
Просторни обухват

Програмом је обухваћен део територије општине Нови Београд и
општине Чукарица, површине око 1065ha. Копнене површине –
Ада Циганлија, Ада Међица, део обале између Чукаричког
рукавца и Радничке улице и део обале између Савског језера и
Савске магистрале (Макишко поље) – заузимају површину од око
835ha.

Водене површине заузимају површину од око 230ha, а чине их:
део тока реке Саве, Чукарички залив и Савско језеро и таложник.

Циљеви израде програма

� Преиспитивање решења датих важећим планским документом
Детаљним урбанистичким планом Спортско-рекреативног
центра ''Ада Циганлија'', имајући у виду решења дата Гене -
ралним планом Београда 2021.

� Дефинисање јавног интереса

� Стварање планских могућности за изградњу нових спортских
садржаја и комерцијалних садржаја

� Обезбеђење капацитета техничке инфраструктуре за постојећу
и планирану изградњу.

Руководиоци радног тима:
Драгица Лилић, дипл.инж.арх.
Милана Радановић, дипл.инж.арх.

Радни тим:
Александар Илић, дипл.инж.грађ.
Даница Мунижаба, дипл.инж.сао.
Весна Тахов, дипл.инж.геол.
Слободан Стјепановић, дипл.инж.грађ.
Ивана Павловић, дипл.инж.грађ.
Неђељко Перуничић, дипл.инж.ел.
Љиљана Танасковић, дипл.ел.тех.
Зоран Мишић, дипл.инж.маш.
Иван Милетић, дипл.инж.маш.
Љиљана Бајц, дипл.инж.пејз.арх.
Синиша Новаковић, дипл. биолог
Александра Везмар, дипл. географ
Јелена Маринковић, дипл.прост.план.
Божидар Бојовић, дипл.прост.план.
Немања Јефтић, дипл.инж.пејз.арх.
Љубомир Фитликовић, дипл.економ.
Јелена Бојанић, дипл.арх.тех.
Иван Микељевић, дипл.тех.прост.план.

Руководиоци одељења за општину
Чукарица:
Драгица Лилић, дипл.инж.арх.

Директор сектора за регулационо
планирање:
Мр Наташа Даниловић Христић, дипл.инж.арх.

Директор сектора за саобраћај:
Душан Милановић, дипл.инж.сао.

Директор сектора за инфраструктуру:
Бошко Вујић, дипл.инж.маш.

Директор:
Антоније Антић, дипл.инж.арх.

ТЕМА БРОЈА

Програм за израду
Урбанистичког плана Ада Циганлија 
(Општина Чукарица)

�

� Законски основ

Правни основ за израду предметног Програма
дефинисан је у Закону о планирању и изградњи
(Службени гласник Републике Србије бр. 47/03,
36/06), Правилнику о садржини, начину израде,
начину вршења стручне контроле урбанистичког
плана као и условима и начину стављања плана на
јавни увид (Службени гласник Републике Србије бр.
12/04), Закону о стратешкој процени утицаја на
животну средину (Службени гласник Републике
Србије бр. 135/04) и Закону о спорту (Службени
гласник Републике Србије бр. 52/96).



Потенцијали и ограничења простора

Као један од најатрактивнијих простора Београда, ово
подручје има, а треба и у будућности да задржи своје
основне функције:

� снабдевање града водом,

� одвијање дневних спортско – рекреативних актив -
ности, одржавање спортских такмичења, уз при -
суство културе, забаве, разоноде и угоститељства
као пратећих садржаја у функцији спортске рек -
реације,

� одвијање привредне активности која није у супрот -
ности са условима заштите водоизворишта.

Ада Циганлија је највеће и најпосећеније излетиште и
купалиште Београда.

Вода Савског језера,  као топлија и чистија од речне,
погодна је за масовну рекреацију и све спортове на
води. Савско језеро својим положајем, квалитетом воде,
опремљеношћу објеката и дужином стаза веома је
погодно за врхунска такмичења на мирним водама. 

Како се 99% простора обухваћеног овим Програмом
налази у ужој зони санитарне заштите, тек након
завршетка ''Студије београдског изворишта подземних
вода – стање и правци развоја'', коју израђује Институт
за водопривреду ''Јарослав Черни'' А.Д. Београд,
(очекивани рок завршетка крај 2008. године), биће
дефинисан статус и могући начини заштите и кориш -
ћења подручја изворишта водоснабдевања, ограничења
у погледу коришћења простора и механизми за
спровођење мера заштите, спровођење мониторинга
животне средине којим би се пратио степен угрожавања
и утврђивало постојање евентуалног акцидентног
загађења животне средине као и планови заштите од
акцидентног загађења.

Концепт урбанистичког решења

Имајући у виду да до завршетка ''Студије београдског
изворишта подземних вода – стање и правци развоја''
неће бити дефинисан статус и могући начини заштите
и коришћења подручја изворишта водоснабдевања,
извршена је

� анализа  постојећег стања;

� анализа важећег Детаљног урбанистичког плана
спортско-рекреативног комплекса ''Ада Циганлија''.

Како се Решење о начину одржавања и мерама
заштите у ужој зони санитарне заштите изворишта
београдског водовода (“Сл. лист града Београда”, бр.
8/86) у делу односи на изузетак од забране и на
изградњу спортско-рекреативног центра за дневни
боравак на Ади Циганлији у складу са ДУП-ом,
преиспитана је усаглашеност  важећег ДУП-а са Гене -
ралним планом Београда 2021. Имајући у виду ини -
цијативе за планирање нових садржаја на предметном
простору, преузета су поједина решења из ДУП-а и
предложен је концепт урбанистичког решења за
простор обухваћен Програмом. 
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Планирана намена и начин коришћења
земљишта

Земљиште обухваћено Програмом дефинисано је као:

� Јавно земљиште (ужа зона заштите коју чини око
99% површине и чине га копнене површине: Ада
Међица, Ада Циганлија, Макишко поље и водене
површине: отворени ток реке Саве, Савско језеро,
таложник, Чукарички рукавац);

� Остало земљиште (шира зона заштите коју чини око
1% површине и чини га земљиште између Савске
магистрале и старог Обреновачког пута).

ЈАВНО ЗЕМЉИШТЕ

А - Зелене површине на којима је могућа изградња

спортских садржаја 

Спортско-рекреативни терени и објекти планирани су
на површини комплекса од око 195,00hа, и то у цен -
тралном делу Аде Циганлије и у делу Макишког поља.

Ову зону спортско-рекреативних терена и објеката уг -
лавном треба да чине отворени спортски терени, док
затворени спортски терени, као и пратећи садржаји
(гардеробе, угоститељски садржаји), треба да чине око
2% површине, односно БРГП око 39000m2. 

Програмом се планирају, односно задржавају све
спортско-рекреативне активности планиране ДУП-ом
спортско-рекреативног комплекса ''Ада Циганлија'',
активности које нису у супротности са заштитом уже
зоне водоизворишта, односно спортски терени чија
изградња и коришћење не захтева употребу хемијских
препарата који нису у сагласности са заштитом водо -
изворишта и спортске активности које не емитују буку
и загађење ваздуха.

Дозвољене активности

Активности на стазама: пешачење (шетне туре), бицик -
лизам, трим, стаза здравља, смучарско трчање, роле -
рице.

Спортске игре на тлу: тенис, одбојка, кошарка, рукомет,
мали фудбал, фудбал, хокеј на трави, рагби, бадмин -
гтон, мини голф, боћање, дечје игре, стреличарство.

Активности које нису дозвољене

Нису дозвољене активности - спортови који могу
утицати на загађење животне средине (вода, ваздух,
тло), а за које није могуће успостављање мониторинга:
картинг, мото-трке, голф.
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В -  општи центар

Зона намењена за општи центар планирана је на глав -
ним колско-пешачким токовима на Ади Циганлији,
површине око 2,40hа. Намењена је за изградњу: пос -
ловног простора, друштвене просторије, поли валентну
салу, изложбе, спортске продавнице, самопослугу.
Укуп на БРГП општег центра је око 3000m2.

Г -  површине за спортове на води

Део Аде Циганлије оријентисан према Чукаричком
рукавцу и ушћу у реку Саву, где се и сада налазе вес -
лачки и једриличарски клубови, планира се за спортове
на води. Површина зоне је око 6,60hа, БРГП око 6500m2.

Д - дом спортова на води

Део Аде Циганлије оријентисан према отвореном току
реке Саве, око купатила Београд, планира се за зону
дома спортова на води, површине око 11,60hа, БРГП око
5000m2.

Потпуном реконструкцијом, доградњом постојећег
објекта или изградњом нових допунских објеката,
формирати простор са садржајима приступачним
спорт истима и најширем кругу осталих корисника.

У изграђеним објектима створиле би се могућности за
обављање спортских активности разних клубова за
спортове на води: једрење, мотонаутика, веслање, кајак.
Планира се уређење обале за спуштање чамаца у реку.

У овој зони постоји, а и даље се планира пристајалиште
бродова попречне линије јавног речног превоза за везу
са левом обалом Саве.  

Дом спортова на води представља програмом планиран
простор у оквиру кога постоје потенцијално вредне
групације дрвећа и шибља у састојинама за које је
такође потребно урадити претходну анализу стања
вегетације. У оквиру комплекса спортских објеката
неопходно је при планирању обезбедити минимум 40%
површина под зеленилом. 

Спортско-рекреативне површине планиране програмом
подразумевају просторе намењене самосталној и спон -
таној рекреацији у природи и рекреацији у виду колек -
тивних спортских активности на за то планираним
површинама које могу бити планиране и као поли -
валентни (вишенаменски) садржаји.  

Зеленило мора бити присутно са минимум 40% од
укупне површине у комплексу спортских објеката који
су Програмом планирани.

На простору Аде Циганлије и Макишког поља
неопходно је сачувати сво постојеће квалитетно зеле -
нило (дрвеће, шибље, зељасте биљке) у оквиру
постојећих биљних заједница. Као подручје са посеб -
ним природним одликама које заслужује пажљив
третман, у зони спорта и рекреације, није дозвољена
сеча квалитетних групација дрвећа и шибља на рачун
проширења спортских садржаја. Израдом мануала
валоризације дендро флоре (дрвеће и шибље), током
даље планске разраде, процениће се вредност фонда
зеленила и у складу са резултатима проценити да ли је
извођење предвиђених спортских садржаја могуће.

Наведени услов не мора да важи као услов за отворене
просторе у виду пропланака који су затрављени или без
застора и нису испуњени квалитетном дрвенастом
вегетацијом. Такође, сви спортски терени за које се
предвиђа трава као подлога, не могу бити замењени
вештачком травом и неком другом полупропусном или
непропусном подлогом. 

Б -  забавно-рекреативни парк

Зона око малог језера (''Ада сафари'') на Ади Циганлији,
планирана је за забавно-рекреативни парк, површине
око 25,40hа. Ова зона обухвата пошумљене и травнате
површине око малог језера и намењена је за: забаву,
рекреацију, излете, дечја игралишта, мање угос титељ -
ске објекте, изложбе на отвореном. Планирана БРГП
објеката је око 2000m2. 

Овај простор подлеже анализи постојеће вегетације
што ће се током даље планске разраде израдом мануала
валоризације дрвећа и шибља проценити ради очувања
постојећег квалитетног зеленила. 

У складу са Решењем о начину одржавања и мерама
заштите у ужој зони санитарне заштите изворишта
београдског водовода, постојеће становање које се
налази у овој зони треба изместити на локацију изван
уже  зоне заштите.



И Н Ф О  2 1 / 2 0 0 8 7

АДА ЦИГАНЛИЈА ТЕМА БРОЈА

На отвореном току реке Саве планирају се све врсте
активности на води у сврху спорта и рекреације ук -
ључујући и боравак на сплавовима као посебан вид
рекреације, као и постављање угоститељских објеката
на води у зонама где је то дозвољено. На реци Сави
налазе се пристајалишта за јавни речни саобраћај.

З – комплекс марине ''Ада Циганлија'' са
пратећим објектима и садржајима

Урбанистички пројекат марине ''Ада Циганлија'' са
пратећим објектима и садржајима овим Програмом се
преузима.

Површина комплекса је око 14,30hа, а БРГП је око
4600m2. Планирани садржаји на копну су: центар
марине, сојенице, радионица – сервис, хангар, сани -
тарни објекти, као и пункт за снабдевање горивом и
бутан гасом на понтону. Водени део марине планиран је
за везове за пловне објекте.

И – комунални објекти

Површина намењена за комуналне објекате планира се за:

� постројење за пречишћавање речне воде ''Макиш'' у
Макишком пољу и

� мерно-регулациону станицу МРС “Ада Циганлија",
на улазу у комплекс Аде Циганлије.

ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

Комерцијална зона

Предметна локација се налази на улазном, атрактивном
делу комплекса Аде Циганлије, између Савске
магистрале и старог Обреновачког пута, у широј зони
заштите водоизворишта. Програмом је предложена
измена Генералног плана Београда, тако да се уместо
привредне зоне планира комерцијална зона. Површина
комерцијалне зоне је око 10hа, индекс изграђености 0.8
и БРГП око 80000m2.   

�
Драгица Лилић, дипл.инж.арх.

Милана Радановић, дипл.инж.арх.

Ђ - површине за плажу

Површина планирана за плажу око Савског језера, на
делу Аде Циганлије и Макишког поља, је постојећа
плажа површине око 16,80hа. У овој зони није
дозвољена никаква изградња.

Е -  зелене пошумљене површине

За зелене површине Аде Циганлије, Аде Међице и на
простору Макишког поља, планирати заштиту пос -
тојећих просторних целина (аде и форланди) и уна -
предити зелене површине које се плански задржавају
при чему је неопходно очувати и природни амбијент
комплекса.

Површина зоне зелених пошумљених површина је око
479,70hа. 

У оквиру ових површина планирају се активности на
стазама: пешачење (шетне туре), трим стазе са трим
полигонима, стазе здравља са меком подлогом и оз -
наченим дистанцама и природним препрекама. Из -
градња објеката није дозвољена сем парковског мо -
билијара (одморишта са клупама, корпама за отпатке и
др.) од природних материјала, док сви застори за стазе
морају бити пропусни до полупропусни употребом
искључиво природних материјала.

У оквиру зелених пошумљених површина Аде Међице
као специјалан вид рекреације у природи присутан је
боравак на сојеницама. Овакав вид рекреације, с
обзиром да се ради о ужој зони санитарне заштите,
може остати само као дневна активност.

Програмом се планира и пренамена постојећих пољо -
привредних површина у зелене површине сукцесивним
пошумљавањем. 

Ж – водене површине

Активности на води се планирају за: купање, пливање,
веслање, мотонаутику и скијеринг, бициклизам на води,
риболов, роњење, рекреативну наутику.

Савско језеро се планира за одвијање свих активности
на води у циљу рекреације приступачне широком кругу
популације, тренирање и такмичења највишег ранга у
спортским гранама чија активност не загађује воду и
ваздух.

Чукарички рукавац се планира за паркирање чамаца
рекреативне наутике, активности спортова на води.
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while indoor sports courts, as well as accompanying facil-
ities (wardrobes, restaurants) should make around 2%. 

Permitted activities: walking (pedestrian tours), cycling,
fitness, health walks, Nordic ski racing, roller-skates, ten-
nis, volleyball, basketball, handball, five-a-side football,
football, field hockey, rugby, badminton, mini golf, bowl-
ing, children games, archery.

Prohibited activities – sports having probable environ-
mental impacts (water, air, soil), and where monitoring is
impossible: carting, motorcycle racing, golf. Greenery must
be present with minimum of 40% of the total space inside
the complex of sports facilities planned in the program.

Entertainment – recreational park – zone around the small
lake (Ada Safari) on Ada Ciganlija, planned for entertain-
ment – recreational park. This zone, including forested and
grass spaces around the small lake is designated for: enter-
tainment, recreation, picnics, children playground, small
restaurants, exhibitions in the open. Existing housing inside
this zone should be dislocated outside the inner preserva-
tion zone. 

General Use Center – the zone designated for the general
use center is planned in the main traffic-pedestrian route on
Ada Ciganlija. Designated for construction of: commercial
space, community room, multipurpose room, exhibition
room, sports shop, supermarket.   

Spaces for Water sports – the part of Ada Ciganlija situ-
ated towards Čukarica armlet, where rowing and sailing
clubs already exist. 

Water sports Center – the part of Ada Ciganlija towards
Sava river flow, around Kupatilo “Beograd” beach. In the
built facilities, possibilities will be created for conducting
sports activities of various water sports clubs: sailing, mo-
tonautics, rowing, kayak. The construction of the boat
launch ramps is planned here. The existing dock for the
boats of the lateral public river transportation line, con-
necting Ada with left Sava bank, will be kept in its place. 

Spatial scope

Program comprises a part of Novi Beograd and a part of
Čukarica municipality, area of 1065 hectares. Onshore area
– Ada Ciganlija, Ada Međica, part of the river bank be-
tween Čukarica armlet and Radnička street and part of the
bank between Sava Lake and Sava highway (Makiš field) –
occupies the total space of around 835hectares.

Water surface occupies an area of 230 hectares, consisting
of: part of the Sava river flow, Čukarica inlet and Sava
Lake.

Potentials and space limitations

As one of the most attractive Belgrade parts, this area has,
and should keep in the future its main functions:

� Water supply of the City,

� Daily sports – recreational activities, sports competi-
tions, cultural events, entertainment and restaurants as
the additional features in the function of sporting
recreation,

� Economic activities in accordance with conditions of
water sources protection.

CONCEPTION OF URBAN PLANNING SOLUTION

Having in mind that until the ''Study of Belgrade Under-
ground Water Sources – Situation and Development Direc-
tions'' is over, the status and possible procedures of protec-
tion and use of water supply sources won’t be defined, the
analysis was conducted of the:

� Present situation;

� Existent Detailed Urban Plan of the Sports-recreational
Complex ''Ada Ciganlija''.

Considering initiatives for planning of the new structures
in the referent area, several solutions for the DUP were tak-
en over and the conception of the urban planning solution
for the area comprised in the Program is suggested. 

PUBLIC LAND – the inner protection zone, around 99%
of the space, consisting of onshore areas: Ada Međica, Ada
Ciganlija, Makiš field and water surface: open river flow of
Sava, Sava Lake, precipitator, Čukarica armlet.

Green spaces where the construction of sports facilities

is possible – sports-recreational courts and facilities are
planned in the central section of Ada Ciganlija and in a part
of Makiš field. This zone of sports-recreational grounds
and facilities will mainly consist of open sports courts,

ТЕМА БРОЈА

Program for Elaboration of the
Urban Plan Ada Ciganlija
(Čukarica municipality)

АДА ЦИГАНЛИЈА
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SUMMARY

Beach space: Planned beach space around Sava Lake
is the existent beach. In this zone no construction
works are allowed.  

Green forested areas – For green spaces of Ada
Ciganlija, Ada Međica and in the Makiš field, protec-
tion of the existing space entities (adas and forlands)
is planned; also upgrading of the green spaces kept in
the plan, with necessary preservation of the natural
ambience of the complex. 

Inside this area, the activities on the pathways are
planned: walking (walking tours), fitness route with
fitness training ground, health walks having soft
groundwork, marked distances and natural barriers.
Construction works are prohibited except for the park
furniture (resting places with bеnches, waste baskets,
etc.) made of natural materials, while all the lane cov-
ers must be permeable to half-permeable by exclusive
use of natural materials.

Within the green forested spaces of Ada Međica, lake
dwelling sojourn is present as a  special form of recre-
ation in nature. Having in mind that inner zone of san-
itary protection is in question, this kind of recreation
might be kept only as the daylight activity.

Transformation of the existing agricultural land in
green spaces by succesive foresting is also planned in
the Program. 

Water surface – planned activities on the water:
bathing, swiming, rowing, motonautics, water skiing,
water cycling, fishing, diving, recreational nautics.

Sava Lake is planned for all the recreational activities
on the water, accessible to wider population, for train-
ing and competitions of the highest rank in sports not
polluting water and air.

Čukarica armlet is planned for boat parking of recre-
ational nautics and water sports.

Inside the Sava river flow, all the water sport and recreational
activities are planned, including raft sojourn as a special form
of recreation, as well as positioning of restaurants on the wa-
ter in the zones where it is permitted. Along the river Sava ex-
ist docks for the public river transportation.

Marina “Ada Ciganlija” complex – planned inland facilities:
marina center, lake dwellings, workshop – service, hangar, san-
itary facilities, as well as fuel pontoon for fuel and butane sup-
ply. Part of marina on the water is planned for floating docks.                

Public utility facilities – space designated for public utility fa-
cilities is planned for: river water purification stations, meter-
ing and regulator stations

OTHER CONSTRUCTION LAND – wider protection zone,
1% of total space, land between Sava highway and the old
Obrenovac road.

Commercial zone – referent location is situated at the entrance,
attractive part of Ada Ciganlija complex. The Program suggests
modification of Belgrade Master Plan 2021, by transforming
industrial into commercial zone. 

�
Prevod: Darko Savić, dipl.ek.
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ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА
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АДА ЦИГАНЛИЈА ТЕМА БРОЈА


