону од 69,5-71,5мнв. Ниво подземне воде се креће у распону од 0,5-1,5m. Условност
рејона је у насипању терена до коте 72.00 -72,50 mnv или изради дренажних система.
Геолошка грађа истраживаног терена која је веома сложена а то је превасходно последица
сложених услова седиментације и интензивних тектонских покрета који су захватали предметно
подручје.
Од квартарних творевина присутни су алувијални наноси Саве и Топчидерске реке и барски
седименти. Алувијон Саве је састављен претежно од пескова са примесама глиновите и
алевритичне компоненте. У алувијалним равнима присутне су депресије у којима се
седиметација барских седимената рецентан процес. Седименти су углавном песковити
алеврити. Депресије представљају мртваје и старе меандре углавном Саве.
Простор Макишког поља је дефинисан као ужа и шира зона санитарне заштите изворишта
Београдског водовода.
Карстна издан на простору Бановог брда и Жаркова располаже са резервама вода не малог
значаја. Ова издан је покривена урбаном зоном која у великој мери отежава њено
прихрањивање од атмосферских падавина. Воде карстне издани су доброг квалитета. На
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простору постоје могућности за коришћење подземне воде и као једног вида обновљиве
енергије као и коришћења топлоте из земљине коре.
3.6 Актуелна планска документација на подручју конкурсног обухвата
Плански основ за подручје обухвата конкурса је садржан у Плану генералне регулације
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд целине I-XIX (у
даљем тексту ПГР Београда).
ПГР Београда
Према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне
самоуправе – град Београд (целине I - XIX), , предметно подручје налази се у целини XII – Ада
Циганлија, Макиш.
Простор у границама обухвата конкурса, намењем је за комерцијалне садржаје (зона К2),
мешовити градски центар (зоне М4 и М5), јавне службе, шуме, заштитни зелени појас, водне
површине (Железничка река, Поток Париповац и отворени мелиорациони канали),
инфраструктурне површине (ППВ „Беле воде“ и ЦС „Беле воде 1 и 2“), железнице и саобраћајне
површине.
3.6.1

Слика 10. Извод из ПГР Београда
Преглед површина планираних намена у оквиру конкурсног подручја дат је графички
конкурсној документацији – I ИНФОРМАЦИОНИ ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ.
Спровођење
У смерницама за спровођење ПГР-а Београда подручје обухвата конкурса дефинисано је за
обавезну израду плана детаљне регулације.
С обзиром на неизграђеност предметног подручја, као и на значајне капацитете које је могуће
планирати, основни циљ расписа конкурса је провера просторних и функционалних капацитета
локације и прибављања предлога за што квалитетније урбанистичко – архитектонска решење
којим ће се дефинисати морфологија новопланиране изградње и њен однос са околином.
Изабрана решења биће основ за формулисање планског решења и израду урбанистичкопланске документације за предметно подручје.
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Потребни подаци – параметри, услови и смернице из ПГР-а Беграда, дати су у оквиру
поглавља 4 – Конкурсни задатак.
Изводи из ПГР-а Београда приложени су конкурсној документацији – IV ИЗВОДИ ИЗ АКТУЕЛНИХ
ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА.
3.7 Актуелни планови детаљне разраде у границама конкурског обухвата и у контактном
подручју
Подручје конкурсног обухвата одређено је у планском смислу различитим врстама планских
документата: плановима детаљне разраде – Плановима детаљне регулације, као и
преиспитаним Регулационим плановима и Детаљним урбанистичким плановима.
Важећи планови детаљне разраде у границама конкурсног обухвата и у контактном подручју:
 картографски број 1
ДЕТАЉНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ТРАСЕ И ДЕОНИЦЕ АУТО-ПУТА БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ ОД
ЧУКАРИЦЕ ДО ОСТРУЖНИЦЕ, Службени лист града Београда бр. 22/71
 картографски број 2
ДЕТАЉНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЈУ ЖАРКОВАЧКОГ ПОТОКА, Службени лист града
Београда бр. 2/92,
 картографски број 3
ДЕТАЉНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН "ЧУКАРИЧКА ПАДИНА", Службени лист града Београда бр.
29/86, 3/92, 16/92
 картографски број 4
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН САОБРАЋАЈНИЦЕ I-I, Службени лист града Бограда бр. 3/98,
•
картографски број 5
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ДЕОНИЦЕ АУТОПУТА Е-75 И Е-70 ДОБАНОВЦИ - БУБАЊ ПОТОК, Службени
лист града Београда бр. 13/99
 картографски број 6
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ЖАРКОВУ - "ЈУЛИНО БРДО", Службени лист
града Београда бр. 34/09
 картографски број 7
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОЛЕКТОР ЖЕЛЕЗНИК САВА СА МЕЛИОРАЦИОНИМ КАНАЛИМА,
Службени лист града Београда бр. 11/11
 картографски број 8
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „АДА ЦИГАНЛИЈА“, Службени лист града Београда бр. 65/16
 картографски број 9
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МРЕЖЕ ВАТРОГАСНИХ СТАНИЦА, Службени лист града Београда
бр. 32/13
Изводи из актуелне планске документације у контактној зони конкурсног обухвата као и
њихове границе, приложени су конкурсној документацији – IV ИЗВОДИ ИЗ АКТУЕЛНИХ
ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА.

4.

КОНКУРСНИ ЗАДАТАК

4.1 Предмет конкурса, опште смернице и препоруке
Предмет конкурса је урбанистичко-архитектонско решење дела подручја Макишког поља на
десној обали реке Саве, између Савске магистрале, железничке ранжирне станице Београд и
Улице Милорада Јовановића на Чукарици. Укупна површина подручја у обухвату конкурса је
680 hа.
Конкурсно решење подразумева, пре свега, формирање новог амбијента које кореспондира са
окружењем и представља ново тежиште у простору.
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Предложена пројектантска и програмска решења осим што морају бити примерена значају
просторне позиције локације у контексту повезивања са окружењем, утемељена на вредновању
постојећих природних и функционалних значења овог простора, морају задовољити и
критеријуме засноване на економској вредности локације као најбоље понуде за будући нову
урбану градску целину.
У том смислу, потребно је, кроз анализу подручја са аспекта планиране урбанизације,
укључујући јавне садржаје и постојећу и планирану инфраструктурну изградњу, понудити
економски оправдана решења.
За подручје дела Макишког поља, будући да је ниво терена у делимично испод коте 72.0 mnv и
у денивелацији у односу на Савску магистралу, обезбедити саобраћајну повезаност са
окружењем складу са саобраћајним условљеностима, а коту 72.0 mnv узети за меродавну за
заштиту од подземних вода.
Структуру планираних блокова, типологија и висине објеката унутар њих, однос учешћа
становања и комерцијалних, пословних и привредних садржаја, као и јавних и осталих
слободних површина, садржаја културе, спорта и других пратећих садржаја, остављени су на
избору конкурентима.
Саобраћајна ободна матрица, постојећа и планирана примарна инфраструктурна мрежа,
представљају фиксне елементе за конкурсно решење.
Поред успостављања подужних саобраћајница и везе са окружењем обезбедити и попречне
саобраћајне везе унутар конкурсног подручја. Пешачке и бициклистичке токове планирати у
складу са постојећим и планираним трасама у непосредном и ширем окружењу.
Препорука је да постојеће правце сагледавања и визуре из проширене границе сагледавања продор са Савске магистрале у једном правцу, као и продор са Ранжирне станице Београд,
односно будуће Саобраћајнице 1-1, у другом правцу треба афирмисати конкурсним решењем.
4.2 Програмски услови
Према ПГР Грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд
целине I-XIX намена површина за подручје дела Макишког поља је претежно мешовити
градски центри у зони више спратности (зона М4) и зони средње спратности (зона М5) и
комерцијални садржаји у зони средње спратности (зона К2).
У оквиру конкурсног обухвата, на подручју према ПГР-у Београда планираном за комерцијалне
садржаје у зони средње спратности (зона К2), површине се могу наменити и за садржаје
привредно-комерцијалне зоне (П2).
Површине мешовитих градских центара су оне у којима је планирана изградња комерцијалних,
пословних и стамбених објеката са пословним приземљем. Планирана намена укључује
садржаје: вишепородично становање, пословања, комерцијалне садржаје, комерцијалне
садржаје културе, забаве, спорта, хотеле, трговинске и угоститељске садржаје као и објекте
јавне намене.
Обавезни пратећи садржаји су намене социјалне инфраструктуе – дечије установе, основне
школе и дом здравља. Препоручени пратећи садржаји су установе културе (културни центар,
библиотека, позориште, биоскоп и сл. ), као и други садржаји јавне намене, које могу
предложити сами учесници конкурса.
Комерцијални садржаји обухватају широк спектар делатности пословања, трговине,
угоститељства, туризма, забаве, занатства, финансијских, интелектуалних, информатичких и
других услуга. Претежна намена комерцијалних садржаја обухвата следеће делатности и
објекте:
 трговине на мало (продавнице прехрамбене, непрехрамбене, специјализоване и
мешовите робе, мини, супер и хипермаркети, општи и специјализовани трговински
центри, бензинске станице и сл.);
 изложбено продајни простори (салони аутомобила, салони намештаја, галерије и сл.);
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трговина на велико (велепродајни објекти, дистрибутивни центри, складишта);
пословање (пословне и финансијске институције, представништва, привредна друштва и
агенције за пружање пословних, интелектуалних, информатичких и других услуга,
пословни паркови и сл.);
 угоститељство и туризам (хотели, пансиони, хостели, ресторани, туристичке агенције,
кафеи, кампови, марине);
 забаве и рекреације (фитнес и велнес центри, мањи рекреативни и спортски садржаји,
забавни паркови, планетаријуми, куглане).
 услужно занатство (личне услуге и услуге у домаћинству).
Због високог степена јавности и интензитета у коришћењу, комерцијални садржаји се често
комбинују и са другим компатибилним наменама (култура, образовање, управа, здравство,
спорт, становање, тргови, паркови, верски објекти итд.).
Привредно-комерцијалне зоне обухватају врло широк спектар привредних делатности почев
од мануфактурне и занатске производње, објеката саобраћајне привреде, преко складиштења,
продаје на отвореном, па до оних облика малопродаје који захтевају велике продајне просторе
типа хипермаркета. У привредно-комерцијалне зоне могу да буду укључени и објекти високо
комерцијализованих спортских активности или масовних облика забаве типа луна паркова.
Спратност планиране изградње, осим за намену Привредно - комерцијалне зоне, није
лимитирина. Могућа је изградња високих објеката уз услов поштовања критеријума за
одређивање локације високих објеката и међусобних одстојања.
Приземља објеката, оријентисана ка површинама у режиму јавног коришћења, треба наменити
за јавно доступне садржаје који подижу ниво атрактивности и квалитета коришћења простора
што пружа могућност за формирање активних микро амбијената.
4.2.1. Планирани капацитети изградње
Планирани капацитети изградње условљени су површином за изградњу, индексом
изграђености, степеном заузетости и односом становања и укупних комерцијалних и
пословних садржаја. Повећањем учешћа становања расте потреба за капацитетима
социјалне инфрастуктуре (предшколске установе, основне школе, примарна здравствена
заштита).
Преглед површина и капацитета у оквиру конкурсног обухвата дати су као ПРИМЕР, исказани
кроз урбанистичке параметре, ради лакшег сагледавања принципа прорачуна капацитета И
НИСУ ОБАВЕЗУЈУЋИ.
Истовремено (у делу 4.2.4. Урбанистичко – параметарске условљености и смернице) дати су и
нормативи за планирање капацитета садржаја јавне намене и социјалне инфраструктуре које
треба применити у односу на постигнуте капацитете у предложеном конкурсном решењу.
ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА У ОКВИРУ КОНКУРСНОГ ОБУХВАТА - ПРИМЕР
УКУПНА ПОВРШИНА КОНКУРСНОГ ОБУХВАТА
Површине за комерцијалне садржаје
 индекс изграђености до 3.0 за комерцијалне садржаје,
 индекс изграђености до 1.5 за привредно-комерцијалне
садржаје
Површина за мешовити градски центар
 оптимални однос делатност - становање је 51% : 49%, индекс
изграђености 2.5 до 5.0
Јавне службе, јавни објекти и комплекси и слободне јавне
површине
Шума

680.0 hа

264.0 hа

112.0 hа
14.0 hа
48.0 hа
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Заштитни зелени појас
Водне површине
Инфраструктурне површине
Железница
Саобраћајне површине

24.0 hа
12.0 hа
8.0 hа
16.0 hа
182.0 hа

ПРЕГЛЕД КАПАЦИТЕТА ИЗГРАДЊЕ У ОКВИРУ КОНКУРСНОГ ОБУХВАТА -ПРИМЕР
ПОСТОЈЕЋЕ
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ
УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ
СТАЊЕ
(оријентационо)
Конкурсни обухват
680 hа
680 hа
БРГП становања
(повећањем учешћа становања расте
600 m2
856 800 m2
потреба за капацитетима социјалне
инфрастуктуре)
БРГП комерцијалних садржаја
7000 m2
3 148 200 m2
(комерцијални + привредно – комерцијални)
БРГП јавних садржаја
0
73 800m2
Инфраструктурне површине
2000 m2
4000m2
БРГП укупно
9600 m2
4 082 000 m2
бр. стамбених јединица
12
10700
(просечан стан 80 m2, 2.9 становника/стану)
бр. запослених
(повећањем учешћа становања опада број
50
18240
запослених)
бр. становника
36
31 000
запослени + становници
86
49240
индекс изграђености за зону мешовитог
0.01
1.5-5.0
градског центра
индекс изграђености за зону комерцијалних
0.01
1.0-3.0
садржаја
индекс заузетости за зону мешовитог градског
0.01
30% - 60%
центра
индекс заузетости за зону комерцијалних
0.01
30% - 50%
садржаја
делатност / становањe за зону мешовитог
80%: 20%
51% : 49% - 80%:20%
градског центра
комерцијални садржаји / компатибилна
75%: 25%
100% : 0% - 0%:100%
намена за зону комерцијалних садржаја
густина становника
0.1 st/hа
280 st/hа
густина корисника простора
0.1 st/hа
130 st+zap/ha
4.2.2. Обавезе у формирању простора
- Дефинисати волуметрију и основне елементе нивелације и регулације (вертикалне и
хоризонталне) простора
- Урбанистичка решења конципирати на начин да нови идентите простора буде примерен
локацији како у смислу физичке структуре и амбијенталних целина тако и програмски кроз
избор намена и садржаја
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-

-

У оквиру предложеног решења посебну пажњу посветити отвореним јавним просторима:
дефинисати положај, димензије, катрактер и намену (трг, парк, променада...) јавног
простора, успоставити јасан међусобни однос јавног простора и објеката који га окружују
При позиционирању визура и реперних објеката водити рачуна о значају промене коју
урбанизација предметног подручја уноси у „слику“, непосредног и ширег окружења
Посебну пажњу при формирању просторног решења посветити везама са контактним
подручјем
У контексту окружења формирати пешачке, саобраћајне, архитектонске и друге везе
Формирати могућности и моделе међусобног повезивања слободностојећих објеката
(нивелационо, обликовно, третманом приземља...)
У зони аутопутске обилазнице планирати заштитни зелени појас у коме је забрањена
изградња зграда у ширини од 20m од регулационе линије.

4.2.3. Препоруке у формирању простора
- Садржаје у оквиру конкурсног обухвата предвидети примерено планираном карактеру
будуће стамбено – пословне, односно комерцијално - привредне зоне
- Повезивање интерне саобраћајне мреже са саобраћајним правцима контактног подручја
планирати у конктексту ширег подручја
- Функционалност интерне уличне мреже, пешачких комуникација и бициклистичких траса
ускладити са планираним садржајима
- При формирању концептуалног решења водити рачуна о еколошком аспекту: поштовати
мере заштите водоизворишта, постојеће и планирано зеленило (успостављањем
континуитета зелених површина чија структура и намена подржавају функције простора),
осунчаност и проветреност локације,
- Потребно је применити концепте који су штедљиви, еколошки оправдани и енергетски
економични
- Нормативи за паркирање су дати на основу ПГР-а Београда. Препорука је да се, нарочито у
зони комерцијалних садржаја, обезбеде већи капацитети за паркирање од норматививима
датих.
4.2.4. Урбанистичко-параметарске условљености и смернице
Према ПГР Грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд
целине I-XIX намена површина за подручје дела Макишког поља је претежно мешовити
градски центри у зони више спратности (зона М4) и зони средње спратности (зона М5) и
комерцијални садржаји у зони средње спратности (зона К2), ко и површина намењена за
јавне зелене површине - шуме.
Основ за формирање биланса капацитета по наменама и површинама и укупних биланса за
део Макишког поља је површина – 680 hа.
Намена мешовити градски центри у зони више спратности (зона М4) обухвата површину од око
98 hа у северном делу конкурсног обухвата између Савске магистрале, Улице Лазаревачки друм
и Улице Милорада Јовановића до раскрснце са Улицом Илије Ђуричића. Унутар тог подручја
планирано је заджавање постојеће квалитене шумске вегетације и уклапање у планирани
мешовити градски центар.

основна намена
површина

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ МЕШОВИТОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА
У ЗОНИ ВИШЕ СПРАТНОСТИ (М4)
мешовити градски центар
 мешовити градски центри подразумевају комбинацију
комерцијалних садржаја са становањем у односу
становање : пословање 0 - 80% : 20% - 100%
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компатибилност
намене

индекс заузетости
парцеле
индекс изграђености
парцеле
висина венца објекта

услови за слободне и
зелене површине

 у приземљу планиранираних објекта обавезни су
комерцијални садржаји
 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 прилогу
конкурсне документације
 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 („З“) на парцели је до 60%
 индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за
15%
 индекс изграђености („И“) на парцели је до 5.0
 индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан до
15%
 максимална висина венца објекта је 32.0 m изузетно 44.2 m
(максимална висина слемена објекта је 37.0 m, изузетно
48.0 m) у односу на највишу коту приступне саобраћајнице,
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
Дозвољена је изградња високих објеката уз задовољење
критеријума за избор локације за високе објекте. Високим
објектом сматрају се сви комерцијални, пословни и
стамбени објекти виши од 32 m.
 проценат слободних и зелених површина на парцели је
мин. 40%, од чега незастртих мин.15%

Намена мешовити градски центри у зони средње спратности (зона М5) обухвата површину од
око 15 hа у појасу од око 100 m дуж улице Милорада Јовановића од раскрснице са Улицом
Илије Ђуичића до раскрснице са Улицом Јосипа Дебељака.

основна намена
површина

компатибилност намене

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ МЕШОВИТОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА
У ЗОНИ СРЕДЊЕ СПРАТНОСТИ (М5)
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
 са мешовитим градским центрима су компатибилни
комерцијални садржаји из области трговине и услужних
делатности које не угрожавају животну средину и не
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индекс заузетости
парцеле
индекс изграђености
парцеле
висина венца објекта

услови за слободне и
зелене површине

стварају буку, као и остале компатибилне намене у складу
са табелом ,,Компатибилност намена“ у прилогу
конкурсне документације
 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 („З“) на парцели је до 60%
 индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за
15%
 индекс изграђености („И“) на парцели је до 2.5
 индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан
до 15%
 максимална висина венца објекта је 18.0 m (максимална
висина слемена објекта је 22.0 m) у односу на највишу
коту
приступне
саобраћајнице,
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
Дозвољена је изградња високих објеката уз задовољење
критеријума за избор локације за високе објекте. Високим
објектом сматрају се сви комерцијални, пословни и
стамбени објекти виши од 32 m.
 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%

Намена комерцијални садржаји у зони средње спратности (зона К2) обухвата површину од
око 264 hа између Савске Магистрале и ранжирне станице Београд. У оквиру ове површине
могуће је предвидети и зоне привредно-комерцијалних садржаја (П2).

основна намена
површина
компатибилност
намене

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ КОМЕРЦИЈАЛНИХ САДРЖАЈА У
ЗОНИ СРЕДЊЕ СПРАТНОСТИ (К2)
комерцијални садржаји
 са комерцијалним садржајима су компатибилни комплекси
јавних служби, верски комплекси, као и остале
компатибилне
намене
у
складу
са
табелом
,,Компатибилност намена“ у прилогу конкурсне
документације
 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
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индекс заузетости
парцеле
индекс изграђености
парцеле
висина венца објекта

услови за слободне и
зелене површине

основна намена
површина

компатибилност
намене

индекс заузетости
парцеле
индекс изграђености
парцеле
висина слемена
објекта

 индекс заузетости („З“) на парцели је до 50%
 индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за
15%
 индекс изграђености („И“) на парцели је до 3.0
 индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан до
15%
 максимална висина венца објекта је 18.0 m (максимална
висина слемена објекта је 22.0 m) у односу на највишу коту
приступне саобраћајнице, 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
Дозвољена је изградња високих објеката уз задовољење
критеријума за избор локације за високе објекте. Високим
објектом сматрају се сви комерцијални, пословни и стамбени
објекти виши од 32 m.
 проценат слободних и зелених површина на парцели је мин.
50%
 минимални проценат зелених површина у директном
контакту са тлом (без подземних објеката и/или делова
одземних објеката) износи 15%
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ПРИВРЕДНО –КОМЕРЦИЈАЛНИМ
ЗОНАМА (П2)
 привредно – комерцијалне делатности
 у оквиру површина за привредно комерцијалне делатности
дозвољена је изградња и привредних и комерцијалних
делатности, са учешћем појединачне намене до 100% на
грађевинској парцели
 са привредним делатностима компатибилне су су намене у
складу са табелом ,,Компатибилност намена“ у прилогу
конкурсне документације
 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 („З“) на парцели је до 50%
 индекс изграђености („И“) на парцели је до 1.5
 максимална висина слемена за објекте са корисном БРГП
18.0 m, са одговарајућим бројем етажа у односу на намену и
технолошке потребе.
 такође, дозвољава се да за поједине делове објекта
(реперне делове, куле, рекламне паное, посебне делове
конструкције или техничке инсталације...) висина слемена
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услови за слободне и
зелене површине

решење паркирања

минимални степен
опремљености
комуналном
инфраструктуром
заштита културног
наслеђа

до 24.0 m, али на површини од највише 1/3 од укупне бруто
грађевинске површине под габаритом објеката.
 за објекте који немају корисну БРГП максимална дозвољена
висина се одређује према технолошким потребама
 минимално под уређеним зеленим површинама је 20% од
чега су незастрте зелене површине минимално 10%.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА СВЕ ЗОНЕ
 паркирање решити на парцели изградњом гараже или на
отвореном паркинг простору у оквиру парцеле, према
нормативима дефинисаним у тачки 4.2.6 Смернице и
препоруке за саобраћајне површине
 нови објекат мора имати прикључак на водоводну и
канализациону мрежу, електричну енергију,
телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну
мрежу или други алтернативни извор енергије
 све интервенције на културним добрима и добрима под
претходном заштитом се дефинишу у складу са условима
надлежне институције за заштиту споменика културе.

Уколико се планирају локације за високе објекте потребно је узети у обзир следеће
критеријуме:
a) Урбанистичко архитектонски критеријуми
а.1. Однос према контексту и карактеристикама окружења,
а.2. Подобност физичких карактеристика локације за изградњу високих објеката,
а.3. Допринос јавном простору и простору за јавно коришћење у окружењу,
а.4. Допринос урбаној трансформацији непосредног или ширег окружења,
а.5. Допринос заштити визура и културно-историјског наслеђа.
б) Саобраћајни критеријуми
б.1. Саобраћајна приступачност,
б.2. Обезбеђење јавног превоза у гравитационој зони од 400m (петоминутна пешачка
изохрона),
б.3. Паркирање,
б.4. Утицај објекта на функционисање саобраћаја на околним саобраћајницама,
в) Инжењерско-геолошки критеријуми
г) Критеријуми заштите животне средине
д) Безбедносни критеријуми
ђ) Могућност прикључења на мрежу инфраструктуре.
4.2.5. Нормативи за јавне садржаје, објекте и комплексе
Имајући у виду постојеће стање капацитета објеката и комплекса јавних служби у окружењу
(предшколске установе, основне школе, здравствене установе, установе социјалне заштите), за
планирани број становника у обухвату конкурса потребно је планирати нове јавне садржаје
социјалне инфраструктуре из области:
 предшколске установа,
 основне школе
 примарне здравствене заштите
као и нове садржаје из области културе.
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Предшколске установе
У односу на планирани број становника, планирати оквиран број деце предшколског узраста у
укупној популацији од око 10.5% од броја становника.
За боравак деце у предшколским установама потребно је обезбедити упис 70% од укупног броја
деце предшколског узраста у оквиру конкурсног обухвата.
Саставни део функције је озелењавање комплекса, могуће је озелењавањем крова и
формирање допунског простора намењеног боравку и игри деце на крову, уз поштовање свих
безбедносних стандарда.
Нормативи за ПУ
Површина комплекса ПУ
БРГП објекта ПУ
Максимални капацитет
Спратност
Паркирање

15-25 m² / по детета
6,5-7,5 m² / по детету
270 деце
максимална П+1
1ПМ на 3 запослена/ или 1 групу/ или 100m2 НГП за
предшколске установе; ван припадајуће парцеле у
регулацији саобраћајнице

Изузетно је могућа промена урбанистичких параметара у погледу норматива површине
комплекса по детету, која у централној зони града може бити и мања од планом дефинисаног
(али не мања од 8,0m2/детету).
Основне школе
У односу на планирани број становника, планирати оквиран број деце школског узраста (7 до 14
година старости) у укупној популацији од око 10% од броја становника.
Потребно је обезбедити капацетете основних школа за упис 100% од укупног броја деце
школског узраста у оквиру конкурсног обухвата.
Потребна величина земљишта за основну школу одређује се у зависности од капацитета школе,
односно броја ученика у школи. Укупна величина потребног земљишта за основну школу
износи 22 - 25m² по једном ученику у једној смени, али не може бити мања од 0,50ha за
издвојена одељења основне школе и самосталне непотпуне основне школе, односно 1,00ha за
потпуне основне школе. Само изузетно, у густо изграђеним деловима насеља, минимум
земљишта може бити умањен за једну петину под условом да у близини школе постоје
отворене зелене површине и/или спортски терени које школа може користити.
Нормативи за ОШ
Површина комплекса ОШ
Површина комплекса ОШ
БРГП објекта ОШ
Капацитет
Спратност
Паркирање

20-25 m² / по ученику
1,5 m² до 3,0 m²/ становнику гравитирајућег подручја
6,5-7,5 m² / по ученику
24 - 40 одељења
(30 ученика у одељењу)
максимална П+2 , изузетно П+3
1ПМ на 6 запослених/ или 1 учионицу за основне
школе; 10% потребног броја ПМ у оквиру припадајуће
парцеле

Нормативи се примењују тако да се наставе реализује за укупан капацитет корисника у једној
смени.
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Примарна здравствена заштита
Нормативи за садржаје примарне здравствене заштите
0,12 – 0,36 m² / по становнику гравитирајућег
Површина парцеле
подручја
БРГП објекта
0,09-0,27 m² / по становнику гравитирајућег подручја
Спратност
максимална П+4
Паркирање
1ПМ на 4 запослена
Узимајући у обзир наведене нормативе, за планирани број становника, према оријентационим
капацитетима приказаним у делу 4.2.1. Преглед оријентационо изградње планираних
капацитета у оквиру конкурсног обухвата за део Макишког поља намењеног мешовитим
градским центрима – 31 000 становинка, потребно је обезбедити минимално БРГП примарне
здравствене заштите 2800 m² до 8300 m².
Садржаји културе
Ово подручје, поред будућег комерцијалног цента општине Чукарица, постаје атрактивно и за
будући културни сегмент развоја Београда, са могућношћу изградње репрезентативних објеката
културе, који недостају грађанима овог дела града. Имајући у виду потенцијал овог простора,
могуће је планирати изградњу и установа од највишег значаја за развој културе у Београду и
Србији, на површинама свих намена, укључујући и зеленило, (музеји, позоришта, библиотеке,
галерије и друге нове упоредиве институције), уз одговарајуће стручне и јавне провере,
погодности локације и решења.

4.2.6. Смернице и препоруке за саобраћајне површине
Улична мрежа
При планирању јавних саобраћајних површина и повезивања са околном уличном мрежом
поштовати стечене урбанистичке услове контактног ткива у складу са стратешким решењима
саобраћаја из ПГР-а Београда.
Планирану уличну мрежу предметног подручја повезати са уличном мрежом контактног
подручја.
Минимизирати број прикључака на улицу Савска магистрала. Прикључке планирати тако да се
са постојећим/планираним прикључцима са супротне стране улице Савске магистрале омогући
формирање раскрсница са пуним програмом везе, тако да се минимизира број конфликтних
тачака на улици Савска магистрала, односно да се што мање омета проток саобраћаја на овој
улици.
Сва унутар блоковска кретања морају се обављати новопланираном саобраћајном мрежом
посматраног подручја, без ометања саобраћаја на улици Савска магистрала.
Планирање саобраћајне мреже у оквиру конкурсног подручја се заснива на принципу развоја
система секундарне уличне мреже. Основна улога локална уличне мреже је да повеже уличну
мрежу у оквиру границе конкурса са контактном уличном мрежом и омогући непосредни
приступ свакој планираној намени уз висок ниво саобраћајне услуге.
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Слика 12. Улична мрежа у планираном стању - стратешка решења саобраћаја
Планиране улице не могу бити уже од 9.0m, са коловозом ширине 6.0mи обостраним
тротоарима ширине 1.5m, осим улица којима се планира вођење трасе јавног градског превоза
и/или кретање тешких теретних возила, где је потребно планирати саобраћајне траке
минималне ширине 3,5m.
У зонама привредно-комерцијалних садржаја обавезно планирати улице са минималним
ширинама саобраћајних трака од 3,5 м и свим ситуационо-нивелационим елементима
прилагођеним кретању тешких теретних возила.
Уколико, у складу са планираном наменом и капацитетима, постоји потреба за
саобраћајницама већег капацитета, главне правце кроз подручје планирати са две или више
саобраћајних трака по смеру. Улице у којима се планирају јавне намене (дечје установе, школе,
дом здравља) и/или комерцијални објекти високог степена атракције, планирати са тротоарима
веће ширине од прописаног минимума. Планирати минималне радијусе скретања коловоза у
раскрсницама 7m (за потребе комуналних возила). У улицама у којима се планира кретање
теретних возила или аутобуса планирати минималне радијусе скретања у раскрсницама 12m.
Водити рачуна о прегледности у зони раскрснице а према рангу саобраћајнице, што се
обезбеђује положајем објекта, односно одстојањем грађевинске од регулационе линије.
Како се, у постојећем стању, Улицом Боре Станковића води траса линија јавног градског
превоза, која се задржава, ову улицу обавезно планирати са коловозом ширине 7m. У функцији
опслуживања простора линијама јавног градског превоза, кроз седишњи део предметног
подручја планирати улицу (или више улица) са одговарајућим елементима за вођење траса
линија (као алтернативу за вођења трасе јавног градског превоза, у односу на улице Савска
магистрала и Милорада Јовановића).
Приликом планирања нових улица тежити да се обезбеди двострано улично зеленило
(дрвореди, живе ограде, травњаци и сл). Најмања ширина за улично зеленило јесте 1.5 m.
Свака парцела мора да има независан колски улаз са јавне саобраћајне површине. Колске
приступе грађевинским парцелама планирати из улица нижег ранга. Не планирати отварање
колских приступа, нити формирање прикључака приступних путева на улицу Савска магистрала
(планирати сервисну саобраћајницу из улице Савска магистрала или улице у залеђу које би
служиле за приступ парцелама уз исту).
Места за смештај контејнера за евакуацију смећа пројектовати ван јавних саобраћајних
површина.
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Минимална ширина улица
Минимална ширина улице у
(m) без паркирања и
зеленила
мин 12.0 m
Улице II реда
(коловоз 7 m+2x2,5m
обострани тротоар)
Приступне улице

мин 9.0 m
(коловоз 6 m +2x1,5m
обострани тротоар)

Интегрисане улице
за једносмерни
саобраћај

мин 5.0 m

Пешачке стазе за
двосмерно кретање
пешака

мин 1.5 m

Напомена
пожељно паркирање и зеленило
уз потребно повећање ширине
профила
паркирање, уколико се планира
предвидети подужно уз
потребно повећање ширине
профила
паркирање, уколико се планира
предвидети подужно уз
потребно повећање ширине
профила

Јавни градски превоз
У оквиру предметног подручја планирати и терминус јавног градског превоза у зони улице Боре
Станковића. У складу са иницијативом да се на предметном подручју уведе високо капацитетни
шински превоз од Макишког поља ка центру града, терминус за јавни градски и приградски
превоз може се планирати и у зони почетне станице шинског подсистема на којем ће се вршити
преседање са наведеног подсистема на линије јавног градског превоза.
Приступ терминусу обезбедити са саобраћајница унутар посматраног подручја (обавезно из
улице Боре Станковића) и са улице Савска магистрала преко новопланираних раскрсница ( да
би се обезбедио приступ линијама јавног градског превоза из смера Обреновца).
Паркирање
Паркирање возила решавати на наменским отвореним паркинзима (улично паркирање или
паркинг простори – ванулично паркирање), у наменским гаражама у склопу стамбених односно
пословних садржаја као и на јавним отвореним / затвореним паркинг површинама.
Уколико се планира паркирање у регулацији улице решити га тако што се тротоар налази иза
паркираних возила (гледано са коловоза), чиме пешачки ток остаје у континуитету, а димензије
паркинг места одредити према важећим стандардима. Због лакшег маневрисања улична
паркинг места планирати под углом мањим од 60°.
Паркирање возила корисника објеката решавати на припадајућој парцели, у наменској
подземној / надземној гаражи или на отвореном паркинг простору.
Сва места за смештај возила (паркинг/гаражна места) и простор за маневрисање приликом
уласка/изласка, обезбедити на припадајућој парцели, изван површине јавног пута и
димензионисати према важећим стандардима.
За стамбене и стамбено- пословне објекте са више од 10 стамбеним јединица, од укупног броја
паркинг места обезбедити минимално 5% паркинг места за особе са инвалидитетом
прописаних димензија.
Свака парцела мора да има независан колски улаз са јавне саобраћајне површине. Колске
приступе грађевинским парцелама планирати из улица нижег ранга.
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НОРМАТИВИ ЗА ПАРКИРАЊЕ
ПЛАНИРАНА НАМЕНА НОРМАТИВИ ЗА ДЕФИНИСАЊЕ МИНИМАЛНОГ БРОЈА
ПАРКИНГ МЕСТА
становање
 1.1 ПМ по стану
комерцијални
 1ПМ на 50m2 продајног простора трговинских садржаја
садржаји
 1ПМ на 60m2 НГП административног или пословног
простора
 1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице угоститељског
објекта
 1ПМ на 2-10 кревета хотела у зависности од категорије
 1ПМ на 50m2 продајног простора шопинг молова,
хипермаркета
 1ПМ на 3 истакачка места за станице за снабдевање
горивом +1ПМ на 25m2 кафеа/ресторана+1ПМ на 0,5 радна
места на линији за прање или негу возила
 1ПМ на 50m2 корисног простора пословних јединица или
1ПМ по пословној јединици, за случај кад је корисна
површина пословне јединице мања од 50 m2.
мешовити градски
 применити нормативе у зависности од примењене намене
центри
унутар мешовитог градског центра
јавне службе
 1ПМ на 3 запослена/ или 1 групу/ или 100m2 НГП за
предшколске установе; 10% потребног броја ПМ у оквиру
припадајуће парцеле
 1ПМ на 6 запослених/ или 1 учионицу за основне школе;
10% потребног броја ПМ у оквиру припадајуће парцеле
 1ПМ на 6 запослених/ или 1 учионицу за средње школе; 40%
потребног броја ПМ у оквиру припадајуће парцеле
 1ПМ на 3 запослена за факултете и више школе; 40%
потребног броја ПМ у оквиру припадајуће парцеле
 1ПМ на 4 запослена за установе примарне здравствене
заштите
 1ПМ на 3,5 запослена/ или 4-6 болничких постеља за
установе специјализоване здравствене заштите
 1ПМ на 10 кревета за домове за стара лица
 1ПМ на 8 једновремено запослених за домове за домове за
заштиту деце
 1 ПМ на 60m2 БРГП за установе културе
 1ПМ на 7 седишта за биоскопе и позоришта
 1ПМ на 7 запослених у музејима
 1ПМ на 60 m2 БРГП простора државне администрације
 1ПМ на 3 запослена за објекте посебне намене (ватрогасне
станице, војни комплекси и сл.) уз потребан број паркинг
места за специјална возила
спортски објекти и
 1ПМ на 2 запослена+1ПМ на сваког играча и члана управе+
комплекси
1 ПМ на 10 седишта, за стадионе и спортске хале
 за аутобусе 1ПМ на 100 седишта
 1 ПМ на 50 m2 БРГП површине спортског центра
комплекси јавних
 посебна саобраћајна анализа кроз детаљну планску разраду
зелених површина
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инфраструктурни
објекти и комплекси
јавне комуналне
површине
верски објекти
саобраћајне
површине

 у оквиру припадајуће парцеле у зависности од технолошког
процеса
 1 ПМ на 6 тезги за пијаце
 1 ПМ на 0,25ha површине гробља
 2 ПМ по објекту
 0.4 – 0.5 ПМ за сваки вез у маринама и пристаништима

Због атрактивности локације, препорука је да се обезбеде већи капацитети за паркирање од
датих на основу норматива.
За стамбене и стамбено пословне објекте са више од 10 стамбених јединица, од укупног броја
паркинг места обезбедити минимално 5% паркинг места за особе са инвалидитетом
прописаних димензија.
Пешачки саобраћај
Обзиром на планиране садржаје и капацитете, очекују се релативно интензивни пешачки
токови.
Пешачке површине (стазе и тротоари) су саставни елеменат попречног профила свих градских
саобраћајница. Оне се обавезно физички издвајају у посебне површине, заштићене од осталих
видова моторног саобраћаја, изузев код интегрисаних улица. Ширина тротоара зависи од
намене и атрактивности околног простора и интензитета пешачких токова. Минимална ширина
тротоара за кретање пешака износи 1.5m.
У новим стамбеним комплексима, у зонама објеката јавне намене, посебно дечијих установа,
планирати тротоаре ширине веће од минималних.
Поред површине дуж саобраћајних праваца, пешачка кретања планирати и дуж других
коридора, кроз парковске и зелене површине.
Пешачке комуникације пројектовати у складу са Правилником о техничким стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ( „ Службени гласник РС“, бр.
22/2015).
Бициклистички саобраћај
Бициклистички саобраћај издвојити у посебне стазе и уколико су у склопу профила улице удаљене минимум 0.75 од спољне ивице коловоза.
Основни принципи за провлачење бициклистичких коридора су: користити мирне (стамбене)
улице, избегавати улице са неповољним нагибима, трасе полагати кроз озелењене (и
парковске) просторе, трасама повезивати зоне становања, рекреације и централних активности
и у зонама атракције планирати просторе за паркирање бицикала.
Бициклистичке стазе планирати са минималном ширином од 2,2m, за двосмерно кретање.
Сачувати слободан профил бициклистичке стазе у висини од 2,50m дуж целе површине
бициклистичке стазе.
Приликом планирања бициклистичких стаза обезбедити континуитет у вођењу бициклистичког
саобраћаја у односу на контактно подручје.
У конкурсној документацији, прилог III - СМЕРНИЦЕ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА, приложени су
и Саобраћајно технички услови и смернице Секретаријата за саобраћај, Сектор за
привремени и планирани режим саобраћаја.
Железнички саобраћај
Услови „Инфраструктура Железница Србије“ приложени у конкурсној документацији, прилог
III - СМЕРНИЦЕ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА, обавезујуће су у оквиру намене железница, за
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подручја обрађена овим условима која су према ПГР-у Београда у оквир других намена, услови
„Инфраструктура Железница Србије“ су информативног карактера.
4.2.7. Смернице и препоруке за зелене и слободне површине
Смернице ЈКП Зеленило Београд
Постојеће шуме у приобаљу Саве и Макиша представљају високо вредне биотипе тако да их
обавезно треба очувати, поготово ако се узме у обзир степен модификације природе и предела
на овом простору. Постојеће шуме су носећи елементи зелене инфраструктуре града. Њихов
значај је утолико већи што се на предметном плану налазе објекти за снабдевање водом, који
захтевају заштитне појасеве зеленила.
Предложена пројектантска и програмска решења морају бити примерена просторној позицији
локације, непосредна близина приобаља Саве. Пејзажно решење треба да допринесе
идентитету новог простора.
Планиране зелене површине, треба функционално расчланити у складу са доминантном
наменом планираних простора са којима су компатибилне.
Пешачке и колске саобраћајнице нагласити линијским зеленилом. Дуж Савске магистрале
планирати заштитни појас зеленила минималне ширине 10m.
При подизању нових шума са претежно рекреационом функцијом треба уважити принципе
функционалног рашчлањавања, приступачности и врста вегетације. Приликом функционалног
расчлањавања неопходно је дефинисати зону пасивне и активне рекреације. Зона пасивне
рекреације треба да је удаљена од зоне активне рекреације и од главних саобраћајница. У овој
зони треба планирати само основну опрему (нпр. шетне и трим стазе, рекреационе ливаде и
др.), док зона активног одмора може да садржи додатну опрему (нпр. бициклистичке стазе,
трим стазе, игралишта за децу и др.). Део новопланиране шуме може да буде парковски
уређен.
Потребно је обезбедити лаку приступачност шуми са рекреационом функцијом. Паркиралишта
треба лоцирати на главним прилазима шуми. Кроз комплекс шуме треба да буде обезбеђено
само пешачко кретање. За лоцирање стаза користити шумске путеве и прогале. Мрежа путева
треба да омогућава кружно кретање различитих дужина са примарним, секундарним и
терцијарним стазама и обезбеди неопходне стазе за снабдевање објеката који су у функцији
шуме (при чему је пожељно избећи пресецање пешачких стаза).
Приликом планирања нових стамбених насеља, потребно је обезбедити минимално 23
m2/становнику јавних зелених површина типа парка, парковски уређеног сквера, зеленог
коридора и/или шуме, на 300 m ваздушном линијом од места становања (блока).
Планиране зелене и парковске површине у оквиру конкурсног обухвата формирати тако да
кореспонидирају са суседним површинама ван конкурсног обухвата.
При планирању нових површина задовољити норму од 6,0 m2 зелених површина по
становнику.
Планирати различите категорије зеленила.
Формирати сигурне зелене просторе што се постиже добром прегледношћу стаза и платоа,
адекватном ширином стаза, јасним путањама, прегледношћу и безбедношћу простора за децу,
адекватним композиционим решењима зеленила, избегавањем густих живих зидова,
пажљивим одабиром садног материјала, планирањем инфо-пултови са информацијама о
правцима кретања. Tежити формирању како специфичних тако и мултифункционалних
простора које различите категорије посетилаца могу истовремено користити.
Пејзажно решење треба да допринесе идентитету новог простора заједно са планираном
структуром објеката, Саобраћајне комуникације и тргове визуелно нагласити зеленилом,
дрворедима и уличним травњацима. Отворене просторе у изграђеном ткиву могуће је
обогатити воденим површинама (водена огледала, фонтане, млазнице у плочнику). Материјале
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за стазе и платое и вртно-архитектонске елементе ускладити са примењеним материјалима на
објектима.
У конкурсној документацији, прилог III - СМЕРНИЦЕ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА, приложени су
и смернице ЈКП „Зеленило Београд“
4.2.8. Смернице и препоруке за постојеће водотокове и мелиорационе канале
У обостраном појасу, ширине од најмање 10 метара од Железничке реке и од најмање 5 метара
од потока Париповац, предвидети зелене површине са инспекцијским путем. Забрањено је
градити објекте у овом појасу. Дозвољено је садити дрвореде поред инспекцијског пута.
Није дозвољено зацевљење мелиорационих канала. Измештање мелиорационих канала
захтева израду студије која би одредила ново место канала у склопу целог мелиорационог
поља и утицај измештања на осцилације нивоа подземне воде.
У обостраном појасу, ширине минимум 5 метара од мелиорациних канала, забрањено је
градити објекте, садити дрвеће, орати и копати земљу и обављати друге радње којима се
ремети функција или угрожава стабилност и одржавање мелиорационих канала за
одводњавање.
Изградња саобраћајнице не сме да ремети проток воде.
У конкурсној документацији, прилог III - СМЕРНИЦЕ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА, приложени су
и смернице ЈВП „Београд воде“
4.2.9.
Смернице за инфраструктуру
Комунална инфраструктура
Са становишта инфраструктурног опремања, за предметно подручје могуће је обезбедити
прикључење на комуналну инфраструктуру (електроенергетска, телекомуникациона,
водоводна, канализациона топловодна и гасоводна мрежа) у потребном капацитету.
Заштита изворишта
Заштита изворишта подразумева предузимање свих неопходних мера у циљу очувања
квалитета површинских и подземних вода, односно, заштите површинских и подземних вода од
случајног или намерног загађења или штетних дејстава који могу привремено или трајно
утицати на здравствену исправност воде изворишта. Заштита изворишта и резерви површинских
и подземних вода обезбеђује се формирањем зона санитарне заштите, дефинисањем услова и
мера заштите и доследним спровођењем истих, као и контролом корисника простора и
присутних активности.
У складу са важећим Законом о водама, и концептом заштите и коришћења површинских и
подземних вода, водоснабдевање становништва има приоритет над свим другим облицима
коришћења водних ресурса, што се мора стално имати у виду код планирања активности на
овом простору.
У конкурсној документацији, прилог III - СМЕРНИЦЕ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА, приложене су
смернице ЈКП „Београдски водовод и канализација“ у којима су дефинисане и допунске и
специфичне техничке мере заштите за конкретно подручје које треба применити приликом
припреме локације за изградњу а по усвојеном планском документу који је неопходан за ово
подручје.
4.2.10.
Смернице у односу на природне услове
Инсолација
При формирању просторног решења, потребно је положајем објекта, посебно за стамбену
намену, обезбедити повољне услове инсолације.
Примарни критеријум за одређивање међусобног положаја зграда у односу на услове
инсолације је дужина бачене сенке. Услови инсолације су променљиви у току године и током
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дана. Полазећи од чињенице да је сунчано зрачење најпотребније и најпријатније у зимским
данима и то око подневних часова када је ваздух најпрозрачнији, долази се до закључка да би
као мерило за растојање између зграда, требало узети дужину бачене сенке у зимском
солистицију, између 10 и 14 часова.
Као критеријум за инсолационо растојање између наспрамних зграда узима се да стамбене
просторије имају у зимском периоду најмање 2 сата осунчавања. Потребно је водити рачуна и о
инсолацији слободних и зелених површина.
Ветар
У разматраном подручју доминантни ветрови су западни и југоисточни. Ветрови западног
квадранта су најчешћи, а северозападни током лета достиже највеће брзине до 4,1 m/s.
Највеће просечне брзине достиже ветар југоисточног правца, кошава, до 5,7 m/s. Средње
брзине ветра су веће него у деловима града великих густина изграђености због отворености
простора и непостојања природних и вештачких препрека.
Код планирања објекта на овој локацији, потребно је водити рачуна о доминантном
ветру, кошави, која постиже и најјачу брзину. Повољнија је ситуација у којој објекат није
фронтално изложен ветру.
Кретање ветра између изграђених објеката изазива интеракцију између ветра и изграђених
маса. Објекти утичу на кретање ветра обликом, димензијама и распоредом, стварајући око
себе зоне различитог притиска. При пројектовању високих зграда притисак је важнији од јачине
и брзине ветра.
Препоруке Завода за заштиту природе Србије
Увидом у Централни регистар заштићених добара и документацију Завода, установљено је да у
обухвату Плана нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите,
као ни евидентираних природних добара.
Међутим, предметно подручје се налази на десној обали реке Саве, која са приобалним
појасом представља еколошки коридор од међународног значаја у Републици Србији и
просторно се надовезује на еколошки значајно подручје Републике Србије „ Ушће Саве у Дунав“
(Уредба о еколошкој мрежи, „ Службени гласник РС“, бр. 102/2010). Имајући у виду наведено,
као и то да се на предметном подручју налазе елементи који имају улогу еколошких коридора
еколошке мреже (пољопривредне површине, шуме, зелене површине и водне површине),
потребно је приликом израде урбанистичко- архитектонског решења предвидети очување ради
обезбеђења биолошке и предеоне разноврсности подручја у оквиру Плана, планирати
максимално очување шумских станишта и водних ресурса, као и групе стабала и појединачних
стабала који би се повезали у систем са постојећим и планираним зеленилом. На тај начин би
се омогућило повећање површина под зеленилом и очување и повећање биолошке и предеоне
разноврсности.
Приликом израде урбанистичко- архитектонског решења пажњу обратити на чињеницу да је
предметно подручје могуће станиште тј. коридор за дневно ноћне и сезонске миграције тј.
кретање строго заштићених врста птица јер се просторно надовезује на еколошки значајног
подручја „ Ушће Саве у Дунав“, које је подручје од међународног значаја за птице и налази се на
десној обали реке Саве која је еколошки коридор од међународног значаја, као и да се на
предметном подручју налазе елементи који имају улогу еколошких коридора еколошке мреже
( пољопривредне површине, шуме, зелене површине и водне површине).
Зеленило организовати према наменама површина поштујући следеће:
 раздвојити функције, зоне и објекте који се међусобно угрожавају одређивањем
неопходних заштитних растојања.
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 ради обезбеђења биолошке и предеоне разноврсности подручја у оквиру подручја
Конкурса, планирати максимално очување шумских станишта и водних ресурса, као и групе
стабала и појединачних стабала,
 дефинисати “ зелене коридоре“ односно, системско повезивање постојећег са планираним
зеленилом у мрежу ради очувања и повећања биодиверзитета, као и због повећања
површина под зеленилом,
 приликом планирања новог зеленила препоручује се примена претежно аутохтоних врста,
 не препоручује се озелењавање врстама које су за наше поднебље детерминисане као
инвазивне.
У конкурсној документацији, прилог III - СМЕРНИЦЕ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА, приложене су
и смернице Завода за заштиту природе Србије
4.2.11.
Смернице у односу на инжењерско геолошке услове
Због високог нивоа подземне воде и мале носивости алувијалних седимената поводањске
фације овај део терена сврстан је у условно повољне терене при урбанизацији.
На основу свих изведених хидрогеолошких истраживања и студија, прогнозирани максимални
ниво подземних вода је на коти 72.0 mnv, те ову коту треба сматрати меродавном за заштиту од
подземних вода. За етажа испод коте 72.0 mnv, треба предвидети израду одговарајуће потпуне
хидротехничке заштите.
За више нивое пројектовања потребно је извести детаљна истраживања терена у габаритима
новопројектованих објеката.
5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ РАДОВА
Поред поштовања и задовољења услова из програма и конкурсног задатка, те усклађености
конкурсног решења са датим урбанистичким условима и препорукама Жири ће вредновати
конкурсне радове на основу следећих општих критеријума:
 Карактер и квалитет новог урбаног идентитета подручја у контексту слике града
 Дистрибуција намена и садржаја у простору, функционалност предложеног решења
 Урбанистичко-архитектонско обликовање и амбијенталне карактеристике целине и
карактеристичних делова:
- Однос према ширем окружењу
- Однос према непосредном окружењу и контактном подручју
 Програмска и тржишна оправданост предложеног решења
 Приступ у складу са принципима одрживости (еколошки и енергетски одржива
решења, очување и унапређење квалитета животне средине)
 Спроводљивост решења
 Уверљивост аргументације – јасноћа саопштавања кроз графичке прилоге.

6. ПРАВИЛА КОНКУРСА
6.1. Услови за учешће на конкурсу
Право учешћа на конкурсу, у складу са чл. 7. став 1. тачка 2) Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл гласник РС“ број 86/15) и чл. 28 Правилника о начину и поступку за
расписивање и спровођење урбанистичко – архитектонског конкурса („Сл. гласник РС“, број
31/15), имају физичка лица са стеченом високом стручном спремом из области архитектуре
без обзира на њихову територијалну припадност и њихове личне особине или правна лица
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која именују лице са стеченом високом стручном спремом из области архитектуре. Као
доказ о захтеваном стеченом образовању учесник у конкурсу доставља копију дипломе.
Учесник на конкурсу не може бити лице које је непосредно ангажовано на припреми и
спровођењу Конкурса, односно уколико је у сродству или непосредно сарађује са истим, као ни
лице које је у управи или је запослено код органа који расписује Конкурс.
Обавезни услови за учешће на кокнурсу
 Конкурсни рад мора бити достављен на време и на начин утврђен расписом конкурса.
 Конкурсни рад мора бити израђен на начин техничко-обликовне обраде и садржати
све делове одређене расписом конкурса.
6.2. Услови за спровођење конкурса
Конкурс се расписује у складу са Правилником о начину и поступку за расписивање и
спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса ("Службени гласник РС" бр. 31/2015), (у
даљем тексту: Правилник)
Сваки учесник конкурса који је званично преузео конкурсну документацију стиче право
учешћа на конкурсу.
Предајом рада сваки учесник прихвата пропозиције овог конкурса.
6.3. Садржај конкурсног рада
Текстуални део
 Опис и образложење предложеног решења
 Попуњене табеле дате у прилогу - Биланси капацитета по наменама и површинама и
укупни биланси за конкурсни обухват
 Умањени графичким прилози на А3 формату
Графички прилози
 Конкурсно подручје у конктексту ширег окружења – стратешка питања функционалних и
просторних односа планираних структура и њихових релација са изграђеним подручјем и
морфологијом окружења
Шематски приказ намена, кретања, сагледавања и др.
Р=1:10000
Концептуални план - Ситуациони приказ основних карактеристика планираних структура и
њихових односа
Р=1:10000
 Програмско-просторно решење конкурсног подручја
Технички план – диспозиција садржаја и намена у простору, планирани капацитети, њихове
позиционе и димензионалне карактеристике, спратност изграђених структура,
функционални односи, саобраћајно и нивелационо решење, пешачка кретања, по
сегментима у задатом систему
Р=1:3000
Композициони план - план физичких структура, план маса и њихових просторних односа –
Ситуациони приказ (са баченим сенкама), по сегментима у задатом систему
Р=1:3000
 Илустративно решење карактеристичних функционалних просторних подцелина –
сегменти по избору конкурената (основе, пресеци, изгледи просторни приказ)
Р=1:500
 3Д прикази из задатих праваца и по избору конкурената.
Сви горе наведени елементи и прилози конкурсног елабората, текстуални и графички
прилози наведеног садржаја, представљају обавезне делове конкурсног рада. Радови који не
садрже горе наведене и захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани.
 Остали графички прилози – по нахођењу.
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6.4. Начин техничко-обликовне обраде конкурсног рада
Текстуални део
 Текстуално образложење на А3 формату доставити у 6 примерака.
 Текстуално образложење мора бити означено истом шифром као графички део од пет
бројева у горњем десном углу насловне стране, фонт Ariаl, Bold, 30.
 Језик конкурса је српски, текстови морају бити у фонту Ariаl величине 11 пункта.
Графички део
 Графички прилози се достављају на формату Б1, 100 x 70 см,
 Сви графички прилози морају бити означени шифром у горњем десном углу,фонт Ariаl, Bold,
50.
 Графички прилози се каширају на пени од стиропора до 5мм дебљине
Сви прилози, графички и текстуални, морају бити упаковани у непрозирну мапу у којој мора
бити и списак свих прилога и две затворене коверте (АУТОР и ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ). На
спољашњој страни мапа се означава само истом шифром рада од пет бројева, фонт Ariаl, Bold,
50.
Kоверте сe означавају шифром у горњем десном углу.
 Коверта са назнаком "АУТОР" треба да садржи шифром означену и потписану Изјаву
конкурената и копију дипломе конкурента као доказ о захтеваном стеченом
образовању, висока стручна спрема из области архитектуре.
 Коверта са назнаком "ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ", садржи шифром означен списак са именима
чланова ауторског тима и сарадника и податке о адреси за контакт (поштанској и e-mail) и
броју контакт телефона.
Учесник може предати само један конкурсни рад. Конкурсни рад садржи само једно решење и
варијанте решења нису дозвољене.
Сви садржаји конкурсног рада: графички део, текстуални део, коверте, изјаве и мапа, означавају
се истом шифром.
Све прилоге, текстуалне и графичке обавезно је доставити и у електронскоj форми, у pdf
формату, у резолуцији од 200dpi, на СD-у или на флеш меморији.
Техничко обликовна обрада конкурсног елабората према наведеном опису и захтеву,
димензији и броју примерака је обавезни садржај конкурсног рада. Радови који не садрже
горе наведене и захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани.
6.5. Садржај изјаве конкурената
Конкурентом се сматра сваки учесник (аутор/ауторски тим) који је предао конкурсни рад у
складу са овим Расписом конкурса.
Садржај Изјаве конкурента, обухвата следеће:
- Име и презиме (аутора/чланова ауторског тима; сарадника), адреса из л.к. и бр. личне
карте.
- Потписе аутора/чланова ауторског тима и сарадника.
- Изјава о прихватању услова конкурса и начину расподеле награда.
- Изјава о преносу свих имовинских права аутора.
- Изјава сагласности о евентуалној даљој разради конкурсног рада уколико је награђен или
откупљен.
- Изјава правног лица, уколико се исто појављује у својству учесника, о именовању лица
кojе испуњaвa стручнe и другe услoвe прeмa oвoм рaспису кoнкурсa, oднoснo испуњава
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услове учeшћa нa кoнкурсу.
- Начин расподеле евентуалне новчане награде дате у процентима са подацима за уплату
за наведена лица (ауторе и сараднике).
- Изјаву о сагласности да се на изложби радова и у каталогу објави имe(на) аутора у
случају да није међу награђеним и откупљеним конкурсним радовима.
6.6. Конкурсни рокови
 Почетак конкурсног рока / датум оглашавања
24.03. 2017.
Конкурсна документација преузима се уз накнаду (уплатом од 1.000,00 динара,
Војвођанска банкана број рачун: 355-3200164584-90, сврха: конкурс за Макишко поље) од
Удружења архитеката Србије, Кнеза Милоша 7a/III, од 24.03.2017. сваког радног дана од
09.00 до 15.00 часова или се могу наручити преко канцеларије Удружења архитеката
Србије тел: 011/3230-059, тел/факс: 011/3239-754, е-mail адреса: sas-dab@eunet.rs. На
захтев учесника конкурсне подлоге ће се слати препоручено поштом на захтевану адресу.
 Рок за постављање питања је до
8.05. 2017.
Питања се могу постављати на адресу sas-dab@eunet.rs.
Рок за одговоре на питања
15.05.2017.
Одговори Жирија на постављена питања ће бити постављена на интернет страни
Удружења архитеката Србије, интернет страни Дирекције за грађевинско земљиште и
изградњу Београда и Порталу управе за јавне набавке и исти ће бити доступни на
интернет странама до рока за предају радова.
 Рок за предају радова је
30.06.2017.
до 15,00 часова, без обзира на начин предаје (непосредно или поштом) у просторијама
Удружења архитеката Србије, Београд, Кнеза Милоша 7а/III.
 Објављивање резултата конкурса
28.07.2017.
Резултати ће бити објављени на интернет страни Удружења архитеката Србије, интернет
страни Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда и Порталу управе за
јавне набавке
 Изложба конкурсних радова и јавна дискусија о резултатима конкурса биће организована
најкасније 60 дана након објављивања резултата конкурса .
 О термину за подизање ненаграђених конкурсних радова учесници ће бити обавештени
на сајту Удружења архитеката Србије
6.7. Врста и висина награда
Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 6 радова и уколико исти задовољавају
пропозиције конкурса доделиће се следеће награде у укупном износу нето наградног фонда у
износу од 2.688. 000,00 динара, према следећој расподели:





Прва награда
Друга награда
Трећа награда
2 откупа по

1 152 000,00 динара
768 000,00 динара
384 000,00 динара
192 000,00 динара

Жири ће расподелу награда извршити у свему према одредбама Правилника , са
могућношћу и другачије расподеле награда у оквиру предвиђеног наградног фонда.
Инвеститор се обавезује да ће исплату за изабране и награђене конкурсне радове извршити
према одлуци Жирија, а у складу са Конкурсном документацијом - расписом у року од 45 дана
од дана потврђивања Одлуке жирија од стране Наручиоца.
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6.8. Састав жирија и известиоци
Предсеник жирија
Милутин Фолић, дипл. инж. арх., градски урбаниста
Чланови жирија
Небојша Мињевић, дипл. инж. арх. - заменик председника жирија
Joao Luis Ferreira, MArch, Portugal
ванредни професор Борислав Петровић, дипл. инж. арх.
Марко Стојчић, дипл. инж. арх.
Заменик члана жирија
Мр Ненад Крчум, дипл.просторни планер
Известиоци
Ана Лазовић, дипл.инж.арх.
Др Милош Гашић, дипл.инж.арх.
Секретар жирија
Ана Главички, Удружење архитеката Србије
6.9.

Правне и финансијске последице за врсту и висину награде и услови заштите
ауторских права и преноса имовинских права аутора на инвеститора

 Аутор конкурсног рада је учесник који је израдио конкурсни рад и тиме под својим
именом објавио ауторско дело чином предаје на конкурс. Ауторски тим чине
потписници конкурсног рада, коаутори, и тиме носиоци свих зајeдничких ауторских
права.
 Предајом конкурсног рада аутори (ауторски тим) уступа пренос свих имовинских права
аутора Расписивачу уколико је предметни рад награђен или откупљен.
 Награђени и откупљени радови могу се користити у целини или у деловима и кроз
израду планске и техничке документације биће прилагођени ситуацији на терену,
односно просторним и техничким могућностима и ограничењима.
 Инвеститор нема обавезу ангажовања аутора као вршиоца израде планске и техничке
документације.
 Уколико је потребно и уколико постоји обострани интерес, Расписивач може
консултовати ауторе награђених и откупљених радова током даље разраде пројекта, а
аутори ће пружати консултантске услуге у потребној мери. Сваку евентуалну сарадњу
стране ће регулисати посебним уговором.
 Аутори задржавају право на публиковање својих радова.
 Инвеститор има права да користи све пристигле радове, да их публикује и промовише
резултате конкурса.
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ПРИЛОЗИ УЗ ПРОГРАМ – ПОДЛОГЕ И ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Информациони графички прилози
 Граница конкурсног обухвата са позицијама задатих тачака
 Ограничења за конкурсно подручје
 Намена за конкурсно подручје, према ПГР-у
 Улична мрежа контактног подручја
 Садржаји у окружењу
Графичке дигиталне подлоге
 Катастарско - топографски план
 Катастарски план подземних инсталација
 Ортофото снимак
 Подлога за прилоге – планове у размери 1:10000
 Подлога за прилоге - планове у размери 1:3000 и 1:500
Смернице надлежних институција
 Секретаријат за Саобраћај, Градска управа Града Београда
 ЈКП Зеленило Београд
 ЈКП Београдски водовод и канализација
 Железнице Србије – „Инфраструктура железнице Србије“
 Завод за заштиту природе Србије
 ЈВП Београдводе
Изводи из актуелних планских докумената
 Извод из Генералног плана Београда – Генерална решења саобраћаја
 Извод из Плана генералне регулације Београда са табелом „Компатибилност намена“
 Изводи из планова детаљне разраде контактног подручја
Фотографије локације
Табеле - Биланси капацитета по наменама и површинама и укупни биланси за конкурсни
обухват
У Београду, март 2017.
Испред Удружења архитеката Србије
др Игор Марић, дипл. инж. арх.
ванредни професор Весна Цагић Милошевић, дипл. инж. арх.
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