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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У МАКИШУ,  
ГО ЧУКАРИЦА 

 
- Елаборат за рани јавни увид - 

 
I Т Е К С Т У А Л Н И  Д Е О 
 
1. УВОД  
 
Изради Плана детаљне регулације железничке инфраструктуре у Макишу, ГО Чукарица, 
приступило се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације железничке 
инфраструктуре у Макишу, ГО Чукарица ("Сл.лист града Београда", број 51/14 и 69/14) - (у 
даљем тексту: Одлука), коју је донела Скупштина града Београда. 
Циљ израде планске документације је стварање планског основа за дефинисање јавног 
интереса, стварања планских могућности и обезбеђивања капацитета техничке 
инфраструктуре за планирану изградњу. 
 
2. ОБУХВАТ ПЛАНА  
(*Граница Плана приказана је на свим графичким прилозима овог Елабората) 

 
Предложеном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске 
општине Чукарица, шири простор Макишког поља на делу између улица Водоводске, Лоле 
Рибара у Железнику, државног пута I А реда А1 (обилазног ауто-пута) и Савске магистрале, 
са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже. 
Предметни обухват се налази у оквиру Целина XII и XIII на територији градске општине 
Чукарица (КО Железник и КО Чукарица). 
Оквирна површина обухвата плана износи око ~411 ha. Коначна граница утврдиће се у 
фази израде и верификације Нацрта плана. 
За израду Елабората за рани јавни увид коришћене су следеће подлоге: 
- орто-фото снимак 
- скенирани катастарски план. 
 
3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 
3.1. Правни основ 
 
– Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14); 
– Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Сл. гласник РС”, број 64/15); 
–  Одлука о изради Плана детаљне железниче инфраструктуре у Макишу, ГО Чукарица 
("Сл. лист града Београда", број 51/14 и 69/14). 
 
3.2. Плански основ 
 
– План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе 
- град Београд (целине I – XIX) ("Сл. лист града Београда", број 20/16 и 97/16). 
 
4. ПЛАНСКЕ УСЛОВЉЕНОСТИ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА 
 
Плански основ за израду овог Плана садржан је у Плану генералне регулације грађевинског 
подручја седишта локалне самоуправе - град Београд (Целине I - XIX) ("Сл. лист града 
Београда", број 20/16 и 97/16). 
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Планирана намена површина (извод из ПГР-а) 

 
Предметно подручје према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта 
јединице локалне самоуправе - град Београд (целине I – XIX) припада Целинама XII и XIII.  
Према планираној намени површина, већим делом припада јавном земљишту (железничка 
инфраструктура, мрежа саобраћајница, шуме и водене површине), а мањим делом 
припада површинама остале намене (површине за становање С04 - зона породичног 
становања - санација неплански изграђених блокова и површинама за комерцијалне 
садржаје К04 - зона комерцијалних садржаја у зони средње спратности. 
Према ПГР Београда, предметно подручје се спроводи израдом Плана детаљне 
регулације. 
 
4.1. Извод из ПГР грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - 
град Београд (целине I – XIX) ("Службени лист града Београда", број 20/16 и 97/16) 
 
Предметно подручје, према ПГР Београда, је већим делом планирано за површине за 
железничку инфраструктуру са мрежом саобраћајница, а мањим делом, по ободу границе 
обухвата Плана, су планирани комерцијални садржаји, као и породично становање (кроз 
санацију неплански изграђених блокова). 
Намене дефинисане кроз План генералне регулације Београда, представљају претежну, 
доминантну намену на том простору, што значи да заузимају више од 50% површине блока, 
односно зоне у којој је означена та намена. Свака намена подразумева и друге 
компатибилне намене, према табели ,,Kомпатибилност намена“ и одговарајућим условима. 
На нивоу појединачних парцела, у оквиру блока, намена дефинисана као компатибилна 
може бити доминантна или једина. Наведена компатибилност намена примењује се кроз 
израду планова детаљне регулације.  
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Подела на зоне са истим правилима грађења (Извод из ПГР-а) 

 
Заштита непокретних културних добара 
 
Градитељско наслеђе Београда штити се применом мера дефинисаних Законом о 
културним добарима (Сл. гласник Републике Србије бр. 71/94) и урбанистичком заштитом 
која се стара да укупно урбанистичко и архитектонско наслеђе буде интегрисано у 
савремене токове живота града као фактор његовог укупног развоја. 
За реализацију Плана генералне регулације у складу са његовим опредељењима ка 
одрживом развоју и очувању културног идентитета људи и простора, неопходна је 
непосредна сарадња са институцијама заштите споменика културе и примена обавезујућих 
правила за заштићене објекте или целине која се односе на форму објеката и простора. 
Правилима која могу одступати од општих пераметара за одређену намену плана 
генералне регулације може се на најбољи начин постићи да се задржани објекат 
инкорпорира у нову изградњу, а да се при том сачувају и истакну његове вредности. 
На подручју Урбанистичке целине XII – налази се један археолошки локалитет који ужива 
статус претходне заштите, под називом ''Јешића песак'' (93) у Макишу - добро које ужива 
претходну заштиту (у складу са Законом о културним добрима (''Сл. гласник РС'' бр.71/94). 
 
Заштита и унапређење животне средине 
 
Концепција заштите и унапређења животне средине заснива се на: 

- очувању и заштити природних вредности (ваздух, вода за пиће, шумско земљиште 
биодиверзитет) и непокретних културних добара кроз делотворно управљање 
заштићеним подручјима; 

- планирању на основама одрживог развоја: рационално коришћење природних ресурса 
уважавајући "еколошки" капацитет простора; 

- повећању коришћења обновљивих извора енергије; 
- превенцији и санацији, применом принципа предострожности за активности које могу 

да изазову већи еколошки ризик или неизвесност; 
- интегрисању заштите животне средине у секторе планирања, пројектовања и 

изградње, кроз инструменте процене утицаја. 
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Правила и заштитне зоне за планирање других намена земљишта уз појасеве 
саобраћајница дефинишу се у односу на еколошко оптерећење, а безбедност са аспекта 
саобраћаја регулисана је другим законским и подзаконским актима. 
У циљу смањења нивоа буке потребно је: 

 извршити интервенције на самом извору буке, што подразумева побољшање 
акустичних својстава коловозне површине уградњом специјалних врста вишеслојног 
порозног асфалта који може у одређеној мери редуковати буку; 

 као допунска мера у појасу непосредне заштите примењује се садња зеленог 
заштитног појаса, дрвореда као и изградња вертикалних акустичких баријера на 
одређеним деоницама (изглед и карактеристике ових баријера треба прилагодити 
амбијенту, а тачна позиција ће детаљно бити утврђена у току израде техничке 
документације на деоницама где су објекти најугроженији и Студије о процени 
утицаја на животну средину, а у сарадњи са надлежним институцијама за заштиту). 

 Приликом израде планске документације треба обезбедити регулацију 
саобраћајница у којима ће бити могуће постављање акустичне баријере; 

 нивои буке по зонама морају бити у складу са са важећом регулативом којом се ова 
област уређује. 

Заштитно одстојање између магистралних железничких пруга и становања износи 
25m, уз обавезно спровођење мера акустичне заштите на угроженим објектима. Појас може 
бити и ужи ако се заштитним мерама у угроженим објектима ниво буке и вибрација доведе 
на нижи ниво од дозвољеног. Уколико се не предузимају мере заштите, појас заштите од 
железнице мора да буде најмање 125m од спољне ивице колосека. 
 
У складу са Одлуком о изради Плана детаљне регулације железничке инфраструктуре у 
Макишу, ГО Чукарица и Решењем о приступању изради Стратешке процене утицаја 
планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације железничке 
инфрастуктуре у Макишу, ГО Чукарица, за потребе израде предметног плана приступа се 
изради Статешке процене утицаја плана на животну средину у оквиру које ће бити 
процењени утицаји планских садржаја и решења на чиниоце животне средине и у складу 
са тим дате мере и услови заштите животне средине као саставни и обавезујући део плана. 
 
Смернице за спровођење плана 
 
Предметна локација је ПГР-ом дефинисана као подручје за које је обавезна израда плана 
детаљне регулације. План детаљне регулације израђује се у складу са Планом генералне 
регулације и дефинисаном наменом површина, зонама са истим правилима грађења, 
површинама јавне намене, примарном мрежом саобраћајне и комуналне инфраструктуре. 
Намена површина је дата као информација о претежној намени и просторном размештају, 
уз могућност примене правила компатибилности. 
*Извод из Плана генералне регулацијe je саставни део документације овог Елабората. 

 
УТИЦАЈ ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА КОНТАКТНОГ ПОДРУЧЈА 
 
У контактном подручју предложеног обухвата Плана на снази су следећи планови: 

 Регулациони план саобраћајнице 1-1 ("Сл. лист града Београда", број 11/11); 

 Регулациони план деонице Аутопута Е-75 и Е-70 Добановци - Бубањ поток ("Сл. лист 
града Београда", број 13/99); 

 План детаљне регулације за колектор Железник - Сава са мелиорационим 
каналима ("Сл. лист града Београда", број 11/11); 

 План детаљне регулације дела Макишког поља, ГО Чукарица (у току је израда 
Нацрта плана). 

 
Највећим делом, преметно подручје се граничи са ПДР дела Макишког поља, ГО Чукарица. 
На основу развојних планова „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д., „Железница 
Србије“ а.д. и осталих субјеката од значаја за развој железничког транспорта,  у оквиру 
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комплекса ранжирне станице планира се изградња Робно-транспортног центра Макиш, који 
би требало да буде мултифункционални интермодални центар који ће нудити услуге 
високог квалитета, у циљу развоја мреже терминала Србије и њеног повезивања са 
окружењем и европском мрежом терминала. С тим у вези потребно је обезбедити потребан 
простор за изградњу РТЦ Београда, као и саобраћајницу која би повезивала планирани 
контејнерски терминал са Улицом Боре Станковића.  
За потребе изградње РТЦ Макиш је урађена Претходна студија оправданости са 
Генералним пројектом, која је потврђена од стране инвеститора „Инфраструктура 
железнице Србије“ а.д. На основу дугогодишњих анализа потенцијалних локација за 
изградњу централне робне станице, за подручје Београдског железничког чвора, локација 
у Макишу уз ранжирну станицу је одабрана као најповољнија. Даљом разрадом у оквиру те 
локације, утврђена је оптимална позиција РТЦ-а, која је саставни део Концепта развоја 
железничког робног терминала Београд, а самим тим је и позиција која ће бити плански 
дефинисана у овом Плану. С тим у вези достављена је примедба на предложену границу 
ПДР дела Макишког поља, ГО Чукарица, у току излагања овог Плана на рани јавни увид. 
Корекцијом предложене границе Плана стичу се услови за реализацију планираних намена 
на подручју Макишког поља. Предлог границе Плана је приказан на графичком прилогу Ц01 
- Предметно подручје (ортофото приказ) Р 1:10000. 
У фази израде Нацрта плана ће бити обављена сарадња са Урбанистичким заводом 
Београда ЈП који је обрађивач ПДР дела Макишког поља, ГО Чукарица у циљу дефинисања 
коначне границе Плана, интегралног саобраћајног решења на целокупном подручју 
Макишког поља, као и осталих планских решења, која су од значаја за предметно подручје 
и планиране намене. 
 
Инжењерско-геолошке карактеристике терена 
 
На бази инжењерскогеолошке реонизације, а за потребе планирања простора у оквиру 
Плана генералне регулације извршена је категоризација терена. Подручје у оквиру границе 
обухвата Плана припада следећим рејонима: 
I Повољни терени (Рејон IА1) – обухвата терене повољне за урбанизацију. То су 
равничарски и благо нагнути делови терена, као и гребени. Терен је изграђен од лесних, 
елувијално-делувијалних наноса и терцијарних лапоровито-кречњачких комплекса. Ниво 
подземне воде је на дубини већој од 5,0 m. Реон је стабилан у природним условима. 
Приликом коришћења овог рејона у циљу урбанизације треба да се испоштују следеће 
препоруке: 
- рејон повољан за изградњу објеката високе и ниске градње; 
- при извођењу ископа дубљих од 2,5m, уколико би се зашло у водозасићену зону, 
неопходна је одговарајућа заштита ископа и објеката дренажама; 
- Саобраћајнице и објекти инфраструктуре не захтевају посебне услове рада. 
Изградња објеката у овим теренима се може вршити без ограничења уз уважавање 
локалних геотехничких карактеристика терена; 
II Условно повољни терени (Рејон IIA3) - инжењерскогеолошка својства ових терена 
условљавају извесна ограничења при урбанизацији простора. У зависности од локације 
коришћење ових терена за урбанизацију условљено је: нивелационо прилагођавање 
природним условима, превентивним геотехничким мерама заштите стабилности ископа и 
природних падина, контролисано дренирање подземних вода, примена геотехничких 
мелиоративних мера, као што су регулисање водотока, насипање, израда дренажних 
система, разних врста побољшања тла, избор адекватног начина фундирања. Изградња 
објеката на овим просторима захтева детаљна геолошка истраживања, која ће дефинисати 
услове градње за сваки појединачни објекат. 
III Неповољни терени (Рејони IIIA3, IIIB3) - инжењерскогеолошке карактеристике ових 
терена у природним условима су ограничавајући фактор. Коришћење ових терена за 
урбанизацију захтева претходну припрему терена применом санационих и мелиоративних 
мера, у смислу побољшања стабилности падина и обезбеђења објеката на њима; 
регулисање водоток; у зонама испод коте 72,00 мнв. неопходна је припрема ширег 
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простора у виду сложених хидротехничких мелиорација и регулисање терена до коте 
дејства високих вода (насипањем, израдом дренажног система). Препорука је да се у 
оквиру ових реона планирају објекти јавног садржаја и објекти веће спртатности. 
Ови рејони обухватају делове алувијалних равни испод коте 72,00 mnv, приобални део 
мртваје, баре и стараче. Условност рејона је у насипању терена до коте 72.00 -72,50 mnv 
или изради дренажних система. Ниво подземне воде се креће у распону од 0,5-1,5m. 
Приликом коришћења овог рејона у циљу урбанизације треба да се испоштују следеће 
препоруке: 
- у оквиру овог рејона градња је могућа тек након насипања терена до минималне коте 
72,00 мнв и изградње планиране инфраструктуре. 
- врсту и димензије темеља прилагодити карактеристикама насутог материјала; 
- мере заштите ископа прилагодити врсти насутог материјала; 
- за објекте већег специфичног оптерећења, при избору варијанте дубоког фундирања, 
узети у обзир до пескови до дубине од 12m не представљају средину погодну за директно 
ослањање темеља. Планирасе варијанта лебдећих шипова; 
- Ископе штитити од зарушавања и прилива воде од површине терена одговарајућим 
мерама (дренирање, млазно ињектирање, дијафрагме, екрани и др.); 
- Зоне са водом на површини терена (локалне баре), морају се прво насипати, а затим кроз 
насип вршити ископ; 
- Водове поставити у бетонске канале са флексибилним везама у циљу спречавања 
инфилтрације воде у случају хаварија; 
- Урбанизација приобаља Саве и потока изизскује спречавање речно-поточне ерозије 
регулацијом обала. 
 
5. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 
Предметно подручје припада рубној зони града. У постојећем стању се користи углавном 
као земљиште за железничку инфраструктуру, а делом за пољопривредно земљиште. Уз 
Водоводску улицу постоји мањи број, неплански изграђених, стамбених и комерцијалних 
објеката, а на земљишту железнице је изграђен и спортски терен - фудбалско игралиште. 
Предметно подручје пресецају објекти инфраструктурне мреже, канали и далеководи, као 
и Железничка река. Својим положајем, као и планираном изградњом железничке 
инфраструктуре (РТЦ Макиш), овај простор представља значајну локацију за интегрисање 
постојећих и планираних садржаја, како у непосредном, тако и у ширем окружењу. 
 

 
Ортофото приказ локације са предлогом границе плана 
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Према Плану генералне регулације, предметна локација у постојећем стању се налази у 
површинама намењеним за:  
површине јавних намена:  
- саобраћајне површине;  
- зелене површине.  
површине осталих намена:  
- пољопривредне површине;  
- привредне површине;  
- становање;  
- комерцијални садржаји.  
Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу Ц02 - Постојећа 
намена површина Р1:10000. 
 
Примери постојеће изградње на предметном подручју 

 

          
Постојећи објекти у Водоводској улици 

 

 
 Постојећи објекат у Водоводској улици 
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 Постојећи објекат у Водоводској улици 

 

 
Постојећи објекат у Водоводској улици 

 

 
 Постојећи објекат у Водоводској улици 
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                                       Изглед дела фронта дуж Водоводске улице 

 

 
Постојећи објекат у Водоводској улици 

 

      
 Постојећи објекат у Водоводској улици 
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Административни објекат (солитер) у Ранжирној станици "Макиш" 

 

 
 Паркинг простор у Ранжирној станици "Макиш" 
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 Складиште у Ранжирној станици "Макиш" 

                  
Објекат у Ранжирној станици "Макиш"(здравствена установа, смештај радника....) 

 
Колска радионица у ранжирној станици Макиш 
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Колска радионица и колосеци у ранжирној станици Макиш 

 

 
Поглед на Макишко поље и Ранжирну станицу Макиш 

 
Колска радионица у ранжирној станици Макиш 
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6. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА  
 
Основни циљ израде овог Плана је формирање планског основа за реализацију комплекса 
железничке инфраструктуре у Макишу.  
Уз поштовање планског основа кроз детаљну разраду, применом одговарајућег 
методолошког приступа и утврђивањем урбанистичких параметара, биће формирана 
планска решења која обухватају како претежну намену – железничку инфраструктуру, тако 
и остале планиране намене у предложеном обухвату Плана. 
Остали циљеви израде Плана: 

- дефинисање правила уређења и грађења за површине јавне и остале намене; 
- планирање капацитета изградње у складу са потенцијалима и ограничењима 

простора;  
- сагледавање просторних и развојних могућности предметне локације, њеног 

непосредног и ширег окружења у складу са планским оквиром ПГР-а Београда; 
- стварање планског основа за реализацију појединачних локација и активирање 

нових локација у циљу рационалног коришћења грађевинског земљишта, у складу 
са Законом; 

- дефинисање капацитета саобраћајне и инфраструктурне мреже и објеката; 
- очување, заштита и побољшање услова животне средине; 
- дефинисање регулације водотoкова; 
- унапређење постојећег карактера и амбијента предметног подручја у складу са 

значајем и карактеристикама простора; 
- формирање посебних грађевинских парцела јавних саобраћајних површина за 

приступ предметном комплексу;  
- стварање услова за ефикасне и рационалне технолошке поступке у домену 

организације саобраћаја свих категорија возова;  
- унапређење постојећег железничког саобраћаја и увођење нових, ефикасних 

сервиса и пратећих услуга који треба железнички саобраћај да подигну на ниво 
квалитета европских транспортних услуга;  

 
7. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА  
 
Према Плану генералне регулације, планирану намену површина на предметном подручју 
чине:  
површине јавних намена:  
- саобраћајне површине (мрежа саобраћајница и железница);  

- шуме;  

- водене површине.  
површине осталих намена:  
- површине за становање С04 - зона породичног становања - санација неплански 
формираних блокова;  
- површине за комерцијалне садржаје К02 - зона комерцијалних садржаја у зони средње 
спратности.  
 
Железница 
 
Станица Београд Ранжирна је кључно место постојећег система у теретном саобраћају јер 
има централну улогу како за БЖЧ, тако и за железничку мрежу Србије. Њен положај са 
прикључним пругама омогућио је у највећој мери раздвајање превоза путника и робе, као 
и измештање транзита теретних возова кроз БЖЧ. Предности дате локације су непосредна 
близина постојеће ранжирне станице, чиме се омогућава ефикасно опслуживање 
претоварних колосека, као и брза достава и отпрема маневарских састава и блок возова у 
станицу, близина трасе Савске магистрале којом се гарантује добра доступност локације 
друмским саобраћајем и расположивост простора за фазни развој подсистема до пуног 
капацитета. Кoнцептoм развoја железничке инфраструктуре предлoженo је да се пруге на 
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кoјима је запoчета реализација, нoвoизграђене пруге, каo и пoједине постојеће пруге на 
пoдручју Беoграда, oспoсoбе за транспoрт у међунарoднoм и унутрашњем рoбнoм и 
путничкoм саoбраћају. Обзиром на капацитете којима располаже и положај у оквиру 
европске железничке мреже (посебно Коридора 10), она има велики значај и у ширем 
региону. Кроз ранжирну станицу данас пролази целокупан међународни транзитни робни 
саобраћај између земаља западне и централне Европе на једној, а југоисточне Европе и 
Блиског истока на другој страни. У њој се расформира/формира и завршава/отпочиње 
вожњу велики број теретних возова за различите дестинације.  
Београд Ранжирна је основна станица за теретни саобраћај. Основна делатност овог 
службеног места је растављање и састављање (потпуна или делимичнa прерада) теретних 
возова и кола. Ту се врши и опслуживање транзитних возова који пролазе кроз БЖЧ без 
прераде. Станица Београд Ранжирна је отворена за утовар и истовар колских пошиљака, 
сервисирање истих у транзиту, као и царињење колских пошиљки из увоза и за извоз. 
Генерални пројекат Робно-транспортног центра у Макишу је корак ка унапређењу 
интермодалних технологија и саобраћајног система Републике Србије. РТЦ Београд је 
планиран као мултифункционални интермодални центар који ће нудити услуге високог 
квалитета по моделу "додате вредности" са циљем иницирања развоја мреже терминала 
Србије и њеног повезивања са окружењем и европском мрежом терминала. Формирање 
оптималних капацитета терминала за интермодални транспорт у Републици Србији има 
посебан значај за рационалан развој транспортног система, као и привреде у целини. 
Капацитети терминала треба постепено да се развијају, у складу са захтевима тржишта и 
у складу са параметрима и стандардима EU за интермодални транспорт (AGTC, AGC). 
Терминали треба да буду оспособљени за претовар свих јединица интермодалног 
транспорта (контејнера, изменљивих транспортних судова и полуприколица), као и 
комплетних друмских возила.  
Развој РТЦ Макиш уз станицу Београд Ранжирна и у оквиру њега, терминала за 
интермодални транспорт, треба да омогући:  
- увођење савремених технологија транспорта и дистрибуције,  
- повезивање и укључивање региона у европски транспортни систем и међународне робне 
токове и привлачење транзитних робних токова,  
- повећање квалитета транспортне и логистичке услуге,  
- смањење трошкова транспорта и дистрибуције производа,  
- прерасподелу робних токова између железничког и друмског транспорта, уз рационалну 
поделу рада, концентрацију робног рада и складишних подсистема, што омогућава већи 
степен искоришћења ресурса и ствара услове за увођење савремених техничко 
технолошких решења,  
- растерећење градске саобраћајне мреже,  
- интеграцију, координацију и кооперацију при избору најповољније технологије транспорта 
и носиоца логистичке услуге,  
- јединствено опслуживање урбаних зона, индустрије и трговине у гравитационом подручју,  
- подршку привреди, производним и трговачким предузећима кроз рационалне форме 
снабдевања сировинама и репроматеријалима,  
- побољшање дистрибуције и регионалног снабдевања робом на подручју производње, 
потрошње, увоза и извоза.  
У оквиру изградње РТЦ Макиш, предвиђени су контејнерски и „hucke pack“, Рола („Rolling 
Road“) и робни терминал као његови подсистеми.  
РТЦ ће бити састављен од независних целина чије функционисање ће бити омогућено 
коришћењем заједничких капацитета управљачког и сервисног подсистема.  
Основни задатак железничко-друмског робно-транспортног центра у Макишу је да омогући 
што ефикаснији прелаз са једног вида транспорта на други, складиштење и претовар робе 
и различитих товарних јединица (контејнера, измењивих транспортних судова, делова или 
комплетних возила друмског транспорта) са једног на други вид транспорта.  
Функционисање РТЦ Макиш у станици "Београд Ранжирна", захтева добру повезаност са 
железничком и друмском саобраћајном везом. Прилазне и унутрашње саобраћајнице 
морају да обезбеде лак приступ центру и свим његовим подсистемима, једноставно 
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маневрисање унутар њега, као и довољан број паркинг места за теретна и путничка возила. 
Саобраћај унутар центра је део технологије рада и као такав мора да буде прецизно 
осмишљен, јер директно утиче на њен квалитет.  
У робно-транспортном центру су, са аспекта друмског саобраћаја, као носиоци транспортно 
дистрибутивне услуге, од примарног значаја контејнерски и Рола терминал, као и 
складишта у којима се обавља манипулисање, паковање и складиштење роба, 
коришћењем погодних превозних јединица. Због тога је потребно најпре дефинисати 
техничко-технолошке карактеристике друмских транспортних средстава, као и техничко-
технолошке карактеристике претоварне механизације, а затим утврдити потребне 
капацитете неопходне за одвијање друмског саобраћаја у склопу функционисања робног 
терминала. 
 
Саобраћајне површине  
 
Саобраћајнице унутар предметног плана део су примарне уличне мреже, према 
категоризацији из ПГР Београда, припадају магистралним саобраћајницама и улицама  
првог реда. Саобраћајно решење ће бити детаљно дефинисано током израде Нацрта 
плана, а у складу са условима Секратаријата за саобраћај. Предметно подручје ће бити 
опслужено аутобуским подсистемом јавног превоза путника. Концепт развоја јавног 
градског превоза путника овог подручја, ће се планирати у складу са развојним плановима 
Секретаријата за јавни превоз.  
 
Пешачки саобраћај 
 
Површине резервисане за кретање пешака планиране су уз све примарне и секундарне 
саобраћајнице уличне мреже тротоарима. Пешачка кретања се одвијају тротоарима у 
оквиру улица.  
 
Паркирање 
 
За планиране садржаје потребно је обезбедити потребан број паркинг места у оквиру 
припадајућих парцела, а у складу са нормативима из Плана генералне регулације 
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - град Београд („Службени 
лист града Београда“, број 20/16, 97/16). 
Паркирање у оквиру граница Плана планирано је у гаражама и на отвореним 
паркиралиштима, у оквиру парцела где за то постоје просторне могућности. 
Уколико се планира фазна реализација појединих комплекса (парцела), свака фаза мора 
представљати јединствену функционалну целину, и за сваку од фаза мора бити решено 
паркирање. 
За планиране објекте и објекте који се реконструишу, дограђују или надограђују услов за 
изградњу је обезбеђивање потребног броја паркинг места на припадајућој парцели: у 
подземним или надземним гаражама, у подземним етажама објеката или на 
отвореним/површинским паркиралиштима на слободној површини парцеле, а према датим 
нормативима. 
Паркирање возила мора се решавати на припадајућој парцели, а према датим 
нормативима и расположивим просторним могућностима: у сутеренским и подземним 
етажама планираних објеката или на отвореним/површинским паркиралиштима уколико за 
то постоје просторне могућности или у подземним или надземним гаражама. 
 

НОРМАТИВИ ЗА ПАРКИРАЊЕ 

комерцијални садржаји  1ПМ на 50m2 продајног простора трговинских садржаја 

 1ПМ на 60m2 НГП административног или пословног простора 

 1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице угоститељског објекта 

 1ПМ на 2-10 кревета хотела у зависности од категорије 

 1ПМ на 50m2 продајног простора шопинг молова, хипермаркета 
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 1ПМ на 3 истакачка места за станице за снабдевање горивом +1ПМ 
на 25m2 кафеа/ресторана+1ПМ на 0,5 радна места на линији за 
прање или негу возила 

 1ПМ на 50m2 корисног простора пословних јединица или 1ПМ по 
пословној јединици, за случај кад је корисна површина пословне 
јединице мања од 50 m2. 

становање  1.1 ПМ по стану 

 кроз израду ПДР-а или УП у складу са Уредбом о стандардима и 
нормативима за планирано пројектовање,грађење, коришћење и 
одржавање станова за социјално становање, на основу Закона о 
социјалном становању (Службени гласник РС 72/09) за социјално и 
непрофитно становање 

комплекси јавних 
зелених површина 

 посебна саобраћајна анализа кроз детаљну планску разраду 

инфраструктурни 
објекти и комплекси 

 на припадајуој парцели у зависности од технолошког процеса 

 
Водоводна мрежа и објекти и водоснабдевање 
 
По свом висинском положају, целина XII припада првој висинској зони снабдевања 
Београда водом. Целокупном својом површином целина XII је обухваћена границом шире 
зоне заштите изворишта, а делом западно од Савске магистрале границом уже зоне 
заштите изворишта, те је све активности у оквиру тих граница потребно ускладити са 
Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања (“Службени гласник РС”, бр.92/08) и Решењем о зонама санитарне 
заштите на административној територији града Београда за изворишта подземних и 
површинских вода која служе за водоснабдевање града Београда (Министарство здравља 
бр: 530-01-48/2014-10 од 01. 08. 2014. године). 
По свом висинском положају, целина XIII припада првој, другој и трећој зони 
водоснабдевања.  Трасе планиране водоводне мрежа потребно ускладити са постојећим и 
планираним решењем саобраћајница. Прикључење објекта на уличну водоводну мрежу 
извести према техничким прописима ЈКП „Београдског водовода и канализације. 
Око магистралних и примарних цевовода успоставља се заштитни појас минималних 
димензија са сваке стране цевовода рачунато од спољне ивице цеви, а који у зависности 
од димезија цевовода износи: 
- за пречнике од Ø300 mm-Ø500 mm - 3.00 m, 
- за пречнике преко Ø500 mm -5.00 m. 
У овом појасу није дозвољена изградња било каквих објеката, постављање високог 
растиња, складиштење грађевинског материјала и прелажење тешке механизације, како у 
току изградње тако и у време експлоатације. У урбанизованом делу града, изузетно 
најмања ширина овог појаса мора бити 4.00 m. 
За уредно снабдевање водом корисника, потребно је у границама Плана: 
- постојећу водоводну мрежу нестандардних димензија реконтруисати у складу са важећим 
стандардима и прописима Београдског водовода, 
- постојећу водоводну мрежу ускладити са саобраћајним решењем и планираним наменама 
и по потреби локално је изместити у јавну површину, 
- планирати изградњу водоводне мреже за потребе нових корисника минималних димензија 
Ø150 mm. 
Територија целине XII се налази делом у првој (непосредној), другој (ужој) и трећој (широј) 
зони заштите Београдског изворишта. У рубним деловима предметних целина, у приобаљу 
Саве, налазе се рени бунари за потребе црпљења сирове подземне воде из алувијума реке 
Саве, која се даље транспортује цевоводима сирове воде ка постројењима за 
пречишћавање ''Бежанија'' - целина X, ''Баново брдо'' - целина XIII односно постројење за 
пречишћавање ''Беле воде'' - целина XII. Осим рени и цевастих бунара, на територији 
целине XII се налази и захват речне воде и таложник за потребе постројења за 
пречишћавање речне воде ''Макиш'' и ''Беле воде''. 
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Канализациона мрежа и објекти 
 
Каналисање кишних и употребљених вода, на територији града, се обавља по општем и 
сепарационом систему одвођења кишних и употребљених вода. Реципијенти кишних вода 
су речни токови и мелиорациони канали, док се отпадне воде усмеравају ка једном од пет 
планираних постројења за пречишћавање отпадних вода за механичко, биолошко и у 
коначној фази терцијарно пречишћавање. 
Територија целине XII  и XIII припада простору Централног канализационог система и то 
делу који се каналише по сепарационом начину одвођења кишних и употребљених вода. 
Реципијент свих фекалних вода са простора целине XII је постојећи фекални колектори 
стари димензија 60/110 cm и нови димензија 100/150cm - 120/180cm који пролази ободом 
Макишког поља. Крајњи реципијент кишних вода је река Сава. Са простора целине XII 
кишне воде се евакуишу путем мелиорационих канала. Систем мелиорационих канала 
функционише у саставу водопривредних објеката за коју је одговорна надлежна 
водопривредна организација. 
Све воде које не прихвате предметни колектори прихватају се мелиорационим каналима. 
У даљем периоду потребно је дограђивати постојећу секундарну мрежу кишне и фекалне 
канализације у складу са плановима и потребама корисника. 
 
Водопривреда 
 
У погледу заштите од спољних вода комплетна територија целине XII (Макишко поље) је 
угрожена од реке Саве. 
Одбрану од поплава целине XII (Макишко поље), од таложнице па узводно до Остружнице 
чини насип (стари Обреновачки пут) који је недавно реконструисан до Остружничког моста. 
Кроз територију обухвата плана (у оквиру целине XIII) пролази Железничка река. За 
потребе одбране од поплава, на Железничкој реци, непосредно узводно од насеља 
Железник планирана је акумулација ''Железник''. Око Железничке реке у обостраном појасу 
ширине најмање 10 m планирати зелене поврине са комуналним стазама. У овом појасу 
није дозвољено градити објекте. 
Макишко поље је низак терен формиран на котама 69,20mnm до макс 73,0mnm. Просечна 
кота је на око 72,0mnm. С обзиром на свој висински положај његово одводњавање се врши 
путем система мелиорационих канала који су повезани и гравитирају ка постојећој 
мелиорационој црпној станици ''Макиш'', путем које се све воде воде из главног канала 
препумпавају у реку Саву. Постојеће мелиорационе канале задржати као отворене, у појасу 
ширине најмање 5 m обострано од канала није дозвољено градити објекте, садити дрвеће 
и вршити радње којима се нарушава функција канала или угрожана његова стабилност. У 
зависности од ранга канала и његове величине, планирати једностране или обостране 
комуналне стазе. 
У мелиорационе канале не смеју се упуштати кишне воде без претходног пречишћавања. 
Упуштањем вода у мелиорационе канале не сме се угрозити прописана друга класа 
квалитета воде у каналима. 
 
Електроенергетска мрежа и објекти 
 
Целина XII припада кабловском подручју АТЦ Чукарица, АТЦ Железник, АТЦ Остружница 
и АТЦ Жарково. У оквиру ове целине изграђен је МСАН “Aда”. Дистрибутивна 
телекомуникациона мрежа изведена је кабловима постављеним слободно у земљу или у 
телекомуникациону канализацију, а претплатници су преко спољашњих односно 
унутрашњих извода повезани са дистрибутивном мрежом. Разводна мрежа је 
комбинована, подземна и надземна. 
Целина XIII припада кабловском подручју АТЦ Чукарица, АТЦ Жарково, АТЦ Железник. На 
основу услова Телекома Србија и у зависности од динамике планиране изградње, у оквиру 
ове целине потребно је изградити око 5 ТКО. Планиране ТКО повезати оптичким водовима 
са матичним централама. Од планираних ТКО формирати нова кабловска подручја, и 



 

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о                                                              

Немањина 6/IV,   11000 Београд 
 

 
 

 

2017-838-11-АРХ 
 

Страна  18  од  21 

 

положити телекомуникационе каблове до планираних претплатника. Оптичке каблове и 
телекомуникационе коридоре планиранити у коридору постојећих и планираних 
саобраћајних површина. Дистрибутивне телекомуникационе каблове који су постављени 
кроз телекомуникациону канализацију или су положени у земљу, а чији капацитет не 
задовољава потребе планираних корисника телекомуникационих услуга, заменити новим 
већег капацитета. 
 
Телекомуникациона мрежа и објекти 
 
Прикључење планираних тк корисника планира се на матичне АТЦ, реконструкцијом 
постојећих кабловских подручја, односно изградњом нових тк концентрација, што ће се 
прецизно дефинисати кроз даљу сарадњу са тк оператором „Телеком Србија“ а.д. у току 
израде Нацрта плана. Приступну тк мрежу реализовати коришћењем бакарних и оптичких 
тк каблова са монтажом одговарајуће активне и пасивне тк опреме. У циљу једноставнијег 
решавања потреба за новим тк прикључцима, као и преласка на нове технологије, приступ 
свим објектима планира се путем тк канализације. У том смислу, дуж свих саобраћајница у 
тротоарском простору планирају се трасе за полагање дистрибутивне тк канализације. 
Уколико се при извођењу радова угрожавају постојећи тк објекти, потребно је извршити 
њену заштититу или измештање. 
 
Топловодна мрежа и објекти 
 
У целини XII не постоји изведена топловодна мрежа са постројењима. У овој целини 
планира се изградња дела магистралног топловода преко новог моста на Ади од 
Бродоградилишта према Царевој ћуприји који има транзитни карактер. 
Крoз цeлине XII и XIII плaнирaнa je изгрaдњa дeлa вaнгрaдскoг мaгистрaлнoг тoплoвoдa 
(TEНT Oбрeнoвaц – Бeoгрaд) oд Oстружничкoг мoстa дo тoплaнe TO „Цeрaк“ и oд тoплaнe 
TO „Цeрaк“ прeкo Ибaрскe мaгистрaлe прeмa тoплaни TO „Mиљaкoвaц“. 
Гасоводна мрежа и постројења  
 
Према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 
самоуправе - град Београд (целине I – XIX) (''Службени лист града Београда'', бр. 20/16 и 
97/16), планира се наставак изградње деонице челичног дистрибутивног гасовода притиска 
p=6÷16 bar-a дуж Водоводске и улице Боре Станковића. 
У току израде Нацрта Плана биће планирани и остали елементи гасоводне мреже 
(одговарајући број мерно-регулационих станица (МРС), прикључних челичних гасовода и 
полиетиленске гасне мреже притиска p=1÷4 bar-a) неопходни за комплетну гасификацију 
предметног простора у складу са условима надлежног предузећа. 
 
Јавне зелене површине (шуме) 
 
У фази израде Нацрта плана у сарадњи са надлежним институцијама дефинисаће се 
правила уређења за јавне зелене површине и шуме, као и мере очувања шумског станишта 
и функција шуме. У тој фази ће се формирати и линеарни елементи зеленила који ће 
пратити планирану саобраћајну мрежу, а којима ће се извршити умрежавање елемената 
система зелених површина на анализираном простору. 
 
Зона породичног становања С4 - санација неплански формираних блокова 
 
У целини XIII зону чине мање групације неплански изграђених објеката у контактним 
деловима плански дефинисаног подручја и веће групације између насеља Железник и 
Жарково, као и дуж Водоводске улице. Објекти су углавном слободностојећи, спратности 
до П+1+Пк. Регулационе линије саобраћајница у постојећем стању нису дефинисане. Нова 
изградња и реконструкција постојећих објеката реализоваће се у складу са правилима за 
предметну зону, која ће бити дефинисана планом детаљне регулације, као и регулационе 
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линије саобраћајне мреже, потребе за јавним службама и начин опремања свом потребном 
инфраструктуром. Правилима се омогућава санација постојеће изградње и дефинишу 
правила за нову изградњу. 
 

 
 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА - 
САНАЦИЈА НЕПЛАНСКИ ФОРМИРАНИХ БЛОКОВА (С4) 

основна намена површина - породично становање 

компатибилност намене - са породичним становањем су компатибилни комерцијални садржаји из 
области трговине и услужних делатности које не угрожавају животну 
средину и не стварају буку, као и остале компатибилне намене у складу 
са Табелом ,,Компатибилност намена“ у поглављу 5.  
- однос основне и компатибилне намене у зони је дефинисан у односу 
мин. 80% : макс. 20% 
- на појединачним грађевинским парцелама у оквиру ове зоне, 
компатибилна намена може бити доминантна или једина 
- општа правила и параметри за све намене у зони су исти 

индекс заузетости парцел - индекс заузетости („З“) на парцели је од 30% до 50% 
- индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15% 

индекс изграђености 
парцеле 

- индекс изграђености („И“) на парцели је до 1.2 
- индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан до 15% 

висина објекта - максимална висина венца објекта је 9.0m, а висина слемена 12.5m, што 
дефинише оријентациону планирану спратност П+1+Пк/Пс. 
- максимална висина венца помоћних објеката је 4.0m, а слемена 
максимално 6.0m, што дефинише оријентациону планирану 
спратност П. 

услови за слободне и зелене 
површине 

- проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 50% 
- минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом 
(без подземних објеката и/или делова подземних објеката) износи 20% 

решење паркирања - паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном 
паркинг простору у оквиру парцеле, према дефинисаним нормативима. 

минимални степен 
опремљености комуналном 
инфраструктуром 

- објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу и 
електричну енергију или други алтернативни извор енергије; 
- до реализације градске канализационе мреже на парцелама се за 
потребе евакуације отпадних вода дозвољава изградња појединачних или 
заједничких сенгрупа (септичких јама), у свему према техничким 
нормативима прописаним за ову врсту објеката. 

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

 
Зона комерцијалних садржаја у зони средње спратности - К2 
 
У целини XIII комерцијални садржаји су планирани у зонама трансформације напуштених 
привредних комплекса. 
 

 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ КОМЕРЦИЈАЛНИХ САДРЖАЈА У ЗОНИ 
СРЕДЊЕ СПРАТНОСТИ (К2) 

основна намена површина - комерцијални садржаји 

компатибилност намене - са комерцијалним садржајима су компатибилни комплекси јавних служби, 
верски комплекси, као и остале компатибилне намене у складу са 
Табелом ,,Компатибилност намена“ у поглављу 5. 
- на парцели се може градити и само вишеспратна колективна 
гаража 
- однос основне и компатибилне намене је дефинисан у односу мин. 
51% : макс. 49% 
- општа правила и параметри за све намене у зони су исти 

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

индекс изграђености 
парцеле 

- индекс изграђености („И“) на парцели је до 3.0 
- индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан до 15% 

висина објекта - максимална висина венца објекта је 19.0 m (максимална висина слемена 
објекта је 23.5 m), што дефинише оријентациону планирану спратност 
П+4+Пк/Пс. 
Максимална висина објеката (у односу на ширину улице): 
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- у постојећим изграђеним блоковима 1.5 ширина улице 
- у новим блоковима 1.0 ширина улице 
- уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, меродавно је 
растојање између грађевинских линија 

услови за слободне и зелене 
површине 

- проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 30% 
- минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без 
подземних објеката и/или делова одземних објеката) износи 10% 

решење паркирања - паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном 
паркинг простору у оквиру парцеле, према дефинисаним нормативима. 

минимални степен 
опремљености комуналном 
инфраструктуром 

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

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

 
7.1. Оријентациони биланс површина на подручју Плана  
 

 
БИЛАНС ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНА 

 

НАМЕНА ЗЕМЉИШТА 

ПОВРШИНА ЗЕМЉИШТА m² (ha) 
(Оријентационо) 

ПГР БЕОГРАДА ПЛАНИРАНО 

Површине јавне намене 

Површине јавне намене - саобраћајне површине 
(железница, мрежа саобраћајница) m² (ha) 

2984384,93 m² 
(~ 298,44 ha) 

3373389,88 m² 
(~ 337,34 ha) 

Површине јавне намене - шуме m² (ha) 
154953,87 m² 
(~15,5 ha) 

154953,87 m² 
(~15,5 ha) 

Површине јавне намене - водене површине m² (ha) 
29969,83 m² 
(~ 2,99 ha) 

29969,83 m² 
(~ 2,99 ha) 

Површине остале намене 

Комерцијални садржаји у зони средње спратности - К2 m² 
(ha)  

695051,61 m² 
(~ 69,5 ha) 

 306046,66 m² 
 (~ 30,6 ha) 

Зона породичног становања С4 m² (ha) 
251310,82 m²  
(~ 25,13 ha) 

251310,82 m² 
(~ 25,13 ha) 

Укупна површина плана: 4115671,06 m² (~411,56 ha) 

Табела: Оријентациони биланс површина на подручју предметног плана 

 
8. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА 
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 
Анализом и планском разрадом подручја обухвата Плана дефинисаће се правила грађења 
у складу са циљевима израде Плана и планским основом. Планским решењем биће 
преиспитана постојећа и планирана инфраструктурна мрежа. 
Очекивани ефекти планирања су: 
- дефинисање правила уређења и грађења за увођење нових садржаја и реализацију 
планираних интервенција на постојећим објектима и изградњи нових објеката, 
функционално и обликовно усклађивање са околним простором, односом функција 
објеката и зеленила, а све у складу са важећим планираним наменама за коришћење 
предметног простора и техничким условима за потребна прикључења на спољну мрежу 
инфраструктуре, издатим од стране надлежних предузећа; 
- побољшање нивоа квалитета животне средине и живота становника, кроз планом 
предвиђено уређење и унапређење унутар блоковских површина и околних јавних 
површина. 
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Саставни део Елабората за рани јавни увид су и: 
 
II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
 
1. ПРЕДМЕТНО ПОДРУЧЈЕ - ОРТОФОТО ПРИКАЗ             Р 1:10000 
2. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА (ПГР БЕОГРАДА)                                         Р 1:10000 
3. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА (ПГР БЕОГРАДА)                                         Р:1:10000 
4. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА (ПДР железничке инфраструктуре у Макишу, ГО 
Чукарица)                                                                                                                       Р:1:10000 
 
III ДОКУМЕНТАЦИЈА  
 
- Одлука о изради Плана детаљне регулације железничке инфраструктуре у Макишу ("Сл. 
лист града Београда", број 51/14 и 69/14) 
- Решење о приступању изради Стратешке процене утицаја планираних намена на животну 
средину Плана детаљне регулације железничке инфрастуктуре у Макишу, ГО Чукарица 
("Сл. лист града Београда", број 80/14) 
- Извод из ПГР Београда 
 
 


