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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), Закључaка градоначелника града 
Београда бр.350-8836/15-Г од 23.12.2015. године и Одлуке o покретању поступка јавне 
набавке бр. 29406/1-01 од 12.05.2017. године, као и на основу Уговора за стручну помоћ у 
организацији урбанистичко – архитектонског конкурса  за шире подручје „Хиподрома“, ГО 
Чукарица, бр. 42401/2-01 од 05.07.2016. 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 
за шире подручје Хиподрома, 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: 
konkurshipodrom@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-3/17 
 

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) 

 
 

mailto:konkurshipodrom@beoland.com
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9. Опис конкурса  

Oтворени, анкетни, једностепени конкурс за урбанистичко – aрхитектонско решење  ширег 
подручја Хиподрома. 
 

10. Циљ конкурса 
Циљ конкурса је да се, у складу са просторним ограничењима,  планским и заштитарским  
усмерењима, трендовима развоја и конкурсним задатком,  афирмишу потенцијали 
локације и да се:  

 јединствено сагледају локација бившег "Југопетрола" у Радничкој улици и комплекса 
"Хиподром Београд" у залеђу, међусобно и у контексту са саобраћајном петљом УМП-
а,  

 јединствено сагледају локација бившег "Југопетрола" и комплекса ДП „Фабрика 
шећера“ у Радничкој улици и формира простор високих урбанистичко архитектонских 
вредности примерен амбијенту културно-историјске целине, споменичком статусу 
објеката са једне стране и мостом преко Аде и саобраћајном трасом УМП-а са друге,   

 дефинише препознатљиво урбанистичко-архитектонско решење адекватно  значају 
локације које кореспондира са ширим окружењем,  

 дефинише морфологија новопланиране изградње у складу са планским, 
амбијенталним и другим карактеристикама простора унутар комплекса бившег 
"Југопетрола",  

 обликовно и садржајно дефинише изградња у оквиру комплекса "Хиподром Београд",   

 преиспита и предложи садржај и обухват јавног простора у оквиру комплекса ДП 
"Фабрике шећера", 

 обликовно и садржајно дефинише изградња у оквиру простора између комплекса 
„Фабрика шећера“  и трамвајске пруге,   

 преиспита простор и са других аспеката како би се ова локација заокружила у 
препознатљиву  урбану целину јединствену за град Београд. 

 
Изабрана решења биће основ израду урбанистичко-техничке документације и 
спровођење у складу са Плановима детаљне регулације у обухвату конкурсног подручја.  
 

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 
Дефинисан Програмом конкурса, тачка 4. Конкурсни задатак  
 

13. Услови за учешће на конкурсу 
Право учешћа на конкурсу, у складу са чл. 28. Правилник о начину и поступку за 
расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса („Сл. гласник РС“, број 
31/2015), 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. Учесници конкурса имају слободу да у своје тимове, 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. 
 
Обавезни услови за учешће на конкурсу  
 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. - заменик председника жирија 
Братислав Тошковић, дипл. инж. арх.   
Василије Милуновић, проф. арх. 
Весна Цагић Милошевић, в.проф. арх.    
Заменик члана жирија 
Милана Јочић, дипл.инж.арх. 
Известиоци 
Зорица Покрајац, дипл.инж.арх.  
Јелена Ђерић, 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; 
 

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 
16. алинеја 3. преузимају се од Удружења архитеката Србије, Кнеза Милоша 7a/III,   уз 
накнаду (уплатом од 1.000,00 динара, Војвођанска банка на број рачун: 355-3200164584-
90, сврха: конкурс за Шире подручје Хиподрома) 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. 

 
 
 
 



5 / 70 
 

 
 

18. Конкурсни рокови 
Почетак   конкурсног   рока / датум оглашавања               12.05.2017.                                                                                              
Рок за постављање питања је до                                                                              12.06.2017.                                                                                              
Питања се могу постављати на адресу sas-dab@eunet.rs. 
Рок за одговоре на питања                                                                                             27.06.2017.                                                                                              
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                                        15.09.2017.                                                                                              
до 15,00 часова, без обзира на начин предаје (непосредно или поштом) у 
просторијама Удружења архитеката Србије, Београд, Кнеза Милоша 7а/I I I .  
Објављивање резултата конкурса                             29.09.2017.                                                                                              
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 

 
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 комплексе унутар конкурсног обухвата 
 Умањени графичким прилози на А3 формату 

Графички прилози   

 Конкурсно подручје у контексту непосредног окружења - функционални и 
просторни однос планираних структура и њихових релација са непосредним 
окружењем 

Концептуални план - Ситуациони приказ основних карактеристика постојећих 
планираних структура и њихових односа, контекстуални ниво           Р=1:2500 

 Просторно - програмско 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                                                        Р=1:1250 

Композициони план - план физичких структура, план маса и њихових просторних 
односа – Ситуациони приказ (са баченим сенкама)            Р=1:1250 

Ситуациони приказ партера са основним карактеристикама партерног уређења и 
уређења зелених површина                 Р=1:1250 

 Идејно урбанистичко-архитектонско решење са партерно - пејзажним уређењем, по 
целинама 
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Ситуациони приказ – кровна ситуација са приказом свих елемената за функционално и 
композиционо сагледавање целине                          

Р  1:500 - целине 1, целина 2а+2б;  Р 1:1000 - целина 3 
Ситуациони приказ партера са приземљима нове изградње и партерним уређењем  

Р  1:500 - целине 1, целина 2а+2б;   
Р 1:1000 - целина 3, Р - 1:500 – сегменти целине 3 

Карактеристичне основе,  пресеци, изгледи нове изградње по целинама            Р=1:500 

Детаљи партера и урбане опреме по целинама (по избору конкурената) 

Просторни приказ карактеристичних амбијената по целинама 

 Просторни прикази конкурсног подручја из задатих праваца и по избору конкурената 
(оријентационе позиције задатих праваца приложене су у оквиру Прилог - I – 
ИНФОРМАЦИОНО ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ, графички прилог -  ГРАНИЦА КОНКУРСНОГ 
ОБУХВАТА СА ПОДЕЛОМ НА ЦЕЛИНЕ И ПОЗИЦИЈАМА 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. 
 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. 
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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 електронско j   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.  

 
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 унапређења идентитета и афирмације постојећих вредности 
подручја у контексту ширег и непосредног окружења  

 Урбанистичко-архитектонско обликовање и амбијенталне карактеристике конкурсног 
подручја и каркетристичних целина: 

 Однос према непосредном окружењу и контактном подручју 

 Однос карактеристичних целина међусобно и према градитељском и културном 
наслеђу 

 Дистрибуција намена и садржаја у простору, функционалност предложених решења 

 Програмска и тржишна оправданост предложених 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 
 За 2 откупа         384 000,00 динара 

 
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. 
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 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. 

 
24. Садржај изјаве конкурената/понуђача 

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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ГРАД БЕОГРАД  
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ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА 
у сарадњи са Удружењем архитеката Србије  
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1.   ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ КОНКУРСА 

Предмет конкурса је урбанистичко-архитектонско решење подручја које обухвата: комплекс 
"Хиподром Београд" са пратећим садржајима раздвојеним од тркалишта Паштровићевом 
улицом која је део трасе УМП-а, комплекс ДП "Фабрика шећера" и комплекс некадашњег 
"Југопетрола" у Радничкој улици. Укупна површина подручја у обухвату конкурса је око 54.6 hа. 

 
Слика.1:  Конкурсно подручје у контексту ширег окружења . © Creative Commons 

Повод  за расписивање конкурса је чињеница да се предметни простор који је саставни део 
просторно културно - историјске целине „Топчидер“, која је због посебних природних, 
естетских, културних и историјских вредности утврђена за културно добро од изузетног значаја 
за Републику Србију, данас у великом делу неадекватно користи: постојећа изграђена структура 
и садржаји комплекса некадашњег  "Југопетрола"  потпуно су непримерени положају локације у 
градском ткиву и њеном значају, комплекс ДП "Фабрика шећера", иако је Споменик културе, у 
великој мери је девастиран и узурпиран углавном неадкеватним садржајима, а комплекс 
„Хиподрома“, иако је задржао намену, запуштен је и неадекватно организован за савремене 
потребе такмичарског коњичког спорта.   

Реализацијом моста на Ади са приступним саобраћајницама које га повезују са Радничком 
улицом и Булеваровом Војводе Мишића, као дела трасе Унутрашњег магистралног 
полупрстена, простор конкурсног обухвата постао је доступнији становницима ширг подручја  
града. Зона уз Радничку улицу, налази на самом улазу у централно градско ткиво, а комплекс 
некадашњег „Југопетрола“, представља актуелан функционални, просторни и инвестициони 
ресурс, са постојећим и планираним разноликим јавним садржајима културе, спорта и 
рекреације у непосредном окружењу. 

Узимајући у обзир да предметно подручје представља изузетно вредан и репрезентативан 
простор са значајаним културно историјским и споменичким фондом Београда и Србије, 
обавезе и смернице из важеће планске документације којима је прописана обавеза конкурсне 
провере у циљу дефинисања потенцијала за формирање новог градског простора и Закључкак 
Градоначелника града Београда бр. 350-8836/15-Г од 23.12.2015.године, расписује се овај 
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отворени, анкетни, једностепени конкурс за урбанистичко-архитектонско решење ширег 
подручја "Хиподрома".  

Конкурс се расписује, посебно, ради провере просторних и функционалних  капацитета локације 
бившег "Југопетрола" у Радничкој улици и прибављања предлога за што квалитетније  
урбанистичко – архитектонско решење које подразумева пре свега пажљив пројектантски 
приступ у делу волуметрије и пропорција планираних објеката и њихов однос са околином. 

Циљ конкурса је да се, у складу са просторним ограничењима,  планским и заштитарским  
усмерењима, трендовима развоја и конкурсним задатком,  афирмишу потенцијали локације и 
да се:  

 јединствено сагледају локација бившег "Југопетрола" у Радничкој улици и комплекса 
"Хиподром Београд" у залеђу, међусобно и у контексту са саобраћајном петљом УМП-а,  

 јединствено сагледају локација бившег "Југопетрола" и комплекса ДП „Фабрика шећера“ 
у Радничкој улици и формира простор високих урбанистичко архитектонских вредности 
примерен амбијенту културно-историјске целине, споменичком статусу објеката са једне 
стране и мостом преко Аде и саобраћајном трасом УМП-а са друге,   

 дефинише препознатљиво урбанистичко-архитектонско решење адекватно  значају 
локације које кореспондира са ширим окружењем,  

 дефинише морфологија новопланиране изградње у складу са планским, амбијенталним 
и другим карактеристикама простора унутар комплекса бившег "Југопетрола",  

 обликовно и садржајно дефинише изградња у оквиру комплекса "Хиподром Београд",   

 преиспита и предложи садржај и обухват јавног простора у оквиру комплекса ДП 
"Фабрике шећера", 

 обликовно и садржајно дефинише изградња у оквиру простора између комплекса 
„Фабрика шећера“  и трамвајске пруге,   

 преиспита простор и са других аспеката како би се ова локација заокружила у 
препознатљиву  урбану целину јединствену за град Београд. 

 
Изабрана решења биће основ израду урбанистичко-техничке документације и спровођење у 
складу са Плановима детаљне регулације у обухвату конкурсног подручја.  
 
2.  ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА 
 

2.1. Шире и непосредно окружење 

Локација кој је предмет овог конкурса део је Просторно културно-историјске целине Топчидер 
која је, по простору који заузима, једна од највећих просторних културно-историјских целина у 
граду, а по значају својих природних,  естетских и културно-историјском вредности, проглашена 
је Просторно културно-историјском целином од изузетног значаја. 

Положајем у градском ткиву Целина има изузетан потенцијал пружајући се од рекреативне 
зоне Аде Циганлије, долином Топчидерске повезује просторе до подножја Авале. 

Топчидер са Кошутњаком, данас се налази у урбаном окружењу, претежно стамбене и пословне 
намене, егзистира, својим највећим делом, као специфичан део природе и отворени 
рекреативни градски простор и значајан је део континуитета подручја природе у граду. Шире 
гледано окружена је стамбеним насељима комбинованим са пословним зонама (Сењак, 
Дедиње, Бањица, Миљаковац, Канарево брдо, Жарково, Баново Брдо), чисто пословним зонама 
(раковичка индустријска зона), спортско-рекреативном зоном Аде Циганлије, што све скупа 
чини разноврстан урбани контекст.  
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Слика 2: Просторно културно-историјске целина Топчидер -  граница 

Конкурсно подручје је крајњи северозападни сегмент Просторно културно-историјске целине 
Топчидер, а непосредно контактно подручје карактеришу различите просторно-амбијенталне 
целине, са којима предметни простор, минимално, или готово уопште не кореспондира.  
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Слика 3: Садржаји у непосредно окружењу Конкурсног подручја 

 

Југоисточно од конкурсног обухвата, односно од комплекса Београдског Хиподрома, у 
подножју шуме Кошутњак,  као непосредни суседи, налазе се постојећи спортски садржаји: 
комплекс Стрелишта Стрељачког савеза Србије и Спортско рекреативни комплекс – БАСК. 

Комплекс Стрелишта, део комплекса специјалне намене, која се није изменила од њеног 
оснивања пре Првог светског рата,  имао је велику улогу у развоју стрељаштва као спортске 
дисциплине која се, као коњички спорт, развила из војничких вештина.  Важећом планском 
документацијом потврђена је постојећа намена и дефинисани капацитети изградње за потребе 
овог специјализованог спортског комплекса на отвореном простору. 

На десној обали Топчидерске реке, ка железничкој прузи Београд - Ниш налазе се Спортски 
терени и објекат БАСК-а, са пратећим садржајима, који се својом наменом надовезују на 
комплекс Хиподрома. Важећом планском документацијом дефинисана је намена за спортско 
рекреативни комплекс са спортским објектима намењеним за рекреативне активности 
становништва, тренинге и такмичења спортиста и спортских екипа на локалном нивоу, као и за 
извођење наставе физичког образовања деце и омладине.  

Поменти спортски садржаји (Стрелиште и БАСК) раздвајају комплекс Хиподрома од постојећег 
специјализованог центра - Комплекс специјалне намене Народне банке Србије  Завода за 
израду новчаница и кованог новца – Топчидер, Народне Банка Србије који се пружа све до 
Топчидерске реке и чија је главна зграда - Зграда ковнице новца, као објекат који поседује 
значајне архитектонске и културно-историјске вредности и као прва национална ковница новца 
и једина установа те врсте у Краљевини Југославији, Споменик културе.  
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Јужно, односно југоисточно залеђе конкурсне локације чине Шума Кошутњак и Топчидерски 
Парк. 
Парк – шума Кошутњак, једно од највећих и најпосећенијих градских излетишта и 
рекреативних простора Београда, простире се на површини од око 330ха,  уоквирено је 
градским целинама, а са конкурсним подручјем се граничи на северу, непосредно са 
комплексом Хиподрома Београд. На североисточној страни са друге стране железничке пруге 
налази се Топчидерски парк.  

Због значајних просторних функција и биоеколошких вредности комплекса под шумском 
вегетацијом у циљу очувања станишта разноврсне фауне сисара, птица, инсеката, гмизаваца и 
водоземаца, као и објеката геолошког наслеђа који имају карактер природних реткости и 
велики значај за проучавање геолошке историје Београда, Шума Кошутњак, у површини од око 
265 ha, проглашена је за заштићено подручје – споменик природе.  

На стрмијим, источним падинама, према Топчидерској реци, парк шума Кошутњак представља 
остатак аутохтоне шумске вегетације.  

 
Слика 4: Поглед са источне падине Кошутњака . © Fabian Vendrig 

Топчидерски парк, у контакту са предметним подручјем посредно, преко комплекса Завода за 
израду новчаница и кованог новца – Топчидер, од ког је одвојен трасом железничке пруге,  
један је од најстаријих паркова у Београду и први европски обликован парковски простор у 
Србији, простире се на површини од око 13 хектара, у долини Топчидерске реке. Као узор у 
време његовог настајања послужили су простори надомак средњеевропских градова, који су 
припадали дворовима; слободно укомпоновани у природу, али са култивисаном формом.  
Топчидерски парк је, као јединствена природна просторна и културна целина Београда, због 
природних, културно-историјских и предеоних вредности простора, аутентичности и очуваности 
створене природне структуре и очуваног пејсажно-архитектонског концепта, парковског и 
шумског комплекса унутар високо урбанизованог екосистема који има велику биолошку 
вредност,  богатства флоре и фауне, као и значајних објеката културно-историјског наслеђа, 
проглашен за Споменик природе. („Службени лист града Београда“, бр. 37/15). 
Природне вредности Топчидерског парка огледају се у разноврсности биљног материјала, 
бројности, као и старости стабала.  
Иако смештен у високоурбанизованом окружењу, и под снажним градским утицајем, 
Топчидерски парк и Шума Кошутњак се и данас огледа присуством дивље фауне. У врху су 
европских главних градова по диверзитету ентомофауне. 
Природне вредности чине јединствену целину са културноисторијским вредностима Споменика 
природе „Топчидерски парк“. На овом заштићеном подручју налази се шест утврђених 
културних добара: Конак кнеза Милоша, Топчидерска црква, Црквени конак, Обелиск, 
Скулптура „Жетелица“, Споменик Арчибалду Рајсу.  
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Слика 5: Топчидерски парк . © Creative Commons 

 
Јогозападно од конкурсног подручја, са друге стране Паштровићеве улице простире се насеље 
Баново брдо.  Баново брдо, централна зона југозападног дела Београда и општине Чукарица, 
представља посебну функционалну целину, у којој су изграђене структуре и коришћење 
земљишта у великој мери сагласни са морфолошким карактеристикама терена. Све подцелине 
ове градске зоне, изграђене су по посебним урбанистичким решењима, 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 у оквиру парк 
шуме Кошутњак са припадајућим спортским центром и комплексом спортског центра ДИФ. 
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Слика 6:  Баново брдо 

Садржаји у непосредном суседсву, са јужна стране Паштровићеве улице су доминантно 
стамбени, у смислу карактера и спратности разноврсни, у фази трансформације из породичног у 
вишепородично станвоање, планиране спратности П+4+Пк/Пс до П+6.    
На простору између Дуж Радничке, Паштровићеве улице, надвожњак ка улици Кировљевој на 
Бановом брду, и улице Висока, планирана је потпуна трансформација некадашњег привредног 
комплекса („Минел“) у комерцијалне садржаје -  шопинг центра, који је у фази изградње – Ada 
Mall. 

 
    Слика 7:  Пројектовани изгелед будућег шопин центра – Ada Mall 

Северозападно од конкурсног подрчја, са друге Чукаричког рукавца, налази се Ада Циганлија 
– највећи, најзначајнији, најуређенији и одржавани рекреациони центар на ужем и ширем 
подручју Београда. Комплетан простор Аде Циганлије третира се у просторно планском, 
културном, санитарном и еколошком смислу као најатрактивнија зона рекреације и забаве у 
Београду, али и значајно извориште водоснабдевања.  
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Ада Циганлија је као речно острво на Сави, евидентиранио  од стране Завода за заштиту 
природе као подручје са посебним природним вредностима. Простор је део међународног 
еколошког коридора Саве, а делом је заштићен као природно добро. 
Постојеће шуме и зеленило на Ади дефинисани су трајно добро Београда, што значи да се у не 
могу смањивати на рачун других намена, нити се може мењати њихов карактер јавног простора. 
Оне се могу само обнављати и уређивати.  
СРЦ „Ада Циганлија“ у целости је од изузетног значаја за Београд и има третман општег добра, 
доступног свима под једнаким околностима као градски спортски и рекреативни центар са 
јавним режимом коришћења.  
Конкурсно подручје раздвојено je од Аде Циганлије Радничком улицом преко које у постојећем 
стању нема обезбеђених попречних пешачких комуникација, али је једна денивелоисана 
пешачка  комуникација, у виду „моста“ планирана у оквиру пројекта Ada Mall. 

 
слика 8:  Ада Циганлија  

Приступне саобраћајнице моста на Ади у виду комплексних денивелисаних саобраћајних петљи 
које на више нивоа повезују више саобраћајних праваца - Радничка у зони комплекса бившег 
„Југопетрола“ и  Хиподром на Царевој Ћуприји  у зони Хиподрома,  доминантан су елемент  - 
непосредни сусед са источне стране конкурсног обухвата. 
Мост на Ади,  део је београдског Унутрашњег магистралног полупрстена (УМП) који би када 
буде завршен требало да повеже Нови Београд и Звездару, сам мост повезује Чукарицу и Нови 
Београд. Изграђен је према првонаграђеном конкурсном решењу  пројектаната конструктор 
Виктор Маркељ и архитекта Петер Габријелчич, отворен 1. јануара 2012. године, један је 
најдоминантнијих урбаних симбола Београда. Технички – Мост на Ади је мост са косим 
затегама, а једини пилон овог моста висок 200м изграђен је на северном шпицу Аде Циганлије. 
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слика 9:  Мост на Ади . © belgraderowing.org 

 
Посредни „источни“ сусед конкусног обухвата,  са друге стране приступних саобраћајница, је 
насеље Сењак, део просторне целине Дедиње, једног од најлепших и најшумовитијих 
резиденцијални делова Београда  
Ка конкурсној локацији, са погледом на комплекс Хиподром и Аду Циганлију, орјентисана је 
западно ексопнирана, Сењачка  падина.  Изграђена је  претежно породичном стамбеном 
изградњом и прелазним облицима ка вишепородичној, коју карактеришу слободностојећи 
објекти вишег стандарда на великим парцелама са значајним зеленим површинама, хетерогени 
по стилу и периоду изградње,  претежне спратности до П+2.  
 

 
Слика 10: Сењачка падина 

 
 

2.2. Конкурсно подручје 

Границом конкурса обухваћено је шире подручје Хиподрома: комплекс некадашњег 
„Југопетрол“-а у Радничкој улици, комплекс ДП „Фабрика шећера“ и комплекс „Хиподром 
Београд“, раздвојен трасом трамвајске пруге и трамвајским надвожњаком од комплекса 
„Фабрике шећера“ и „Југопетрола“.  

Такође, границом је обухваћен и простор између „Фабрике шећера“ и трамвајске пруге / 
надвожњака, као и део корита Топчидерске реке са зеленом површином дуж железничке пруге 
Београд- Ниш, која тангира конкурсно подручје.   

Предметно подручје, данас је, у великом делу, девастирано, узурпирано неадекватним 
садржајима (изузев комплекса Хиподрома, који је, иако запуштен и неадекватно организован за 
савремене потребе такмичарског коњичког спорта, задржао првобитну намену) а са контактним 
подручјем готово уопште не кореспондира, а комплекс „Хиподрома“, иако је задржао намену, 
запуштен је и неадекватно организован за савремене потребе такмичарског коњичког спорта.   
 
Комплекс ДП „Фабрика шећера“ 
Комплекс ДП „Фабрика шећера“ је споменик културе, који у  постојећем режиму коришћења, не 
представља интегралну функционалну целину обзиром да је већина објеката унутар комплекса 
или напуштена или се користи као магацински простор. Заједничко великој већини објектата је 
угроженост неадекватним садржајима (од становања до магацинских и сличних простора) 
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неодржаваност, запуштеност и пропадање изазвано старошћу самих објеката. Чињенице да 
фабрика није у функцији и да су производне машине као саставни делови објеката, највећим 
делом, уклоњени, допринеле су још већем нарушавању споменичких вредности комплекса. 
Део машинске хале данас се користи као позориште КПГТ, чија намена одговара будућем 
развоју овог простора, а поједини простори се користе као угоститељски објекти, што би се у 
ограниченом обиму и уз адекватан просторни и садржајни третман, такође могло сматрати 
одговарајућом наменом.   

Комплекс садржи вредно зеленило које је неодржавано и запуштено.  

Са аспекта пешачке доступности комплекс је ограничено доступан, обзиром на постојећу 
изграђеност у залеђу комплекса, у појасу између Фабрике шећера и трамвајске пруге, која 
онемогућава везу са осталим садржајима у окружењу, као и пешачку баријеру за везу са Адом 
Циганлијом и обалом реке Саве, коју данас представља магистрална саобраћајница Радничка  

 
Слика 12:  Комплекс Фабрика шећера 

 
Комплекс некадашњи „Југопетрол“ 
Комплекс „Југопетрол“ представља први нафтни објекат изграђен у Србији раних 20-их година 
XX века, када је формирано централно складиште нафте и деривата. Делимично сачуван 
првобитни грађевински фонд груписан је у југозападном  делу комплекса ближе трамвајској 
прузи у оквиру ког је и стари димњак некадашње топлане, који и данас представља просторну 
доминанту у комплексу.  Данас су садржаји примарне намене измештени, а читав комплекс је у 
режиму привременог коришћења за различте неадекватних намена – магацини, продаја и 
одлагање аутомобила, бензинска станица и слично. 
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Слика 11:  Комплекс Југопетрол 

 
Комплекс „ Хиподром Београд“ 
Комплекс Хиподром налази се у северном делу просторне целине Топчидер, у залеђу 
комплекса „Фабрике Шећера“ и „Југопетрола" од којих је одвојен трамвајском пругом и 
надвожњаком.  
Комплекс Хиподрома подељен саобраћајницама које укључују и део денивелисане петље 
Хиподром у склопу УМП-а, у три просторне подцелине од којих се у оквиру  централне (највеће) 
налазе: тркалиште, трибине, ресторани и отворене парковске површине у делу ка трамвајској 
прузи. Постојећи садржаји, хаотично респоређени, непримерног изгледа и лошег бонитета 
(трибине, кладионица, седларница..) изграђени су почетком 20. века и до данас само 
делимично обнављани, планирани су важећом планском документацијом за реконструкцију, 
доградњу и замену.  

Пратећи садржаји - „шталски круг" и мањежи, налазе се јужно од тркалишта, раздвојени су од 
централне целине Паштровићевом улицом.   
Шталски круг, састоји се од више објеката, садржи углавном просторе за смештај и пипрему 
коња. Најстарији потичу из 1921. године док су последњи из 90-тих година 20. века.  У зони ка 
комплексу специјалне намене Народне банке Србије, према Топчидерској реци, део шталског 
круга чине „Мањежи". 
Изградњом трасе УМП-а и формирањем кружне раскрснице у делу Паштровићеве улице у 
нивоу терена, којом се обезбеђује саобраћајни приступ пратећим садржајима Хиподрома, 
Стрелишту и Комплексу специјалне намене Народне банке Србије, пратећи садржаји су додатно 
раздвојени од централног садржаја Хиподрома-тркалишта. 
 
Амбијент са друге стране Паштровићеве улице, уз јужну границу комплекса, од кружне 
раскрснице денивелисане петље до зоне трамвајског надвожњака делом је изграђен густо 
збијеним објектима непримерених визуелних карактеристика, различите намене (стамбени 
објекти, трговина, неуређене површине), а делом приведен намени, што подразумева стамбено 
пословне садржаје, спратности до П+6, који се чине, иако су плански грађени, 
предимензионисани у односу на профил регулације у зони њихове изградње.   
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Слика 13:  Комплекс Хиподром Београд 

 

 
Слика 14:  Комплекс Хиподром Београд - тркалиште 

 
Простор између „Фабрике шећера“ и трамвајске пруге  чине објекти углавном лошег бонитета, 
претежно приземни, без архитектонских и културно историјских вредности са наменом и 
саджајима, пре свега у домену услужних делатности (ауто сервиси, радионице..и др.),  што 
предметни сегмент простора чини најхаотичнијим амбијентом у оквиру конкурсног обухвата. 
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Слика 15: Простор између „Фабрике шећера“ и трамвајске пруге  

  

 
Слика 15: Простор између „Фабрике шећера“ и трамвајске пруге - амбијент 

  
 
У конкурсној документацији, Прилог I - ИНФОРМАЦИОНИ ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ,  графички 
прилог - САДРЖАЈИ У ОКРУЖЕЊУ, приказани су постојећих садржаја у окружењу, а у оквиру 
Прилога V - ФОТОГРАФИЈЕ ЛОКАЦИЈЕ,  приложена је фотодокументација постојећег стања 
 

3. ПОСЕБНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА 
 

3.1 Историјат простора, градитељско и културно наслеђе 
 

Комплекс ДП „Фабрика шећера“ 

Фабрика шећера је први објекат ове врсте у Београду. Изграђена је између 1899 - 1901. године 
када је и почела са радом.  

Комплекс „Фабрика шећера“ представља јединствену привредно-индустријску и урбанистичку 
целину.  Значајан је за почетак и одвијање привредне делатности у Србији, касније и 
Југославији, али има и друга стечена споменичка својства. Пре свега, саставни је део просторно 
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културно - историјске целине „Топчидер“ у којој су забележени зачеци привредне активности у 
Београду, који у распону од 1830. до 1914. године добијају антологијски карактер целокупног 
привредног, државног, индустријског и културног развитка. „Фабрика шећера“  је споменик 
индустријског развитка земље и урбаног развоја Београда. Она представља један, од малог 
броја очуваних фабричких комплекса са краја 19. века у Београду, који свеукупно сведоче о 
развоју престонице и тежњама ка економском просперитету целе земље. 

Фабрички систем заснован на машинској производњи јавља се у Београду средином 19. века,  а 
достиже успон након Првог светског рата. Углавном су подизане  мање фабрике са малим 
бројем запослених и слабом механичком опремом. Ипак осниване су и знатно веће, попут 
Фабрике шећера, које су својом техничком опремом и својим производним капацитетом, 
достизале ступањ развијене западноевропске индустрије. 

Као део индустријског комплекса у пределу Чукарице, Фабрика шећера била је један од 
центара синдикалне активности и окупљања радника у време најачег деловања 
Социјалдемократске партије Србије почетком 20-ог века. 

Са становишта архитектонске вредности најстарији објекти у комплексу, представљају 
стандардне примерке индустријске архитектуре какви су се градили крајем 19. века у  северној 
и средњој Европи. Употреба опеке у материјализацији, једноставност у обликовању фасада, 
сведени декоративни елементи у виду плитких пиластара, лезена или карактристичног боген 
фриза испод кровног венца, упућују на романтичарске стилске изворе. 

Период од 1923. до 1946. године (документација је уништена за време бомбардовања 1941. 
године) по очуваним објектима сведочи да су се изводили и вероватно планирали бројни 
радови у кругу фабрике, од увођења машинске опреме у зграде, до изградње пратећих објеката 
– магацина, тоалета, ледара и др. Зато се сматра да је управо овај период извршио 
најинтензивнији утицај на измену првобитног изгледа фабричког комплекса са почетка века. То 
има за последицу постојање мешовите грађевинске структуре, како са становишта 
архитектонских вредности, тако и његове функције. 

Најстарији објекти машинских хала, сушара, раднички и чиновнички станови, зграда управе, 
истовремено су и архитектонски највреднији објекти. Преостали објекти рађени су знатно 
скромније, али учествују у формирању амбијента комплекса фабрике и сведоче о његовом 
развоју. 
 
Комплекс некадашњи „Југопетрол“ 
Раних 20-их година прошлог века, на индустриској периферији Београда, у непосредној близини 
Фабирке шећера, изграђен је први нафтни објекат у Србији. Његов власник било је „Англо-
Југословенско петролејско друштво“. После Другог светског рата, 1947. године, на темељима 
Петролејског предузећа, основан је ''Југопетрол'' - предузеће за промет нафте и нафтних 
деривата, који је на  овом делу Чукарице формирао централно складиште нафте и деривата. На 
целом простору ове изразите индустријске зоне коју је до недавно користио НИС Гаспром 
Њефт, а који је некадашњом зиданом оградом Фабрике шећера и данас од ње издвојен, 
доминирају наменска грађевинска постројења – велики силоси. Делимично сачувани 
првобитни грађевински фонд остао је груписан у једном делу  комплекса ближе прузи, 
сведочећи о некадашњем изгледу овог простора. Чине га неколико мањих  приземних објеката, 
од којих је само један - кућа за становање, задржао аутентичан изглед. Као и преостали 
објекати који су у међувремену претрпели измене, грађен је скромно без већих архитектонских 
претензија. Поред њих, високи стари димњак зидан од цигала, који се налази уз објекат 
некадашње топлане, представља просторну доминанту у комплексу и сведочи о његовом 
изразито индустријском карактеру. 
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Комплекс „Хиподром Београд“ 
Почетком 20. века, окружено градом који се ширио дуж некадашњег Смедеревског друма, 
смештено је тркалиште на простору који је носио назив „Тркалиште код Цареве ћуприје". 
Власници ергела овде закупљују „падоке" за смештај коња и опреме. Године 1914. формирају 
се тркалишни терени и подиже главна, данас „почасна“ трибина. Она постаје основно језгро 
коме ће се касније додати економски простор, саобраћајнице и објекти намењени 
посетиоцима. 

Интензиван развој настаје након завршетка Првог светског рата, када се од 1921. године и за 
неколико наредних година подижу сви објекти неопходни за одвијање коњичких трка, 
кладионица, као и пратећи објекти намењени комфору посетиоца. Након Другог светског рата, 
тркалишне стазе започете још 1914. године формирањем галопске стазе, комплетиране су 
изградњом касачке стазе и терена са препонама. 

    
Слика 16:  Хиподром између WW1 и WW2 

Саобраћајна структура овог простора, део је историјског наслеђа или је настала као 
комуникација унутар хиподромског комплекса. 

Увођење трамвајске линије према Топчидеру крајем 19. века. правцем који је паралелан са 
Топчидерским друмом, изградња истотрачне Железничке пруге Београд - Сарајево, као и 
њихове станице, одредиле су правце прилаза према „Тркалишту" и локације улаза из 
Паштровићеве улице. 

Пратеће објекте у функцији Хиподрома — „шталски круг",  чине  углавном девастирани 
приземних објеката класичне градње, различите величине и времена подизања. Најстарији 
потичу из 1921. године док су последњи из 90-тих година 20. века. Од већих, издваја се штала 
ергеле „Љубичево" саграђена 1947. године и штала ергеле „Карађорђево" из 70-тих година. 
Шталски објекат из 1972. године, основним решењем и величином адекватан намени, који 
заправо не припада шталском кругу, издаје се као шталски простор. 

На месту штале Владе Илића из 1941. године, првих година 21. века подигнуги су нови школски 
објекти.  

Од стране Републичког завода за заштиту споменика културе, надлежног за услове чувања, 
одржавања и коришћења непокретног културног добра и мере заштите за појединачне објекте 
и комплексе на предметном подручју, извршена је валоризација појединачних објеката који су 
уграђени у конкурсни задатак. 
 
3.2 Саобраћајне карактеристике простора 
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3.2.1 Улична мрежа  

Саобраћајнице које тангирају и делимично дефинишу границе конкурсног подручја, Радничка 
улица, Булевар војводе Мишића и Паштровићева улица саставни су део магистралне 
саобраћајнице Унутрашњи магистрални полупрстен (УМП) која се делимично реализована а 
делимично у фази реализације у складу  са важећом планском документацијом (ПДР за 
саобраћајни потез унутрашњег магистралног полупрстена од саобраћајнице Т6 до 
Панчевачког моста - деоница од улице Тошин бунар до чвора "Аутокоманда" - "Службени 
лист града Београда", бр. 39/11).  

Унутрашњи магистрални полупрстен има за циљ да растерети централно подручје од 
индивидуалног саобраћаја, смањи обим саобраћаја на постојећим мостовима преко Саве и 
обезбеди алтернативне могућности у повезивању појединих градских подручја како са 
централним подручјем тако и међусобно. 

УМП спаја новобеоградску страну од саобраћајнице Т6, мостом преко реке Саве, у зони 
низводног шпица Аде Циганлије и улази у правац Булевара војводе Мишића, где је  надаље 
планирано да, са позиције наспрам постојећег пружног прелаза Паштровићеве улице, траса 
УМП-а улази у тунел испод Топчидерског брда који се пружа све до раскрснице Булевар мира и  
Улице Др Милутина Ивковића на општини Савски венац,  све до  чвора "Аутокоманда".  

Радничка улица, дефинише границу конкурса са северо-западне стране и у функционално 
рангираној уличној мрежи града, припада рангу магистралне саобраћајнице. 

Деоница УМП-а – траса Булевара војводе Мишића, од Моста преко Аде до планиране тунелске 
деонице, дефинише границу са северозападне стране и у функционално рангираној уличној 
мрежи града, припада рангу магистралне саобраћајнице. 

Паштровићева улица дефинише југозападно границу конкурсног подручја  и функционалном 
рангу је магистралне саобраћајнице. 

Приступ конкурсним садржајима остварује се из Паштровићеве улице и из Радничке са 
посебним режимом, искључиво за постојеће садржаје унутар некадашњег комплекса 
Југопетрол. 
 
3.2.2 Јавни градски превоз 

Јавни градски превоз 
Предметним простором саобраћају возила аутобуског (Радничком и Паштровићевом улицом) и 
трамвајског подсистема Јавног градског превоза.  

Трамвајска пруга која пролази подручјем и раздваја комплекс Хиподрома од осталих комлекса у 
оквиру конкурсног подручја, део је потеза који повезује Баново брдо са централним деловима 
града и даље и недавно је реконструисана. На делу подручја води се мостовском конструкцијом 
и по терену, на преосталом делу трасе. Ширина трамвајске баштице је 7.0m.  
 
3.2.3 Пешачки и бициклистички саобраћај 

У оквиру предметног подручја, у постојећем стању, услови за пешачка и бициклистичка кретања 
су подстандардни. Једина значајна пешачка површина припада тротоарским површинама дуж 
Радничке улице, и није повезана са осталим пешачким токовима у окружењу. 

У оквиру нових регулација које опасују предметно подручје, планирано је увођење 
бициклистичких стаза, које треба да буду део бициклистичког коридора све до Дорћола. 
 
3.3 Зелене површине 
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Неуређен простор, између Топчидерске реке, трасе железнице, саобраћајних петљи, 
надвожњака и коловоза, који се још увек делимично користи за потребе пратеће механизације 
при реализацији деонице УМП-а, планиран је као заштитни појас вегетације који има за циљ да 
густим засадима листопадног и у мањој мери зимзеленог дрвећа и шибља, изолује простор 
Хиподрома и друге околне просторе од утицаја различитих видова интензивног саобраћаја. 

У осталом подручју конкурсног обухвата, изузев појединачних групација квалитетног зеленила у 
оквиру обухваћених комплекса, нема уређених јавних зелених површина. 
 
3.4 Топчидерска река 

Конкурсно подручје припада сливу Топчидерске реке, која је у граници обухвата конкурса 
регулисана. 

Обезбеђен је протицајни профил на стогодишњу велику воду као и на прихват хиљадугодишње 
велике воде без изливања, бетонском облогом са наставком затрављеним косинама у нагибу 
1:1,5. Нису предвиђени хидротехнички радови, осим редовног инвестиционог одржавања. 
 

3.5 Инфрастуктура 

Постојеће трасе инфраструктурних мрежа приказане су графички, на ситуацији - катастру 
подземних инсталација, у документацији конкурса.  

 
3.6 Геолошке карактеристике подручја 

Терен на коме се налази и конкурсни обухват у морфолошком погледу припада алувијалној 
равни Топчидерске реке. Анализом старих топографских подлога дошло се до сазнања да је 
некадашња површина терена била на апсолутној коти 74,2-74,6 мнв. У циљу издизања 
површине терена изнад коте максималног нивоа подземних, вода извршено је насипање 
терена. На овакав начин површина терена издигнута је до кота 75,70-76,86 мнв. Ниво подземне 
воде утврђен је на дубини 1м од површине терена, односно на коти 74,8мнв. Ниво подземне 
воде је утврђен на контакту насутог тла и органских глина односно при некадашњој, природној 
површини терена. Ово указује да је некадашња површина терена била плављена и 
замочварена. Максимални водостај Топчидерске реке није познат, али је претпоставка да није 
већи од коте 76,5мнв јер је до тог нивоа уређено корито у зони истраживања. 
 
3.7 Актуелна планска документација у границама конкурсног обухвата и у контакнтом 

подручју  

Актуелна планска документа у границама конкурсног обухвата - Плански основ за конкурсно 
подручје: 

1. План детаљне регулације просторно културно историјске целине Топчидер - фаза II, целина 
1, градске општине Чукарица и Савски венац („Службени лист града Београда“, бр. 98/16) 

2. План детаљне регулације  просторно културно-историјске целине Топчидер - II фаза, целина 
2 - шира зона "Хиподрома Београд", - градске општине Чукарица и Савски венац, 
("Службени лист града Београда", бр. 53/14) 

3. Измене и допуне Плана детаљне регулације за саобраћајни потез Унутрашњег магистралног 
полупрстена од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста – деоница од улице Тошин бунар 
до чвора Аутокоманда, ("Службени лист града Београда", бр. 39/11)  
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Слика 17: Актуелна планска документација у границама конкурсног обухвата и у контакнтом подручју 

 
Актуелна планска документа у контакнтом подручју која могу бити од од утицаја на конкурсно 
решење: 

4. План детаљне регулације за просторно културно-историјску целину Топчидер - I фаза – 
Радничка улица, општина Чукарица, ("Службени лист града Београда", бр. 68/13) 

5. План детаљне регулације за просторно културно-историјску целину Топчидер - II фаза, 
целина 3, градске општине Савски венац, Чукарица И Раковица, ("Службени лист града 
Београда", бр. 88/16) 

6. План детаљне регулације за просторно културно-историјску целину Топчидер II фаза, 
Целина 7 - Блок између улица Паштровићеве, Пожешке и Владимира Радовановића, 
градска општина Чукарица, ("Службени лист града Београда", бр. 68/13) 

7. План детаљне регулације Блока између улица Мајданска Чукарица, Васе Стајића, 
Паштровићеве и Високе, општина Чукарица, ("Службени лист града Београда", бр. 14/10) 

8. План детаљне регулације "Ада Циганлија" ("Службени лист града Београда", бр. 68/13)  

Потребни подаци – параметри, услови и смернице из важеће планске документације дати су 
у оквиру поглавља 4 – Конкурсни задатак. 

Изводи из важеће планске документације приложени су конкурсној документацији Прилог IV - 
ИЗВОДИ ИЗ АКТУЕЛНИХ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА.  
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4. КОНКУРСНИ ЗАДАТАК - ОПШТЕ СМЕРНИЦЕ И ПОСЕБНИ ПРОГРАМСКИ УСЛОВИ И 

ПРЕПОРУКЕ ПО ЦЕЛИНАМА 

 
4.1   Предмет конкурса – опште смернице и препоруке, планирани капацитети изградње 

Подручје конкурсног обухвата као део Просторно културно-историјске целине Топчидер, 
дефинисано је као трајно добро Београда, а поједини целине у обухвату су и појединачно 
заштићена добра. Висок степен заштићености и амбијенталне целовитости, јединствен за 
Београд, одређује све будуће интервенције у овом простору. 

Намена површина у оквиру конкурсног обухвата је разноврсна.  Комплекс некадашњег 
"Југопетрола" и простор између „Фабрике шећера“ и трамвајске пруге у површинама су 
намењени комерцијалним садржајима у зони средње спратности (К2), комплекс "Фабрике 
шећера" у површинама је намењеним  јавним службама, јавни објекти и комлекси – култура, а 
простор комплекса "Хиподрома Београд"  по намени је, у доминантном делу, спортски 
комплекс у типлогији такмичарског спорта, док је зона између Топчидерске реке и железничке 
пруге зелена површина. 
 
4.1.1 Опште смернице и препоруке 

Предмет конкурса је урбанистичко-архитектонско решење простора који обухвата шире 
подручје хиподрома, површини од око 54.6 hа, који окружују саобраћајнице Радничка и 
Паштровићева  све до железничке пруге уз Топчидерску реку.  

Конкурсни обухват састоји се из више прострно-програмских, амбијенталних  целина: 

Целина 1 - комплекс некадашњег "Југопетрола" у Радничкој улици 

Целина 2а - комплекс "Фабрика шећера" 

Целина 2б - простор између „Фабрике шећера“ и трамвајске пруге 

Целина 3 - комплекс "Хиподром Београд" са пратећим садржајима 

Имајући у виду сагледивост предметног подручја са фреквентних градских саобраћајних 
праваца и из разнородних делова града (центар града, Нови Београд, Топчидер - Раковица, 
Баново брдо...), близину значајних и активних градских простора: Савског језера - спортско 
рекреативног комплекса Ада Циганлија, Београдског сајама, Топчидерског парка и парк шуме 
Кошутњак, као и значајне визуре које се са Сењачке падине – резиденцијалног дела града, 
којима је подручје изложено, што све,  уз позицију у градском ткиву, чини потенцијал локације 
за формирање новог урбаног градског простора репрезентативног карактера, потребно је, при 
формирању нових и унапређењу постојећих амбијената, посветити посебну пажњу 
урбанистичко-архитектонском обликовању.  

То се, пре свега односи на целину бившег "Југопетрола" у Радничкој улици и подразумева 
посебно пажљив пројектантски приступ у формирању волуметрије планиране изградње и 
њеног односа са околином значајаних културно историјских и споменичких  вредности. 

Предложена пројектантска и програмска решења, осим што морају бити примерена значају 
просторно културно историјске целине Топчидер, тромеђи општина Савски венац, Чукарица и 
Нови Београд, месту комуникације староградске и новобеоградске обале реке Саве и 
утемељена на вредновању постојећих историјских, природних, културолошких и 
функционалних значења овог простора, морају задовољити и критеријуме засноване на 
економској вредности локације.  
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Структура планираних блокова унутар подручја генерално је формирана постојећим 
комплексима и наменама као и саобраћајном инфраструктуром која их међусобно раздваја, док 
је волуметрија новопланиране изградње и понуда садржаја у области културе (који су у знатној 
мери запоставњени у јужној зони Београда, потез Пожешка- Видиковац)  који треба да својом 
специфичношћу и ексклузивитетом буду и у функцији туристичке понуде Града Београда и 
Републике Србије,  остављена  конкурентима на избор.  

Предложеном волуметријом и организацијом планиране изградње дуж Радничке улице, уз 
обавезу усклађивања  са различитим садржајима у непосредном окружњу, потребно је 
обезбедити визуре ка Ади циганлији и Хиподрому. 

У обликовном смислу применити највише стандарде урбано-архитектонског и пејзажног 
обликовања простора, примерено свакој целини појединачно и комуникативно у односу на 
окружење. 

Унутар конкурсног подручја планирати пешачке и бициклистичке проспекте којима се 
обезбеђује боља доступност свим постојећим и планираним садржајима.   

Саобраћајна ободна матрица, која је у фази реализације према планској и пројектној 
документацији, представља фиксни елемент за конкурсно решење.  
 
У конкурсној документацији, Прилог I - ИНФОРМАЦИОНИ ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ, графички 
прилог - Саобраћај стечене обавезе са утврђеним регулацијама из важеће планске 
документације и Прилог IV - ИЗВОДИ ИЗ АКТУЕЛНИХ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА, приложени је 
графички прикази постојећих и будућих сабраћајница које представљају фиксне елементе. 
 
4.1.2 Планирани капацитети изградње 

Планирани капацитети изградње условљени су, према важећој планској документација: 
површином за изградњу, наменом, индексом изграђености и планираном спратношћу, 
односно висином објеката.  

ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА ПО НАМЕНАМА У ОКВИРУ КОНКУРСНОГ ОБУХВАТА  

УКУПНА ПОВРШИНА 54.6 hа 

Саобраћајне површине 6.60 hа 

Јавне зелене и слободне површине 2.10 hа 

Водене површине 1.90 hа 

Култура која укључује и зелене слободне и површине  9.9 ха 9.90 hа 

Површина за спортске објекте и комплексе у 
оквиру површина јавене и/или осталих намена 

27.40 hа 

Површина за комерцијалне садржаје 6.70 hа 
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ПРЕГЛЕД УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА У ОКВИРУ КОНКУРСНОГ ПО ЦЕЛИНАМА 
Према важећој планској документацији 

 „И" 
укупан индекс 
изграђености 

парцеле 

"З" 
индекс 

заузетости 
парцеле % 

спратност и 
висина објекта 

минимални % 
зелених 

површина 

оријентациона 
БРГП (м2) 

 
Целина 1  
 

 
до 1.2 

/ 
 

до П+4+Пс 
мин. 50% 65779 

Целина 2а до 0.5 / 
 

постојећа висина 
објеката 

прецизно 
дефинисано у 

графичком 
прилогу 

49928 

Целина 2б до 1.2 / до П+4+Пс мин. 50% 12971 

Целина 3 

 
до 0.026, 0.3, 0.1 

звисно од 
подцелине 

звисно од 
подцелине 

до П+1 и 
минимална 

потребна 
технолошка 

висина 

мин. 40% 16 860 

 

4.2 Посебни програмски услови и препоруке по целинама 
 

4.2.1  ЦЕЛИНА 1 - Комплекс некадашњег "Југопетрола" у Радничкој улици 

Циљ овог конкурса је да се јединствено сагледа укупно конкурсно подручје, а посебно за 
Целину 1 - Комлекс некадашњег „Југопетрола“ у Радничкој улици, формира простор адекватних 
урбанистичко-архитектонских вредности, примерен амбијенту културно-историјске целине и 
споменичком статусу објеката у окружењу са једне и саобраћајне трасе УМП-а са мостом преко 
Аде, са друге стране, као  и да се, кроз предлоге урбанистичко-архитектонских решења објеката 
и партено-пејзажног уређења копмлекса у складу са Планом детаљне регулације предвиђеном 
парцелацијом, обликовно и садржајно дефинише изградња Целине 1. 

Обавезе у формирању простора  
- Дефинисати волуметрију и основне елеменате нивелације и регулације (вертикалне и 

хоризонталне)  простора  
- Урбанистичка-архитектонска решења објеката, као и партерно-пејзажно уређење комлекса, 

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  

- У оквиру предложеног решења посебну пажњу посветити отвореним просторима у јавном 
режиму коришћења: дефинисати положај, димензије, катрактер и намену простора, 
успоставити јасан међусобни однос отвореног простора и објеката који га окружују 

- Посебну пажњу, при формирању просторног решења, посветити планираној волуметрији у 
односу на споменику културе – комплекс „Фабрике шећера“ , као и простору контактног 
подручја  



33 / 70 
 

- При позиционирању визура и реперних објеката водити рачуна о равноправном и 
значајном учешћу предметног подручја у формирању карактера слике града како леве тако 
и десне обале Саве и о значајним амбијентима у непосредном окружењу 

- Саобраћајна матрица из важеће планске документације, дата у конкурсној документацији, 
представља фиксни елемент за конкурсно решење 

- У контексту окружења формирати пешачке, саобраћајне, архитектонске и друге везе  
- Урбанистичи параметри и смернице из Плана детаљне регулације у чијем је обухватау 

предметна целина су обавезујући 
- Смернице Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда су обавезујуће. 

Препоруке у формирању простора  
- Садржаје у оквиру конкурсног обухвата предвидети примерено планираном карактеру зоне  
- При формирању решења применити концепте који су штедљиви, еколошки оправдани и 

енергетски економични, водити рачуна о осунчаности и приветрености локације  
- Постојећим и планираним зеленило успоставити континуитет зелених површина чија 

структура и намена подржавају функције простора 
- Формирати могућности и моделе међусобног повезивања слободностојећих објеката 

(нивелационо, обликовно, третманом приземља...) 
- Функционалност интерне уличне мреже и пешачких комуникација, развој бициклистичких 

траса  
- Нормативи за паркирање су дати на основу Плана детаљне регулације. Препорука је да се, 

зог атрактивности подручја, обезбеде већи капацитети за паркирање од нормативима 
датог. 

 
За Целину 1 планско-параметарски  основ садржан је у одредбама ПДР-а просторно културно 
историјске целине Топчидер - фаза II, целина 1 (Сл. лист града Београда, бр. 98/16) и 
смерницама службе заштите. 
Конкурсним задатком дефинисана Целина 1, према ПДР-у  обухвата Зоне К2,  ЗП1 и ЗП2 . 

ЦЕЛИНА 1 Зона К2 према ПДР-у 
основна намена  Основна намена у овој зони је комерцијалне зоне и градске центри. 

 Нису дозвољене комерцијалне делатности као што су: шопинг 
центри, хипермаркети, шопинг молови, станице за снабдевање 
горивом, дистрибутивни центри, велетржнице, складишта, пијаце, 
комерцијалне гараже и сл. 

компатибилност намене  Дозвољене компатибилне намене су садржаји из области културе и 
спортски објекти и комплекси. 

 Планирани однос основне и компатибилне намене износи: 51:49%. 

 Однос основне и компатибилне намене дефинисан је на нивоу 
грађевинске парцеле. 

 Није дозвољено увођење привредних делатности и становања. 

број објеката на парцели  Обавезна је изградња више слободностојећих објеката на 
грађевинској парцели који међусобно могу бити повезани 
подземном етажом гараже. 

постојећи објекти од посебног 
интереса за Службу заштите 
споменика културе 
  
 

 Постојећи објекти од посебног интереса за Службу заштите 
споменика културе су објекти III категорије: 
- 19а. кула осматрачница-центар за видео надзор, 
- 20. кућа за становање, 
- 21. димњак некадашње топлане. 

 Сви објекти III категорије приказани су одговарајућим бројем у 
легенди и на цртежу на графичком прилогу бр. 3: ''Регулационо- 
нивелациони план'', Р 1:1000. 

интервенције на постојећим 
објектима од посебног 
интереса за Службу заштите 

 Постојећи објекти III категорије задржавају се у постојећем габаритуи 
волумену, без могућности промене изгледа, доградње и надградње. 

 Дозвољава се рестаурација, санација и ревитализација ових објеката. 
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 Подлежу конзерваторским условима чувања спољног изгледа и у 
мањој мери унутрашњег простора. 

 Приликом израде јединственог урбанистичко-архитектонског 
решења за грађевинске парцеле у зони К2 дозвољено је 
функционално и композиционо повезивање објеката 19а и 21 у циљу 
формирања новог идентитета простора унутар просторно културно-
историјске целине Топчидер. 

 За наведене објекте (19а и 21) дозвољено је повезивање са будућим 
објектима у виду тзв. „топле везе“ на нивоу приземља, максималне 
висине 4.0 m. 

постојећи објекти који нису 
од посебног интереса за 
Службу заштите културе 

 Сви постојећи објекти у зони К2 који нису III категорије морају бити 
уклоњени. 

 

услови за формирање 
грађевинске парцеле 

 Минимална површина грађевинске парцеле је 9000m2. 

 Минимална ширина грађевинске парцеле према јавној саобраћајној 
површини са које има колски приступ је 50m. 

 Уколико је парцела угаона, меродаван је ужи фронт. 

 Све катастарске парцеле зоне К2 које испуњавају услове Плана 
постају грађевинске парцеле. 

 Планом се дефинише грађевинска парцела ГП2, како је дато на 
графичком прилогу бр. 4: ''План грађевинских парцела са планом 
спровођења'', Р 1:1000   
ГП2 - К.О. Чукарица: Целе к.п.: 10079/3; Део к.п.: 10079/1; 10079/4; 
10079/2; 

 Саобраћајни приступ грађевинским парцелама планиран је из улице 

 САО1. 

 Није дозвољена парцелација постојећих катастарских парцела, као 
ни планиране грађевинске парцеле ГП2. 

положај објекта на парцели   Објекти су по положају слободностојећи. 

 Минимално удаљење објекта од границе суседне грађевинске 
парцеле у зони К2 је 9 m. 

 Минимално растојање између објеката унутар зоне грађења је једна 
висина вишег објекта. 

 Објекте поставити у оквиру зоне грађења која је дефинисана 
грађевинском линијом, датом на графичком прилогу. бр. 3: 
''Регулационо-нивелациони план'', Р 1:1000 и минималним 
удаљењем објекта од границе суседне грађевинске парцеле. 

 Није дозвољено упуштање делова објекта (еркери, улазне 
надстрешнице и сл.) ван дефинисаних грађевинских линија. 

 Подземна грађевинска линија поклапа се са надземном. 

индекс изграђености парцеле  индекс изграђености „И“ =1.2 

висина објекта  Максимална висина венца објекта је 18.0 m у односу на нулту коту. 

 Максимална спратност  је П+4+Пс. 

 Дозвољена је изградња једне подземне етаже гараже на планираној 
грађевинској парцели. 

кота приземља  Кота приземља не може бити нижа од коте терена. 

 Кота приземља може бити максимум 0,2 m виша од нулте коте. 

услови за слободне и зелене 
површине 

 Минимални проценат зелених и слободних површина на 
грађевинској парцели је 50% (мин. 25% у директном контакту са 
тлом, а 25% је застрто). 

 Слободне површине у оквиру зоне, у односу на парцеле са 
планираним објектима, планирати као партерно зеленило, које ће 
садржати затрављене површине на којима ће се садити дрвеће, 
шибље, перенски засади и цветнице у групама и појединачно. 
Предвидети и основни парковски мобилијар (клупе, корпе за 
отпатке, осветљење и др.), стазе од поплочаних, квалитетнијих 
материјала, хидрантску мрежу и др. 

 Дуж интерних саобраћајница и на паркинг просторима предвидети 
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формирање листопадних дрвореда. Дрвеће у дрворедима и на 
паркинг површинама садити у континуалне затрављене траке 
најмање ширине 1.0m без ивичњака или у отворе најмање 
ширине/пречника 0.75 m без ивичњака, при чему отвори морају бити 
или прекривени заштитним решеткама или прекривени ситном 
ризлом (може и крупном пиљевином). На паркинг површинама, 
предвидети растер елементе са травом. 

 Између грађевинске и регулационе линије, у делу према Радничкој 
улици, Топчидерској реци и петљи УМП, формирати заштитни појас 
зеленила који ће се састојати од густих засада високих лишћарских и 
четинарских врста дрвећа и шибља. Основна намена заштитног 
појаса зеленила је да колико је год то могуће, изолује и заштити 
простор у оквиру комерцијалне зоне од фреквентног саобраћаја у 
непосредној близини, односно буке, нуспродуката издувних гасова, 
као и отровних честица у ваздуху. 

 Изабрати оне врсте дрвећа и шибља које су адаптиране на градске 
услове повећане концентрације издувних гасова, које имају густе 
хабитусе. 

 Планирана вегетација, а нарочито дрвеће, мора бити на довољном 
удаљењу од подземних инфраструктурних водова. 

 Обавезно је озелењавање крова подземне гараже. 

архитектонско обликовање  На грађевинској парцели спровести највише стандарде урбано-
архитектонског и пејзажног обликовања које је примерено амбијенту 
културно-историјске целине. 

 Планирани објекти морају представљати јединствену функционално- 
естетску целину. 

 Објекте пројектовати у духу савремене архитектуре, користећи 
савремене материјале и боје, а волуменом се уклапајући у 
градитељски контекст и планирану намену. 

 Ова територија је непосредно сагледива са УМП, брда Кошутњак и 
Сењачке падине. У том смислу потребно је прилагодити 
архитектонско урбанистичко решење волуменом, позицијом и 
обликовањем датој локацији. Посебну пажњу посветити обликовању 
кровова, као ''пете'' фасаде. 

 Кров је планиран као раван или у малом нагибу (до10 ) ⁰ . 

 Урбани мобилијар (светиљке, клупе за одмор, корпе за отпатке, 

 информативне табле и сл.) мора бити наменски дизајниран, израђен 
од квалитетних материјала, усаглашен са архитектуром објеката, 
специфичном наменом комплекса и амбијентом културно-историјске 
целине. 

услови за ограђивање 
парцеле 

 Није дозвољено ограђивање у зони К2. 

инжењерско 
геолошки услови 

 Услед урбане делатности присутан је слој насипа велике дебљине 
(до 5,0м).  

 Ниво подземне воде је врло висок (око коте 74,8) јер се налази у 
директној хидрауличкој вези са Топчидерском реком. Терен је у 
природним условима стабилан. 

 Објекте треба фундирати плитко – где год је то могуће изнад нивоа 
подземне воде. Треба избегавати пројектовање подрумских 
просторија, гаража и сл. због континуираног и високог нивоа 
подземне воде. Уколико се планира израда укопаних етажа нулта 
кота објекта би требала да буде око коте 77-78 мнв. 

 У даљој фази пројектовања за новопланиране објекате извести 
детаљна геолошка истраживања а све у складу са Законом о 
рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник 
Републике Србије“ број 101/15). 

решење паркирања За планиране садржаје потребан број паркинг места обезбедити у 
оквиру припадајуће парцеле на основу норматива, минимум за: 

 трговину: 1 ПМ / 66 m2 БРГП 
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 пословање: 1 ПМ / 80 m2 БРГП 

 хотел: 1ПМ/2-10 кревета у зависности од категорије 

 угоститељство: 1 ПМ/два стола са по четири столице 

 биоскопи и позоришта: 1ПМ/4,5 седишта 

 спортски центри: 1ПМ/ 50 м2 БРГП 
За планиране садржаје паркирање решавати на парцели надземно или 
подземно изградњом подземне гараже. 

услови и могућности 
фазне реализације 

 У поступку спровођења плана обавезује се јединствено сагледавање 
грађевинске парцеле у свакој фази планске разраде, а реализација 
може бити фазна на основу пројектне документације урађене за 
грађевинску парцелу у целини. Омогућити функционисање сваке 
фазе независно од реализације следеће. 

 
Јавна зелене и слободна површина, Зоне ЗП1 И ЗП2 - Заштитни зелени појас 
Планом Детаљне регулације су формирани заштитни зелени појасеви (ЗП1 и ЗП2) у функцији 
заштите траса инфраструктурних коридора дуж Радничке улице и дуж трамвајске пруге, како је 
приказано на графичком прилогу „Планирана намена површина“, Р 1:1000,  у оквиру Конкурсне 
документације, Прилог IV - ИЗВОДИ ИЗ АКТУЕЛНИХ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА,ПДР-а просторно 
културно историјске целине Топчидер - фаза II, целина 1. 
На овим површинама планирана је садња дрвећа и шибља у групама као и постављање травног 
покривача, сетвом семена или бусеновањем. 
Планирана вегетација, а нарочито дрвеће, мора бити на довољном удаљењу од подземних 
инфраструктурних водова. 
Изабрати оне врсте дрвећа и шибља које су адаптиране на градске услове повећане 
концентрације издувних гасова, које имају густе хабитусе, чији вегетативни делови (лисна 
површина) филтрирају отровне честице, једноставне су за одржавање, отпорне на биљне 
болести и штеточине, нису на листи познатих алергената, не сматрају се инвазивним врстама и 
прилагодљиве су у односу на различите типове земљишта. 
 
У конкурсној документацији, Прилог IV - ИЗВОД ИЗ АКТУЕЛНИХ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА, 
приложен је извод из Плана детаљне регулације који је планско-параметарски основ за 
Целину 1. 
 
Смернице и препоруке за однос према градитељском и културном наслеђу 

Постојећи објекти од посебног интереса за Службу заштите споменика културе у комплексу 
Југопетрола су објекти III категорије који се задржавају без промене габарита и изгледа као и 
без могућности доградње и надоградње. 

Постојаћу намену планирати за измештање, а све објекте означене без културно – историјских, 
архитектонских и амбијенталних вредности уклонити; 

Габарити планираних објекта и учешће слободних површина треба да буду у складу са 
амбијентом комплекса фабрике шећера – старе Шећеране, тако да слободне и озелењене 
површине заузимају минимално 50% овог комплекса, односно појединих парцела у комплексу, 
а уређењем га повезати са комплексом Шећеране; 

На овом простору следећи објекти се задржавају без промене габарита и изгледа, као и без 
могућности доградње и надоградње: обележени на карти валоризације и дозвољених 
интервенција бројевима 19а, 20 и 21; 

Објекти III категорије 

 Кула осматрачница-центар за видео надзор,  

 Кућа за становање,  
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 Димњак некадашње топлане.  

У конкурсној документацији, Прилог III - СМЕРНИЦЕ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА, приложени су Услови 
Републичког завода за заштиту споменика културе и Прилог I - ИНФОРМАЦИОНИ ГРАФИЧКИ 
ПРИЛОЗИ, графички прилог - ОГРАНИЧЕЊА ЗА КОНКУРСНО ПОДРУЧЈЕ, означени су сви објекти од 
интереса за службу заштите. 

 
Смернице Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 

Потребно је, будући да катастарске парцеле 10003/1 и 10005/1 према ПДР просторно културно 
историјске целине Топчидер - фаза II, целина 1, градске општине Чукарица и Савски венац 
(„Службени лист града Београда“, бр. 98/16), 5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ 
ОСТАЛИХ НАМЕНА,  5.2. КОМЕРЦИЈАЛНЕ ЗОНЕ И ГРАДСКИ ЦЕНТРИ, 5.2.2 ЗОНА К2, услови за 
формирање грађевинске парцеле,  испуњавају услов да буду грађевинске парцеле, локацију 
предметних парцела обликовно решавати у склопу Целине 1,  али на начин да се при 
реализацији решења свакака од катастарских парцела може реализовати појединачно, 
независно једна од друге, односно као засебне грађевинске парцеле. 
 
4.2.2  ЦЕЛИНА 2А - комплекс "Фабрика шећера" 

Циљ овог конкурса је да се јединствено сагледа укупно конкурсно подручје, а посебно за 
Целину 2а - Комлекс „Фабрике шећера“, да се афирмишу архитектонско-урбанистичке 
вредности простора, предложе садржаји јавног начина коришћења, у оквиру планом 
предвиђених намена, за објекте - постојеће (уз ревитализацију и реконструцију која није 
предмет овог конкурса) и новопланирани, као и за отворене јавне површине, тако да се, кроз 
предлоге архитектонског решења новог објекта и партено-пејзажног уређења копмлекса, 
обликовно и садржајно дефинише изградња. Циљ за ову целину је и да се амбијентално 
дефинише у складу са сопственим значајем и формира атрактиван и активан комплекс 
садржајно  доминантно намењен култури. 

Комплекс треба предвидети за потребе културе и едукације у области културе, између осталог и 
у функцији туристичке понуде Града и Републике ( музејске поставке, галерије и изложбени 
простори, позоришта, биоскопи, библиотеке, уметничке колоније, радионице са садржајем 
културе и образовања и сл.). Дозвољава се увођење комерцијалних садржаја (угоститељски 
објекти, књижаре, продаја сувенира и рекламног материјала, и сл.), али у ограниченој мери. 
Комерцијални садржаји, у овој целини, не смеју бити преовлађујући у односу на садржаје 
културе. 

Обавезе у формирању простора  
- Дефинисати катрактер и намену јавног простора комплекса Фабрике шећера, у складу са 

планским и усмерњеима службе заштите  
- Предложити садржаје објеката унутар комплекса у складу са планским усмерењима, 

пратећи намену и садржаје отвореног јавног простора који га окружује, 
- У оквиру предложеног решења посебну пажњу посветити отвореним јавним просторима: 

дефинисати положај, димензије, катрактер и намену (трг, парк, променада, перформативни  
отворени простор...) јавног простора, успоставити јасан међусобни однос отвореног јавног 
простора и објеката који га окружују или се у њему налазе 

- Архитектонско решење новог објекта и партерно - пејзажног уређења комплекса 
конципирати на начин да нови идентите простора буде примерен амбијенту културно-
историјске целине и споменичком статусу комплекса како у смислу физичке структуре тако 
и програмски кроз избор садржаја  

- Услови Републичког завода за заштиту споменика културе су обавезујући 
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- Урбанистичи параметри и смернице из Плана детаљне регулације у чијем је обухватау 
предметна целина су обавезујући 

- Саобраћајна матрица из важеће планске документације, дата у конкурсној документацији, 
представља фиксни елемент за конкурсно решење, 

- Приликом планирања саобраћаја у оквиру комплекса водити рачуна да све саобраћајнице 
буду предвиђене за пешачки, а делом за бициклистички, мирујући и сервисни саобраћај. 

- У контексту окружења формирати пешачке, саобраћајне, архитектонске и друге везе 
 
Препоруке у формирању простора  
- Садржаје у оквиру конкурсног обухвата предвидети примерено планираном карактеру зоне  
- При формирању решења применити концепте који су штедљиви, еколошки оправдани и 

енергетски економични, водити рачуна о осунчаности и приветрености локације  
- Постојећим и планираним зеленило успоставити континуитет зелених површина чија 

структура и намена подржавају функције простора, 
- Функционалност интерне мреже пешачких комуникација, развој бициклистичких траса  
- Објекте од под различитим нивоима заштите садржајно употпунити садржајима примерно 

намењеним култури од интереса за туристичку понуду града и ширу популацију становника, 
- Нормативи за паркирање су дати на основу Плана детаљне регулације. Препорука је да се, 

зог атрактивности подрчја, да се обезбеде већи капацитети за паркирање од нормативима 
датог. 
Због ограничених просторних могућности комлекса Фабрика шећера, размотрити планирње 
више мањих групација паркинг површина пратећи садржаје и намене на отвореном. 
 

За Целину 2а планско-параметарски  основ садржан је у одредбама ПДР-а просторно културно 
историјске целине Топчидер - фаза II, целина 1 (Сл. лист града Београда, бр. 98/16) и 
смерницама службе заштите. 
Конкурсним задатком дефинисана Целина 2а, према ПДР-у  обухвата Зоне КЛ (КУЛТУРА – 
КОМПЛЕКС „ШЕЋЕРАНА“) и ЗП3. 

ЦЕЛИНА 2а Зона КЛ према ПДР-у 
основна намена   Објекти унутар грађевинског комплекса споменика културе Фабрика 

шећера (ознака КЛ), планирани су у површинама остале намене: култура. 
 Површина грађевинског комплекса (КЛ) је око 9.9ха. 
 Планирана намена објеката унутар грађевинског комплекса (култура) 

треба да својом специфичношћу и ексклузивитетом буде и у функцији 
туристичке понуде Града Београда и Републике Србије.  

 Планирани су садржаји из области културе и културне едукације: музејске 
поставке, галерије (нпр. Градска галерија) и изложбени простори, 
позоришта, биоскопи, библиотеке, уметничке колоније, уметничке и 
едукативне радионице, специјализовани центри (научни центри, 
високообразовне институције) и креативна индустрија. 

 Слободне површине у комплексу планиране су као јавне парковске 
површине са зеленим просторима, дрворедима, мањим трговима, 
пешачким стазама, намењене мирном одмору посетилаца и пролазника, 
шетњи, трчању, стазама за ролере и сл. Детаљно су описане у поглављу:  

компатибилност намене  Компатибилна намена је:  комерцијалне зоне и градски центри. 
 Дозвољено је увођење комерцијалних садржаја као што су: угоститељски 

објекти, књижаре, продавнице сувенира и рекламног материјала и сл.  
 Не дозвољава се увођење комерцијалних садржаја као што су: шопинг 

центри, хипермаркети, шопинг молови, станице за снабдевање горивом, 
дистрибутивни центри, велетржнице, складишта, пијаце и сл.  

 Није дозвољено увођење привредних делатности, становања и било 
којих интервенција, којим би се нарушиле споменичке и амбијенталне 
вредности комплекса. 
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 Однос основне и компатибилне намене, на нивоу сваког појединачног 
објекта, у овој зони је максимално: 80%:20%. 

број објеката на парцели  Задржава се постојећа организација простора са више слободностојећих 
објеката у оквиру грађевинског комплекса.  

постојећи комплекс и 
објекти од посебног 
интереса за Службу 
заштите споменика 
културе 

 Постојећи комплекс од посебног интереса за Службу заштите споменика 
културе је: 

I категорија 
Целина комплекса старе Шећеране са припадајућим парцелама 
представља прву категорију -  споменик културе,  који има третман 
примене строгих мера заштите у циљу очувања урбанистичке и 
архитектонске аутентичности простора, односно амбијента. 
 

 Постојећи објекти од посебног интереса за Службу заштите споменика 
културе у комплексу Старе Шећеране  су: 

II категорија: 
1. Машинска хала – Шећерана  
2. Преносна дизалица са траком     
3. Топлана  
5. Сушара 
6. Магацин техничког материјала                                                          
7. Чиновнички станови 
10. Ресторан „Шећерац“ 
18. Стамбени објекат уз трамвајску пругу – Касарна 
III категорија: 
4. Машинска радионица Фабрике шпиритуса и квасца 
8. и 9. Два стамбена објекта 
11. Управа Фабрике шећера „Димитрије Туцовић“ 
12. Коцкара 
13. и 14. Магацини  
15. Магацини  за смештај сушеног резанца 
16. Фабрика шпиритуса и квасца 
17. Помоћни објекат – погон за сточни квасац 

Јавни споменици  
22. Споменик погинулим штрајкачима током НОБ-а 
23. Биста Димитрија Туцовића 

интервенције на 
постојећим објектима од 
посебног интереса за 
Службу заштите културе 

 Сви постојећи објекти  II и III категорије и јавни споменици задржавају се 
и приказани су одговарајућом ознаком и бројем у легенди и на цртежу на 
графичком прилогу бр.3: ''Регулационо – нивелациони план'', Р 1:1000,  
у оквиру Конкурсне документације, Прилог IV - ИЗВОДИ ИЗ АКТУЕЛНИХ 
ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА,ПДР-а просторно културно историјске целине 
Топчидер - фаза II, целина 1  

 На објектима II и III категорије примењују се поступци конзервације, 
ревитализације, санације, адаптације, рестаурације и реконструкције. 

 Не дозвољава се доградња и надградња објеката II и III категорије, 
односно промена габарита; 

II категорија 
 Објекти на којима се предузимају конзерваторске мере у циљу очувања 

спољног изгледа и унутрашњег простора у максималној мери и према 
степену очуваности структуре и делова опреме некадашњег технолошког 
система производње.  

 Дозвољавају се интервенције на просторној структури унутрашњости 
ради обезбеђења функционалних услова за одвијање планираних 
намена.  

 Обим интервенција утврдиће се сваким пројектом појединачно, према 
затеченој ситуацији на објекту. 

III категорија 
 Подлежу конзерваторским условима чувања спољног изгледа и у мањој 

мери унутрашњег простора. Промена намене је пожељна и за 
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задовољавање нових потреба омогућиће се већи степен интервенција на 
адаптацији ентеријера. 

Јавни споменици 
Планирана је рестаурација постојећих споменика. 

постојећи објекти који 
нису од посебног интереса 
за Службу заштите културе 

IV категорија 
 Један објекат на овом простору припада овој категорији и обзиром да је 

значајно промењен у току времена, планиран је за уклањање. 
 На његовом месту није предвиђена нова изградња. 

V категорија   
 Објекти које треба уклонити (срушити) као узрок просторне, тј. урбане 

девастације комплекса и целине.  

изградња новог објекта   Дозвољава се нова градња у ограниченом обиму, према детаљним 
пројектима и посебним условима као допуна садржају и наменама које 
су предложене, искључиво у делу према зони К2, на простору између 
објеката означеним бројевима 14 и 15, у зони грађења дефинисаној у 
графичком прилогу бр.3: ''Регулационо – нивелациони план'', Р 1:1000,  
у оквиру Конкурсне документације, Прилог IV - ИЗВОДИ ИЗ АКТУЕЛНИХ 
ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА,ПДР-а просторно културно историјске целине 
Топчидер - фаза II, целина 1 

услови за формирање 
грађевинске парцеле 

У зони КЛ планом се дефинише грађевински комплекс који чине 
грађевинске парцеле: постојећих објеката који се задржавају и једног 
планираног објектa (означене су ознакама од КЛ1 до КЛ18) и једне 
грађевинске парцеле за слободне и зелене површине у функцији објеката у 
комплексу - интерне саобраћајнице, паркинзи, ( грађевинска парцела 
означена као ЈЗП-4). 
Није дозвољена парцелација или препарцелација грађевинских парцела 
нити промена границе грађевинског комплекса у оквиру зоне КЛ. 

Списак грађевинских парцела остале намене дат је табеларно: 

КЛ1 
К.о Чукарица 
Делови катастарских парцела: 10098, 10095 

КЛ2 
К.о Чукарица 
Делови катастарских парцела:10095 

КЛ3 
К.о Чукарица 
Делови катастарских парцела: 10095 

КЛ4 
К.о Чукарица 
Делови катастарских парцела: 10095 

КЛ5 
К.о Чукарица 
Делови катастарских парцела:10095 

КЛ6 
К.о Чукарица 
Делови катастарских парцела:10095 

КЛ7 
К.о Чукарица 
Делови катастарских парцела:10095 

КЛ8 
К.о Чукарица 
Делови катастарских парцела:10095 

КЛ9 
К.о Чукарица 
Делови катастарских парцела:10095, 1009 

КЛ10 
К.о Чукарица 
Делови катастарских парцела:10095 

КЛ11 
К.о Чукарица 
Делови катастарских парцела:10095, 10098 

КЛ12 
К.о Чукарица 
Делови катастарских парцела:10095, 10258 

КЛ13 
К.о Чукарица 
Делови катастарских парцела:10095 

КЛ14 
К.о Чукарица 
Делови катастарских парцела:10095, 1058 

КЛ15 
К.о Чукарица 
Делови катастарских парцела:10095 
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КЛ16 
К.о Чукарица 
Делови катастарских парцела:10095 

КЛ17 
К.о Чукарица 
Делови катастарских парцела:10095 

КЛ18 
К.о Чукарица 
Делови катастарских парцела:10095 

 

положај објекта на 
парцели 

 Објекти су по положају слободностојећи на парцели. 
 Постојећи објекти II и III категорије задржавају се у оквиру постојећих 

грађевинских линија.  
 Положај планираног новог објекта дефинисан је грађевинским линијама 

(аналитички), како је приказано на графичком прилогу бр. 3: 
''Регулационо-нивелациони план", Р 1:1000, у оквиру Конкурсне 
документације, Прилог IV - ИЗВОДИ ИЗ АКТУЕЛНИХ ПЛАНСКИХ 
ДОКУМЕНАТА,ПДР-а просторно културно историјске целине Топчидер - 
фаза II, целина 1 

индекс изграђености 
парцеле („И“) 

 максимални индекс изграђености на нивоу комплекса је:  
„И“ = 0.5.  

 Максимална БРГП планираног новог објекта је 2400 m2. 

висина венца објекта 
(спратност – „С“) 

 Максимална висина венца планираног новог објекта је 11.0m, а 
максимална спратност је П+2.  

 Задржава се постојећа висина венца и слемена објеката II и III категорије,  
која се утврђује на основу архивске грађе Службе заштите споменика 
културе, грађевинске или употребне дозволе.  

 У фази израде урбанистичког пројекта, у сарадњи са Службом заштите 
споменика културе, дефинисати број етажа унутар сваког појединачног 
објекта II и III категорије, без могућности промене висине венца и 
слемена објекта. 

кота приземља  Кота приземља планираног новог објекта може бити максимум 0,2 m 
виша од нулте коте.  

 За објекте II и III категорије задржавају се  постојеће коте приземља које 
се утврђује на основу архивске грађе Службе заштите споменика културе, 
грађевинске или употребне дозволе. 

услови за слободне и 
зелене 
површине 

 Слободне и зелене површине комплекса Шећеране планирају се као 
јавне зелене и слободне површине и описане су у поглављу: 4.3. Јавне 
зелене и слободне површине.  

 Минимални проценат зелених и слободних површина на грађевинској 
парцели за слободне и зелене површине ЈЗП-4 је 100% (60% у директном 
контакту са тлом, а 40% је застрто).  

решење саобраћаја/ 
паркирања 

За планиране садржаје потребан број паркинг места обезбедити у оквиру 
припадајућег комплекса на основу норматива, минимум за: 

- трговину: 1 ПМ / 66 m2 БРГП 
- пословање: 1 ПМ / 80 m2 БРГП 
- угоститељство: 1 ПМ/два стола са по четири столице 
- биоскопи и позоришта: 1ПМ/4,5 седишта 
- библиотеке: 1ПМ/3 запослена 
- галерије: 1ПМ/ 25м2 БРГП 
- музеји: 1ПМ/ 6,5 укупно запослених 

Приликом планирања саобраћаја водити рачуна да све саобраћајнице буду 
предвиђене за пешачки и делом за мирујући и сервисни саобраћај. Не 
дозвољава се формирање транзитних саобраћајница. Паркирање у 
потпуности решити за нови објекат, а за постојеће објекте у мери која не 
нарушава просторну целовитост и амбијент комплекса.  
Капацитети за паркирање планирају се као више разбијених мањих 
паркинга. 
У комплексу се не планирају подземне гараже. 

архитектонско 
обликовање 

 У комплексу ''Шећерана'' спровести највише стандарде  урбано-
архитектонског и пејзажног обликовања које је примерено амбијенту 
културно-историјске целине, споменичком статусу и планираној намени. 
Објекти морају представљати јединствену функционално-естетску целину 
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како на нивоу појединачних групација, тако и комплекса у целини. 
Приликом изградње планираног новог објекта и интервенцијама на 
постојећим објектима II и III категорије, користити високо квалитетне 
материјале. 

 Урбани мобилијар (светиљке, клупе за одмор, корпе за отпатке, 
информативне табле и сл.) мора бити наменски дизајниран, израђен од 
квалитетних материјала, усаглашен са архитектуром објеката, 
специфичном наменом комплекса и амбијентом културно-историјске 
целине. 

услови за ограђивање 
парцеле 

 Дозвољено је ограђивање грађевинског комплекса према условима и уз 
сагласност Службе заштите споменика културе. 

 Није дозвољено ограђивање појединачних или групација објеката са 
припадајућом околином у оквиру грађевинског комплекса. 

 Максимална висина ограде је 1.4 m (зидани парапетни део максималне 
висине 0.6 m).  

 Није дозвољено ограђивање комплекса нетранспарентном, односно 
зиданом оградом. 

инжењерско 
геолошки услови 

 Услед урбане делатности присутан је слој насипа велике дебљине (до 
5,0м).  

 Ниво подземне воде је врло висок (око коте 74,8) јер се налази у 
директној хидрауличкој вези са Топчидерском реком. Терен је у 
природним условима стабилан. 

 Новопројектовани објекат треба фундирати плитко – изнад нивоа 
подземне воде.  

 У даљој фази пројектовања за новопланиране објекате извести детаљна 
геолошка истраживања а све у складу са Законом о рударству и 
геолошким истраживањима („Службени гласник Републике Србије“ број 
101/15). 

услови и могућности фазне 
реализације 

 У поступку спровођења плана обавезује се јединствено сагледавање 
комплекса у свакој фази спровођења плана (јавни конкурс, урбанистички 
пројекат,) а реализација може бити фазна на основу верификованог 
конкурса и урбанистичког пројекта за грађевински комплекс у целини. 

 
Јавна зелена и слободна површина ЗП3 у комплексу Шећеране 
Комплекс „Шећеране“ садржи различите просторе под зеленим површинама (постојеће дрвеће 
и шибље) које је, пре израде Главног пројекта озелењавања, неопходно стручно валоризовати и 
проценити како би се на основу тога, сва квалитетна вегетација, могла укључити у планирано 
стање. 
Како је предметни простор под заштитом, са објектима од посебног интереса и значаја, 
потребно је, тамо где је то могуће, реконструисати површине са постојећим зеленилом и 
извршити допуну са новим садницама. На осталим местима, планирати нове зелене површине 
садњом дрвећа, шибља, перенских засада и цветница, затрављивањем незастртих постора, 
обликовањем стаза од различитих материјала и постављањем парковског мобилијара (клупе, 
корпе за отпатке, осветљење и др.). 
Такође, осмислити микро просторе, мале амбијенталне целине и издвојене „оазе“ у форми 
платоа различитих намена, летње сцене и летње баште, позоришта и галерије на отвореном, 
места за уметничке перформансе и сл. Планирати фонтане, водоскоке, чесме, постављање 
скулптура у простору, као и савремено обликовање површина коришћењем зеленила, тврдих 
материјала, воде и сл., како би се истакла ликовност појединих просторних целина и културни 
аспект самог комплекса „Шећерана“. 
Забрањено је постављање привремених објеката и великих паноа који заклањају објекте.  
Планирана вегетација, а нарочито дрвеће, мора бити на довољном удаљењу од подземних 
инфраструктурних водова. 
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У конкурсној документацији, Прилог IV - ИЗВОД ИЗ АКТУЕЛНИХ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА, 
приложен је извод из Плана детаљне регулације који је планско-параметарски основ за 
Целину 2а. 
 
Смернице и препоруке за однос према градитељском и културном наслеђу 
Комплекс са припадајућим парцелама представља прву категорију -  споменик културе, који 
има третман примене строгих мера заштите у циљу очувања урбанистичке и архитектонске 
аутентичности простора, односно амбијента. 

Стара шећерана представља јединствену привредно-индустријску и урбанистичку целину и у 
складу са њеним споменичким својствима треба је у процесу планирања, пројектовања и 
уређења, третирати као јединствен комплекс. 

Важно је да се омогући очување ове целине, уз имплементацију садржаја који ће јој омогућити 
нови живот, у складу са савременим потребама, односно увођење модерног савременог 
живота у један историјски простор. 

У циљу очувања наслеђених споменичких вредности, популаризације и ревитализације 
индустријске архитектуре, неопходно је унапређење и уређење комплекса Фабрике шећера, 
афирмацијом архитектонско-урбанистичких вредности простора и његових историјских одлика, 
у оквиру ког, очувањем грађевинског фонда и увођењм нових садржаја је једино могућа његова 
одрживост. 

Постојећи објекти од посебног интереса за Службу заштите споменика културе у комплексу 
Старе Шећеране  су објекти II и III категорије на којима се примењују поступци конзервације, 
ревитализације, санације, адаптације, рестаурације и реконструкције. Не дозвољава се промена 
габарита. Дозвољена је промена намене и интервенције на просторној структури унутрашњости 
ради обезбеђења функционалних услова за одвијање планираних намена. 

Не дозвољава се увођење комерцијалних делатности као што су; шопинг центри, хипермаркети, 
шопинг молови, станице за снабдевање горивом, дистрибутивни центри, велетржнице, 
складишта, пијаце и сл. Такође није дозвољено увођење привредних делатности, становања и 
било којих интервенција, којим би се нарушиле споменичке и амбијенталне вредности 
комплекса; 

Приликом планирања саобраћаја водити рачуна да све саобраћајнице буду предвиђене за 
пешачки и делом за мирујући и сервисни саобраћај. Не дозвољава се формирање транзитних 
саобраћајница. Паркирање у потпуности решити за нови објекат, а за постојеће објекте  у мери 
која не нарушава просторну целовитост и амбијент комплекса. Препорука је да се капацитети 
планирају као више разбијених мањих паркинга. 

У оквиру Елабората услова очувања, одржавања и коришћења културних добара и добара која 
уживају предходну заштиту израђеног од стране Републичког завода за заштиту споменика 
културе и Завода за заштиту споменика града Београда је урађена валоризација простора и 
објеката у оквиру предметног простора. На основу урађене валоризације и стања објекта 
предвиђају се следеће мере и услови чувања и коришћења. 

I категорија 

Целина комплекса старе Шећеране са припадајућим парцелама представља прву категорију - 
споменик културе, који ума третман примене строгих мера заштите у циљу очувања 
урбанистичке и архитектонске аутентичности простора, односно амбијента; 

У оквиру наведеног комплекса постоје појединачни објекти валоризовани као II, III и  IV 
категорија, са одговарајућим појединачним мерама заштите; 
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Приликом израде пројекта ревитализације и уређења целине комплекса Шећеране, узети у 
обзир простор и објекте у непосредној околини (зона утицаја) као што је црква Св. Ђорђа и 
привредни објекти између цркве и вијадукта код улаза у Аду Циганлију; 

На објектима II и III категорије у комплексу Шећеране примењују се поступци конзервације, 
ревитализације, санације, адаптације, рестаурације и реконструкције; Не дозвољава се 
доградња и надоградња објеката односно промена габарита; 

Дозвољава се нова градња у ограниченом обиму, према детаљним пројектима и посебним 
условима као допуна садржају и наменама које су предложене, искључиво у делу ка НИС-овом 
комплексу, на простору између објеката означеним бројевима 14 и 15, у зони дефинисаној у 
графичком прилогу. Максимална висина новоизграђених објеката је максимална висина венаца 
карактеристичних постојећих објеката у комплексу Шећеране, као што су објекти број нпр. 7,8; 

Партерним решењем комплекса сачувати зелене површине и постојеће квалитетне примерке 
високог зеленила, забрањено је постављање привремених објеката и великих паноа који 
заклањају објекте. Није дозвољено ограђивање појединачних или групације објеката са 
припадајућом околином, као и интервенције које нарушавају целовитост комплекса. 
Дозвољено је ограђивање целине комплекса; 

Пошто се јединственим решењем предвиди уређење комплекса као целине, могуће 
реализације спровести фазно. 

II категорија 
Објекти на којима се предузимају конзерваторске мере у циљу очувања спољног изгледа и 
унутрашњег простора у максималној мери и према степену очуваности структуре и делова 
опреме некадашњег технолошког система производње; 

Дозвољава се промена намене и интервенције на просторној структури унутрашњости ради 
обезбеђења функционалних услова за одвијање планираних намена; 

Обим интервенција утврдиће се сваким пројектом  појединачно, према затеченој ситуацији на 
објекту; 

III категорија 
Подлежу конзерваторским условима чувања спољног изгледа и у мањој мери унутрашњег 
простора. Промена намене је пожељна и за задовољавања нових потреба омогућиће се већи 
степен интервенција на адаптацији ентеријера. 

IV  категорија 
Два објекта на овом простору припадају овој категорији и обзиром да су значајно промењени у 
току времена, могуће их је уклонити. 

V категорија 
Објекти које треба уклонити (срушити) као узрок просторне, тј. урбане девастације комплекса и 
целине. На месту срушених објеката није могуће је планирање новог садржаја или објекта, осим 
у делу  ка НИС – овом комплексу, на простору између објеката означеним бројевима 14 и 15, у 
зони дефинисаној у графичком прилогу. 

Објекти по категоријама 
II категорија 

 Машинска хала – Шећерана  

 Преносна дизалица са траком     

 Топлана  

 Сушара 

 Магацин техничког материјала                                                          
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 Чиновнички станови 

 Ресторан „Шећерац“ 

 Стамбени објекат уз трамвајску пругу – Касарна 
III категорија 

 Машинска радионица Фабрике шпиритуса и квасца 

 Два стамбена објекта 

 Управа Фабрике шећера „Димитрије Туцовић“ 

 Коцкара 

 Магацини  

 Магацини  за мештај сушеног резанца 

 Фабрика шпиритуса и квасца 

 Помоћни објекат – погон за сточни квасац 
Јавни споменици  

 Споменик погинулим штрајкачима током НОБ-а 

 Биста Димитрија Туцовића 
 
У конкурсној документацији, Прилог III - СМЕРНИЦЕ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА, приложени су 
Услови Републичког завода за заштиту споменика културе и Прилог I - ИНФОРМАЦИОНИ 
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ, графички прилог - ОГРАНИЧЕЊА ЗА КОНКУРСНО ПОДРУЧЈЕ, на коме су 
означени сви објекти од интереса службе заштите  
 
4.2.3 ЦЕЛИНА 2Б - простор између „Фабрике шећера“ и трамвајске пруге 

Циљ овог конкурса је да се јединствено сагледа укупно конкурсно подручје, а посебно за 
Целину 2б - простор између „Фабрике шећера“ и трамвајске пруге, да се кроз предлоге 
урбанистичко-архитектонских решења објеката и партено-пејзажног уређења копмлекса 
обликовно и садржајно дефинише изградња и формира простор адекватних амбијенталних 
вредности примерен окружењу. 

Обавезе у формирању простора  
- Дефинисати волуметрију и основне елеменате нивелације и регулације (вертикалне и 

хоризонталне)  простора  
- Урбанистичка-архитектонска решења објеката, као и партерно-пејзажно уређење комлекса, 

конципирати на начин да нови идентите простора буде примерен локацији каоја повезује 
две значајне и вредне амбијенталне целине – Комплекс „Хиподрома Беохрад“ и Комплекс 
„Фабрике Шећера“, како у смислу физичке структуре и амбијенталних карактеристика  тако 
и програмски кроз избор намена и садржаја  

- При позиционирању визура и реперних објеката водити рачуна о равноправном и 
значајном учешћу предметног подручја у формирању карактера слике комплекса између 
којих се налази 

- Посебну пажњу, при формирању просторног решења, посветити планираној волуметрији у 
односу на споменику културе – комплекс „Фабрике шећера“ , као и простору контактног 
подручја  

- У контексту окружења формирати адекватне пешачке, саобраћајне, архитектонске и друге 
везе  

- У оквиру предложеног решења посебну пажњу посветити отвореним јавним просторима, 
успоставити јасан међусобни однос јавног простора и објеката који га окружују 

- Саобраћајна матрица из важеће планске документације, дата у конкурсној документацији, 
представља фиксни елемент за конкурсно решење, 
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- Урбанистичи параметри и смернице из Плана детаљне регулације у чијем је обухватау 
предметна целина су обавезујући 

Препоруке у формирању простора  
- Садржаје у оквиру конкурсног обухвата предвидети примерено планираном карактеру зоне  
- Адекватан однос према постојећој структури у непосредном окружењу  
- При формирању решења применити концепте који су штедљиви, еколошки оправдани и 

енергетски економични, водити рачуна о осунчаности и приветрености локације  
- Постојећим и планираним зеленило успоставити континуитет зелених површина чија 

структура и намена подржавају функције простора, 
- Формирати могућности и моделе међусобног повезивања слободностојећих објеката 

(нивелационо, обликовно, третманом приземља...) 
- Функционалност интерне уличне мреже и пешачких комуникација, развој бициклистичких 

траса  
- Нормативи за паркирање су дати на основу Плана детаљне регулације. Препорука је да се, 

зог атрактивности подрчја, да се обезбеде већи капацитети за паркирање од нормативима 
датог. 

 
За Целину 2б планско-параметарски  основ садржан је у одредбама ПДР-а просторно културно 
историјске целине Топчидер - фаза II, целина 1 (Сл. лист града Београда, бр. 98/16) и 
смерницама службе заштите. 
Конкурсним задатком дефинисана Целина 2б, према ПДР-у  обухвата Зону К1 и ПП. 

Целина 2а Зона К1 према ПДР-у 
основна намена   Основна намена у овој зони је комерцијалне зоне и градске центри. 

 Нису дозвољене комерцијалне делатности као што су: шопинг центри, 
хипермаркети, шопинг молови, станице за снабдевање горивом, 
дистрибутивни центри, велетржнице, складишта, пијаце, комерцијалне 
гараже и сл. 

компатибилне намене  Дозвољена је компатибилна намена: становање и стамбено ткиво.  
 Комерцијалне зоне и градски центри / становање и стамбено ткиво, 

планирани су у односу 100% - 20% : 0 – 80%. 

број објеката на парцели  Планирана је изградња више објеката на јединственој грађевинској парцели.   

услови за формирање 
грађевинске парцеле 

 Планом се дефинише једна грађевинска парцела ГП1 која обухвата зону К1 у 
целини, како је дато на графичком прилогу бр. 4: ''План грађевинских 
парцела са планом спровођења'', Р 1:1000, у оквиру Конкурсне 
документације, Прилог IV - ИЗВОДИ ИЗ АКТУЕЛНИХ ПЛАНСКИХ 
ДОКУМЕНАТА,ПДР-а просторно културно историјске целине Топчидер - 
фаза II, целина 1 

 Саобраћајни приступ грађевинској парцели ГП1 планиран је из 
Паштровићеве улице. 

 Није дозвољена парцелација грађевинске парцеле ГП1. 

 ГП1 
 

К.О. Чукарица 
Део к.п.: 10006/3; 10598/4; 10598/1; 10598/2; 

 

положај објекта на 
парцели 

 Објекти су по положају слободностојећи. 
 Објекте поставити у оквиру зоне грађења која је дефинисана грађевинским 

линијама.  
 Није дозвољено упуштање делова објекта (еркери, улазне надстрешнице и 

сл.) ван дефинисаних грађевинских линија. 
 Објекти могу бити повезани јединственом подземном етажом гараже. 
 Подземна грађевинска линија не сме да прелази границе парцеле. 
 Максимална површина подземне етаже гараже је 60% површине парцеле. 

индекс изграђености 
парцеле („И“) 

 максимални индекс изграђености „И“ = 1.2 

висина венца објекта 
(спратност – „С“) 

 Максимална висина венца објекта је 18,0 m у односу на нулту коту.  
 Максимална спратност је П+4+Пс. 
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кота приземља  Кота приземља не може бити нижа од коте терена. 
 Кота приземља може бити максимум 0,2m виша од нулте коте. 
 У случају изградње стамбених објеката, кота пода приземља је највише 1.2m 

виша од нулте коте.   

правила и услови за 
интервенције на 
постојећим објектима 

 Сви постојећи објекти планирани су за уклањање. 
 

услови за слободне и 
зелене површине 

 „Минимални проценат зелених и слободних површина на грађевинској 
парцели је 50% (обавезно 40% у директном контакту са тлом, а 10% је 
застрто).“ 

 Слободне површине у оквиру зоне, планирати као партерно зеленило, које ће 
садржати затрављене површине на којима ће се садити дрвеће, шибље, 
перенски засади и цветнице у групама и појединачно. Предвидети и основни 
парковски мобилијар (клупе, корпе за отпатке, осветљење и др.), стазе од 
поплочаних, квалитетнијих материјала, хидрантску мрежу и др. 

 Дуж интерних саобраћајница и на паркинг просторима предвидети 
формирање листопадних дрвореда. Дрвеће у дрворедима и на паркинг 
површинама садити у континуалне затрављене траке најмање ширине 1.0m 
без ивичњака или у отворе најмање ширине/пречника 0.75 m без ивичњака, 
при чему отвори морају бити или прекривени заштитним решеткама или 
прекривени ситном ризлом (може и крупном пиљевином). На паркинг 
површинама, предвидети растер елементе са травом. 

 Планирана вегетација, а нарочито дрвеће, мора бити на довољном удаљењу 
од подземних инфраструктурних водова. 

 Обавезно је озелењавање крова подземне гараже. 
 Између грађевинске и регулационе линије, у делу према трамвајској прузи, 

формирати заштитни појас зеленила у ширини од 10m, који ће се састојати од 
густих засада високих лишћарских и четинарских врста дрвећа и шибља. 
Основна намена заштитног појаса зеленила је да колико је год то могуће, 
изолује и заштити простор у оквиру зоне од фреквентног трамвајског 
саобраћаја у непосредној близини, односно буке.  

решење саобраћаја 
/паркирања 

За планиране садржаје потребан број паркинг места обезбедити у оквиру 
припадајуће парцеле на основу норматива, минимум за: 

 трговину: 1 ПМ / 66 m2 БРГП 

 пословање: 1 ПМ / 80 m2 БРГП 

 хотел: 1ПМ/2-10 кревета у зависности од категорије 

 угоститељство: 1 ПМ/два стола са по четири столице 

 спортски центри: 1ПМ/ 50 м2 БРГП 

 вишепородично становање: 1,1 ПМ / стану 

Архитектонско 
обликовање 

 На грађевинској парцели спровести највише стандарде урбано-
архитектонског и пејзажног обликовања које је  примерено амбијенту 
културно-историјске целине. 

 Планирани објекти морају представљати јединствену функционално - 
естетску целину. Објекте пројектовати у духу савремене архитектуре, 
користећи савремене материјале и боје, а волуменом се уклапајући у 
градитељски контекст и планирану намену. 

 Ова територија је непосредно сагледива са УМП, брда Кошутњак и Сењачке 
падине. У том смислу потребно је прилагодити архитектонско урбанистичко 
решење  волуменом, позицијом и обликовањем датој локацији. Посебну 
пажњу посветити обликовању кровова, као ''пете'' фасаде. 

 Урбани мобилијар (светиљке, клупе за одмор, корпе за отпатке, 
информативне табле и сл.) мора бити наменски дизајниран, израђен од 
квалитетних материјала, усаглашен са архитектуром објеката, специфичном 
наменом комплекса и амбијентом културно-историјске целине. 

услови за ограђивање 
парцеле 

 Није дозвољено ограђивање у зони К1.  

инжењерско геолошки 
услови 

 Услед урбане делатности присутан је слој насипа велике дебљине (до 5,0м).  
 Ниво подземне воде је врло висок (око коте 74,8) јер се налази у директној 

хидрауличкој вези са Топчидерском реком. Терен је у природним условима 
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стабилан. 
 Објекте треба фундирати плитко – где год је то могуће изнад нивоа 

подземне воде. Треба избегавати пројектовање подрумских просторија, 
гаража и сл. због континуираног и високог нивоа подземне воде. Уколико се 
планира израда укопаних етажа нулта кота објекта би требала да буде од 
коте 77-78 мнв. 

 У даљој фази пројектовања за новопланиране објекате извести детаљна 
геолошка истраживања а све у складу са Законом о рударству и геолошким 
истраживањима („Службени гласник Републике Србије“ број 101/15). 

услови и могућности фазне 
реализације 

 У поступку спровођења плана обавезује се јединствено сагледавање 
грађевинске парцеле у свакој фази планске разраде (јавни конкурс, обавезна 
верификација идејног пројекта за зону у целини, пројектна документација), а 
реализација може бити фазна на основу пројектне документације урађене за 
грађевинску парцелу у целини. Омогућити функционисање сваке фазе 
независно од реализације следеће. 

 
 
 
Јавна слободна површина , Пешачки плато – сквер - ПП 
Пешачки плато-сквер (ПП),  формиран је као прихватна површина за пешачка кретања из правца 
трамвајске станице према комплексу „Шећерана“, односно комерцијалним зонама К1 и К2. У 
оквиру пешачког платоа (ПП), планирају се стазе, места краћег задржавања и мање зелене 
површине.  
То подразумева постављање основног уличног мобилијара (клупе, осветљење, корпе за отпатке 
и др.), као и стазе са одговарајућим поплочавањем (природни материјали, асфалт, бетонске 
подлоге и др.).Незастрте површине озеленети садњом дрвећа и шибља у групама и 
појединачно, а могу се, због издужене форме планираног простора (дужине око 100m), уместо 
тога формирати двострани дрвореди од лишћарских или зимзелених врста дрвећа у форми 
пешачке променаде. Планира се постављање травњака на свим слободним и незастртим 
површинама.  
Изабрати оне врсте дрвећа и шибља које су адаптиране на градске услове повећане 
концентрације издувних гасова, које имају густе хабитусе, чији вегетативни делови (лисна 
површина) филтрирају отровне честице, једноставне су за одржавање, отпорне на биљне 
болести и штеточине, нису на листи познатих алергената, не сматрају се инвазивним врстама и 
прилагодљиве су у односу на различите типове земљишта. 
Није дозвољено ограђивање пешачког платоа. 
Планирана вегетација, а нарочито дрвеће, мора бити на довољном удаљењу од подземних 
инфраструктурних водова. 

У оквиру пешачког платоа (ПП) задржава се постојећи објекат III категорије - 19. кула 
осматрачница, који је од посебног интереса за Службу заштите споменика културе и означен на 
графичком прилогу бр. 3: ''Регулационо- нивелациони план'', Р 1:1000, у оквиру Конкурсне 
документације, Прилог IV - ИЗВОДИ ИЗ АКТУЕЛНИХ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА,ПДР-а просторно 
културно историјске целине Топчидер - фаза II, целина 1. Објекат се задржава у постојећем 
габариту и волумену, без могућности доградње и надградње. Дозвољава се рестаурација, 
санација и ревитализација овог објекта у циљу обнављања првобитне функције – кула 
осматрачница (која представља споменик у простору). Подлеже конзерваторским условима 
чувања спољног изгледа и у мањој мери унутрашњег простора. 
 
У конкурсној документацији, Прилог IV - ИЗВОД ИЗ АКТУЕЛНИХ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА, 
приложен је извод из Плана детаљне регулације који је планско-параметарски основ за 
Целину 2б. 
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Смернице и препоруке за однос према градитељском и културном наслеђу 
Објекти који се налазе дуж границе парцеле споменика културе, тачније у појасу између 
трамвајске пруге и комплекса Фабрике шећера, су без архитектонских и културно историјских 
вредности и представљају зону у којој је могућа нова изградња. 

Постојеће објекте непримерене карактеру зоне, заменити новом. Обзиром да се комплекс 
Фабрике шећера налази у депресији. На том месту успоставити и везу са Хиподромом. 

У конкурсној документацији, Прилог III - СМЕРНИЦЕ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА, приложени су Услови 
Републичког завода за заштиту споменика културе и Прилог I - ИНФОРМАЦИОНИ ГРАФИЧКИ 
ПРИЛОЗИ, графички прилог - ОГРАНИЧЕЊА ЗА КОНКУРСНО ПОДРУЧЈЕ, на ком су означени сви објекти од 
интереса службе заштите 

 
 
4.2.4. ЦЕЛИНА 3 - комплекс "Хиподром Београд" са пратећим садржајима 

Циљ овог конкурса да се јединствено сагледа укупно конкурсно подручје, а посебно за Целину 3 
- Комлекс „Хиподром Београд“, морфолошки, обликовно и амбијентално дефинише изградња 
објеката и слободних и отворених површина примерен амбијенту културно-историјске целине и 
споменичком статусу објеката, у складу са условима и капацитетима предвиђеним ПДР-ом и 
смерницама Службе заштите, а на начин да задовољи савремене потребе и условљености 
такмичарског коњичког спорта. 

Основна намена целине је спорт, спортски објекти и комплекси: центар за коњички спорт и 
трке – Хиподром. Није дозвољена промена намене спортских објеката и комплекса у неку другу 
компатибилну намену или смањење површина за спорт. 

Обавезе у формирању простора  
- Дефинисати карактер, волуметрију и елементе нивелације,  регулације и уређења простора  
- Урбанистичка-архитектонска решења објеката, као и партерно-пејзажно уређење комлекса, 

конципирати на начин да нови идентите простора буде примерен локацији и значају 
амбијенталне целине и буде у складу са савременим технолошким потребама како 
такмичарског коњичког спорта, тако и другим 

- При позиционирању визура и реперних објеката водити рачуна о равноправном и 
значајном учешћу предметног подручја у формирању карактера слике како комплекса у 
коме се налази, тако и Топчидера у целини и посебно о изложености визурама са Сењачке 
падине, из Парк Шуме Кошутњак као и са саобраћајних петљи Хиподром и Радничка 

- У контексту окружења формирати адекватне пешачке, саобраћајне, архитектонске и друге 
везе  

- У оквиру предложеног решења посебну пажњу посветити отвореним јавним просторима, 
успоставити јасан међусобни однос отвореног јавног простора и објеката који га окружују 

- Саобраћајна матрица из важеће планске документације, дата у конкурсној документацији, 
представља фиксни елемент за конкурсно решење, 

- Урбанистичи параметри и смернице из Плана детаљне регулације у чијем је обухватау 
предметна целина су обавезујући 

Препоруке у формирању простора  
- Садржаје у оквиру конкурсног обухвата предвидети примерено планираном карактеру зоне  
- Успоставити адекватан однос према постојећој и планираној структури у окружењу, 

укњучујући и залеђе Паштровићеве улице  
- При формирању решења применити концепте који су штедљиви, еколошки оправдани и 

енергетски економични, водити рачуна о осунчаности и проветрености локације  
- Постојећим и планираним зеленило успоставити континуитет зелених површина чија 

структура и намена подржавају функције простора, 
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- Формирати могућности и моделе међусобног повезивања слободностојећих објеката 
(нивелационо, обликовно, третманом приземља...) 

- Функционалност интерне саобраћајне мреже и пешачких комуникација, развој 
бициклистичких траса  

- Нормативи за паркирање су дати на основу Плана детаљне регулације. Препорука је да се, 
зог атрактивности подрчја, обезбеде већи капацитети за паркирање од нормативима датог. 

За Целину 3 планско-параметарски  основ садржан је у одредбама ПДР-а просторно културно-
историјске целине Топчидер - II фаза, целина 2 - шира зона "Хиподрома Београд", - градске 
општине Чукарица и Савски венац, ("Службени лист града Београда", бр. 53/14) 
Конкурсним задатком дефинисана Целина 3, према ПДР-у  Центар за коњички спорт и трке – 
Хиподром (у даљемтексту Хиподром) који се простире у Макро целинама А и Б, у блоковима А1 
и Б1, као и у Макро целина А,  јавну зелену повшину ЗП у блоку А2 и водне површине ВП-1 и 
ВП2   
 
Извод из ПДР-а  просторно културно-историјске целине Топчидер - II фаза, целина 2 - шира зона 
"Хиподрома Београд" 

Комплекс Хиподрома формирају три функционалне целине, просторно раздвојене 
саобраћајним потезом УМП: 
1. функционална целина Х 1.1 – тркалиштe са гледалиштем и управом у Блоку А1, 
2. функционална целина Х 1.2 – смештај и нега коња (тзв. „шталски круг”) у Блоку Б1, 
3. функционална целина Х 1.3 – едукативно-тренажни део у Блоку Б1. 
 

 

СПОРТ, СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ И КОМПЛЕКСИ:  
ЦЕНТАР ЗА КОЊИЧКИ СПОРТ И ТРКЕ - ХИПОДРОМ 

Правила 
парцелације 

Планом су дефинисане грађевинске парцеле СП-1 у Блоку А1, СП-2 и СП-3 у Блоку 
Б1. Грађевинске парцеле планиране су за површину јавне намене спорт, спортске 
објекте и комплексе: Центар за коњички спорт и трке – Хиподром. 
Није дозвољена парцелација/препарцелација грађевинских парцела СП-1, СП-2, 
СП-3. 

Намена објеката и 
површина у 
комплексу 

Грађевинске парцеле СП-1, СП-2 и СП-3 формирају јединствен комплекс Центра за 
коњички спорт и трке - Хиподром који је намењен коњичком спорту и развоју 
коњарства. 
Комплекс Хиподрома формирају три функционалне целине, просторно раздвојене 
саобраћајним потезом УМП: 
1. функционална целина X1.1 (грађевинска парцела СП-1) - тркалиште са 

гледалиштем и управом у блоку А1 
2. функционална целина X1.2 (грађевинска парцела СП-2) - смештај и нега коња 

(тзв. „шталски круг") у блоку Б1 
3. функционална целина X1.3 (грађевинска парцела СП-3) - едукативно-

тренажни део у блоку Б1 
 
ФУНКЦИОНАЛНА ЦЕЛИНА X1.1  
ТРКАЛИШТЕ СА ГЛЕДАЛИШТЕМ И УПРАВОМ 
Функциоиална целина X1.1. налази се у блоку A1, грађевинска парцела СП-1, 
северозападно од саобраћајног потеза УМП. 
Према просторним карактеристикама, постојећој дистрибуцији намена и могућем 
даљем развоју, фуикционална целина X1.1 подељена је на функционалне 
подцелине: 

1. функционална подцелина X1. 1.1 - тркалиште 
2. функционална-подцелина X1. 1.2 - гледалиште,  
3. функционална подцелина Х1.1.З - управа 
4. функционална подцелина X1.1.4 - мерионица и седларница 
5. функционална подцелина X1.1.5-слободне и зелене површине 
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функционална подиелина X1.1.1 — тркалиште 
Такмичарско спортски терени су најквалитетнији део комплекса Хиподрома. Цео 
простор је ограђен и уређен, а чине га: 
- галопска стаза - дужине око 1.500 м и карактеристична је због своје 3 кривине 

(облика је троугла, а не стандардне елипсе). Широка је око 20 метара. 
- радна галопска стаза - налази се између главне галопске и главне касачке 

стазе и својом конфигурацијом прати главну галопску стазу. Ширине је око 
5.0m. 

- касачка стаза - елипса дужине око 1000м и ширине око 25 м. 
- радни падок (око 40x70m) и такмичарски падок за препонске утакмице- 

паркур (око 70x100m) налазе се у средишњем простору касачке стазе. 
Наведени садржаји представљају отворене спортске површине Хиподрома и као 
такве се задржавају, a пo потреби и усклађују са међународним прописима за 
одржавање међународних такмичења и Правилником о условима за обављање 
спортске делатности (Службени гласник PC, бр. 63/13). 
Није дозвољена изградња објеката у оквиру функционалне подцелине X1.1.1. 
функционална-подцелина X1. 1.2 – гледалиште 
Гледалиште чине трибине: Почасна трибина („Краљева ложа") и Велика или 
Главна трибина. Планира се повећање капацитета гледалишта. 
Повећање капацитета гледалишта, односно проширење трибина, планирано је на 
простору источно од Велике (главне) трибине. 
У делу гледалишта оријентисаном према тркалишту/ дозвољена је изградња 
искључиво места за седење и стајање, ВИП ложа и медијског простора. У оквиру 
гледалишта предвидети простор за судије и простор за фото-финиш камеру.  
У претходно описаном простору, није могуће планирати комерцијалне и 
угоститељске садржаје. У простору испод трибина оријентисаном према пешачком 
платоу, лоцирати следеће садржаје: угоститељске и комерцијалне садржаје 
(кладионица), санитарни чворови, оставе, радионице за одржавање и технику, и 
слично. 
Почасна трибина је објекат који се конзерваторски третира и задржава у изворној 
форми.  
На месту Велике трибине путем поступка реституције обновити објекат у његовој 
изворној форми и материјалу. 
функиионална подиелина X1.1.3 - управа 
Планирана је изградња објекта намењеног управи и администрацији, са пратећим 
садржајима (угоститељски саджаји (ресторан), трговина (опрема за коњички спорт 
и сл.), билетарница). 
Однос управе - администрације и других пратећих намена на нивоу објекта је 
мин.51%:макс.49%. 
функциионална подцелина X1.1.4 - мерионица и седларница 
Планирана је изградња објекта намењеног мерионици и седларници. 
функционална подцелина X1.1.5 - слободне и зелене површине 
Обухвата површине намењене приступу и прихвату посетилаца: 

- два улаза у комплекс (колско-пешачки и пешачки), 
- пешачке комуникације и платое, 
- паркинг површине, 
- уређене зелене и слободне површине 
- галопски падок 

Ове површине намењене су задржавњу посетилаца на отвореном (праћење 
такмичења, разонода, одмор), али и повећању безбедности посетилаца и бржем 
пражњењу гледалишта и комплекса у целини. 
Галопски падок се налази у делу уређених зелених и слободних површина, 
источно од трибина, у коме се посетиоцима приказују коњи пред галопску трку 
(загревање, шетња коња), служи и за рекреативно и терапеутско јахање 
(хипотерапија и рад лица са посебним потребама са коњима и сл.). 
Није дозвољено увођење других намена у функционалној целини X1. 1 осим 
претходно наведених. 
 
ФУНКЦИОНАЛНА ЦЕЛИНА X1.2  
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СМЕШТАЈ И НЕГА КОЊА - „ШТАЛСКИ КРУГ“ 
Функционална целина X 1.2 налази се у блоку Б1, грађевинска парцела СП-2, јужно 
од саобраћајног потеза УМП, између УМП, Стрелишта Стрељачког савеза Србије и 
шуме Кошутњак. У оквиру ове функционалне подцелине планирани су следећи 
садржаји: 

А.смештај и нега коња 
Основни садржаји у оквиру простора намењеног смештају и нези коња су: 
1. Штале – објекти са боксовима за коње, 
2. Простори за: 
– фуражну храну, 
– сено-кабасту храну 
– простирке, 
– амбуланту, 
– изолацију, 
– повређене коње и ветеринарску негу, 
– медицинску контролу (doping), 
– прање и туширање коња, 
– негу – тимарење коња, 
– сарача и седларнице, 
– ковачницу, 
– прибор (седла и остало), 
– дневни боравак персонала са санитарним чворовима и оставама за алат и 
прибор за одржавање, 
– џокеје, 
– стајско ђубриво 
– затворени мањеж. 
Слободне површине намењују се за мањеже на отвореном, паркуре, просторе за 
лонжирање, стазе за јахање и сл. 
Применити све важеће стандарде и прописе за ову врсту објеката и комплекса, 
посебно са аспекта безбедности животиња, еколошких услова и санитарно- 
ветеринарске заштите. 
Б. смештај и одржавање механизације - максимално 10% планираних капацитета 
у функционалној целини X1.2. Овај простор планирати ближе Паштровићевој 
улици, како би се обезбедио минималан манипулативан простор и омогућило 
коришћење механизације у функционалној целини X1. 1. 
В.простор за смештај гостујућих коња - максимално 10% планираних капацитета у 
функционалној целини X1.2. планирано је за смештај гостујући коња. Обавезно је 
поштовати важеће санитарно- ветеринарске и друге стандарде и прописе који 
дефинишу ову област. 
Г. заштитни пojac линијског зеленила - дуж границе са саобраћајним потезом 
УМП планиран је заштитни појас зеленила најмање ширине 20m. У заштитном 
појасу зеленила планиране су паркинг површине. 
Д. заштитни појас зеленила - планиран је између границе грађевинске парцеле и 
грађевинске линије према комплексу Стрелишта. 
 
С обзиром да се планирани садржаји могу међусобно ометати и угрожавати 
функционисање, потребно је водити рачуна да се обезбеде адекватни физички и 
функционално раздвојени простори за смештај и негу коња, смештај 
механизације и смештај гостујућих коња. 
У оквиру „шталског круга" планирати везу са шумом Кошутњак, у виду стазе за 
јахање.  
Уређење и грађење овог дела Хиподрома радити на основу детаљног програма ЈП 
„Хиподром - Београд", важећих домаћих и међународних стандарда и прописа за 
ову врсту спортских објеката и у сарадњи са Службом заштите и другим 
надлежнин институцијама. 
Није дозвољено увођење других намена у функционалној целини X1.2 осим 
претходно наведених. 
 
ФУНКЦИОНАЛНА ЦЕЛИНА X 1.3  
ЕДУКАТИВНО- ТРЕНАЖНИ ДЕО 
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Функционална целииа X1.3 налази се у блоку Б1, грађевинска парцела СП-3, 
источно од саобраћајног потеза УМП, између УМП, Топчидерске реке, Комплекса 
специјалне намене НБС и пута за Ковницу новца. 
Планирана је као едукативно - тренажни део Хиподрома: простор за припрему и 
тренинге, школе јахања, рад са децом предшколског и школског узраста, 
терапеутско јахање (хипотерапија и рад лица са посебним потребама са коњима). 
У оквиру едукативно-тренажног дела Хиподрома планиран је један затворени 
мањеж димензија 20x30m са пратећим просторијама и отвореним теренима 
коњичког спорта (мањежи на отвореном, паркури, стазе за јахање и сл.). 
Заштитни пojac линијског зеленила планиран је дуж границе са саобраћајним 
потезом УМП, најмање ширине 20m. У заштитном појасу зеленила планиране су 
паркинг површине. 
Није дозвољено увођење других намена у функционалној целини X1.3 осим 
претходно наведених. 

Интервенције на 
постојећим 
објектима и 
површинама које су 
од интереса за 
Службу заштите 
културе 

Постојећи објекти који су од посебног интереса за Службу заштите споменика 
културе у комплексу хиподрома су објекти валоризовани као II и IV категорија, 
како је приказано на графичком прилогу бр. 3, a то су: 

- Почасна трибина 
- Велика трибина 
- Објекти у функциоиалној целини X1.2 

Почасна трибина јe o6јeкат који се конзерваторски третира и задржава у 
изворној форми, габариту и волумену. 
 
Велика трибина - на месту Велике трибине треба путем поступка реституције 
обновити објекат у његовој изворној форми (габариту и волумену) и материјалу. 
Планирано је проширење гледалишта источно од Велике трибине. 

 Проширење гледалишта може се извести као доградња Велике трибине или 
као независтан слободностојећи објекат. Постојећи и дограђени део, у 
организационом, функционалном и обликовном смислу, решавати као 
јединствену целину. 

 Изградња трибина мора бити у свему у складу са важећим стандардима и 
прописима за ову врсту објеката и у оквиру датих грађевинских линија. 
Приликом дефинисањз позиције нове трибине - гледалишта водити рачуна да 
се не угрози поље сагледавања трке са Почасне и Велике трибине, У оквиру 
функционалне подцелине X1.1.2, на простору између трибина (гледалишта) и 
тркалишта дозвољеиа је само уређена површина за стајање публике. 
 

Објекти у функционалној целини X1.2 су предвиђени за реконструкцију, 
ремоделацију и доградњу у сарадњи и према посебним условима Службе заштите 
и правилима овог плана. У случају рушења ових објеката, нова изградња мора 
бити у складу са правилима овог плана. 
  
Отворене спортске површине Хиподрома : 

- галопска стаза  
- радна галопска стаза касачка стаза 
- радни падок и такмичарски падок за препонске утакмице - паркур 
- галопски падок 

 
су од интереса за Службу заштите и као такве се задржавају. 
 
Овим планом планирано је: модернизација и осавремењивање отворених 
спортских површина, кроз примену поступака конзервације, рестаурације, 
санације и уређења простора (опремање потребном инфраструктуром (систем за 
заливање, осветљење, ограђивање и сл.)/ модернизација стаза, падока и паркура 
(опрема, подлоге и сл.) одржавање и унапређивање зелених површина и др.). 
 
Све интервенције изводити према важећим стандардима и прописима за ову 
врсту спортских објеката и комплекса и у сарадњи са Службом заштите. 

Интервенције на 
постојећим 
објектима који нису 
од интереса за 

Постојећи објекти који нису од интереса за Службу заштите су објекти V категорије 
и сви остали некатегорисани објекти у комплексу. 
Функиионална целина X1. 1 
Планирано је уклањање свих постојећих објеката који нису од интереса за Службу 
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службу заштите заштите. 
Функционална целина X1.2 
Неопходно је рушење свих бесправно подигнутих објеката, посебно оних великог 
габарита и волумена који нарушавају укупан амбијент. 
Функционална целина X1.3 
Планирано је уклањање свих постојећих објеката који нису од интереса за Службу 
заштите. 

Положај објеката Општа правила; 

 Грађевинске линије дефинисане су одстојањима од регулационе линије и 
граница суседних грађевинских парцела или су дефинисане аналитичко-
геодетским елементима, како је приказано на графичком прилогу бр.З. 

 Објекти су слободностојећи. Дозвољава се изградња више слободностојећих 
објеката на грађевинској парцели. 
Минимално међусобно расгојање објеката дефинисати на начин да 
испуњавају важеће противпожарне стандарде и прописе и да није мање од 
висине вишег објекта, односно минимум 4 метра. Као минимално растојање 
примењује се вредност која зависи од висине објекта. Само у случајевима 
када је вредност која зависи од висине објекта мања од наведеног 
минимално дозвољеног растојања у метрима мора се применити дато 
растојање у метрима, односно минимум 4 метра. 

 На прописаном минималном међусобном растојању објеката, дозвољено је 
формирање свих врста отвора. 

 Није дозвољено упуштање делова објеката (еркери, улазне настрешнице и 
сл.) ван дефинисаних грађевинских линија; 

 
Појединачна правила: 
функционална целина X1.1 
функционална подцелина X1.1.2 - гледалиште 
- Задржава се постојећи положај Почасне трибине и Велике трибине. 
- Планирано је проширење гледалишта источно од Велике трибине. 
- Ово проширење је могуће извести као доградњу Велике трибине или као 

изградњу новог слободностојећег објекта. 
- Планирана изградња не сме угрозити сагледавање тркалишта са постојећих 

Почасне и Велике трибине. 
 

функционална подцелина X1.1.3 - управа 
- Планирана је изградња једног слободностојећег објекта у оквиру зоне 

грађења. 
- Објекат поставити на грађевинску линију према Паштровићевој улици. 

 
функционална подцелина X1.1.4 - мерионица и седларница 
- Планирана је изградња једног слободностојећег објекта у оквиру задатих 

грађевинских линија. 
 

функционална целина X1.2 
- Нове објекте поставити у оквиру зоне грађења, како је приказано на 

графичком прилогу бр.З. 
- Ван зоне грађења у преосталом средишњем делу грађевинске парцеле, 

формирати парковско-вртно уређење у слободној композицији зеленила кроз 
које су планиране стазе за јахање и простори на отвореном за вежбу коња 
(мањеж, паркур, падок и сп.). 

- Простор уредити као јединствени урбанистичко-архитектонски скпоп који је 
формиран од више слободностојећих објеката и слободних површина 
(спортски терени коњичког спорта, колске и пешачке стазе) распоређених у 
зеленилу. Планирани објекти, својим габаритом и волуменом морају бити 
примерени амбијенту културно- историјске целине и спортској намени. 

- Архитектонско урбанистичко решење унутар комплекса, односно диспозиција 
планираних објеката, њихов габарит и волумен, као и њихови просторни 
односи, биће дефинисани у поступку спровођења плана уз обавезну сарадњу 
са Службом заштите и њеним посебним условима и према детаљном 
програму ЈП Хиподром Београд. 

функционална целина X1.3 
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- Објекат поставити на грађевинску линију према Путу за ковницу новца. 
- У функционалној целини X1.3 спортске терене коњичког спорта (мањеже, 

паркуре, падоке, стазе за јахање) градити на удаљености од најмање: 
- према УМП - мин. 20m, 
- према Топчидерској реци - мин. 10m,  
- према осталим границама парцеле - мин. 5m. 

Спратносг и висина функционална целина X1. 1: 
1. функционална подцелина X1.1.2 - гледалиште 
- Висина Велике трибине и планираног проширења капацитета трибине 

(доградње или новог слободностојећег објекта) биће накнадно дефинисана 
пројектом реконструкције у сарадњи са Службом заштите. 

- Почасна трибина задржава се у постојећој висини. 
2. функционална подцелина X1.1.3 - управа 
- Максимална спратност објекта је П+1. 
- Није дозвољена изградња подземне етаже. 
- Максимална кота венца објекта је 8.0m у односу на коту приступног тротоара 

интерне саобраћајне мреже у комллексу. 
- Кота приземља не може бити нижа од коте терена. 
- Кота приземља може бити максимум 0.2m виша од коте приступног тротоара 

интерне саобраћајне мреже у комплексу. 
- Кров планирати као раван или у малом нагибу максимално 10°. 
3. функционална подцелина X1.1.4 - мерионица и седларница 
- Максимална спратност објекта је П. 
- Није дозвољена изградња подземне етаже. 
- Максимална кота венца објекта је 4.0m у односу на коту присгупног тротоара 

интерне саобраћајне мреже у комплексу. 
- Кота приземља не може бити нижа од коте терена. 
- Кота приземља може бити максимум 0.2m виша од коте приступног тротоара 

интерне саобраћајне мреже у комплексу. 
- Кров планирати као раван или у малом нагибу максимално 10°. 
функционална целина X1.2: 
- Максимална спратност објеката је П+Пк. 
- Није дозвољена изградња подземне етаже. 
- Висину објеката дефинисати у поступку спровођења плана на основу 

минималне потребне технолошке висине за дату намену и у сарадњи са 
Службом заштите. 

функционална целина X1.3: 
- Максимална спратност објекга је П. 
- Није дозвољена изградња подземне етаже. 
- Висину објеката дефинисати у поступку спровођења плана на основу 

минималне потребне технолошке висине за дату намену и у сарадњи са 
Службом заштите. 

- Кров планирати као раван или у малом нагибу максимално 10°. 

Индекси функционална целина X1.1: 
На грађевинској парцели СП-1 важе следећи урбанистички параметри: 

- максимални индекс заузетости - 3 = 2.6% 
- максимални индекс изграђености - И = 0.026 

функционална подцелина X1.1.2 - гледалиште 
- укупна максимална БРГП - 3500 m2 

функционална подцелина X1.1.3 - управа 
- Максимална планирана БРГП објекта - 2000 m2 

функционална подцелина X1.1.4 - мерионица и седларница 
- Максимална планирана БРГП објекта ~ 500m2 

Дате максималне БРГП по функционалним подцелинама X1.1.2, X1.1.3 и X1.1.4 
могу се реализовати само у оквиру те функционалне подцелине. 
функционална целина X1.2: 
На грађевинској парцели СП-2 важе следећи урбанистички параметри: 
- максимални индекс заузетости - 3 = 30% 
- максимални индекс изграђености - И = 0.3 
- максимална БРГП на парцели - 10 000 m2 од чега је: 
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минимална БРГП објеката за смештај и негу коња: 8000 m2  максимала 
БРГП објеката за смештај механизације: 1000 m2  максимална БРГП 
објекат за смештај гостујућих коња: 1000 m2 

функционална целина X1.3: 
На грађевинској парцели СП-3 важе следећи урбанистички параметри: 
- максимални индекс заузетости - 3 = 10% 
- максимални индекс изграђености - И = 0.1 
- максимална БРГП - 860m2. 

Услови за 
архитектонско, 
естетско  
обликовање 

 У Центру за коњички спорт и трке - Хиподром спровести највише 
архитектонско, естетско стандарде урбано - архитектонског и пејзажног 
обликовања које је обликовање примерено амбијенту културно-историјске 
целине и спортском јединственом у спортско-рекреативној понуди града. 

 Планирани објекти морају представљати јединствену функционално - естетску 
целину како на нивоу функционалних целина, тако и укупног комплекса. 

 Архитектонски склоп објеката и примењени материјали морају бити 
висококвалитетни и усклађени са спортском наменом. 

 Кровни покривач ускладити са архитектуром објекта и примењеним 
материјалима на фасади. 

 Ова територија је непосредно сагледива са УМП, брда Кошутњак и Сењачке 
падине. У том смислу потребно је прилагодити архитектонско урбанистичко 
решење волуменом, позицијом и обликовањем датој локацији. Посебну 
пажњу посветити обликовању кровова, као "пете" фасаде. 

 Приликом пројектовања тежити употреби природних материјала: дрво, камен 
дерсована опека, рустичнији малтер, цреп, итд. 

 Урбани мобилијар (светиљке, клупе за одмор, корпе за отпатке, 
информативне табле и сл.) мора бити наменски дизајниран, израђен од 
квалитетних материјала, усаглашен са архитектуром објеката, специфичном 
наменом комплекса и амбијентом кулгурно-историјске целине. 

Уређење зелених и 
слободних 
ловршина 

Комплекс Хиподрома припада зеленом ткиву града и налази се у склопу зеленила 
које се од Кошутњака и Топчидера пружа све до Аде Циганлије, 
Општа поавила за комплекс Хиподрома 
 Према саобраћајном потезу УМП, у делу који је обухваћен овим планом, 

планиран је заштитни појас линијског зеленила у све три функционалне 
целине комплекса Хиподром. 

 Све отворене паркинг површине морају бити озелењене дрвећем високих 
лишћара. 

 На пешачким површинама предвидети засторе од савремених материјала 
који се лако одражавају и безбедни су за кретање у свим временским 
условима. Застори на пешачким површинама морају бити усклађени са 
архитектуром и материјалима који се користе за завршну обраду фасада. 

 Начином поплочавања и одговарајућим падовима обезбедити брзу 
евакуацију атмосферских вода са свих површина са чврстим застором. 

 Из разлога боље прегледности и безбедности све пешачке комуникације, 
платои и паркинг површине морају бити снабдевени јавном расветом. 

 Током даље разраде урадити Главни пројекат озелењавања за комплекс у 
целини, како би се простор додатно унапредио, a истовремено сачувала 
постојећа квалитетна вегетација. 

Појединачна правила 
Функционална целина X1.1: 
Планирано је минимално 40% зеленила на незастртим подлогама на нивоу 
функционалне целине X1. 1, при чему се затрављени спортски терени такође 
сматрају делом процентуалног учешћа у формирању вегетације у оквиру намене 
за спорт. 
Задржавају се постојеће површине под незастртим подлогама које су већином и 
затрављене, као и сво постојеће дрвеће у зони објеката, паркинг површина, 
трибина и др. Унутар комплекса, дуж Паштровићеве улице, формирати 
континуирани дрворед од лишћарских врста дрвећа. Дрворед може бити 
прекинут на позицијама улаза у комплекс и приступних улица. 
Непланска сеча није дозвољена, већ је могуће спроводити редовне мере 
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санитарне неге од сгране надлежних служби. 

Планиран је заштитни nojac зеленила на простору између постојеће тркачке стазе 
и регулационе лииије према саобраћајници УМП у делу који јe обухваћен овим 
планом. 
 
Функционална подцелина X1.1.5: 
Задржава се постојећа паркинг површина. 
Задржава се постојеће парковско уређење са одмориштима и високим 
зеленилом. 
Планиране су пешачке комункације и платои између функционалних подцелина 
гледалишта и управе, као и у зони главних улаза у комплекс. Употребом урбаног 
мобилијара и адекватним наменама (баште ресторана, одморишта, зеленило и 
сл.) формирати висококвалитетне јавне урбане површине примерене амбијенту 
културно-историјске целине и спортском комплексу какав је Хиподром. 
Није дозвољеио изградња објеката на овим површинама нити њихово 
наткривање. 
Слободне, уређене и зелене површине у оквиру функционалних подцелина X1.1.2, 
X1.1.3 и X1.1.4 интегрисати и функционално повезати са површинама у 
функционалној подцелини X1.1.5. 
 
Функционална целина X1.2: 
Планирано је минимално 40% зеленила на незастртим подлогама на нивоу 
функционалне целине X1.2, при чему се затрављени спортски терени такође 
сматрају делом процентуалног учешћа у формирању вегетације у оквиру намене 
за спорт. 
Предвидђено је очување постојећег фонда вегетације уз редовно одржавање и 
допуну новим врстама дрвећа и шибља. Формирати заштитни појас линијског 
зеленила уз УМП ширине најмање 20 метара са паркинг простором између 
дрвећа. 
Дрвеће и вегетацију дуж саобраћајног потеза УМП засадити тако да не омета 
прегледност, безбедност и функционисање саобраћаја. У даљој разради плана 
обавезна је сарадња са Секретаријатом за саобраћај и ЈКП „Зеленило-Београд". 
Према комплексу Стрелишта, између грађевинске линије и границе грађевинске 
парцеле, планиран је nojac заштитног зеленила у ширини максимално 31м. 
У средишњем делу грађевинске парцеле (ван зоне грађења), формирати 
парковско-вртно уређење у слободној композицији зеленила кроз које су 
планиране стазе за јахање и простори на отвореном за вежбу коња (мањеж, 
паркур, падок и сл.). 
Између објекта и спортских терена коњичког спорта (мањежи, стазе за јахање, 
паркур, падок и сл.) планирани су дрвореди и заштитно зеленило. 
Зеленилом визуелно одвојити различите садржаје (механизација, смештај коња, 
смештај гостујућих коња). 
 
Функционална целина X1.3: 
Планирано је минимално 40% зеленила на незастртим подлогама на нивоу 
функционалне целине X1.3, при чему се затрављени спортски терени такође 
сматрају делом процентуалног учешћа у формирању вегетације у оквиру намене 
за спорт. 
Планиран је заштитни појас линијског зелеиила дуж регулације УМП ширине 
најмање 20 метара са паркинг простором између дрвећа. Дрвеће и вегетацију дуж 
саобраћајног потеза УМП засадити тако да не омета прегледност, безбедност и 
функционисање саобраћаја. У даљој разради плана обавезна је сарадња са 
Секретаријатом за саобраћај и ЈКП „Зеленило-Београд". 
 
Простор око Топчидерске реке, у оквиру границе ове функционалне целине, 
допунити аутохтоним врстама. 
Између објекта и спортских терена коњичког спорта (мањежи, стазе за јахање, 
паркур, падок и сл.) планирани су дрвореди и заштитно зеленило 

Ограђивање  Грађевинске парцеле СП-1, СП-2 и СП-3, потребно је оградити оградом. 
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Висина и материјализација ограде биће дефинисане у поступку спровођења 
плана на основу важећих стандарда и прописа зз ову врсту спортске намене и 
у сарадњи са Службом заштите. 

 Дозвољено је ограђивање простора унутар функционалних целина у складу са 
важећим прописима и стандардима који уређују ову област (услови 
безбедности посетилаца, запослених и животиња, санитарно-ветеринарски 
услови, еколошки услови и др.) и у сарадњи са Службом заштите, 

 Део ограде према Стрелишту мора бити изграђен у складу са важећим 
стандардима и прописима за ову врсту спортских комплекса и објеката 
(спортско стрељаштво и коњички спорт). 

Приступ и 
паркирање 

Колске и пешачке приступе парцели обезбедити преко: 
функционална целина X1. 1 
- колско-пешачки приступ из Паштровићеве улице на позицији, постојећег 

улаза, 
- пешачки приступ из Паштровићеве улице (источно, између гледалишта и 

управе) 
- веза између функционалних целина X1.2 и X1. 3 са функционалном целином 

X1.1 остварена је преко приступне стазе тркалишту за коње у оквиру УМП, 
ширине 5.0m, која је планирана Изменама и допунама Плана детаљне 
регулације за саобраћајни потез унутрашњег магистралног полупрстена од 
саобраћајнице Тб до Ппанчевачког моста-деоница од улице Тошин бунар до 
чвора "Аутокоманда" ("Службени лист града Београда", бр. 39/11). 

функционална целина X1.2. - из Паштоовићеве улице у зони кружног тока 
функционална целина X1.3 - преко реконструисане постојеће приступне улице пут 
за Ковницу новца. 
 
 Планирана је изградња пешачког моста преко Топчидерске реке као 

функционална веза између комплекса Хиподрома и јавне зелене површине. 
Преко овог моста планиран је и прелаз коња. Тачна позиција и димензије 
биће дефинисане у поступку спровођења плана у сарадњи са ЈЛ 
„Београдводе" и Службом заштите. 

 Економске прилазе и прилаз простору за паркирање решити тако да се не 
укрштају са главним пешачким кретањима у комплексу. 

 У складу са Законом о слорту ("Службени гласник PC" бр. 24/11) сви спортски 
објекти морају бити реализовани на начин да буду прилагођени и 
приступачни лицима са посебним потребама (деца, crape особе и особе са 
посебним потребама). 

 Пешачки прилази и површине око отворених спортских терена и других 
објеката где се очекује велики број посетилаца морају бити урађени без 
степеника или других препрека које би ометале пролаз или евакуацију у 
кратком временском року. Денивелацију терена савладавати рампама. 
Пешачке површине око спортских објеката планирати у складу са прописима 
надлежних институција. 

 Нормативи за паркирање дати су у поднаслову Паркирање. 
 Сва возила сместити на припадајућој парцели, осим за функционалну целину 

X1.1. Наиме, за потребе ове функционалне целине паркирање обезбедити 
делом на припадајућој парцели (постојећи отворени паркинг капацитета 
88ПМ у зони улаза), делом на постојећем паркингу уз Паштровићеву улицу 
преко пута комплекса Хиподрома 38 ПМ, а у време дешавања већих 
спортских такмичења паркирање треба решавати и на расположивим 
површинама у оквиру регулација суседних саобраћајница (делови коловоза, 
платои, зелене површине) у оквиру гравитационе зоне комплекса 
(петоминутна пешачка изохрона- око 400м). 

 Паркирање у функционалним целинама X1.2 и X1.3, решавати на парцели на 
отвореним паркинг површинама, најпре у заштитном појасу лииијског 
зеленила уз Паштровићеву улицу, а тек уколико та површина није довољна, 
на преосталом делу парцеле. У оквиру грађевинске парцеле потребно је 
обезбедити паркинг места за доставна возила и аутобусе, паркинг места за 
камионе за коње, паркинг места за кола са приколицама за коње са рампом 
за утовар/истовар. 
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 На парцели је потребно од укупног броја паркинг места 5% обезбедити за 
особе са специјалним потребама, у свему према Правилнику о техничким 
стандардима приступачности ("Службени гласник PC", бр. 46/13). 

 Приликом израде урбанистичког пројекта, интерну саобраћајну мрежу у 
комплексу планирати максимално економична односно тражити најкраће 
дужине и минималне површине потребне за опслуживање планираних 
садржаја у оквиру важећих прописа, поштујући постојећу мрежу, како би се 
максимално очувале и повећале зелене и слободне површине у комплексу. 

Инжењерско 
геолошки услови 

функционална целина X 1.2 - смештај и нега коња - „шталски круг" 
Припада инжењерскогеолошком микрореону II А2. Ниво подземне воде је на 
дубини већој од 4м од површине терена. 
Објекти високоградње се могу фундирати директно (плоче, траке унакрсно 
повезане) на дубини елиминисања хумизираног слоја. 
функционална целина X 1.1 - тркалиште са гледалишгем и управом и 
функционална целина X 1.3 - едукативно- тренажни део 
Припадају инжењерскогеолошком микрореону IIA3. Ниво подземне воде је врло 
висок - до 1,0м од површине терена. На предметном простору терен је насут. 
Мање објекте треба фундирати плитко, где год је то могуће изнад нивоа подземне 
воде, Треба избегавати пројектовање подрумских просторија. У даљој фази 
пројектовања за новопланиране објекате извести детаљна геолошка истраживања 
а све у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени 
гласник Републике Србије“ број 101/15). 

 

 
Јавне зелене површине  
извод из Плана детаљне регулације  просторно културно-историјске целине Топчидер - II 
фаза, целина 2 - шира зона "Хиподрома Београд" 
Неуређен простор у блоку А2, између Топчидерске реке, трасе железнице, саобраћајних петљи, 
надвожњака и коловоза, планиран је као заштитни појас вегетације који има за циљ да густим 
засадима листопадног и у мањој мери зимзеленог дрвећа и шибља, изолује npocrop хиподрома 
и друге околне просторе од утицаја различитих видова интензивног саобраћаја, да филтрира 
нуспродукте издувних гасова и снизи ниво буке у правцу Сењачке падине ка постојећем 
индивидуалном становању, да веже тло гранањем подземног кореновог система и да у рубној 
зони према Топчидерској реци обнови фонд аутохтоних дрвенастих и жбунастих врста. 
Аутохтоне врсте представљаће допуну аутохтоног зеленила које се планира дуж реке до улива у 
Савски рукавац. Ова јавна зелена површина у блоку А2, намењена је краћен задржавању због 
неповољних услова аерозагађења и буке, те се могу планирати пешачке стазе и стазе намењене 
потребама развоја коњичког спорта (рекреативне коњичке дисциплине, школе јахања, 
терапеугско јахање (хипотерапија и хипорехабилитација), лонжирање коња). На овој површини 
није дозвољена изградња објеката. Дозвољено је опремање урбаним мобилијаром и справама 
за коњички спорт (препоне, препреке и др.). 
Уз ток реке обновити зелени фонд аутохтоним дрвенастим и жбунастим врстама. 
 
Паркирање – смернице и нормативи 
Потребне капацитете за стационирање возила рачунати према следећим нормативима: 
1. трговина: 1 ПМ/66 m. БРГП 
2. пословање: 1 ПМ/80 m. БРГП 
3. хиподром: 1 ПМ/3 столице + 1 ПМ/1,5 m. простора за стајање посетилаца 
4. спортско-рекреативни центри: 1 ПМ/50 m. БРГП 
Спортски терени: 
– стадион: 1 ПМ/2 запослена + 1 ПМ/1 играча и чланова стручног штаба + 1 ПМ на 10 седишта 
– спортска хала: 1 ПМ/2 запослена + 1 ПМ/1 играча и чланова стручног штаба 
– тениски терени: 1 ПМ/0,5 терена 
– балони за фудбал: 1 ПМ/0,08 терена 



60 / 70 
 

– теретане: 1 ПМ/45 m. БРГП 
Сва возила сместити на припадајућој парцели осим за комплекс Хиподрома – функционална 
целина 1.1. Наиме, за потребе овог комплекса паркирање обезбедити делом на припадајућој 
парцели (постојећи отворени паркинг капацитета 88ПМ у зони улаза), делом на постојећем 
паркингу уз Паштровићеву улицу преко пута комплекса Хиподрома 38ПМ, а у време дешавања 
већих спортских такмичења паркирање треба решавати и на расположивим површинама у 
оквиру регулација суседних саобраћајница (делови коловоза, платои, зелене површине) у 
оквиру гравитационе зоне комплекса (петоминутна пешачка изохрона – око 400 m). 
На парцелама намењеним спортским објектима, од укупног броја паркинг места 5% обезбедити 
за особе са специјалним потребама, у свему према Правилнику отехничким стандардима 
приступачности („Службени гласник РС”, број 46/13). 
 
У конкурсној документацији, Прилог IV - ИЗВОД ИЗ АКТУЕЛНИХ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА, 
приложен је извод из Плана детаљне регулације који је планско-параметарски основ за 
Целину 3,  Прилог III - СМЕРНИЦЕ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА, приложени су Услови Републичког 
завода за заштиту споменика културе и Прилог I - ИНФОРМАЦИОНИ ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ, 
графички прилог Ограничења за конкурсно подручје, на ком су означени сви објекти од 
интереса службе заштите. 
 

4.3. Смернице и препоруке за све целине 
 

4.3.1. Смернице и препоруке за саобраћајне површине 

Улична мрежа 

Деоница Радничке улице и саобраћајнице Булевар војводе Мишића, у граници конкурсног 
обухвата, у функционално рангираној уличној мрежи града припадају рангу магистралних 
саобраћајница. Планско решење ових саобраћајница преузето је из Плана детаљне регулације 
за просторно културно историјску целину топчидер, I фаза – Радничка улица, општина Чукарица 
("Службени лист града Београда", бр. 68/13 )  и Измена и допуна Плана детаљне регулације за 
саобраћајни потез унутрашњег магистралног полупрстена од саобраћајнице Т6 до Панчевачког 
моста - деоница од улице Тошин бунар до чвора "Аутокоманда" ("Службени лист града 
Београда", бр. 39/11) .   

Не планира се директан колски приступ парцелама у контактном подручју са ових 
саобраћајница. Приступ комплексима дуж Радничке улице дозвољен је посредно увођењем 
нове саобраћајнице, везом улив-излив на Радничку улицу.  

Планско решење Паштровићеве улице  преузето је из Плана Плана детаљне регулације за 
просторно културно историјску целину топчидер, I фаза – Радничка улица,општина Чукарица 
("Службени лист града Београда", бр. 68/13 )  и Измена и допуна Плана детаљне регулације за 
саобраћајни потез унутрашњег магистралног полупрстена од саобраћајнице Т6 до Панчевачког 
моста - деоница од улице Тошин бунар до чвора "Аутокоманда" ("Службени лист града 
Београда", бр. 39/11). Приступ планираним садржајима иза комплекса „Фабике шећера“ и 
трамвајске пруге, могуће је остварити директним колским приступом на Паштровићеву улицу. 

Саобраћајни приступ комплексу Хиподрома преузет је из Плана детаљне регулације за 
просторно културно историјску целину топчидер, I фаза – Радничка улица,општина Чукарица 
("Службени лист града Београда", бр. 68/13 ) којим су планирани приступ и и то за: 
функционалну целину Х1.1 из Паштровићеве улице на позицији постојећег улаза. 
функционалну целину Х1.2 из Паштровићеве улице у зони кружног тока. 
функционалну целину Х1.3 преко реконструисане постојеће приступне улице Пут за Комплекс 
специјалне намене Народне банке (Ковница  новца). 
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При планирању јавних саобраћајних површина и повезивања са околном уличном мрежом 
поштовати стечене урбанистичке услове контактног ткива.   

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.   

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. 

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. 

Места за смештај контејнера за евакуацију смећа пројектовати ван јавних саобраћајних 
површина. 

Минимална ширина улица 

 
Минимална ширина улице у 
(m) без паркирања и 
зеленила 

Напомена 

Улице II реда  
мин 12.0 m   
(коловоз 7 m+2x2,5m  
обострани тротоар) 

пожељно паркирање и зеленило 
уз потребно повећање ширине 
профила 

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

паркирање, уколико се планира 
предвидети подужно уз 
потребно повећање ширине 
профила  

Интегрисане улице  
за једносмерни 
саобраћај  

мин 5.0 m 

паркирање, уколико се планира 
предвидети подужно уз 
потребно повећање ширине 
профила 

Пешачке стазе за 
двосмерно кретање 
пешака 

мин 1.5 m  

 
У конкурсној документацији, прилог I-ИНФОРМАЦИОНИ ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ, приложен је 
графички прилог - Саобраћај стечене обавезе са утврђеним регулацијама из важеће планске 
документације. 
 
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 
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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. 

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. 

Нормативи за паркирање дати су за сваку Целину  у оквиру конкурсног обухвата појединачно у 
оквиру дела 4.2. Посебни програмски услови и препоруке по целинама. 
 
Пешачки саобраћај 

Обзиром на атрактивност локације и планиране садржаје и капацитете, очекују се интензивни 
пешачки токови. 

Пешачке површине (стазе и тротоари) су саставни елементи попречног профила свих 
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 комплексима, посебно у зонама објеката јавне намене и јавног начина коришћења, 
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 

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. 

Бициклистички саобраћај  издвојити у посебне стазе и уколико су у склопу профила улице - 
удаљене минимум 0.75 од спољне ивице коловоза. 

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. 
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Приликом планирања бициклистичких стаза обезбедити континуитет у вођењу бициклистичког 
саобраћаја у односу на контактно подручје. 

У оквиру регулације ободних саобраћајница, дефинисаних важећом планском документацијом, 
планиране су бициклисгичке стазе дуж Улица Радничке и Паштровићеве. Ове стазе повезане су 
са стазама потеза Дорћол - Ада Циганлија и са стазама на самој Ади Циганлији. Минимална 
ширина једносмерне бициклистичке стазе износи 1.1 м, а двосмерне 2.2 м. Изузетно, ширина 
двосмерне бициклистичке стазе у Паштровићевој улици је 1.50 м све до трамвајског моста 
одакле се проширује на 3.0м ка Топчидерској реци коју прелази рачвајући се на два крака. 
Један крак бициклистичке стазе иде уз Топчидерску реку, пролази поред спортско-рекреативног 
комплекса са ширином од 2,2м све до комплекса Народне банке Србије који, из безбедносних 
разлога, обилази и уз железничку пругу, ширином стазе од 2,5м иде до денивелисаног прелаза 
преко пруге одакле наставља ка Топчидерском парку. Други крак прелази Топчидерску реку па 
преко денивелисаног прелаза наставља ка улици Сање Живановић. 
 
4.3.2. Смернице и препоруке за зелене и слободне површине 

Постојеће јавне зелене површине треба задржати и комопозиционо и садржајно унапредити у 
циљу афирмисања и активирања отворених јавних градских простора. То подразумева да се 
може преиспитати и унапредити начин организације  и уређења наведених зелених површина. 

Од конкурената се очекује да преиспитају и унапреде организацију и начин уређења слободних 
зелених површина унутар комплекса, што укључује могућност увођења и других адекватних 
садржаја намењених јавном коришћењу који би употпунили и заокружили функционалну 
целину комплекса понаособ. 

Планиране зелене и парковске површине у оквиру конкурсног обухвата формирати тако да 
кореспонидирају са суседним површинама ван конкурсног обухвата.  

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, 
адекватним композиционим решењима зеленила, избегавањем густих живих зидова, 
пажљивим одабиром садног материјала, планирањем инфо-пултова 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 
за стазе и платое и вртно-архитектонске елементе ускладити са примењеним материјалима на 
објектима.  
 
4.3.3. 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. 
 
4.3.4. Смернице у односу на природне услове 

Инсолација 
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При формирању просторног решења нових комплекса, потребно је положајем објекта, посебно 
за стамбену намену, обезбедити повољне услове инсолације.  
Примарни критеријум за одређивање међусобног положаја зграда у односу на условима 
инсолације је дужина бачене сенке. Услови инсолације су променљиви у току године и током 
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.  
 
4.3.5. Смернице у односу на инжењерско геолошке услове  

Геолошке средине које учествују у конструкцији омогућавају урбанистичко планирање уз  
уважавање следећих препорука. 
Објекти високоградње - Мање објекте треба фундирати плитко – где год је то могуће изнад 
нивоа подземне воде. Треба избегавати пројектовање подрумских просторија, гаража и сл. због 
континуираног и високог нивоа подземне воде. Уколико се планирају објекти високоградње 
неопходно је због хетерогености терена извести допунска испитивања којима би се одредио 
оптималан начин и дубина фундирања, као и параметри тла неопходни за пројекте обезбеђења 
темељне јаме и заштите од подземне воде.  

Уколико се планира израда укопаних етажа нулта кота објекта би требала да буде од коте 77-78 
мнв. 
Изградњу саобраћајница и паркинга  планирати у насипу до планираних кота (око 77-78 мнв). 
Обезбедити брзо одводњавање воде са саобраћајница и риголе за прикупљање воде. 
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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 унапређења идентитета и афирмације постојећих вредности 
подручја у контексту ширег и непосредног окружења  

 Урбанистичко-архитектонско обликовање и амбијенталне карактеристике конкурсног 
подручја и каркетристичних целина: 

 Однос према непосредном окружењу и контактном подручју 

 Однос карактеристичних целина међусобно и према градитељском и културном 
наслеђу 

 Дистрибуција намена и садржаја у простору, функционалност предложених решења 

 Програмска и тржишна оправданост предложених 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. 28. Правилник о начину и поступку за расписивање и 
спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса („Сл. гласник РС“, број 31/2015), 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. Учесници конкурса имају 
слободу да у своје тимове, укључе стручњаке из других струка који би својим стручним 
ставовима и знањима допринели  унапређењу конкурсних решења, као и студенте. 

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 конкурсу  

 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  
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Текстуални део 
 Опис и образложење предложеног решења 
 Попуњене табеле дате у прилогу - Биланси капацитета по наменама и површинама и 

укупни биланси за комплексе унутар конкурсног обухвата 
 Умањени графичким прилози на А3 формату 

 
Графички прилози   

 Конкурсно подручје у контексту непосредног окружења - функционални и просторни 
однос планираних структура и њихових релација са непосредним окружењем 

Концептуални план - Ситуациони приказ основних карактеристика постојећих планираних 
структура и њихових односа, контекстуални ниво           Р=1:2500 

 Просторно - програмско 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                
                                        Р=1:1250 

Композициони план - план физичких структура, план маса и њихових просторних односа – 
Ситуациони приказ (са баченим сенкама)            Р=1:1250 

Ситуациони приказ партера са основним карактеристикама партерног уређења и уређења 
зелених површина                 Р=1:1250 

 Идејно урбанистичко-архитектонско решење са партерно - пејзажним уређењем, по 
целинама 

Ситуациони приказ – кровна ситуација са приказом свих елемената за функционално и 
композиционо сагледавање целине                          

Р  1:500 - целине 1, целина 2а+2б;  Р 1:1000 - целина 3 
Ситуациони приказ партера са приземљима нове изградње и партерним уређењем  

Р  1:500 - целине 1, целина 2а+2б;   
Р 1:1000 - целина 3, Р - 1:500 – сегменти целине 3 

Карактеристичне основе,  пресеци, изгледи нове изградње по целинама            Р=1:500 

Детаљи партера и урбане опреме по целинама (по избору конкурената) 

Просторни приказ карактеристичних амбијената по целинама 

 Просторни прикази конкурсног подручја из задатих праваца и по избору конкурената 
(оријентационе позиције задатих праваца приложене су у оквиру Прилог - I – 
ИНФОРМАЦИОНО ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ, графички прилог -  ГРАНИЦА КОНКУРСНОГ 
ОБУХВАТА СА ПОДЕЛОМ НА ЦЕЛИНЕ И ПОЗИЦИЈАМА 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 

 

 

 

 



67 / 70 
 

 
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. 
 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 електронско j   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 
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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. 

 
6.6. Конкурсни рокови 
 Почетак   конкурсног   рока / датум оглашавања                     12.05.2017.                                                                                              

Конкурсна документација преузима се од Удружења архитеката Србије, Кнеза Милоша 
7a/III,   уз накнаду (уплатом од 1.000,00 динара, Војвођанска банка на број рачун: 355 -
3200164584-90, сврха: конкурс за Шире подручје Хиподрома) 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                                                                                       12.06.2017.                                                                                              
 Питања се могу постављати на адресу sas-dab@eunet.rs. 
     Рок за одговоре на питања                                                                                                      27.06.2017.                                                                                              
    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                                              15.09.2017.                                                                                              
 до 15,00 часова, без обзира на начин предаје (непосредно или поштом) у просторијама 

Удружења архитеката Србије, Београд, Кнеза Милоша 7а/I I I .  
 Објављивање резултата конкурса                                 29.09.2017.                                                                                              

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   1 152 000,00 динара 
 Друга награда         768 000,00 динара 
 Трећа награда         384 000,00 динара 
 За 2 откупа         384 000,00 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 
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од дана потврђивања Одлуке жирија од стране Наручиоца, односно 45 дана од дана пријема 
и овере фактуре код Наручиоца. 
 
6.8. Састав жирија и известиоци 

Председник жирија 
Милутин Фолић, дипл. инж. арх., градски урбаниста 

Чланови жирија 
Небојша Мињевић, дипл. инж. арх. - заменик председника жирија 
Братислав Тошковић, дипл. инж. арх.   
Василије Милуновић, проф. арх. 
Весна Цагић Милошевић, в.проф. арх.    

Заменик члана жирија 
       Милана Јочић, дипл.инж.арх. 
Известиоци 

Зорица Покрајац, дипл.инж.арх.  
Јелена Ђерић, 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. 
 
ПРИЛОЗИ УЗ ПРОГРАМ – ПОДЛОГЕ И ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Информациони графички прилози 
 Граница конкурсног обухвата са поделом на целине и позицијама задатих праваца  
 Ограничења за конкурсно подручје 
 Намена за конкурсно подручје 
 Садржаји у окружењу 
 Саобраћај стечене обавезе са утврђеним регулацијама из важеће планске документације  
 Архивска документација 
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Графичке дигиталне подлоге  
 Катастарско - топографски план 
 Катастар подземних инсталација  
 Ортофото снимак 
 Подлога за прилоге – планове  у размери 1:1250 и 1:2500 

Смернице надлежних институција 
 Републички завод за заштиту споменика културе  

Изводи из актуелних планских докумената 
 Изводи из Планова детаљне регулације од интереса за конкурсно подручје 

Фотографије локације 

Табеле - Биланси капацитета по наменама и површинама и укупни биланси за комплексе 
унутар конкурсног обухвата 

Остала документација уз програм 
 
 
 

У Београду, 12.05.2017                                                                                              
 

Испред Удружења архитеката Србије 
др Игор Марић, дипл. инж. арх.   

ванредни професор Весна Цагић Милошевић, дипл. инж. арх.  
 
 
 

 


