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ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Изради Генералног Плана Лапова 2020. приступило се у складу са
Законом о планирању и изградњи (Сл. гл. РС 47/2003). а на основу
Програма за израду Генералног Плана Лапова 2020. и Одлуке о приступу
изради плана донетој 24.02.2009 на седници Скупштине општине Лапово .

1.ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ И ПРАВЦИ РАЗВОЈА
1.1. ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ И ПРАВЦИ РАЗВОЈА
Увод-Перспективе развоја
Лапово географски припада простору централне Србије ,а
административно заузима централну зону Шумадијског округа . Лоцирано
је уз функционални ток моравског коридора и граничи се са са територијом
општина Баточина , Рача, Велика Плана и Свилајнац. У складу са са
размештајем насеља на територији Србије , Просторним планом
Републике Србије, Лапово је дефинисано као градски центар.
Примарну
карактеристику
насеља
представља
мрежа
инфраструктурног коридора дефинисана Просторним планом подручја
инфраструктурног коридора аутопута Е –75 деоница Београд-Ниш која
пружа максималне услове за функционисање насеља у складу са
карактеристикама које су дефинисане Просторним планом Србије а
односе се пре свега на :
• Локационе потенцијале насеља које карактерише планско
опредељење за развој индустрије дуж трасе коридора X која се
простире кроз централни део захвата плана
• Одрживи развој насеља кроз успостављање адекватног односа
између индустријских и еколошко-туристичких потенцијала насеља
Природни ресурси
попут речних токова као и геотермални
потенцијали верификовани кроз истраживања у зони захвата плана која су
спроведена у периоду између два плана, дефинишу опредељење ка
стављањем таквих потенцијала у генераторе позитивних еколошких
процеса које као резултат имају формирање зелених радијалних појасева
саобраћајница по угледу на вртне градове с почетка 20-тог
века.Обновљиви извори енергије постају планска одредница која је
потребна а не пожељна у процесу планирања простора.
Изради Генералног плана Лапово 2020. приступа се кроз процес
надградње просторног и физичког модела дефинисаног ППРС а који се
пре свега огледа у успостављању могућности за адекватан просторни
развој који Лапову омогућава статус индустријског насеља и привредног
субјекта како на територији Републике Србије тако и на плану
остваривања његових регионалних утицаја, који би се успоставили уз
адекватан приступ на реализацији плански постављеног развоја
адекватног времену и месту настајања документа.
У условима директне интеракције природе (Моравског коридора) и
индустрије( радних зона дуж коридора Х) одрживост система насеља била
је
могућа једино кроз имплементирања модела Вртног града који је
Ebenezer Hauard 1902. године описао у свом делу под називом “Вртни
градови сутрашњице“
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1.2.ДЕМОГРАФСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
Подручје Генералног плана Лапово обухвата у целини катастарску
општину Лапово, чија површина износи 55км2. (Лапово варош + Лапово
село).
У припреми Програма за израду Генералног плана Лапово 2020.год.
за подручје посматрања коришћена су многа демографска обележја
(кретање укупног броја становника, број становника на раду или боравку у
иностранству, индекс броја становника, витални догађаји, становништво
према добним групама, становништво према активности, запосленост, број
домаћинстава, просечна величина домаћинства и сличн о).
У сагледавању планираног броја становника пошло се од ткз. сталног
становништва увећаног за број становника који борави или ради у
иностранству и броја становника који се сматра расељеним
(8.228+883+389 = 9.500).
Према томе укупан број становника Лапова, као полазна основа, за
планирање износи 9.500.
Планирани број становника је заснован на убрзаном економском
развоју Лапова (нова радна места, већи степен запослености, долазак
млађих добних група становништва, позитиван природни прираштај, развој
стамбено-комуналних капацитета, развој друштвених делатности и сл.).
Полазећи од ових претпоставки за потребе израда пројекција
извршене су анализе сценарија друштвено-економског развоја Лапова.
Могућа су три економска сценарија или варијанте: умерени развој,
оптимистички развој и убрзани-скок развој.
Варијанта 1. Умерени развој подразумева да се основни економски
параметри Лапова (друштвени бруто производ, запосленост и инвестиције
по становнику) приближе просеку Републике Србије. У овој варијанти број
становника од 9.500 у 2008. години увећао би се у 2020. години на 11.000
Варијанта 2. Оптимистички развој предвиђа да основни економски
показатељи Лапова буду изнад просека Републике Србије. (Просечна
стопа раста друштвеног бруто производа, прилив инвестиција, нова радна
места и др.), што би омогућило да Лапово 2020. године има око 12.500
становника.
Варијанта 3. Убрзани развој претпоставља још бржи раст економских
показатеља, односно убрзани прилив страних и домаћих инвестиција,
висок раст друштвеног производа и запослености, развој крупне и
секундарне инфраструктуре итд. Овакав ниво развоја претпоставља и
већи број сталних становника као и већи број дневних миграната који ће се
кретати ка Лапову. Очекује се да ће број становника 2020. године
износити око 14.000 становника-корисника простора Генералног плана
Лапово.
Анализирајући све три варијанте, а полазећи од могућности и
актуелних програма општине Лапово, опредељење је за трећу варијанту
где ће се у планирању и организацији простора до 2020. године користити
14.000 становника.

Планирани број становника
Година
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Обележје
Број становника

2008.
9.500

2020.
14.000

План ирани број становника Лапова (14.000) је већи од броја
становника многих општинских центара. На пример, према попису 2002.
године Баточина је имала 5.574 становника, Рача 2.744, Топола 5.220,
Гроцка 8.338, Бела Црква 10.675, Ковачица 6.764, Бач 6.087, Бачки
Петровац 6.727, Беочин 8.058, Крупањ 4.912, Лајковац 3.443, Уб 6.018,
Петровац на Млави 7.851, Деспотовац 4.363, Свилајнац 9.395, Кладово
9.142, Соко Бања 8.407, Бајина Башта 9.543, Косјерић 4.116, Ивањица
12.350, Александровац 6.476, Сурдулица 10.915 и Ариље 6.744.
Укупан раст броја становника Лапова одразиће се и на промене броја
становника по карактеристичним-функционалним старосним групама
становништва. У свим добним групама број становника до 2020. године
имаће увећање. Највећи апсолутни раст становништва имаће радно
најактивнија добна група од 25 до 59 година. На пример, према попису
2002. године број становника у горе наведеној групи износио је 3.816, а
планирани број становника у 2020. години износиће 7.196.
Пројекција становништва по карактеристичним добним групама (ГП
Лапово)
2020. година
Добне групе
0-6
7-14
15-19
20-24
25-59
60-64
65+
Укупно

Свега

%
882
1.378
932
1.232
7.196
546
1.834
14.000

6,3
9,8
6,7
8,8
51,4
3,9
13,1
100,0

Домаћинства према броју чланова (ГП Лапово)
Домаћинства
са 1 чланом
2 члана
3 члана
4 члана
5 члана
6 и више
Укупно домаћинстава
Просечан
број
домаћинства
Укупан број становника
1.3. ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

чланова

2020. година
Свега
%
752
16,66
998
22,10
887
19,64
991
21,95
435
9,64
453
10,02
4.516
100,0
3,10
14.000
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Значајан фактор за развој општине Лапово су створени
капацитети, саобраћај, велико интересовање за нове инвестиције,
просторни положај општине и тд.
Просторни значај Лапова огледа се у следећем:
- Налази се у средишњем делу Велике Мораве и Лапово
представља значајну саобраћајну раскрсницу Србије.
- Непосредно се ослања на Ауто-пут (Коридор 10).
- Лапово је од Београда удаљено 106км, а од Ниша 129км.
- Од Крагујевца је удаљено 31км и саобраћајницама је повезано
са Западном Србијом и Црном Гором.
- Лапово је железнички чвор, јер кроз његово насеље пролази
међународна железничка пруга Београд-Ниш.
У наредном периоду народни доходак по становнику и
друштвени производ имаће убрзану тенденцију развоја.
Остварене инвестиције у нова основна средства по становнику
Лапова задњих година бележе значајан раст у односу на претходни
период што се одражава и на висину општинског буџета, издвајања у
комуналне садржаје и већа инострана улагања.
БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛАПОВО И НЕКИ ОСНОВНИ ПОДАЦИ
(Извор података Кабинет председника општине, 10.12.2007.год.)
1. Висина општинског буџета:
Година
2005.
2006.
2007.
2008.

Износ
88.100.000 : 82 = 1.070.000 ЕУР-а
116.400.000 : 84 = 1.385.000 ЕУР-а
123.100.000 : 80 = 1.540.000 ЕУР-а
160.094.000 : 81 = 1.976.000 ЕУР-а

2. Део буџета издвојен у комуналне садржаје и потребе:
Година
2005.
2006.
2007.

Износ
буџета
88.100
116.400.000
123.100.000

Комунални садржаји

Потребе/субвенције

7.541.888-8,56%
9.059.000-7,80%
14.506.838-11,81%

27.118.207-30,78%
41.048.351-35,34%
35.245.097-28,69%

3. Инострана улагања (донације):
Износ донације
77.000 ЕУР-а
4.885 ЕУР-а
34.752 ЕУР-а
7.840 ЕУР-а
12.000 ЕУР-а
24.500 ЕУР-а
Инострана улагања (откуп земље):

Намена
водоснабдевање
опремање библиотеке
слободна зона
термалне воде
царински терминал
индустријска зона
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Износ донације

Име фирме
1.500.000 ЕУР-а «Кроноспан» Аустрија
330.000 ЕУР-а «ДВ ОИЛ» Бугарска
432.000 ЕУР-а «АСА» Шпанија

Број регистрованих привредних субјеката: 271 субјекат.
Већи број домаћин и иностраних фирми већ су купиле или планирају
да купе землјиште за градњу погона.
Већ је купљено око 150 хектара и односи се на инвестиције од око
милијарду евра.
На пример, аустријска фирма «Кроношпан» купила је 55 хектара
земљишта поред аутопута и запослиће око 300 радника.
Десетак хектара купила је и крагујевачка фирма «Куч компани», која је
већ изградила фарму за око 750 крава, те аустријски «ВС Крамер» и
«Хедел Мајер» који ће на 30 хектара градити логистички центар и сервисну
базу за возила.
Једна лондонска фирма планира дистрибутивни центар робе широке
потрошње за југоисточну Европу, док Београдски «ДВ-оил» гради базу за
камионе у међународном транспорту, са пратећим објектима за одмора и
замену посада.
За све инвестиције и улагања Лапово је идеално место јер се налази
на половини пута између Инстанбула и Минхена, на 870 км од обе
метрополе.
Уједно аутопут Београд-Ниш добрим делом пролази кроз Лапово, а ту
је и велики железнички чвор са 32 колосека, што је велика предност за
транспорт робе. На подручју ове општине налазиће се и петља аутопута
М-4, који треба да повеже источну и централну Србију.
Индустрија – у послератном периоду стално се мењао и повећавао
удео индустрије у друштвеном производу Лапова. Индустријска делатност
се огледа кроз: индустрију грађевинског материјала (ГИК «1. мај»),
графичку делатност («Колор прес», «Дуга»), производњу хемијскотехничке робе («Сани», «Сомил», «Ролпак», «Алфа», «Нарцис») и
производно занатство.
Грађевинарство представља најзначајнији део индустрије са
производним капацитетима: за експлоатацију и прераду природног
шљунка и песка, фабрике станова за индустријску градњу, фабрика
бетонских префабриката и нискоградње.
Производно занатство обављају 64 СЗР фризерских, лимарких,
кораџиских, пекарских, зидарских, молерских и других профила.
Пољопривреда –Пољопривредне површине износе 82,31% од
укупне површине општине од чега обрадиво 67% од укупне површине
општине. Пољопривреда је интензивног типа и обавља се у приватном
индивидуалном сектору, јер је задружни вид пољопривредне производње
исчезао, као и задругарство уопште у Србији.
На плодним алувијалним равнима у долинама Велике Мораве,
Лепенице и Раче владају повољни услови за развој повртарства који су
недовољно искоришћени те се овај облик производње одвија на свега 4%
пољопривредног земљишта.
Најзначајније врсте повртарских култура и варива које се гаје на
територији општине јесу кромпир, купус, пасуљ, лук, парадајз.
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Производња повртарских култура се у највећој мери одвија за
подмирење сопствених потреба. Ипак, присутна је и производња поврћа
намењена тржишту, углавном у заштићеном простору, у пластеницима. На
подручју општине Лапово постоји 24 професионална пластеника,
површине до 300 м2, где се углавном производи рано поврће, и то салата,
краставац, парадајз, паприка.
Најзначајнију грану сточарства лаповског краја представља
говедарство. Општина Лапово, као и читава Шумадија и Поморавље, чини
једно од најинтензивнијих подручја гајења домаће шарене расе говеда,
које је иначе доминантно у гајењу на територији читаве државе. Поред ове
расе заступљено је гајење грла сименталске расе. Број производних грла
по газдинству је мали, углавном од 1 до 2, али постоје и спорадична
газдинства са 5 до 10 грла. Међутим, грла су квалитетна и одликују се
добрим производним особинама.
Развоју ове гране пољопривреде у многоме је допринело постојање
предузећа «ПИК Лапово», данас приватизовано од стране крагујевачке
фирме «Куч Компани». У саставу ове фирме, на територији општине
Лапово, постоји фарма музних крава, са 500 грла сименталске расе.
Општина Лапово нема развијену мрежу организација које се баве
прерадом пољопривредних производа. На територији општине
постојиједна регистрована кланица – «Шумадинка» чија је основна
делатност клање стоке и прерада меса. Капацитет ове кланице јесте 40
јунади и 140 свиња.
Евидентна је потреба даљег унапређења технологије прерађивачких
капацитета кроз увођење сертификованих система квалитета. Такође
јачања сировинске базе представља предуслов за производњу и зато је
потребна значајна подршка примарној пољопривредној производњи,
формирање откупних центара, складишта са хладњачама и сушара.
Саобраћај – Захваљујући изванредно повољном положају, Лапово
се развило у важан саобраћајни центар и представља један од
најзначајнијих железничких чворова у жечезничком систему Србије.
Лапово је железничка раскрсница међународне пруге из правца Минхена
и Будимпеште за правце Атину и Истанбул, са регионалном
трансферзалом која повезује источну и западну Србију. Поред чисто
утоварно-истоварних послова, смештени су и погони за одржавање вучних
и вучених возила, пруге, сигнално-сигурносних уређаја и негу кола. Лапово
се налази на коридору 10 и кроз општину пролази међународни аутопут Е75, државни пут II реда Р-214 («Цариградски пут») и државни пут I реда
М.1.11 који се прикључује преко петље «Крагујевац» на ауто-пут Е-75
Београд-Ниш.
Трговина – У новијем периоду трговина је доживела битне промене.
Окосницу трговине некада је представљао државни и задружни сектор.
Данас у Лапову трговинску делатност обавља 25 СТР (прехрамбених,
текстилних, парфимеријских и других), а водећу улогу има АД «Морава
пром» са 55 радника. Трговина запошљава око 110 људи.
Угоститељство – Поред једног мотела, у новије време све је више
приватних кафана, ресторана, кафића и посластичарница. Амбиције и
потенцијали су да угоститељство прерасте у туризам са свим пратећим
угоститељским услугама.
Може се рећи да општина Лапово оскудева у објектима који имају
намену смештаја туриста. Ипак, на овом месту треба поменути мотел
«Кошуту» и ресторан са преноћиштем «Капија Шумадије».
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Мотел «Кошута» је објекат са 9 двокреветних соба и два апартмана.
Ресторан мотела има укупни капацитет од 150 места. У оквиру мотела
постоји и одговарајућа сувенирница. Мотел се налази на излазу са
аутопута Београд-Ниш ка Крагујевцу. Овај објекат поседује и адекватан
паркинг за своје госте.
Ресторан са преноћиштем «Капија Шумадије» налази се преко пута
мотела «Кошута». Овај угоститељски објекат има капацитет од 120 места у
ресторану, а омогућује и услуге преноћишта у 7 двокреветних соба, при
чему је у плану оспособљавање још 10 соба за преноћиште. У оквиру овог
објекта убраја се и мала сала са 500 места и пространи паркинг простор.
Од осталих угоститељских објеката на територији општине Лапово
треба поменути и ресторане «Стражевица», «Три фењера» и «Лара» који
су базирани углавном на традиционалној кухињи.
Стари занати – Већина старих заната су у изумирању, али израдом
Пројекта етно села «Лапово», отвара се могућност за оживљавање и
развој етно производа.
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ЈЕДАН БРОЈ ПРЕДУЗЕЋА
(Извор података: Регионална привредна комора Крагујевац 13.03.2008.г., а
за редни број 1, 5, 16, и 17 Регионална агенција за економски развој
Шумадије и Поморавља – подаци добијени од Локалне самоуправе).
1. ГИК «1. мај» ............................................................................................. 700
2. Колор-прес (штампање) ........................................................................ 106
3. Морава (пречишћавање и дистрибуција воде) ....................................... 56
4. Еко графо дуга (производња таласастог папира и амбалаже) ............. 77
5. ПИК «Лапово» ........................................................................................... 60
6. Украс-Богољуб Анђелковић и син (производи од бетона) ..................... 14
7. «9 октобар» (производња амбалаже од пластичних маса) ................... 13
8. Фит степ (производња осталих производа од пластичних маса) ............ 8
9. Агро-стил (производња алата) .................................................................. 8
10. АД Морава пром Лапово
(остала трговина на мало у продавницама мешовите робе) ............... 57
11. Контаст-траде (трговина на велико дрветом, грађ.мат.) ..................... 18
12. Рогот (остали смештај за краћи боравак) ............................................. 19
13. Мићко Лаповац (превоз путника у друмском саобраћају) .................... 18
14. Д и Сани (чишћење објеката) ................................................................ 17
15. Лапово Ветеринарска станица ................................................................ 9
16. «Партизан» ............................................................................................ 180
Пројекција броја запосленог становништва
Сектори
привређивања
Примарни сектор
Секундарни сектор
Терцијарни сектор
Квартарни сектор
УКУПНО
1.4. ЦИЉЕВИ

2008.г.
Свега
229
918
1.652
697
3.496

%
6,5
26,3
47,3
19,9
100,0

2020.г.
Свега
%
500
6,6
3.200
42,6
2.600
34,7
1.200
16,0
7.500
100,0
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Претходно наведене
промене укупног броја и структуре
становника, као и пројекције економских компонената стандарда, чине
основу на којој се темељи (заснива) трећа - просторно физичка димензија
развоја. Циљ је да се на основу поменутих индикатора развоја успостави
економски и еколошки рационална развојна компонента одржаивог града,
усклађивањем са могућностима и ограничењима у располагању
природним и створеним вредностима и потребама дугорочног социјалног и
економског развоја.
Основни циљеви плана :
1. Стварање
флексибилног
планског
документа
који
представља планску и стратешку просторну одредницу не само
насеља већ и општине уважавајући чињеницу да се граница
захвата ГП и општине Лапово поклапају.
2. Планско одређење Лапова , као развијеног градског центра, у
оквиру општине, регије и Републике Србије у складу са
Просторним планом, односно Стратегијом просторног развоја
Републике.
3. Формирање услова за боље коришћење простора, природних
потенцијала и створених структура у периоду реализације плана,
као подршку програму развоја и заустављању пада потенцијала
средине, демографског капацитета, друштвеног производа и
традиционалних урбаних вредности; са условима за друштвену,
урбану, привредну и еколошку обнову у складу са принципима
одрживог развоја и европским стандардима за нови век.
4. Валоризација и планска подршка специфичним предностима
града лоцираног на траси коридора Х (железнички саобраћај ,
река Морава, шире окружење центра насеља као еколошки
ресурс града).
5. Формирање јединственог грађевинског реона у линеарном
потезу, са урбаним
целинама, системом центара, јавним
објектима и комуналном опремом. Могућност флексибилног и
вишенаменског коришћења простора и физичких структура у
оквиру становања, центара и пословних делатности, ради
проширења активности и запошљавања на ширем простору
града.
6. Реконструкција стамбеног фонда, са бољим коришћењем
простора за виши стандард становања и пратеће пословне
активности. Очување просторног и функционалног капацитета
стамбеног фонда, насељске и градске опреме Лапова.
7. Очување простора, објеката и инфраструктуре производних
комплекса, функционисање, декомпоновање и стварање услова
за нове програме. Формирања нових радних и стамбених зона у
складу са планираним развојем насеља
8. Очување објеката градске опреме а посебно образовања и
здравства, са проширењем за одговарајући програм културе,
спорта и рекреације. Формирање услова за повезивање градских
стамбено пословних целина и специфичних рекреативних
програма програма (старо градско језгро пословни центар,
рекреативни туризам , Морава - плажа).
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9. Развој интерне и екстерне саобраћајне мреже. Реконструкција
железничке станице, аутобуска станица, регионалног пута и
формирање обилазнице као функционалног прстена града.
10. Комплетирање
и
развој
техничке
инфраструктуре
(проширење
11. гасификације,стављање у функцију
градског
система за
одвођење и пречишћавање отпадних вода, фекални колектор.
Просторним планом РС и Водопривредном основом РС
предвиђено је трајно решење водоснабдевања општине Лапово
прикључењем на Ибарско-шумадијски регионални водоводни
систем. Део тог будућег водоводног система је и крагујевачки
моравски водоводни систем, на који ће се Лапово повезати.
12. Заштита и уређење животне средине .Концепт заштите и
унапређења животне средине Лапова, заснован је на
успостављању одрживог управљања природним вредностима,
превенцији, смањењу и контроли свих облика загађивања.
Трајно решење актуелних комуналних објеката ( гробља,
депонија), заштита од поплава.
Очување и развој еколошких капацитета насеља са
утврђивање правила
мониторинга за све намене које
представљају потенцијалне генераторе негативних
утицаја у
простору у границама захвата плана, представљају примарни
циљ плана донетог за окружење са великим потенцијалима
заснованим на положају радних зона у односу на коридор Х ,
чији се
утицај не може и не треба зауставити, али се може
адекватно плански третирати моделима опредељеним за
успостављање еколошки
повољне урбане средине.
1.2.1 ГРАНИЦЕ ПОДРУЧЈА ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА
Подручје Генералног плана Лапово обухвата простор од око 5522 ха,
у КО ЛАПОВО.Лапово се налази у североисточном делу Шумадијског
округа и потенцијалне територије града Крагујевца,на месту укрштања
главних саобраћајних и инфрструктурних праваца и у том смислу има
улогу капије регионалног града.Tериторију општине Лапово чини једна
катастарска општина,односно једно насеље које је уједно и општински
центар.
1.2.2. ОПИС ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ РЕОНА
ОПИС ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Граница захвата почиње од тачке на северном делу границе КО
Лапово, чије су координате Y=7507799.66 и X=4897481.68 и иде на
североисток границом КО Лапово до пута кп. бр. 14538 одакле скреће на
југ до њене тромеђе са кп. бр. 5770/1 (пут) и кп. бр. 5690/1.
Одавде скреће дуж кп. бр. 5770/1 до четворомеђе са 6341, 6983 (пут)
и 6967 (пут) и наставља границама:
кп. бр. 6341 са 6983 и 6340
кп. бр. 6342 са 6340
кп. бр. 6343 са 6340 и 6337 до кп. бр. 6967 (пут)
Одавде наставља северозападно дуж кп. бр. 6967 до њене тромеђе
са 6489 и 6490, скреће границом ове две парцеле до кп. бр. 6972 (пут) и
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даље њеном границом са кп. бр. 6490, 6491 и 6492 до кп. бр. 6493 где
пресеца пут и даље иде границама:
кп. бр. 6731 са 6733 и 6732
кп. бр. 6750 са 6730, 6751 и 6725, пресеца кп. бр. 6234/1 (пут) и скреће
на запад до кп. бр. 6810, иде границом кп. бр. 6810 са 6811, пресеца кп. бр.
6973 (пут), скреће на запад до тромеђе са кп. бр. 6768 и 6974 (пут).
Граница даље наставља дуж кп. бр. 6974 до кп. бр. 6774 где скреће
границама:
кп. бр. 6774 са 6773 и 6775
кп. бр. 6776/1 са 6776/2 и 6777 до кп. бр. 6966 (пут), где скреће на југ
до кп. бр. 6780/2 одакле иде границама
кп. бр. 6780/2 са 6780/8 и 6780/3
кп. бр. 6785/2 са 6785/1
кп. бр. 6780/2 са 6784/1
кп. бр. 6780/4 са 6784/1
кп. бр. 6781 са 6783, 11705 и 11704
кп. бр. 6782 са 11704, пресеца пут кп. бр. 6965/1 и наставља
границама
кп. бр. 11702 са 11703
кп . бр. 11699/2 са 11698, пресеца кп. бр. 11697 и наставља
границама
кп. бр. 11664/2 са 11663 и 11664/1
кп. бр. 11664/1 са 11665/1
кп. бр. 11666 са 11665/1, 11667 и 11670, пресеца пут кп. бр. 6964/1,
иде до његове тромеђе са 11646/1 и 11942 и наставља границама
кп. бр. 11942 са 11646/1 и 11943
кп. бр. 11941 са 11943, 11944, 11940/1 и 11939
кп. бр. 11938/2 са 11939 и 11938/1
кп. бр. 11938/1 са 11934, 11933/3 и 11933/2
кп. бр. 12072/2 са 11933/2 и 12073/1
кп. бр. 12071/2 са 12073/1
кп. бр. 12071/1 са 12073/1 и 12067
кп. бр. 12068 са 12067, долази до пута кп. бр. 11589/2 и наставља
њиме на југ до пута кп. бр. 12300, скреће њиме на север до пута кп. бр.
12302 којим скреће до кп. бр. 12108. Одатле наставља границама
кп. бр. 12046/1 са 12108, 12109 и 12648
кп. бр. 12647 са 12648, 12652 и 12654/2
кп. бр. 12654/1 са 12646 и 12645
кп. бр. 12655 са 12645 и 12644
кп. бр. 12644 са 12656/3 и 12656/2
кп. бр. 12642 са 12656/2 и 12656/1
кп. бр. 12640 са 12657 и 12658/2, пресеца пут кп. бр. 14522 и даље
границама
кп. бр. 12639 са 12658/1, 12659, 12785 и 12786, наставља границом
кп. бр. 12793/2 (која цела улази у грађ. земљиште) до 12794 и даље
границама
кп. бр. 12794 са 12793/2, 12793/3 и 12801/4
кп. бр. 12796 са 12801/4, 12801/2 и 12800/1
кп. бр. 12800/1 са 12800/2, пресеца пут кп. бр. 11613/1, наставља на
југ путем кп. бр. 13011 до 13008 и даље границама
кп. бр. 13008 са 12814 и 13004/2
кп. бр. 13009 са 13004/2 и 13004/1
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кп. бр. 13010 са 13004/1, 13006 и 13007
кп. бр. 12997/5 са 13007, 13000/1 и 13000/2
кп. бр. 12997/4 са 13000/2 и 12998/2
кп. бр. 12997/1 са 12998/1 и 12996
кп. бр. 12997/3 са 12996, 12995 и 12993
кп. бр. 12993 са 12987
кп. бр. 12987 са 12992, 12991 и 12988 и скреће на исток путем кп. бр.
13191/2 до кп. бр. 12976/1. Овде пресеца кп. бр. 13191/2 и наставља
границама
кп. бр. 12951 са 12953, 12952 и 12954
кп. бр. 12950 са 12954 и 12955
кп. бр. 12956/1 са 12955 и 12956/4
кп. бр. 12956/4 са 13195/6, пресеца реку кп. бр. 14541 до њене
тромеђе са 14018 и 13195/8, наставља границом кп. бр. 13195/8 са 14018 и
13192/5 до места где пресеца пут и наставља границама
кп. бр. 14428 са 14177, 14168/2 и 14168/1
кп. бр. 14163 са 14168/1, 14155/1, 14155/2, 14156/1, 14162 и 14161/1
кп. бр. 14161/1 са 14164/3 и 14164/4
кп. бр. 14160/2 са 14164/4 и 14164/5
кп. бр. 14160/1 са 14164/5, 14164/6, 14164/7 и 14292
кп. бр. 14292 са 14158, 14293, 14302 и 14303
кп. бр. 14290 са 14303, 14304 и 14306
кп. бр. 14289 са 14306 и 14308
кп. бр. 14308 са 14288, 14287, 14309 и 14310, долази до кп. бр.
13196/2 (пут) и њиме наставља на југ до границе К.О. Лапово.
Одавде граница скреће на запад и поклапа се са границом К.О.
Лапово до
места где пресеца кп. бр. 10471 (заједнички пут) и наставља границама
кп. бр. 13206/2 са 13915/1 и 13916
кп. бр. 13203 са 13917, 13918, 13919 и 13920/2
кп. бр. 13920/2 са 13920/1 и 13871 (пут)
кп. бр. 13871 са 13919, 13918 и 13917
кп. бр. 13905/1 са 13917 и 13916
кп. бр. 13906 са 13916, 13915/1 и 13893/2
кп. бр. 10448/3 са 13893/2 и 10448/4
кп. бр. 10451 са 10448/4 и 13893/1
кп. бр. 13893/1 са 10449/1 и 10449/2
кп. бр. 10449/2 са 10447 и 10446
кп. бр. 10450/2 са 10445, 10444/3, 10444/2, 10444/1 и 10443
кп. бр. 10443 са 10470 (пут), пресеца пут и наставља западном
страном кп 10467 (пут) до кп. бр. 10466 (пут), скреће на запад до кп. бр.
10377. Одавде наставља границама
кп. бр. 10377 са 10465/2 и 10376
кп. бр. 10378 са 10376 и 10382/1
кп. бр. 10382/1 са 10379 и 10380
кп. бр. 10382/2 са 10380 и 10381
кп. бр. 10386 са 10387 и 10388
кп. бр. 10388 са 10384 и 10389
кп. бр. 10390 са 10389 и 10391/1
кп. бр. 10391/1 са 10391/2 и 10391/3, скреће на запад дуж пута кп. бр.
10465/2 до кп. бр. 10243 одакле наставља границама
кп. бр. 10243 са 10257/1, 10258/2 и 10258/3
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кп. бр. 10258/3 са 10242 и 10241
кп. бр. 10241 са 10259/3, 10259/2 и 10259/1
кп. бр. 10177/1 са 10259/1 и 10176/1
кп. бр. 10177/2 са 10176/1 и 10176/2
кп. бр. 10178 са 10181/4 и 10181/3
кп. бр. 10179 са 10181/3 и 10181/2
кп. бр. 10180 са 10181/2 и 10181/1
кп. бр. 10181/1 са 10182/4 и 10182/3, пресеца кп. бр. 9702/1, 9788 и
10460 до тромеђе 10460, 9787/1 и 9787/2, скреће на запад до 9785 и
границом кп. бр. 9786 са 9785 до пута кп. бр. 9701 којим скреће на
северозапад до места где га пресеца и наставља границама
кп. бр. 9823 са 9824/3 и 9639/3
кп. бр. 9639/1 са 9639/3, 9639/2 и 9824/4
кп. бр. 9638/1 са 9824/5, 9824/1, 9826/3, 9826/2, 9826/1 и 9638/2
кп. бр. 9638/3 са 9638/2 и 9828
кп. бр. 9633/2 са 9828 и 9829/2
кп. бр. 9829/2 са 9639/1 и 9636/2
кп. бр. 9629/1 са 9636/2 и 9633/1
кп. бр. 9633/1 са 9632/2
кп. бр. 9635 са 9632/3 и 9630/2
кп. бр. 9634/2 са 9630/2 и 9628
кп. бр. 9627/1 са 9626 и 9627/2, долази до пута кп. бр. 8878 којим
скреће на запад до кп. бр. 9594/2 где пресеца пут и даље наставља
границама
кп. бр. 9591/1 са 9592 и 9590
кп. бр. 9591/2 са 9590 и 9526
кп. бр. 9526 са 9524 и 9525
кп. бр. 9530 са 9529 и 9531, пресеца пут кп. бр. 9698 и даље
границама
кп. бр. 9181/1 са 9179/1
кп. бр. 9181/2 са 9179/2 и 9182
кп. бр. 9184/1 са 9183/1
кп. бр. 9184/2 са 9183/2
кп. бр. 9184/3 са 9183/3, пресеца пут кп. бр. 9697 до његове тромеђе
са 9152 и 9154/1. Даље захват грађевинског земљишта иде границама
кп. бр. 9152 са 9154/1, 9153/1 и 8917/4
кп. бр. 9151/1 са 8917/4 и 8917/1
кп. бр 8917/1 са 9151/2, 9150, 9149 и 9148
кп. бр. 8937 са 9148 и 9147
кп. бр. 8941/3 са 9147, 9145 и 9143
кп. бр. 8941/1 са 9143 и 9142
кп. бр. 8942 са 9142, 9141, 9139 и 8943
кп. бр. 8941/2 са 8943 и 8939/1
кп. бр. 8939/1 са 8941/1 и 8937
кп. бр. 8938 са 8937 и 8936
кп. бр. 8939/2 са 8936, 8933/4 и 8933/1
кп. бр. 8933/1 са 8940/1 и 8951/1
кп. бр. 8978 са 8951/1 и 8979, пресеца пут кп. бр. 3367 и скреће на
исток до кп. бр. 3940 одакле наставља границама
кп. бр. 3938 са 3940 и 3939
кп. бр. 3939 са 3936/3, 3936/4 и 3936/2
кп. бр. 3936/2 са 3942/1 и 3943
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кп. бр. 2819/1 (пут) са 3943, 3944, 3945, 3946 и 3947
кп. бр. 3952 са 3947, 3951 и 3954
кп. бр. 3954 са 3953/2 и 3957
кп. бр. 3957 са 3955 и 3956
кп. бр. 3956 са 3958 и 4153
кп. бр. 4153 са 4154/2 и 4154/1
кп. бр. 4154/1 са 4160 и 4159
кп. бр. 4156 са 4159
кп. бр. 4160 са 4157 и 4158
кп. бр. 4158 са 4165 и 4166
кп. бр. 4172 са 4166 и 4171
кп. бр. 4173/2 са 4170/1, 4170/2 и 4170/3
кп. бр. 4170/3 са 4173/4, 4176, 4177 и 4178, пресеца пут кп. бр. 2819/1
и даље границама
кп. бр. 4138 са 4134/1 и 4133/1
кп. бр. 4133/1 са 4139/2 и 4132
кп. бр. 4133/2 са 4132 и 4131/1
кп. бр. 4131/1 са 4133/3 и 4122/2
кп. бр. 4122/2 са 4131/2, 4131/3 и 4123
кп. бр. 4120 са 4118/2, 4118/1 и 4117
кп. бр. 4119 са 4117 и 4131/1
кп. бр. 4109/3 са 4113/1, 4113/2, 4112 и 4111
кп. бр. 4109/2 са 4111 и 4109/1
кп. бр. 4109/1 са 4095 и 4094
кп. бр. 4094 са 4110 и 4092/3
кп. бр. 4093 са 4092/3
кп. бр. 4059 са 4090/1 и 4090/2
кп. бр. 4060 са 4090/2, 4089/3 и 4061
кп. бр. 4061 са 4056/2, 4056/1 и 4055/2
кп. бр. 4062 са 4055/2, 4054 и 4053
кп. бр. 4063 са 4053, 4052/1 и 4052/2
кп. бр. 4064/1 са 4052/2, 4052/3, 4051/1 и 4051/2
кп. бр. 4051/2 са 4064/3 и 4050, долази до пута кп. бр. 4221 и скреће
њиме на североисток до пута кп. бр. 4217. Пресеца овај пут и наставља
даље границама
кп. бр. 3767 са 3768/2, 3768/1, 3765, 4628/1 и 4628/2
кп. бр. 4629 са 4628/2, 4626, 4625, 4624/1 и 4624/2
кп. бр. 4623/1 са 4624/2 и 2467 (пут)
кп. бр. 4623/2 са 2467, пресеца пут кп. бр. 1655 и наставља на север
до кп. бр. 4270 одакле иде границама
кп. бр. 4270 са 4272/1 и 4271
кп. бр. 4269 са 4271, 4279, 4267/1, 4267/2 и 4266
кп. бр. 4266 са 4268/3 и 4268/2
кп. бр. 4265 са 4268/2, 4268/1 и 4244
кп. бр. 4244 са 4264 и 4248/1
кп. бр. 4248/1 са 4274/4, 4247/3, 4247/2, 4247/1, 1668 и 1315/2
кп. бр. 1315/2 са 4248/2 и 4248/3
кп. бр. 1315/1 са 4248/3, 4249/2, 4249/4 и 1316/3, пресеца пут кп. бр.
1650 и даље границама
кп. бр. 1452 са 1453 и 1454/1
кп. бр. 1455 са 1454/1 и 1454/2, пресеца пут кп. бр. 1653/2 и скреће на
север до кп. бр. 1458. Од ове парцеле иде границама
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кп. бр. 1458 са 1462/2, 1462/1 и 1459
кп. бр. 1408 са 1459, 1460 и 1407
кп. бр. 1406/5 са 1410/2 и 1410/1
кп. бр. 1406/3 са 1410/1, 1411/3 и 1411/4
кп. бр. 1406/1 са 1411/4, 1411/2 и 1411/1
кп. бр. 1405/6 са 1411/1, 1412 и 1413/2
кп. бр. 1405/1 са 1413/2 и 1413/1
кп. бр. 1404 са 1405/2, 1402 и 1401
кп. бр. 1401 са 1403, пресеца кп. бр. 1654 и скреће на исток до кп. бр.
1394 где иде на север границом 1394 са 1393, пресеца пут кп. бр. 1648 и
скреће на исток до кп. бр. 991.
Одавде захват иде границама
кп. бр. 993 са 991 и 992
кп. бр. 1000 са 992 и 1003
кп. бр. 1002 са 1003 и 1007
кп. бр. 1010/3 са 1008 и 1009/3
кп. бр. 1009/3 са 1010/2, 1017/2, 1018 и 1024/2
кп. бр. 1024/2 са 1025/2 и 1025/3
кп. бр. 1024/1 са 1025/1, 1026/1 и 1028/2
кп. бр. 1028/2 са 1023/2 и 1030
кп. бр. 1030 са 1028/1 и 1029, пресеца пут 1646 и границом кп. бр
1037 са 1036 и 1035 долази до пута кп. бр. 1645. Пресеца овај пут и
наставља границама
кп. бр. 808 са 1645 и 805
кп. бр. 805 са 807 и 806
кп. бр. 804 са 806, долази до кп. бр. 14525 (река) коју пресеца до
почетне тачке овог описа.

ДРУГИ ДЕО
2.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
ПОДЕЛА НА ГРАЂЕВИНСКИ РЕОН И ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ
Намена простора у захвату ГП-а, заснована је на дугорочној
пројекцији демографског и друштвено-економског развоја, могућностима
које пружају природни и створени чиниоци простора и потребама градског
центра Прибој а у складу са постављеним циљевима..
При планирању глобалних односа потребног земљишта за
појединачне основне функције, примењени су до сада код нас познати
нормативи и критеријуми, за насеља средње величине, уз њихово
прилагођавање специфичностима ЛАПОВА.
Територију Генералног плана чини ГРАЂЕВИНСКИ РЕОН и ОСТАЛО
ЗЕМЉИШТЕ (пољопривредно , шумско и водно земљиште). Водно
земљиште билансирано је у оквиру грађевинског реона.
2.1. ГРАЂЕВИНСКИ РЕОН - јавно и остало грађевинско земљиште
Подручје обухваћено границама ГП-а Лапово заузима укупан простор од
5522ха
Површина планираног грађевинског реона износи 2658 ха или
1898м2/становнику. Величина грађевинског реона проистекла је из
величина простора потребних за одређене намене, у складу са
постављеним циљевима и критеријумима уз поштовање стања простора,
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уочене специфичности насеља, посебно потреба за повећањем
грађевинског реона у односу на претходно планиране пројекције услед
верификације потреба кроз знатно увећане захтеве инвеститора који су
препознали Лапово као инфрструктурни и локацијски потенцијал
дефинисан као такав и ППРС. Овакав однос површина грађевинског
земљишта по становнику последица је увећане површине опредељене за
радне, туристичке и рекреативне зоне ( реонски парк , рекреативни
туризам)
Досадашња потрошња укупног грађевинског земљишта у захвату овог
ГП-а, износила је око 825.00 ха или око 870 м2 по становнику.
Овакве потребе последица су изузетно недостајућих површина, пре
свега за развој јавних функција, зеленила, рекреације, а затим и крупне
инфраструктуре, привреде и становања. поштујући већ уочене
специфичности града који има јасно дефинисан одрживи развој који се пре
свега односи на интензиван индустријски развој који би се као такав
свакако одразио на број становника који би у односу на постојећи био
увећан за 50% у складу са демографском варијантом 3 и пројекцијом од
14000 становника.
Структуру коришћења грађевинског земљишта чини:
ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
-јавни интерес - образовање, здравство, дечја и социјална заштита,
управа, култура и информисање, спорт и рекреација, комунални
објекти, зеленило, и др;
-мреже и објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре.
ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
- становање
- пословање ( услуге ,привређивање -радне зоне);
- верски објекти.
У оквиру ових намена додатне намене су дозвољене под одређеним
условима, кроз правила уређења и правила грађења.
Планирана структура коришћења грађевинског земљишта
У изради нацрта плана предстоји уравнотежење структуре
коришћења грађевинског земљишта, а посебно код планирања
недостајућих структура сразмерно односу на потребе који су
настале као просторно одређење према смерницама из ППРС.
Кључни планска одредница биће реструктуирање пољопривредног и
комасационог потеза уз унфрструктурне токове у индустријске-радне
зоне
Грађевински реон подељен је на УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ у оквиру
којих су прописана ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА и ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА за зоне
јавног интереса и за површине које нису јавног карактера.
Грађевински
реон
Генералног
плана
је
подељен
на
више
УРБАНИСТИЧКИХ ЦЕЛИНА према положају, времену настајања,
морфолошким и другим карактеристикама.
Такође грађевински реон је подељен на ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ (образовање,здравство,дечју и социјалну заштиту, културу.
информисање, управу, администрацију, посебне намене, комуналне
објекте, зеленило, спорт и рекреацију, саобраћајне објекте као и мрежу
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саобраћајне и комуналне инфрструктуре) и ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ(становање , привређивање и услуге).
2.1.1 ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ РЕОНА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ
Ради очувања карактера и специфичности простора у захвату плана,
посебно ради побољшања опште урбане и просторне структуре у
грађевинском и осталом земљишту, одржање и побољшање укупног
еколошког капацитета, извршена је подела плана на целине и подцелине,
које захтевају посебне услове и режиме заштите, уређења и коришћења
земљишта.
Целине представљају препознатљиве урбанистичке и еколошке
просторне јединице дефинисане на основу положаја, природних
карактеристика, створених вредности и планских поставки.
Подцелине су препознатљиве просторне јединице формиране по
истим критеријумима у оквиру целина
Целине и подцелине су вишенаменски простори.
На подручју ГП-а Лапово, према морфолошким, просторним,
планским,
обликовним,
историјским,
амбијенталним
и
другим
карактеристикама могу да се идентификују 3 урбанистичке целине
подељене на урбанистичке подцелине
У оквиру захвата плана формиране су 3 урбанистичке целине :
−ЦЕЛИНА

1 ЗАПАД ЛИПАР- КАЗАН ...............….....2977ха
2 ЦЕНТАР ГРАДСКИ ЦЕНТАР......……..... 675ха
−ЦЕЛИНА 3 ИСТОК МОРАВА ..........................……..1870ха

−ЦЕЛИНА

....................................................................................................... 5522ха
ЦЕЛИНА 1 ЗАПАД ЛИПАР- КАЗАН ...................2977ха
Целина један у постојећој ситуацији није била укључена у зону
грађевинског реона.Развој целине 1 планиран у складу са променом
демографске слике насеља и планираним развојем насеља кроз развој
нових радних зоне које су као последицу имале потребу за планирањем
нових стамбенин зона и локалних насељских центара.
ЦЕЛИНА 2 ЦЕНТАР - ГРАДСКИ ЦЕНТАР............. 675ха
Развој градског центра настао као инфраструктурно локацијски одређена
позиција.Постојеће стање карактеришу дефинисане насељске функције
Управе,здравства ,социјалних установа ,спорта,трговина и услуга.
ЦЕЛИНА 3 ИСТОК МОРАВА ..............................1870ха
Обухвата западни део територије од реке Мораве до коридора ауто пута Е –75
Просторну целину карактерише путни правац повезивања са Свилајнцем.
Потенцијали зоне наговештени кроз услове ППРС који су развој коридора Х са
садржајима усклађеним са инфраструктурним потенцијалима насељених места
дуж коридора зоне определили као индустријске зоне са делатностима
усклађеним са карактером насеља и локацијским предусловима који их
дефинишу као такве.

Подела подручја плана на урбанистичке целине и
површинама и преовлађујућим наменама.

подцелине са
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целине

I Запад
ЛИПАР
КАЗАН

Остало/ван
грађ.реона
IIГРАДСКИ
ЦЕНТАР

III ИСТОК
МОРАВА

Пов
целине(ха)

Подцелине

подцелине /
површина. (ха)

Претежне намене

2977 1.01

116

Рекреативни туризам

1.02.
1.03.
1.04.

192
218
110

Рекреативни туризам
Рекреативни туризам
Градски парк

1.05.
1.06.
1.07.
1.08.

20
64
110
74

Становање Ц
Становање Ц
Становање Ц
Становање Ц

1.09.

98

Становање Б,

1.10.

48

Становање А

1.11.

80

Становање Ц

1.12.

60

Становање Ц

1787
185

Остало/ван грађ.реона
Пољопривреда
Привређивање

2.02.

36

градски центар

2.03.
2.04.

76
158

Становање Ц
Привређивање

2.05.

220

Привређивање

1860 3.01

37

Привређивање

3.02

36

Привређивање

3.03
3.04
3.05

56
85
25

3.06
3.07

67
5

3.08
3.09
3.10

71
21
337

Комунална зона
Привређивање
Привређивање,комунална
зона
Привређивање
Комунална зона
Систем за пречишћавање
отпадних вода
Привређивање
Јавна функција -Депонија
Привређивање
Остало/ван грађ.реона
Пољопривреда

675 2.01.

1120

2.1.2.ЕКОЛОШКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ЗА УРБАНИ РАЗВОЈ
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Еколошка валоризација простора подручја ГП лапово
Смернице за даљи економски одржив и еколошки прихватљив
развој, засноване су на еколошкој валоризацији простора и зонингу.
Вредновање простора у функцији издвајања потенцијално осетљивих
подручја изразитог екопотенцијала, са једне стране и угрожених зона које
захтевају санацију и промену намене, са друге представља добар основ и
олакшицу за дефинисање смерница за ниже нивое разраде планских
циљева.
Еколошка валоризација простора у границама Плана, дата је на
основу релевантних података о простору, могућих ограничења,
компаративних
предности,
евидентираних
извора
загађивања,
потенцијално угрожених и повредивих медијума животне средине,
локација, објеката и зона (еколошко – просторне основе) и процењеног
капацитета животне средине.
Валоризација простора са аспекта природних карактеристика и
створених услова издваја целине са различитим еколошким капацитетом:
1. Еколошка целина Центар
2. Eколошка целина Kaзан Липар
3. Еколошка целина Залеђе
2.1.2.1. Еколошке целине
Еколошка целина Центар
Еколошка целина Центар обухвата централни део плана. То је урбана
зона која се шири дуж инфрастуктурних праваца, са радним зонама и
зонама пословања које комплетирају услуге и комерцијалне делатности.
Овде доминира измењена животна средина (грађевинска зона) .То је
целина са угроженим еколошким капацитетом, што се одражава кроз
појаву аерозагађења пореклом из саобраћаја и радних зона, појаву
комуналног отпада и отпадних вода, што се одражава на загађење
земљишта и воде. Одрживи развој зоне је могућ применом савремених
стандардизованих технологија у свим облицима привређивања,
инфрастуктурним
опремањем,
поштовањем
позитивне
законске
регулативе и директива ЕУ. Одрживо коришћење и уређење ове целине
захтева примену мера заштите животне средине у свим фазама развоја и
коришћења, како би се избегли неповољни утицаји на животну усредину.
Мере и услови за реализацију еколошке целине Центар:
- избор технологија, производа и услуга у новим радним комплексима,
засновати на најбоље расположивим техникама,
- реализација нових радних комплекса према условима и капацитету
животне средине зоне еколошким вредновањем,
- за постојеће техничко-технолошке јединице у оквиру радних
комплекса, које својим технолошким процесом или објектом
угрожавају животну средину извршити вредновање потенцијално
штетних утицаја и утврдити начин за унапређење стања
превенцијом, минимизацијом, ремедијацијом, компензацијом и
пренаменом,
- изградња система за предтретмане свих специфичних отпадних
вода које се могу јавити код појединачних Пројеката, објеката и
могућих-дозвољених технологија, на самој локацији,
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процена могућих утицаја на капацитет и квалитет животне средине
при реализацији планираних Пројеката према важећој Законској
регулативи,
у зонама становања у овој целини подићи степен озелењавања кроз
услове за уређење простора – обавезни дрвореди према извору
загађења,
изградња објеката у зонама становања чији рад (техничкотехнолошки процеси) има или може имати утицај на животну
средину и здравље становништва, могућа је уз обавезну процену
утицаја на животну средину,
обавезно партерно уређење унутар радних комплекса и
озелењавање слободних површина, које подразумева формирање
визуелне заштитне баријере према изворима аерозагађења, буке,
непријатних мириса,
објекти или делатности за које се проценом утицаја утврди
угрожавање еколошког капацитета ове целине не могу се
реализовати у зонама становања.

Еколошка целина Казан – Липар
Целина Казан – Липар, обухвата подручје које се западно наслања
на предходну еколошку целину. Главна одлика ове зоне је доминација
намене становања, Казански и Липарски поток. Санитација, комунални
отпад и недостатак зелених површина су главни еколошки проблем ове
целине. Одрживо коришћење и уређење целине захтева мере и услове
заштите животне средине у свим фазама реализације и коришћења
простора.
У овој зони је планирана изградња мини акумулација на Казанском и
Липарском потоку и формирање туристичког центра са парковским
површинама и спортско-рекреативним садржајима. У оквиру ове целине је
зона геотермалних истраживања.
Мере за реализацију еколошке целине Казан - Липар, са аспекта
еколошке валоризације су:
- приоритетно инфраструктурно и комунално опремање мрежом и
објектима недостајућих елемената комуналне инфраструктуре до
захтеваног нивоа,
- у зонама становања производне, технолошке делатности се не
предвиђају, а услужне и остале делатности, као потенцијални извори
загађивања могу се реализовати према процени утицаја на животну
средину,
- максимално утицати на формирање режимског зеленила на парцели
према регулацији у функцији заштите,
- мере санације угрожених пунктова – чишћење дивљих депонија,
- заштита тока и приобаља потока, и новоформираних вештачких
језера од деградације и загађивања,
- наставити истраживања у циљу утврђивања и коришћења
термоминералних вода,
- интегрисати нове парковске површине у систем свеукупног зеленила
на простору ГПа, кроз формирање комуникација са окружењем –
дозвољена је изградња бициклистичких, шетних и трим стаза које ће
бити обрађене према условима терена,

26
-

мере заштите и мониторинга животне средине.

Еколошка целина Залеђе
Еколошка целина Залеђе заузима преостали, западни рубни простор ГПа,
као и источни рубни део плана, чија је карактеристика Велика Морава. То
је зона минималног еколошког ризика, обухвата зону аутохтоне шуме и
продуктивног земљишта ван грађевинског реона. У оквиру ове целине је и
извориште водоснабдевања „Гаревина“.
Услови за уређење ове целине са аспекта еколошке валоризације су:
- извршити
валоризацију
постојећег
зеленила,
потребну
рекултивацију, ревитализацију, преобликовање и повезивање
свеукупног зеленила у јединствену матрицу шумских екосистема на
подручју плана,
- постојећу аутохтону шуму на подручју плана због целокупног
еколошког значаја третирати у функцији заштите – у циљу неге и
очувања еколошког режима и биодиверзитета,
- картирати посебно вредне примерке зеленила и сачувати предеону
аутохтоност,
- дозвољено је контролисано увођење "нових" врста у циљу
оживљавања простора,
- дозвољена је пољопривреда и производне делатности које су у вези
са њом, а које су орјентисане ка биолошко - органској продукцији,
без примене вештачких ђубрива, хербицида, инсектицида и сл., у
циљу заштите пољопривредног земљишта,
- обавезно пејзажно уређење окућнице у складу са постојећим
амбијентом и микролокацијским условима,
- обавезно оживљавање пејзажа уз реку, адекватним озелењавањем
са додатном заштитном функцијом, уз могућност увођења
елемената активне и пасивне рекреације уз реку Велику Мораву,
погодност овог простора за туристичке садржаје,
2.1.2.2.Еколошко зонирање
Предлог даљег развоја планског подручја, дат је као функционални
зонинг на основу капацитета простора за прихватање нових функција, уз
услов одрживог коришћења. Анализирано подручје је зонирано на следећи
начин:
1 - Зоне са посебним режимом заштите.
2 -Зоне и локације са мерама и условима према којима ће се
простор уређивати и користити.
3- Зоне угрожене животне средине и локације високог ризика са
мерама санације и ревитализације.

1. Зоне са посебним режимом заштите, пре свега се односе на:
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1.1.-ЗОНE ИЗВОРИШТА ВОДОСНАБДЕВАЊА. На територији ГП
постоји једно извориште водоснабдевања: «Гаревина». Услови за
изворишта водоснабдевања:
а) Утврдити зоне санитарне заштите
За утврђивање граница зоне санитарне заштите потребно је урадити
пројекат санитарне заштите на основу Правилника о начину одређивања и
одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања
(“Сл.гласник РС”,бр.92/08).У циљу заштите воде у изворишту успостављају
се: – зона непосредне санитарне заштите (зона I),
– ужа зона санитарне заштите (зона II),
– шира зона санитарне заштите (зона III)
б) Утврдити катастар загађивача
На подручју истраживања евидентирати све потенцијалне изворе
загађивања површинских и подземних вода - све врсте отпада и отпадних
вода које посредно или непосредно могу угрозити извориште.
в) Успоставити контролу режима рада изворишта
Режим рада изворишта као и контрола квалитета воде, дефинисани
су законским прописима и пратећим актима.
Општи услови и правила:
- За све активности у зонама изворишта водоснабдевања потребно је
прибавити водопривредну сагласност,
- за објекте, радове који могу угрозити извориште водоснабдевања
обавезна је израда процене утицаја на животну средину.
1.2. ЗОНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА уређиваће се као зоне
са посебним режимом заштите:
- на начин и према условима за очување плодности и бонитетне
класе, фаворизјујући органску производњу без употребе
пестицида и хербицида, избор врста према оптималној
микрорејонизацији;
- за оптимално коришћење ових површина потребно је извршити
оптималну рејонизацију пољопривредног земљишта и обавезно
подизање пољозаштитних појасева;
- коришћење
пољопривредног
земљишта
за
примарну
пољопривредну производњу усагласити са условима терена, уз
обавезну примену мера заштите загађења и очувања плодности
као потенцијала за производњу биолошки вредне хране;
- искључити претварање пољопривредног земљишта високог
бонитета у грађевинско, осим објеката искључиво у функцији
пољопривредне производње;
- утврдити стање и успоставити сталну контролу квалитета и
плодности земљишта, као и пољопривредне производње.

Зоне аутохтоне шуме уређиваће се/користити на начин којим се
максимално чува и штити шумски фонд, који има приритетно заштитну
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функцију, на целом планском подручју. Све активности које се планирају
морају бити у складу са планом и програмом ЈП Србијашуме, Београд.
2. Зоне и локације са мерама и условима према којима ће се
простор уређивати и користити, представљају оне просторне јединице,
чије се даље уређење и коришћење мора ускладити са капацитетом
животне средине и условима појединачне просторне јединице :
Зоне становања, површине јавне намене, туристичке зоне, спорт
и рекреација, зоне које трпе одређена оптерећења, развијаће се према
прописаним условима и мерама заштите:
-за планиране програме, пројекте, локације, промене намене и
технологије, реконструкције, проширење капацитета и престанак рада
објеката и технологија, који могу утицати на животну средину
обавезан је поступак Процене утицаја на животну средину;
-нове објекте градити тако да организација на парцели омогући садњу
високог растиња према зони угрожавања;
-у структури коришћења парцела обавезно је коришћење зеленила.
3. Зоне угрожене животне средине и локације високог ризика са
рестриктивним мерама и ограничењима су локације у оквиру еколошке
целине ''Центар'' – радне зоне, зоне уз ауто пут и железничку пругу,
комуналне зоне, локације под дивљим депонијама. Ове зоне могу изазвати
негативне промене у простору уколико се не спроведу мере:
- извор загађења ваздуха и буке, захтева појас заштитног
зеленила према окружењу као обавезну меру заштите. Обавезно
је спровести поступак Процене утицаја на животну средину на
основу Закона о процени утицаја на животну средину
(Сл.гл.бр.135/04);
- технолошко производни процеси морају бити у складу са
стандардима и нормативима који су везани за чисте технологије;
- неопходно је решења питања технолошких отпадних вода и
отпада издрадњом предтретмана на локацији и/или прикључком
на главни колектор који води ка систему за пречишћавање
отпадних вода;
- адекватно озелењавања у оквиру комплекса;
- спровести све мере заштите из Процене утицаја (Закон о
процени утицаја Сл.
гласник РС 135/04) у свим фазама
реализације појединачних Пројеката, пре добијања дозволе за
градњу. ;
- комуналне зоне морају бити уређене и одржаване у складу са
европским санитарним стандардима и прописима, у функцији
заштите земљишта и вода;
- локације под дивљим депонијама – захтевају потпуну санацију и
рекултивацију земљишта.
Како би се претходно наведене мере испоштовале, а у циљу одрживог
развоја усклађеног са савременим стандардима, неопходна је стална
едукација становништва, инвестициона улагања кроз пилот пројекте и
успостављање савремене Законске регулативе од стране државе, по
угледу на европско законодавство.
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2.2. ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Јавно грађевинско земљиште чине
1. Образовање
2. Здравство
3. Дечја и социјална заштита
4. Култура и информисање
5. Администрација и управа.
6. Посебне намене
7. Објекти комуналних делатности
8. Зеленило
9. Спорт и рекреација
10. Крупна инфраструктура

1.2.1. ОБРАЗОВАЊЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Основна школа је смештена у централној школи (576) ученика и две
крилне школе (118 ученика) и запошљава 47 радника.
Поред основне школе, у Лапову постоји и нижа музичка школа са 28
полазника.
Преглед основних школа
Назив школе

Локација

ОШ «Светозар
Марковић»
Одељак 3

Косовских
јунака 10
Карађорђева
139
Солунска 113

Одељак4

Број
наставника
39

Број
ученика
576

4

67

4

51

Изградња основних школа у планском периоду, одвијаће се према
следећим критеријумима:
-учионички простор................. 2 м2/ученику
2
-школски простор.................... 8 м /ученику
2
-школски комплекс................20-25 м /ученику
За очекивани број ученика у 2020 години који износи 1378 планирано
је укупно 3 матичне основне школе на територији Генералног плана.То
подразумева адаптацију и реконструкцију матичне основне школе и
отварање две основне школе, у зонама локалних центара . Матична школа
ради у изузетно оптималним просторним условима.
Укупно потребна
површина земљишта намењене основном
образовању износи око 2,50ха, а бруто изграђена површина објеката око
8000 м2, површина учионичког простора до 2000 м2 за рад у две смене.
Укупно планирана површина земљишта је нешто већа и износи 4,00 ха за
потребе изградње две нове основне школе.
Постојеће школе задржавају се на постојећим локацијама уз
побољшање услова рада у њима кроз реконструкцију, адаптацију и
опремање савременим средствима, према прописаним условима.
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СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Преглед средњих школа
Назив школе

Локација

Број наставника

Број ученика

Средња школа

Косов.јунака 1о

34

248

Средње образовање је у Лапову организовано кроз једну средњу
школу:
Укупна површина средњошколског комплекса износи око 0.90 ха.
С обзиром да средња школа нема у Лапову сопствени објекат, школа
не може да реализује програм којим је предвиђено проширење делатности
увођењем нових профила образовања.
Површина школског комплекса не задовољава, а истовремено школе
немају просторних могућности за проширење.
За очекивану популацију узраста 16-19 година од око 901 ученика
потребно је укупно 1.60 ха земљишта уз услов да школе раде у две смене.
Изградња две средње школе планира се у зонама локалних центара.
Изградња средњих школа у наредном периоду вршиће се према
следећим критеријумима :
- радијус опслуживања - подручје општине

- учионички простор............... 2 м2/ ученику
- школски простор................. 8 м2/ ученику
- школско двориште............. 20-25 м2/ ученику

Више и високо образовање
У Лапову постоји и ради Виша пословна школа са 82 студента.
Назив школе

Локација

Број наставника

Број ученика

Виша пословна
школа-Чачак

Његошева33

44

82

Све потребе за вишим и високим образовањем потенцијалних студената
планирене су као школовање у Универзитетском центру у Крагујевцу .
2.2.2. ЗДРАВСТВО
Здравствена заштита у Лапову и општини спроводи се преко Дома
здравља Лапово у саставу Здравственог центра Крагујевац.
Дом здравља Лапово има организовано пружање здравствене
заштите у свим Законом утврђеним областима.
Развој објеката здравства биће организован у складу са улогом
Лапова као општинског центра.
а) ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Објекти примарне здравствене заштите у Лапову (дом здравља,
диспанзер, стоматолошка амбуланта и апотека) налазе се у центру
насеља.
Домови здравља и диспанзери, размештају се у центрима свих нивоа,
тако да опслужују одговарајуће гравитационо подручје:
- површина објекта - 0,05-0,07 м2/становнику
- површина земљишта - 0,3 - 0,4 м2/становнику
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До данас је изграђено око 1231м2 ових објеката, на земљишту
површине 0,62 ха. што је више од потреба до 2020. године, значи да не
постоји потреба за градњом нових капацитета за ове објекте.
Здравствене станице са амбулантама и апотекама развијаће се у
локалним центрима, у складу са бројем становника који им гравитира
према нормативима:
- површине објекта - 0,04-0,05 м2/становнику
- површина земљишта - 0,2 - 0,3 м2/ становнику
КАПАЦИТЕТИ ОБЈЕКАТА ЗДРАВСТВА 2020.
ТАБЕЛА 2.1.3.2.
Ред.
бр.
1.

ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА

Грађевин. површина (м2)
2002.
2020.

Дом здравља

1230

Земљиште (ха)
2002.
2020.

1230

УКУПНО

0,70

0.7

0.70

0.70

2.2.3. ДЕЧЈА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Дечија установа «Наша младост» поседује сопствен објекат у центру
Лапова и 2 одељења у месту који подмирује потребе смештаја и бриге 206
деце.
Запошљава 28 радника и то: директор, 18 васпитача, 4 медицинске
сестре, 2 администратвна радника и 4 радника у техничкој служби.
Установа ради од 1979. год. и самим тим опрема је застарела и
незадовољава критеријуме неопходне за безбедно и функционално
коришћење деце и радника установе.
На подручју ГП-а Лапово ради једна дечја установа, у зони градског
центра, са укупном површином комплекса 0,55 ха.
Изградња објеката дечје заштите у захвату ГП-а планира се према
следећим критеријумима :
-укупан број становника
-број корисника (укупан број популације до 6 година)
-обухват (број корисника установа)
-величина установа (8-10м2 /кориснику)
-површина земљишта (25-30м2/кориснику)
Назив
институције

Локација

Број
васпитача

Број деце корисника
До 5 часова 9-11 часова

Установа за
децу «Наша
младост»
Лапово
Одељак»Возић»
Лапово
Одељак при ОШ
Лапово

М.Пупина,2

15

17

157

Карађорђева
44/8
Солунска,113

2

10

12

1

10

Преко 11
часова

32
До 2020.године, очекује се укупно око 882 деце узраста до 6 година,
дечјом заштитом обухваћено је око 30% тј око 264 деце - корисника дечјих
установа. За очекивани број деце у планском периоду, потребно је
планирати три дечје установе укупне површине 1685 м2 објеката и око
1.2-1.5 ха земљишта. То значи да је потребна изградња једне нове дечје
установе и око 0.5ха нове површине земљишта.Максимални капацитет би
био допуњен објектима дечје заштите у оквиру локалних центара.По
измештању постојеће дечјег обданишта на локацију у непосредно
окружење објекта образовања у зони планираног градског центра остатак
број од 200 деце би се једнако расподелио на локалне центре који би
функционалном обиму имали резервисану површину од 0.3ха предвиђену
као максимални број од по 100 деце у сваком локалном центру, док би 64
деце било смештено у прву фазу.
ТАБЕЛА 2.2.3.

КРИТЕРИЈУМИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Број корисника
Број објеката
Капацитет по објекту
Површина објекта
м2 обј./кориснику
м2 земљ./кориснику
1.-6. УКУПНО земљиште (ха)

2002.

2020

206
1
160
1185 м2
6.8
23
0.55

264
3
140
1685 м2
9
28
0.79

Нова дечја установа планирана је у урбанистичкој целини
1.Подцелина 1.1.Разлог за формирањем нове локације је потреба у складу
са планираним повећањем броја становника као и неповољна локација
постојеће услед великог броја нерегуларних прелаза преко железниког
путног правца Београд -Ниш
У основним школама, потребно је планирати потребне капацитете
за предшколски боравак деце.
Рекреативне површине за најмлађе предвиђене су у оквиру паркова,
градских блокова (нови град) у локалним спортским центрима и као део
зеленог коридору уз рекреативни функционални прстен.
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
У постојећем стању социјална заштита нема објеката и просторија
за смештај и негу корисника социјалне помоћи.
На подручју ГП-а планирана је једна установе социјалне заштите дом за старе.
ДОМ ЗА СТАРЕ Према очекиваном развоју Лапова , у складу са
променама у социјалној и демографској структури становништва и
препорукама Просторног плана планирана је изградња објекта социјалне
заштите за старе са дневним центром на погодној локацији у делу ка
зеленом прстену у контакту са зоном предвиђеном за рекреативни
туризам.
-укупан број становника
-број корисника (укупан број становника преко 60 година)
-обухват (број корисника установе социјалне заштите старих)
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-величина

установа (око 10-20м2 /кориснику)
-површина земљишта (40-50м2/кориснику)
У 2020. години, на нивоу ГП-а се очекује укупно 1834 становника ове
добне групе на нивоу Општине. Од овог броја до 5% обухваћено је
социјалном заштитом, што значи да се планира до 100 корисника
социјалне заштите старих на нивоу општине. Потребно је изградити
1500м2 на површини од 2,2ха, планирој за ову намену.
2.2.4. КУЛТУРА, ИНФОРМИСАЊЕ КУЛТУРА
Носилац културних дешавања у општини Лапово јесте Културно
туристички центар «Стефан Немања» Центар поседује биоскопску салу са
250 места са грејањем, затим галериски простор површине 120м2. Центар
тренутно запошљава 4 радника.
Поред Културно-туристичког центра од високе важности за развој
културних делатности на територији општине јесте и Општинска
библиотека «Слово»,која има 181м2и у овом тренутку упошљава 5
радника.
КУД «Лапово» је основано 1993. године као удружење грађана чија је
основна активност Јавно сценско извођење културних програма. КУД
«Лапово» броји 110 чланова.У категорији електронских средстава јавног
информисања у Лапову се врши радио и телевизијско емитовање путем
РТВ Стил.
2.2.5. АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВА
Објекти управе су углавном сконцентрисани у центру насеља:
- Скупштине општине
- Објекат ПТТ,
- МУП Србије
- Управа комуналног предузећа
- Управа електродистирибуције
- Царинска служба
- Представништва банака
- три службена места Железница Србије :
Лапово Варош распутница и стајалиште, железничка станица
Лапово Ранжирна и железничка станица Лапово.
Функције управе су сконцентрисане у оквиру објекта општине .
Административне функције које су саставни део јавних и других садржаја
и углавном се налазе у оквиру тих и пословних објеката у непосредном
окружењу управе.
2.2.6.ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
На територији ГП-а не постоје површине посебне намене - комплекси
Војске Србије нити се планирају у планском периоду до 2020.
2.2.7. КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ
Ниво комуналне опремљености подручја Генералног плана
представљен је постојањем комуналних објеката и површина потребних за
функционисање насеља.
На основу Анализе постојећег стања на терену може се закључити да
ниво комуналне уређености и степен комуналне опремљености не
задовољава потребе насеља.
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Гробља
Локације два постојећа капацитета су недовољне (проширење је
плански опредељено за обе постојеће локације) .
Планира се :
• проширење постојећег гробља за цца 1,0ха, што је прва
фаза реализације проширења гробља.
• за планирани број становника обезбеђен је урбанистички
норматив од 4,8m2/становнику.
Услови за уређење гробаља и изградњу:
• обезбедити заштитну зону (појас) према осталим
функцијама подизањем зеленила (жива ограда, појас
декоративног дрвећа );
• проширење постојећих локација
уређивати према
планском акту и пратећој документацији
• организацију површина предвиђених за проширење
постојећег гробља
урадити према савременим
урбанистичким захтевима поштујући еколошко-санитарне
услове,
• уређење гробаља, гробних места, комуникација, зеленила
и пратећих садржаја мора бити на захтеваном нивоу;
• опремити гробља потребним пратећим садржајима;
Могуће пратеће намене: услужне делатности, администрација и
пратећи објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре.
Пијаце
Постојећа локација пијаце незадовољава потребе насеља па се
планира формирање вишенаменске комуналне зоне дефинисане
графичким прилогом која је као локација предложена од стране органа
Управе.
Депонија комуналног отпада
Постојећа депонија неиспуњава услове , планирана је нова са
адекватним капацитетима
Компанија «А.С.А» Врбак» има 50 запослених одговорних за овај
посао.
А.С.А компанија основана је 2006. год., 2007. год. Оснивање групације
А.С.А Врбак д.о.о. у циљу започињања сакупљања отпада у 5 општина
Шумадије и Поморавља, у Лапову, Баточини, Великој Плани, Рачи и
Деспотовцу, , од 1.марта 2008.Од самог почетка А.С.А се посвећује
модерно управљању отпадом и постала је пионир у свом пољу.
Објекат управе задовољава постојеће потребе уз адекватну
реконструкцију
2.2.8.

ЗЕЛЕНИЛО

Концепција уређења зелених површина заснива се на повећању
учешћа зеленила свих категорија, планирањем нових зелених површина и
њиховим одрживим коришћењем.
Структуру зеленила на територији Генералног плана чине две
основне
категорије зелених површина:
- зеленило у грађевинском реону и
- зеленило ван грађевинског реона.
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ЗЕЛЕНИЛО У ГРАЂЕВИНСКОМ РЕОНУ је категорисано и сврстано у
следеће категорије:
-паркови
-специфично зеленило
-линеарно зеленило
-блоковско зеленило.
-

Паркови
Парковске површине су планиране у оквиру урбанистичке целине 1,
севернои јужно у односу на планирану туристичку зону. Заузимају
површину од 295 ха
Услови за уређење:
- урадити програм и утврдити оптималан (одржив) однос могућих
садржаја. Ниво опремљености објектима, пратећим садржајима и
инфраструктуром мора обезбедити одрживо коришћење простора.
- урадити потребну документацију;
- урадити план пејзажног уређења, избор врста садног материјала
засновати на високодекоративним аутохтоним врстама;
- поред планирани водених површина ( вештачка језера, аква
парк),према капацитету планирати места за: фонтане, мање отворене
амфитетатре, отворене павиљоне (музички, изложбени), и остале објекте
пејзажне архитектуре;
- опремање пратећим мобилијаром ускладити са окружењем;
- према програмски дефинисаним капацитетима
дозвољени су
пратећи садржаји : мањи угоститељски објекти са баштама ,специфично
становање са реализацијом кроз еко-туристиче комплексе у складу са
правилима за зону густине Ц ( разрада таквих Програма кроз Урбанистиче
пројекте)
- парк опремити потребном инфраструктуром.
Специфично зеленило
Савремена урбанистичка концепција уређења простора подразумева
функционално озелењавање других намена а то су зелене површине које
пре свега имају приоритетну заштитну функцију:
- зелене површине радних комплекса;
- зелене површине школских комплекса и дечје установе;
- зелене површине здравствених установа;
- зелене површине гробаља (у и око); и сл.
Обзиром на велику заступљеност радних зона, и инфраструктурних
коридора (ауто пут и железница), обавеза је подизање заштитних зелених
појасева према зонама становања.
Уређење специфичних зелених површина спровести реконструкцијом,
ревитализацијом (за постојеће површине) и подизањем нових зелених
површина у свим контактним зонама становање – индустрија, и становање
– инфраструктурни коридор; избор врста прилагодити намени простора,
условима локације и функцији зеленила.
Линеарно зеленило
Основни задатак линеарног зеленила је да:
- зелене површине повеже у систем градског зеленила,
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-ублажи метеоролошке екстреме и допринесе повољнијим
микроклиматским условима,
- апсорбује штетне материје и честице,
- утиче на пејзажни изглед насеља.
У захвату ГП-а потребно је:
- у улицама где то услови дозвољавају, урадити реконструкцију
дрворедног зеленила фазном заменом старих стабала,
-за нове дрвореде користити врсте са добро развијеном круном, снажним
системом корена и усправним стаблом.
Блоковско зеленило
Блоковско зеленило је важан део укупног зеленила у насељу.
Основни типови блоковског зеленила разликују се према карактеру
објеката.У зонама високих густина зеленило уредити комбинацијом
травнатих
површина и солитерних стабала.
У зонама породичног становања прописати минимум површине
парцела
за озелењавање.
Блоковско зеленило по карактеру и према капацитету може се
уређивати са игралиштима за децу, мањим спортским теренима и
угоститељским објектима.
Укупнa површинa зеленилa у грaђевинском реону износи 522ха
ЗЕЛЕНИЛО ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ РЕОНА
Зеленило вaн грaђевинског реонa чине мaњи фрaгменти шумa, водно и
пољопривредно земљиште сa специфичним режимом.
Уређење зелених површина ван грађевинског реона вршиће се према
следећим условима:
- извршити ревитализацију постојећих засада,
- урадити програм одржавања зелених површина, спроводити мере неге
и заштите
- озелењавање и пејзажно уређење спроводити сходно условима
станишта, (пошумљавање и пејзажно уређење),
- избор врста за озелењавање је комбинација лишћара I, II и III
категорије и четинара,
- вегетацијски склоп прилагодити експозицији и негибу терена.
2.2.9.

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

Развој спорта, активне и организоване рекреације подразумева
мрежу спортских терена различитог ранга који функционално и садржајно
задовољавају потребе свих категорија становника.
Подручје генералног плана биће покривено мрежом спортскорекреативних површина у складу са његовим планираним развојем:
•градски спортски центар
•реонски-локални спортски центри
ГРАДСКИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР - површине 1,60 ха је постојећа локација
која се планом проширује. Нема адекватан положај јер се налази у зони
између два јака инфраструктурна тока. Услови неопходни за његово
уређење су:
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•постојеће садржаје подићи на виши степен уређења, за
потребе бављења врхунским спортом,
•функционално и садржајно повезати спортски центар са
потребама целине Градски центар ,
•нови садржаји за спортско-рекреативне активности морају
бити комплементарни постојећим,
•функционално озелењавање подразумева интеграцију у
градски центар, подизање травњака за интензивно гажење,
декоративних групација и солитарних стабала са украсним
шибљем,
•пешачким комуникацијама центар повезати са окружењем.
РЕОНСКИ-ЛОКАЛНИ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТРИ обезбеђују
рекреативне површине становништву из непосредног окружења. Главна
карактеристика је да се њихов размештај планира адекватно развоју
насељских центара који би потребе за спортским активностима насеља
која гравитирају центрима решавали у складу
њиховим степеном
опремљености.
У општини Лапово постоји спортски савез Лапово кога чине
Железничко спортско друштво « Локомотива» у оквиру ког се такмичи ФК и
РК и спортско ловачко друштво.
Име клуба
Спорт
Број чланова
КК Лапово
Коњички спорт
25
ООС риболовац «
Риболов
155
Морава»
ШК « Локомотива»
Шах
70
ЖФК « Локомотива»
Фудбал
110
ЖФК « Локомотива»
Рукомет
40
ЛУ « Лапово»
Лов
150
На територији општине Лапово постоје следећи спортски терени.
−«Стадион» - око 18000 квадрата, фудбалско травнато игралиште и
рукометни терен – припадају Железничко спортском друштву.
−У дворишту основне школе одељку III – 950м2 је асфалтирано,
обележено и осветљено фудбалско игралиште, на коме може да се
игра фудбал и кошарка.
−У централној школи – 1.500 квадрата асфалтирано, обележено и
осветњено кошаркашко, рукометно, одбојкашко и игралиште за мали
фудбал
−У одељку IV- 350 квадрата постоји асфалтиран мањи терен, на коме
може да се игра кошарка и мали фудбал, он је такође осветљен и
ограђен.
−У основној школи у току је завршетак школско спортске хале од 2000
квадрата са 600 места за седење и посматрање будући рукометних,
одбојкашких и других утакмица. Хала задовољава све стандарде тако
да ће моћи у њој да се организују и већа такмичиња.
За технички пријем спортске хале неопходно је обезбедити прикључак
на струју, воду, грејање и канализациј као и уређење простора око ње.
У насаељу постоји спортски центар у чијем захвату се налази и
базен.Капацитети центра адекватни развоју насеља , уз напомену да је
потребно подићи ниво опремљености и извршити адекватне адаптације и
реконструкције.
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СПОРТИРЕКРЕАЦИЈА
Категорија
Градски спортски центар
Реонски спортско-рекреативни центар 1
Реонски спортско-рекреативни центар 2
УКУПНО
2.2.10.

Назив

Површина ха
1,60
2.20
2.20
6.00

МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
СА ПРИКЉУЧЦИМА НА ОКРУЖЕЊЕ

САОБРАЋАЈНО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ
Саобраћајно-географски положај Лапова је изузетно повољан обзиром да
се налази на европском коридору (коридору X), односно државном путу I
реда М-1 Београд-Ниш и једном од најважнијих магистралних коридора у
нашој земљи. Овај положај добија на значају имајући у виду да
посматраним подручјем пролазе основни магистрални коридори друмског
и железничког саобраћаја.
Даљинске везе Лапово данас остварује преко државног пута I реда
М-1 (аутопута Е-75) Београд-Ниш, док везе са ближим и даљим
окружењем на регионалном нивоу, посматрано подручје остварује преко
државног пута II реда Р-214 Велика Плана-Јагодина, државног пута I реда
М-1.11 према Крагујевцу (Краљеву и Чачку) и мрежом општинских и
некатегорисаних путева.
Концепт будућег развоја саобраћаја заснива се на повољном саобраћајногеографском положају, а односи се на стварање услова за интензивније и
квалитетније повезивање Лапова са ближим и даљим окружењем.
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
Друмски прикључци на аутопут Е-75 остварују се преко две
петље, на правцу централне зоне Лапова и у јужном делу на позицији
везивања државног пута I реда М-1.11 према Крагујевцу.
Северно од посматраног подручја и у непосредној близини границе
плана налази се планирана петља на позицији укрштања аутопута Е-75 и
нове трасе државног пута I реда М-4 Марковац-Бор.
Недостатак уличне мреже Лапова огледа се у неправилном положају
секундарних саобраћајница и недовољној развијености уличних профила
што се неповољно одражава на безбедност свих учесника у саобраћају.
Такође, са источне стране аутопута (на позицији између аутопута и Велике
Мораве) саобраћајна инфраструктура недовољно је развијена.
ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ
Када је у питању железничка инфраструктура треба истаћи да Лапово
представља један од најважнијих железничких чворова у нашој земљи са
значајном железничком инфраструктуром на подручју насеља. У Лапову
егзистирају следећа службена места:
-''Лапово Варош'' распутница, чија је функција и пријем и отпрема путника
-''Лапово'' као првенствено путничка станица са функцијом превоза робе и
одржавања капацитета интерног карактера и
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-''Лапово

Ранжирна'' са доминантном функцијом маневарског ранжирања
теретних возова.
Поред основног железничког коридора у захвату плана у јужном
делу
налази се и магистрална железничка пруга Лапово-КраљевоЂенерал Јанковић, која се везује на железничку пругу Београд-Нишдржавна граница.
На подручју плана постоје нерегулисане конфликтне тачке на
позицијам укрштања друмског и железничког саобраћаја, посебно на
позицијама интензивних пешачких токова.
САОБРАЋАЈНИ ОБЈЕКТИ
Аутобуска станица са основном функцијом путничког терминала за
приградски и међуградски саобраћај, лоцирана је у улици Његошевој у
непосредној близини петље Лапово, што је повољно у погледу
међуградског саобраћаја. Са површином од 0,10ха, аутобуска станица
задовољава будуће потребе насеља.
Железнички чвор "Лапово" чине:
- Железничка станица "Лапово" са 8 колосека
- Железничка станица "Лапово Ранжирна" са 5 пријемних колосека, 6
отпремних колосека према југу и 7 отпремних колосека према северу
- Распутница "Лапово-варош" са 4 пролазна колосека и
- ТИР база - планирана код петље "Крагујевац", намењена је
стационарном камионском саобраћају са свим пратећим службама. У
оквиру овог комплекса површине око 0,60ха планира се паркиралиште за
115 камиона, пумпа за точење горива камионима и тешким доставним
возилима и пратећи објекти услуга (хотел, ресторан, сервиси).
2.3. МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
2.3.1.ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ
ОТПАДНИХ ВОДА И РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКОВА

Водоснабдевање
На основу планираног броја становника и процењене норме
потрошње воде, потребна средња количина воде за пиће на крају планског
периода износи око 98 л/с, а максимална дневна око 145 л/с.
Постојећа изворишта водоснабдевања не могу да обезбеде ту
количину воде. Током најновијих истраживања, која су вршена током 2008.
године, утврђено је да је просечна годишња издашност изворишта
"Гаревина" око 35 л/с, што са издашношћу изворишта "Скела" даје укупно
око 55 л/с.
Просторним планом РС и Водопривредном основом РС предвиђено је
трајно решење водоснабдевања општине Лапово прикључењем на
Ибарско-шумадијски регионални водоводни систем. Део тог будућег
водоводног система је и крагујевачки моравски водоводни систем, на који
ће се Лапово повезати.
Основни недостатак локалних изворишта је квалитет захваћене воде
па уз извориште треба изградити постројење за припрему воде за пиће.
У оквиру дистрибутивног система планирана је изградња нових
магистралних цевовода у дужини око 20 км, као и проширење капацитета
два постојећа резервоара који ће имати карактеристике:
Р 3:
В= 400 м3 +2000 м3
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КП/КД= 160,10/156,20 мнм
и
Р4:
В= 400 м3+1000 м3
КП/КД= 157,22/153,32 мнм.
Због проширења насеља, увешће се још једна висинска зона, са
котама потрошача изнад 135,0 мнм, у којој ће се изградити резервоар са
следећим карактеристикама:
Р 5:
В= 200 м3
КП/КД= 205,0/201,0 мнм
Вода у резервоар ће се допремати преко црпне станице, која ће се
изградити поред резервоара Р4.
У оквиру индустријских комплекса потребе за технолошком водом се
могу решавати самостално, копањем бунара, јер је подземље релативно
богато водом.
На основу наведених истраживања, одређене су прелиминарне
координате преломних тачака уже зоне санитарне заштите изворишта
"Гаревина". И за остале објекте дистрибутивног система дефинисати и
спровести мере санитарне заштите. Приликом одређивања и одржавања
зона санитарне заштите у свему се придржавати Правилника о начину
одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта
водоснабдевања (Сл.гласник РС, бр.92/2008).
Одвођење отпадних вода
Систем за одвођење отпадних вода и даље ће се развијати као сепаратан.
Да би се прикупиле санитарне отпадне воде са целе територије
обухваћене планом потребно је изградити око 23 км фекалних колектора.
Све отпадне воде колекторима ће се одвести до планираног постројења за
пречишћавање отпадних вода које ће бити на левој обали Велике Мораве.
Индустријске отпадно воде треба претходно обрадити пре испуштања у
канализацију.
За одвођење атмосферских отпадних вода планирана је изградња
око 13 км кишних колектора.
Регулација водотокова
Планира се регулација Липарског потока у дужини око 2,8 км.
Казански поток ће се регулисати у дужини око 6,5 км. Регулисане деонице
ће делом бити зацевљене. Грабовачки поток регулисати у дужини око 500
м.
Пошто се у низијском делу планира изградња индустријских
комплекса, постројења за пречишћавање отпадних вода, постројења за
припрему воде за пиће и депоније неопходно је повећати степен заштите
од поплава надвишењем насипа поред Велике Мораве, Лепенице и Раче.
Меродавна вода за димензионисање насипа је стогодишња велика вода.
На Липарском и Казанском потоку планирана је изградња две
миниакумулације, чија је основна намена трансформација поплавног
таласа, а могу да служе за рекреацију, спортски риболов, технолошку воду
и слично.
* Напомена
Студија истраживања урађена после формирања Радне Зоне 1
реализованом по претходном ГП Лапова (УЦ 2 ПЦ 2.01) па је у графичком
смислу дошло до преклапања уже зоне санитарне заштите са изведеним
стањем зоном привређивања.
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2.3.2.ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
Постојеће стање
Конзум општине Лапово се напаја електричном енергијом преко ТС
110/35/10 kV/kV/kV КГ 0018, капацитета 31,5/10,5MVA, степена
искоришћења од око 65%. Ова трафостаница повезана је далеководом
110kV број 1171 са трафостаницом КГ2 „Петровац“ са једне и далеководом
број 144 са термоелектраном „Морава“ у Свилајнцу са друге.
На територији општине Лапово постоји једна трафостаница 35/10
kV/kV, КГ08, капацитета 2х4MVA, степена искоришћења од око 70%.
Од трафостанице КГ0018 полазе далеководи 35kV и то:
ка Баточини
ка Рачи
ка ТС КГ08
дупли далековод ка Жировници.
Од трафостанице КГ08 полазе три далековода 35kV и то један ка
Рачи, један ка Брзану и један ка ТЕ “Морава” у Свилајнцу. Далековод ка
Рачи је у лошем стању.
Далеководи на напонском нивоу 10kV су у добром стању, и углавном
су изведени на бетонским стубовима. Мањи део је остао за реконструкцију.
Нисконапонска мрежа је у добром стању, остало је још око 20% за
реконструкцију. Инсталација јавног осветљења постоји у свим местима и
изведена је светиљкама са живиним изворима.
Опис концепције развоја
Развој електроенергетске инфраструктуре има стратешки карактер и
вишеструки значај на политичком, економском, социјалном и
информативном плану.
Задовољити захтеве садашњих и будућих потрошача уз константну
примену најсавременијих технологија и сервиса у складу са Просторним
планом Републике Србије.
2.3.3. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
Постојеће стање
Претплатници на подручју општине Лапово напајају се телефонским
прикључцима из дигиталне телефонске централе типа EWSD која је
инсталирана 2007. године, као и из дигиталне телефонске централе
SI2000/224, инсталиране 1985. године. Број инсталираних прикључака у
овој централи је укупно 2593 од чега 2281 директних и 250 двојника. Од
овог броја прикључено је 2593 претплатника, од којих су 2274 физичка, а
258 правна лица. Поред наведених централа на подручју Лапова у току је
изградња MSAN-a Лапово село са планираних 920 телефонских
прикључака.
На предметном подручју капацитет постојеће телефонске централе
не задовољава потребе конзума за плански период и у току прошле и ове
године рађена је реконструкција и проширење месне мреже.
Дужина секундарне ТТ мреже износи око 350км. Постоји изграђена
кабловска ТТ канализација.
На територији општине Лапово постоје четири базне станице
мобилне телефоније.
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Постоје два објекта Поште и то 34220 Лапово и 34221 Лапово 2,
издвојени шалтер поште 34220 на железничкој станици, као и два уговорна
шалтера.
Укупан број инсталираних шалтера је 8 од којих су три
аутоматизована и стално активна у пошти 34220 Лапово, док је један
повремено активан. У пошти 34221 Лапово 2 стално је активан један
аутоматизовани шалтер. На овим шалтерима се обави преко 17000 услуга
пријема пошиљки и новчаног пословања месечно. Ови шалтери опслужују
8200 становника, што је око 1000 становника по шалтеру.
Опис концепције развоја
Телекомуникациону инфраструктуру развијати и модернизовати у
складу са исказаним потребама становништва и привреде, подједнако у
границама захвата плана.
Задовољити захтеве садашњих и будућих потрошача уз константну
примену најсавременијих технологија и сервиса у складу са Просторним
планом Републике Србије.
2.3.4. ИНФРАСТРУКТУРА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Генералним планом општине Лапово се пројектује дугорочна
концепција развоја гасоводне и топловодне инфраструктуре. Са
аспекта коришћења енергетских извора и енергетске инфраструктуре,
утврђују се следећи плански циљеви:
• изградња разводне и дистрибутивне гасоводне мреже,
• функционално коришћење и штедња необновљивих ресурса и
штедња произведене енергије; стимулисање примене нових технологија
производње енергије, нарочито оних које доприносе рационалном
коришћењу, штедњи енергије и заштити животне средине, као и
коришћење обновљивих извора енергије.
Постојеће стање представља систем индивидуалног и јавног
коришћења течних и чврстих енергената попут: угља, течног горива и
електричне енергије.
Топлотна енергија за грејање објеката у захвату плана, као и за
технолошке потребе, обезбеђиваће се из система дистрибуције природног
гаса.
У захвату плана дуж аутопута постоји Магистрални гасовод МГ 08,
пречника ∅ 457 мм и радног притиска до 50 бара, као и ГМРС (Главно
мерно регулациона станица ) Лапово I, са МРС (Мерном регулацоном
станицом), обе за потребе дистрибуције природног гаса. У насељу Лапово
је делимично изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа од
полиетиленских цеви за потребе снабдевања гасом широке потрошње у
Лапову.
Концепција Генералног плана се своди на утврђивању програма и
смерница развоја гасоводне инфраструктуре и синхронизовања развоја
са свим активностима на овом подручју чиме се обезбеђују најповољнији
услови за заштиту животне средине, очување природних вредности,
живот и рад људи.
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2.4.ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
2.4.1 СТАНОВАЊЕ
На основу анализе постојећег стања размештаја и изграђености у
зонама становања, просторних могућности према валоризацији простора и
очекиваног броја становника (14000), односно домаћинстава (просечна
величина домаћинства-3, тј. укупно у захвату ГП-а 4665 домаћинстава) до
2020.године, обезбедити:
•Заокружење постојећих стамбених зона и уравнотежени развој тона у
складу са постојећим стањем
Формирање нових стамбених зона планирано је на простору ПЦ
1.06, ПЦ 1.07, ПЦ 1.08

•Квалитетну реконструкцију постојећег стамбеног фонда,( пренамена,
реконструкција , адаптације надоградња и доградња ) са бољим
коришћењем простора за виши стандард становања и пратеће
пословне активности- подизање квалитета и основно опремање свих
зона становања. Кроз пренамену делова објеката у постојећим
вишепородичним објектима променити структуру коришћења и
побољшати опште услове становања .
•Да свако домаћинство има стан, одговарајући по величини и
опремљености. Планирана просечну величина стана од око 60м2,
односно укупну површину стамбеног простора за 4665 станова од
279.900 м2, (планирани стандард је површину стана од око 20м2
/становнику). Планирано је оживљавања привреде и развој
специјализованих средњих школа.
•У оквиру зона становања омогућити различите видове пословања
(мала привреда- породичне фирме, терцијалне делатности - посебно
туристичко угоститељске и др.) за погодне намене а које не угрожавају
претежну намену.Посебну пажњу посветити зони која се налази у
просторној целини 2 у потезу између железничког и путног коридора и
носи ознаку ПЦ 2.02 , ПЦ 2.03.
Просторни размештај зоне становања заснива се на различитим
густинама становања што омогућава рационалније коришћење
грађевинског земљишта у урбанистички организованим зонама
изградње, погушћавања, реконструкције
Основни плански циљеви :
- Уравнотежен степен урбанизације кроз подизање нивоа урбанизације
и опремљености локација.
- Имплементирање планских одредница
у понуђени концепт уз
равномерни планирани развој инфрструктуре путем реализације
планова детаљне регулације.
- Формирање нових стамбених зона на погодним локацијама у
континуитету са постојећим.
- Квалитетну реконструкцију постојећег стамбеног фонда ,са
редефинисањем стандарда
становања и пратећих пословних
активности -кроз подизање квалитета и основног опремања свих
зона становања.
Пренаменом делова објеката у постојећим
вишепородичним објектима у центру насеља променити структуру
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коришћења простора са усмеравањем развоја пословног центра на
месту постојећег градског центра.
- Да свако домаћинство има стан, одговарајући по величини и
опремљености. Планирани смештајни капацитети су већи од
очекиваног броја домаћинстава што је тренд који је присутан и у
постојећем стању ( двојно становање,
могућност генерацијског
раслојавања домаћинстава, исељавање из центра, пренамена у
пословни простор) и потреба планираног оживљавања привреде,
развоја специјализованих средњих школа
- У оквиру зона становања омогућити различите видове пословања
(мала привреда- породичне фирме, терцијалне делатности) за
погодне намене, према условима зоне-целине, а које не угрожавају
претежну намену
- Постепену трансформацију зоне 2.03. од становања ка пословању уз
дефинисање начина и могућности формирања мини радних зона које
би постепено створиле могућности за уравнотежен однос у складу са
преовлађујућим садржајем целине која је претежно оптерећена
радним зонама.
Просторни размештај зоне становања заснива се на различитим
густинама становања што омогућава рационалније коришћење
грађевинског земљишта у урбанистички организованим зонама
Капацитети становања омогућавају развој привредних делатности а
првенствено у циљу запошљавања локалног становништва (комерцијално
становање, мањи производни погони- мала привреда, услуге - које
подразумевају и комерцијални спорт, образовање, здравство).
У складу са пројектованим развојем насеља и предложеним програмским
концептом становање се може планирати у оквиру следеће четири густине
А Становање високих густина
Б Становање средњих густина
Ц Становање ниских густина
А - ВИСОКЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА
-gustina stanovawa..............Gs = 40-80 stanova/ha
-gustina naseqenosti..........Gn = 120-240 stanovnika/ha
-stepenizgrađenosti1.4-1.8,izuzetno2.0
-stepen iskorišćenosti (%)..... 40 izuzetno 60
Густине А заступљене су у самом градском центру УЦ2.ПЦ 2.02. 36
ха. Чине је постојећи индивидуални и слободностојећи објекти као и
објекти вишепородичног становања са пословним простором у приземним
етажама, грађени у периоду најинтензивније изградње града (19771985године).
Максимални капацитет ове зоне је око
• стамбеног :1500 стамбених јединица /просечна величина 60м2
• пословног : до 100 000м2
• мешовитог:40000м2 пословног и 1000 јединица стамбеног
простора.
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Б СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА
-густина становања..............Гс = 10 - 30 станова/ха
-густина насељености..........Гн = 30 - 90 становника/ха
степен изграђености .........1.0 - 1.4, изузетно 1.6
-степен искоришћености (%)..... мах 40%
Густине Б чине постојеће зоне породичног становања. Обухватају
површину 231,6ха у УЦ1 и то као делови ПЦ 1.09,1.10,1.11
Ова густина се успоставља у захвату плана на потезу између Липарског и
Казанског потока са севера и југа са ѕапада регионалним правцем ка Рачи
а са истока уз густину А и пружни правац Ниш-Београд.
•
•
•

Максимални капацитет ове зоне је око
стамбеног :2000 стамбених јединица /просечна величина 60м2
пословно стамбеног 500 јединица
површина пословног простора : до 50 000м2 пословни простор
приземна и етажа првог спрата

Ц

НИСКЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА
становања..............Гс = 5 - 15 станова/ха
-густина насељености..........Гн = 15 - 45 становника/ха
-степен изграђености ......... изузетно 1.0
-степен искоришћености (%)..... мах 30%
Овом густином обухваћене су зоне породичног становања које претежно
представљају неизграђену зону између постојећег формираног насеља
које обухвата Густина Б и радијалног инфрструктурног потеза на истоку.
Делимично изграђену зону са овом густином представљају делови УЦ 2 и
то ПЦ 2.02 Обухватају
површину 244 ха н у УЦ1 и то као ПЦ
1.06,1.07,1.08. и делови ПЦ 1.09. и 1.11.
-густина

•
•
•

стамбеног :1000 стамбених јединица /просечна величина 60м2
пословно - стамбеног до 500 јединица
површина пословног простора : до 30 000м2, пословни
простор у оквиру приземних етажа

2.4.2.ПРИВРЕЂИВАЊЕ
ПРИВРЕЂИВАЊЕ - обухвата постојеће индустријске и радне зоне и нове
првенствено намењене за развој малих и средњих предузећа
Радне зоне заузимају просторе уз виталне саобраћајне правце. Дугорочни
развој зона производних делатности представља реконструкцију
постојећих зона и формирање нових.
Потребно је обезбедити понуду локација различитих величина, структуре
и услова ради рационалнијег коришћења земљишта и прилагођавања
потребама тржишта, различитих инвеститора, и утицају међународног
капитала тј. пружити плански подстицај за оживљавање привреде кроз:
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- Коришћење постојећих индустријских и привредних капацитета уз
ревитализацију, модернизацију и увођење нових производних програма,
прилагођавање величине и структуре привређеивања потребама тржишта
и утицају међународног капитала тј сагледавање могућности
декомпоновања великих предузећа у производном и просторним смислу
−Планирање простора за развој мањих производних и радних комплекса
мала и средња преудећа
Радни комплекси Радне зоне планиране претходном документацијом
реализоване само по питању откупа земљишта .Њихово опремање зависи
од брзине реализације инфраструктурних токова у непосредном
окружењу.Услед повећаног броја захтева за новим радним зонама од
стране Инвеститора ка градској управи, овим програмом планиране су
нове радне зоне уз коридор аутопута у складу са опредељењима и
смерницама из ППРС које се практично могу реализовати само уз
адекватно повећање површина планираних за ту намену.
Као радни комплекс –радна зона плански је обрађена локација Плана
детаљне регулације Радна Зона 1 (потез између две петље са леве стране
у односу на правац Ниш-Београд), у којој је лоциран радни комплекс
Кроношпан.Ускладу са тенденцијама и начином приступа реализацији тог
комплекса вршиће се даље планирање зона предвиђених за ту намену
(кроз израду Планова детаљне регулације) дуж правца аутопута Београд –
Ниш.
Према положају, тј. подели подручја ГП-а на урбанистичке целине,
радне зоне се прелиминарно могу определити у четири зоне.
РАДНА ЗОНА I
Лева страна ауто пута Ниш –Београд зона од наплатне
рампе на правцу М10 до Центра насеља.
Укупна површина ове радне зоне износи 154.4ха .
РАДНА ЗОНА
II
Десна страна уз ауто пут из правца Ниш-Београд
зона од петље ауто пута Лапово – Крагујевац до петље у центру насеља.
Укупна површина ове радне зоне износи 321ха
РАДНА ЗОНА III Зона од петље Центар ка северу границе захвата
непосредно уз зону ауто пута са десне стране из правца Ниш-Београд
између правца аутопута и пута за Свилајнац
Укупна површина ове радне зоне износиха 337
РАДНА ЗОНА IV Зона од петље Центар ка северу границе захвата
непосредно уз зону ауто пута са леве стране из правца Ниш-Београд
Укупна површина ове радне зоне износи 313ха
ПРИВРЕЂИВАЊЕ II - представља планиране зоне мале привреде
- Развој мале привреде и породичних фирми комбиновано са
наменом становања као пословним становањем и неким комплементарним
функцијама
- У оквиру претежне намене становања где услови зоне, тј. претежне
намене дозвољавају (услови заштите животне средине, саобраћајне и
комуналне инфраструктуре и обликовања - тј. највиши степен заштите,
контролисан капацитет и начин изградње) омогућити неке облике
привређивања ( тачкасто привређивање у дисперзији локацијски
флексибилни програми ).
Мала привреда и производно занатство су услед дугогодишње привредне
депресије и нефлексибилности ранијих планова слабо развијен облик
привређивања
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Циљеви :
Обезбедити понуду локација различитих величина, структуре и
услова ради рационалнијег коришћеја земљишта и прилагођавања
потребама тржишта, различитих инвеститора, и утицају међународног
капитала тј. пружити плански подстицај за оживљавање привреде
прибојског краја кроз:
- Коришћење постојећих индустријских и привредних капацитета уз
ревитализацију, модернизацију и увођење нових производних програма тј
сагледавање могућности декомпоновања великих предузећа у
производном и просторним смислу
- Планирање простора за развој мањих производних и радних
комплекса - мала и средња преудећа
- Развој мале привреде и породичних фирми комбиновано са
наменом становања као пословним становањем и неким комплементарним
функцијама
- У оквиру претежне намене становања где услови зоне, тј. претежне
намене дозвољавају (услови заштите животне средине, саобраћајне и
комуналне инфраструктуре и обликовања поглавље 4.) омогућити неке
облике привређивања ( тачкасто привређивање у дисперзији - програми
локацијски флексибилни).
Радне зоне заузимају просторе уз виталне саобраћајне правце.
Дугорочни
развој
зона
производних
делатности
представља
реконструкцију постојећих зона и формирање нових.
2.4.3.УСЛУГЕ
Терцијална делатност је претежно лоцирана у градском центру који је у
плану означен као УЦ2 ПЦ 2.02.
Развој комерцијалних делатности мора пратити развој стамбене
градње.
Циљеви развоја:
•Децентрализација пословног простора. Услужне и комерцијалне
делатности планиране су на укупном простору града: у центрима свих
нивоа и као пратећа делатност осталих функција (становања,
привређивања и јавних функција). у складу са условима, правилима и
мерама
•Остваривање планских претпоставки за развој туризма као једне од
основних развојних могућности Лапова - повећањем атрактивности
старог језгра града као центра индустријског насеља ,уз одговарајући
ниво туристичке (туристичко угоститељске) понуде. Формирати плански
основ за развој приватне иницијативе - посебно на подручју туристичког
центра у којем постоји могућност за формирање етно зона у којима би
се презентовала -домаћа радиност, пансионска и угоститељска понуда
исл.
•Реконструкција и промена намене постојећих привредних објеката
посебно у деловима центра у складу са потребама преиспитаним кроз
програме за израду Планова детаљне регулације.
•Подржати евидентиран развој пословања у линеарном потезу дуж
важних путних праваца
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СИСТЕМ ЦЕНТАРА
Систем центара усаглашен је са постојећим стањем .
Своју улогу насеља, градског карактера, општинског центра, Лапово
треба да оствари формирањем система централних функција у неколико
нивоа:
1. ГРАДСКИ ЦЕНТАР
2. ЛОКАЛНИ ЦЕНТРИ
3. ЛИНИЈСКИ ЦЕНТРИ
2.4.3.1.ГРАДСКИ ЦЕНТАР - Укупни услови ( историјски, просторни,
природни) настанка и развоја града формирали су град са градским
центром
ГРАДСКИ ЦЕНТАР обухвата површину од укупно око 36,00 ха:
Градски центар садржи све врсте терцијалних делатности, објекте јавног
интереса, зоне становања високих густина.
Овај простор треба да буде носилац функција и садржаја центра
општинског значаја, градског па и локалног центра, односно центра
појединих целина са тенденцијом трансформације градског у пословни
центар. Стари град је културно историјско и административно језгро,
седиште скупштине,
које презентује изворни идентитет града. У
наредном периоду акцент ће бити на усмеравању трансформације и
обнове старог градског ткива.
Претварање делова постојећег стамбеног фонда у пословни и
изградња нових садржаја и уређење простора ( адаптација и
реконструкција дома културе, градски спортски центар, градски трг, и др.)
биће главно обележје развоја и формирања идентитета овог дела центра.
Планирани капацитети градског центра (норма 0,7 м2/становнику)
- гравитационо подручје 10 000 становника
- површина центра........... 36,00 ха
2.4.3.2.ЛОКАЛНИ ЦЕНТРИ УЦ1 ПЦ 1.06 ; УЦ1 УЦ 1.10
Планирано је да подручје Генералног плана опслужује 2 локална
центара. Обухватају садржаје који омогућавају локално снабдевање и
услуге у центрима и главним улицама али и садржајима који задовољавају
потребе основног образовања, децје заштите, основне здравствене
потребе, потребе културе, спорта. (могућа организација намена:
комерцијални садржаји у приземљу - на спрату јавне намене локалног
нивоа а и становање.)
Локални центри заузимају укупну површину око 10 ха, а
гравитационо подручје једнако је укупном броју становника који гравитира
ка тим зонама док преостали број становника гравитира градском центру :
- гравитационо подручје...................... 12000 становника
- површина земљишта......................... 10.0 хa
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2.4.3.3. ЛИНИJСКИ ЦЕНТРИ - Плански су подржане
евидентиране
тенденције формирања линијског пословног простора. Формирани су дуж
важнијих градских саобраћајница, на правцима повезивања центара, као и
у оквиру стамбених и других зона, као пратећа функција. Њихов развој
ослања се на даљу концентрацију пословног простора. Планира се
реконструкција стамбених зона са значајном изградњом. Повезивањем
ових центара по хоризонтали и вертикали формираће јединствен
блоковски систем. То су, пре свега, центри дуж целог коридора постојећег
магистралног правца на јужном и северном правцу саобраћајнице која
интегрише цео град, и улица које се уливају у градски и туристички центар
а где сложени теренски услови омогућавају.
2.4.4.РЕЛИГИЈА
На територији ГП-а Лапова постоје верски објекти православне цркве.
Православни храмови
1. Црква Свете Петке . Површина комплекса је 1,25ха
У планском периоду верске објекте могуће је градити у оквиру центара свих

нивоа и зона становања, у зависности од гравитационог подручја и
локациијских могућности .
2.5.ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ
ПОЉОПРИВРЕДНО, ШУМСКО
-пољопривредно...........................................…….....1641.45ха
-шумско

земљиште..................................……...... ...651.95ха

Простор између границе грађевинског реона и границе подручја ГПа Лапово 2020.год. уређиваће се као продуктивно земљиште, са укупном
површином од 2673.32ха.
У оквиру продуктивног земљишта 2290.32ха намењено је
пољопривреди за постојећи начин коришћења ( воћњаци и пашњаци,док
су
шуме 383ха -постојеће шуме са приоритетном функцијом које се
задржавају и планирано за пошумљавање (велики нагиби, заштитна
функција: клизишта, ерозија, ветрови, загађења и сл.).
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2.6.БИЛАНС ПОВРШИНА

БИЛАНС НАМЕНЕ ПОВРШИНА
Ред

ЗОНЕ

НАМЕНА

бр.

ПОСТОЈЕЋЕ
земљиш.
ха

зоне становања
1,1

високе густине

ПЛАНИРАНО

учешће
у
ново
укупно учешће у
гр.зем.
гр. реон.
%
земљ. ха земљ. ха
%

0,00

54,00

средње густине

107,00

7,53

114.53

ниске густине

173,00

391,13

510.13

1.2

СВЕГА ЗОНЕ СТАНОВАЊА

280,00

398,66

678,66

12,29

1.3

СВЕГА ЗОНЕ ТУРИЗМА

30,00

337,00

367,00

6,64

1.4

СВЕГА ЗОНЕ ПРИВРЕЂИВАЊА

150,00

975,40

1125.40

20,37

1,25

0,02
39,34

1.5

ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ

1

СВЕГА ОСТАЛО
ГРАЂ. ЗЕМЉИШТЕ

2

СВЕГА ТЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

3

образовање
здравство
дечја и соц.
заштита
култура,
информ, адм. и
управа
зеленило

3

СВЕГА ЗОНЕ ЈАВНИХ ФУНКЦИЈА

4

Линеарно зеленило, водно земљиште
и крупна инфраструктура

S1-4 СВЕГА ГРАЂЕВ. ЗЕМЉИШТЕ
5.1.

шуме

5.2

пољопривредно земљ.
СВЕГА
ПРОДУКТИВНО
ЗЕМЉИШТЕ

S5

1,25
461,25

8,35 1711,06

2172,31

3,00

27,00

30,00

1.0

4,00

5.00

0,70

0,70

0,55

2,50

3,05

6,00

0,00

6,00

17,00

164,46

181,46

28,25

197,96

226,21

3,08

79,66

450,1

9,16

15,57 1988,68

2848,68

51,58

370,50
860,00

7,22

383,00

У К У П Н О ГП

383,00

4279.00

1988,68

4662,00

84,43 -1988,68

5522,00

100,0

2290,32
2673,32
5522,00

48,42
100,0
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ТРЕЋИ ДЕО
3.ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ
3.1.ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Концепт заштите и унапређења животне средине Лапова, заснован је на
успостављању одрживог управљања природним вредностима, превенцији,
смањењу и контроли свих облика загађивања.
Одрживо управљање природним вредностима и заштите животне
средине остварује се:
доношењем и спровођењем одлука којима ће бити обезбеђена
уравнотеженост између заштите животне средине и економског развоја
насеља кроз интеграцију заштите животне средине,
планирањем и одрживим коришћењем природних ресурса и чиниоца
животне средине (земљиште, вода, ваздух, шуме, флора и фауна),
успостављањем мониторинга, контролом квалитета животне средине и
сталним унапређивањем,
ремедијацијом угрожених и оштећених зона,
управљањем отпадом у складу са одрживим газдовањем отпадом на
националном нивоу.
Обавеза локалне самоуправе је:
4.праћење стања животне средине,
5.евидентирање извора загађивања,
6.контрола квалитета медијума животне средине у циљу предузимања
мера за минимизирање или свођење негативног утицаја у границе
прихватљивости,
7.израда и доношење Акционог плана заштите животне средине.
Акциони план – ЛОКАЛНИ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНИ ПЛАН (ЛЕАП), се
може донети за подручје целе општине и за подручје ГП-а.
Акциони планови се доносе за :
2.заштиту ваздуха;
3.заштиту вода;
4.заштиту шума;
5.заштиту од буке и вибрација;
6.заштиту од јонизујућег и нејонизујућег зрачења;
7.заштиту од удеса;
8.управљање отпадом;
9.унапређивање просторног планирања и уређење простора
3.1.1.ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА
Заштита земљишта као необновљивог природног ресурса спроводиће се
преко мера и услова за :
-заштиту земљишта од загађивања
-заштиту продуктивног земљишта.
Заштита земљишта од загађења спроводиће се:
−обавезном градњом непропусних септичких јама као прелазне фазе до
изградње канализационе мреже,
−забраном неконтролисаног депоновања свих врста отпада,
−забраном просипања и изливања свих врста отпадних вода на земљиште,
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−заштитом

земљишта од ерозионих процеса забраном отварања
евегетацијског склопа.
Заштиту пољопривредног земљишта од неповратне деградације
спроводити строгим поштовањем изградње у оквиру грађевинских реона.
Заштиту продуктивног земљишта у циљу очувања плодности, као
услов за производњу биолошки вредне хране, спроводити кроз контролу
употребе свих хемијских препарата, избором врста за гајење према
оптималној микрорејонизацији.
Очување квалитета и плодности пољопривредног земљишта
успоставити:
−утврђивањем нултог стања квалитета и плодности земљишта;
−успостављањем сталне контроле квалитета;
−успостављањем прогнозно-извештајне службе за праћење стања
пољопривредних површина;
−вршити сталну едукацију непосредних учесника у пољопривредној
производњи.

3.1.2.ЗАШТИТА ВОДА
Заштита вода подразумева:
8.заштиту изворишта водоснабдевања;
9.заштиту површинских вода;
10.заштиту подземних вода.
Заштиту изворишта водоснабдевања успоставити:
−утврђивањем зона санитарне заштите и спровођењем мера заштите,
према Правилнику о начину одређивања и одржавања зона санитарне
заштите изворишта водоснабдевања , („Сл.гласник РС“, бр.92/08);
−успостављањем контроле режима рада изворишта;
−урадити процену могућих штетних утицаја на изворишта водоснабдевања;
−вршити сталну контролу квалитета воде за пиће
Заштита површинских вода обухвата:
-заштиту река Велике Мораве, Лепенице, Раче
-заштиту осталих водотокова на подручју плана (Липарски и Казански
поток)
-заштиту планираних микроакумулација
Заштиту спроводити:
−уређивањем обала, тако да се максимално поштује форланд река уз
интеграцију у насељско ткиво;
−успостављањем мониторинга река (квалитет воде, катастар загађивача
са планом мера за заштиту);
−забраном депоновања отпада или другог материјала, упуштања отпадних
вода или било каквих активности које би биле потенцијални извори
загађивања река;
−уређивањем корита осталих водотокова са мерама забране угрожавања и
загађивања.
Заштита подземних вода спроводиће се кроз мере забране
неконтролисаног испуштања отпадних вода, изградњом фекалних
колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода.
За све активности у простору које могу бити потенцијални извори
загађивања вода, обавезна је процена утицаја на животну средину у
складу са Законом, и примена прописаних мера и услова у том документу.
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3.1.3.ЗАШТИТА ВАЗДУХА
Контролу квалитета и степен загађености ваздуха на подручју плана
пратити систематски и спроводити мере:
−кроз израду катастра аерозагађивања;
−успостављање мониторинга за континуирано праћење квалитета ваздуха;
−посебне контроле и праћења аерозагађења у зони ауто-пута, железничке
пруге, радних комплекса,
−обавеза уградње уређаја за пречишћавање ваздуха за објекте и
технологије који су извор загађивања,
−укључивање у јединствен концепт локалног и регионалног мониторинга за
праћење степена загађености ваздуха
3.1.4.ЗАШТИТА ОД БУКЕ И ВИБРАЦИЈА
У циљу заштите од буке и вибрација потребно је:
урадити зонирање града према угрожености од буке;
спровести мере заштите у зонама са буком преко дозвољеног нивоа:
-техничке мере заштите у облику звучних баријера одговарајућих
материјала и облика,
- биолошке мере – озелењавањем у виду заштитних појасева.
3.1.5.ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ И НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА
За подручје плана обавезна је израда Плана заштите од јонизујућег и
нејонизујућег зрачења.
3.1.6.ЗАШТИТА ОД УДЕСА
Заштита од удеса обухвата:
11.планирање;
12.организовање;
13.предузимање превентивних и других мера управљања опасним
материјама на основу анализе опасности од удеса;
14.поступање са опасним материјама у производњи, употреби, транспорту,
промету, складиштењу и одлагању вршити на безбедан начин, да се не
доведе у опасност живот и здравље становништва и не загади животна
средина;
15.за све активности, технолошке поступке и објекте, где могу бити
присутне опасне материје које могу изазвати акцидент, обавезна је израда
анализе опасности од удеса и обезбеђивање услова управљања ризиком;
16.обавезну израду плана заштите од удеса, за све активности које се
односе на производњу, превоз, дистрибуцију, прераду, складиштење или
одлагање опасних материја.
3.1.7.УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
Концепт очувања и заштите природе захтева одрживо управљање
отпадом. Основна концепција и принципи управљања отпадом за подручје
Плана су:
-превенција и смањење стварања и настајања отпада минимизирањем
укупних количина отпада,
-решавање проблема отпада на извору, месту настајања,
-постепено увођење шема раздвојеног сакупљања отпада,
-одвојено прикупљање и сортирање отпада,
-повећање типова и врста отпада сакупљених у циљу рециклаже и поновне
употребе,
-побољшање организације сакупљања и транспорта,
-замена контејнера модерним судовима за одвојено сакупљање отпада и
увођење савремене специјализоване опреме за транспорт,
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-оптимизација

учесталости сакупљања и рута у зависности од основне
намене простора, густине становања и броја становника,
-увођење распореда и динамике за сакупљање кабастог комуналног
отпада,
-укључивање у систем поузданог одлагања отпада усвајањем принципа
регионализације,
-санација, и фазна рекултивација бивше депоније и неконтролисаних
сметлишта на подручју плана и непосредног окружења,
-успостављање мониторинга и система контроле стања у области
управљања отпадом.
За подручје Плана, проблем третмана комуналног отпада решаваће се у
складу са Националном стратегијом управљања отпадом, и опредељењем
локалне самоуправе за организовање система за рационално управљање
отпадом. На основу споразума општина Лапово, Баточина, Рача, Велика
Плана и Деспотовац, покренута је иницијатива о изградњи регионалне
комунално – санитарне депоније. Изабрана је локација “Врбак” и
реализација изградње ове депоније је у току.
Такође је потребно предвидети просторе у оквиру радних комплекса
за привремено одлагање течног и чврстог опасног отпада (посебно
избетониран, ограђен и покривен простор, са специјалним контејнерима).
3.2. НКД ЗАШТИЋЕНА ЗАКОНОМ
УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ВАЛОРИЗОВАНИХ НКД
Непокретна културна добра деле се на споменике културе, просторно
културно-историјске целине, археолошка налазишта и знаменита места.
Они су разврстани у три категорије, у зависности од свог значаја: културна
добра, културна добра од великог значаја и културна добра од изузетног
значаја,. Добра која уживају претходну заштиту, по Закону о културним
добрима, имају исти третман као и утврђена културна добра.
На подручју Општине Лапово налазе се, за сада, само валоризовани
објекти. Валоризоване објекте и просторе треба штитити и очувати кроз
планску документацију.
3.2.1. ВАЛОРИЗОВАНИ ОБЈЕКТИ И ПРОСТОРИ
Објекти градитељског наслеђа – профана архитектура
1. Зграда у ул. Његошевој бр.23
2. Зграда у ул. Краља Петра Првог бр. 11
3. Зграда у ул. Краља Петра Првог бр. 14
4. Зграда у ул. Косовских јунака бр.10 - О.Ш. Светозар Марковић
5. Зграда у ул. Ратника солунског фронта бр.1
6. Зграда у ул. Станоја Главаша бр. 48
Објекти градитељског наслеђа – рурална архитектура (народно градитељство)
1. Кућа у ул. Деспота Стефана Лазаревића бр. 20
2. Кућа у ул. Његошевој бр.21
3. Кућа у ул. Први мај бр. 45
4. Кућа у ул. Косовских јунака бр. 3
5. Кућа у ул. Краља Петра 20
6. Кућа у ул. Карађорђевој бр. 225
7. Кућа у ул. Краља Петра Првог 116
8. Окућница, кућа и кош, у ул. Радомира Путника бр. 1
9. Помоћни објекат, качара са подрумом, у ул. Николе
Пашића бр. 1
10. Помоћни објекат, кош и магаза у ул. Карађорђевој бр.
219
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11. Помоћни објекат, подрум и магаза, у ул. Први мај бр. 41
Објекти градитељског наслеђа –сакрална архитектура
1. Црква св.Параскеве
Објекти градитељског наслеђа –индустријска архитектура
1. Железничка станица
2. Стари млин
3. Старa свилара
Археолошки локалитети
1. Железничка станица (антички период) – Лапово
2. Железничка станица (праисторијско насеље) – Лапово
3. Шавац (антички период) – Лапово
4. Шавац (праисторијско насеље старијег гвозденог доба) – Лапово
5. Грабовачки поток (средњи век) – северозападно од Лапова
6. Црквина (средњи век) – Лапово
7. Црквина (средњи век) – Кленовац
8. Црква брвнара (средњи век) – Брзан
9. Старо гробље (хроонолошки недефинисано) – Лапово
10.Ђиновско гробље (средњи век) – Лапово
Спомен бисте и спомен обележја
1. Споменик палим ратницима у Првом светском рату
2. Споменик палим борцима НОБ-а
3. Спомен плоча НОБ-а, на згради поште
4. Спомен плоча на згради железничке станице
Јавни споменици и спомен обележја новијег датума
1. Три спомен плоче на звонику цркве Св. Параскеве,
2. Споменик краљу Александру Карађорђевићу;
3. Споменик Дражи Михајловићу;
4. Спомен плоче на стадиону „ Локоса-а“;
5. Спомен чесма посвећена Првом српском устанку;
Гробља
1. Старо гробље – Горњокрајско ;
2. Старо гробље – Доњокрајско ;
3.2.2.УСЛОВИ ЧУВАЊА, КОРИШЋЕЊА И ЗАШТИТЕ
ГРАДИТЕЉСКОГ
НАСЛЕЂА
За потребе Генералног плана „Лапово 2020“, Завод за заштиту
споменика културе из Крагујевца, извршио је током маја месеца 2009. године
обилазак подручја у захвату ГП-а, ради валоризације, разврставања и
евидентирања градитељског наслеђа.
Намена простора Лапова (у оквиру граница ГП-а) као и изградња у
овом простору, одвијаће се у складу са поставкама и условима заштите
културног наслеђа, потребама, коришћењу земљишта и изграђености
простора.
На територији која је обухваћена Генералним планом „Лапово 2020“
налазе се објекти градитељског наслеђа, од којих поједине треба утврдити за
споменике културе, због архитектонских и историјских вредности које
поседују.
У складу са значајем обавезно је поштовање општих и посебних
услова и мера заштите.
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Услове за предузимање мера заштите и других услова зависно од
категоризације споменика културе, одређује:
- за споменике културе од изузетног значаја, као и за заштићену околину,
Републички завод за заштиту споменика културе (преко Завода у Крагујевцу);
-за споменике културе од великог значаја, остале споменике културе и
културна добра која уживају претходну заштиту, као и за заштићену околину,
Завод за заштиту споменика културе у Крагујевцу.
- за валоризоване објекте и просторе Завод издаје мишљење. Ове објекте
треба штитити и очувати кроз урбанистичке планове, било као појединачне
објекте или као амбијенталне целине.
- за спомен обележја Завод издаје решење, односно мишљење у зависности
да ли се спомен обележје налази на или у заштићеној околини споменика
културе или ван споменика културе.
На бази поменуте документације и валоризације, Завод за заштиту
споменика културе из Крагујевца доставља услове чувања, одржавања и
коришћења валоризованих објеката који се налазе на територији општине
Лапово.
Услови и мере заштите, коришћења и унапређења градитељског
наслеђа, анализом постојећег стања и вредновањем расположивих података,
дефинисани су кроз два режима заштите и коришћења градитељског
наслеђа.
ПРВИ РЕЖИМ ЗАШТИТЕ
Први режим заштите подразумева заштиту објеката, уз опште и
посебне услове чувања, коришћења и заштите, које према мишљењу
установе Заштите треба утврдити за културно добро. За све интервенције на
објектима и њиховој катастарској парцели (јер се она третира као заштићена
околина), на које се примењује први режим заштите, надлежан Завод за
заштиту споменика културе из Крагујевца издаје услове. који се старају, у
сарадњи са корисницима и надлежним општинским органима Лапова, о
чувању, заштити и предузимању мера техничке заштите.
A.1 Објекат градитељског наслеђа –индустријска архитектура
1. Железничка станица
A.2 Објекат градитељског наслеђа –сакрална архитектура
Црква св.Параскеве
а) Општи услови за објекте градитељског наслеђа (валоризоване профане и
сакралне објекте) и њихове заштићене околине:
1. објекти градитељског наслеђа морају чувати свој аутентичан изглед,
оргиналне материјале, конструктивне и декоративне елементе и
функционалне карактеристике објекта;
2. објекти градитељског наслеђа не смеју се оштетити или уништити нити
променити намену без сагласности надлежне службе заштите;
3. власник, односно корисник објекта нема права да раскопава, руши,
преправља, презиђује или врши било какве радове које могу довести до
његовог оштећења или нарушити његова својства.
4. корисник је дужан да врши континуирано текуће одржавање објекта, уз
одржавање аутентичног изгледа који објекти имају.
5. конзерваторско – рестаураторске елаборате који садрже испитивачке
радове, методологију интервенција, начин чувања и презентације
непокретног културног добра израђује установа заштите или друга
овлашћена фирма под условима и стручним надзором службе заштите.
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6. забрањује се грађење објекта трајног или привременог карактера, који
својом архитектуром и габаритом угрожавају споменик културе.
7. комплетно уређење заштићене околине, као и целокупног простора
заштићене околине (најчешће је то цела парцела на којој се објекат
налази), а у складу са прописаним условима службе заштите културних
добара, завода за заштиту природе и других надлежних институција.
пројекти уређења морају да садрже податке и детаље обликовања
слободних зелених површина, поплочања свих стаза и прилаза,
расвете различитог типа, урбаног мобилијара са својеврсном опремом
и др.
8. све итервенције (у ентеријеру и екстеријеру), које би се обављале на
објектима градитељског наслеђа, морају имати услове и сагласности
надлежних завода;
9. корисник објекта је дужан да на време обавештава надлежне службе о
евентуалним оштећењима објекта и његове околине;
ДРУГИ РЕЖИМ ЗАШТИТЕ
Обухвата валоризоване појединачне објекте и спомен обележја.
За валоризоване објекте и просторе, као и за спомен обележја,
Завод за заштиту споменика културе из Крагујевца, издаје
мишљење за радове који би се предузимали. Код валоризованих
објеката надлежни Завод издаје мишљење за све радове на
катастарској парцели на којој се налазе исти (јер се она третира као
заштићена околина).
а. Општи услови који важе за други режим заштите су:








заштита ових објеката и целина састоји се у очувању, пре свега
валоризованих вредности објеката и целина, аутентичне
орнаментике, атика, ограда, кровних равни и другим
архитектонским детаљима;
могућа је реконструкција, надградња и доградња појединих
објеката, у зависности од окружења, као и изградња нових на
парцели валоризованих објеката, јасно диференцирана (али са
уважавањем препознатљивог ритма отвора). За сваки
појединачни валоризован објекат Завод ће издати конкретне
услове;
сви објекти, без разлике на степен интервенције, не смеју да имају
калкан према улици, као ни висећи олук (олуци треба да буду
лежећи, односно скривени). На кровним равнима према улици
нису дозвољене ″кровне баџе″. Осветљење је могуће решавати
преко кровних прозора (у равни крова) или на неки други начин;
фасадне обраде морају да буду трајне, бојене већ заступљеним
бојама, у два или више тона изведених из исте боје, са трајно
обрађеним соклама (племенити малтери, облоге од природних
мтеријала и сл.). Прозори и остали отвори треба да буду
решавани на начин као код објеката код којих се чува аутентично
стање (најчешће су то оригинални портали и украшени прозори од
дрвета);
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Α.

УСЛОВИ
ЧУВАЊА,
ОДРЖАВАЊА
И
КОРИШЋЕЊА
ЛОКАЛИТЕТА СА АРХЕОЛОШКИМ САДРЖАЈЕМ
Територија општине Лапово до сада није археолошки систематски
рекогносцирана. Спорадична рекогносцирања обављана у дужем
временском периоду од педесетих година 20 века до данас. Регистровано
је десет локалитета са археолошким садржајем. Број археолошких
налаишта без сваке сумње није коначан, с обзиром да се
територије
општине Лапово налази на природној саобраћајници која је од
праистиорије до средњег века спајала средњу Европу са Блиским истоком,
и да се вероватно налазила налазила у близини античког пута пута
Horeum Mrgi - Mons Aureus ( 3 – 4век )
У циљу реалног сагледавања броја археолошких налазишта из различитих
временских перода неопходно у што скоријем времену организовати и
реалзовати систематска археолошка рекогносцирања.
Локалитети са археолошким садржајем:
Железничка станица ( антички период ) – Лапово
Железничка станица ( праисторијско насеље ) - Лапово
Шавац ( антички период ) - Лапово
Шавац ( праистирујско насеље старијег гвозденог доба ) –
Лапово
5. Грабовачки поток ( средњи век ) - северозападно од Лапова
6. Црквина ( средњи век ) – Лапово
7. Црквина ( средњи век ) – Кленовац
8. Црква брвнара ( средњи век ) – Брзан
9. Старо гробље ( хронолошки недефинисано ) – Лапово
10. Џидовско гробље ( средњи век ) - Лапово
1.
2.
3.
4.

Основне мере заштите локалитета са археолошким садржајем
1. при пројектовању и изградњи појединачних инфраструктурних
система, инвеститор је дужан да прибави претходне услове од
Завода за заштиту споменика културе Крагујевац
2. ако се при иградњи појединачних инфраструктурних система не
могу заобићи
3. непокретна културна добра неопходно је обавити стручну
опсервацију локалитета и обавити претходна истраживања,
4. инвеститор је дужан да обезбеди материјална средства за
претходнa археолошка истраживања,
5. пре започињања радова инвеститор је дужан да склопи уговор са
Заводом за заштиту споменика културе Крагујевац,
6. до утврђивања мера техничке заштите постојећих непокретних
културних добара и њихове околине не смеју се вршити
активности изградње и уређења непосредне околине без
претходно прибављение сагласности завода за заштиту
споменика културе Кргујевац
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7. ако се у току земљаних радова наиђе на археолошко налазиште
или предмет,извођач је дужан да без одлагања прекине радове и
обавести Завод за заштиту споменика културе Крагујевац, као и
да предузме неопходне мере заштите да се налаз не уништи или
оштети
8. при изградњи и експлоатацији простора: заштита, презентација и
укључење у туристичку понуду културних добара, инвеститор је
дужан да прибави услове и мишљење Завод за заштиту споеика
културе Крагујевац
9. у случају открића значајних остатака непокретног културног
добра, инвеститор је дужан да предвиди дислокацију налаза
10. за избор локација позајмишта или депонија, примењиваће се
исти услови као и за археолошка налазишта на простору
Генералног урбанистичког плана ,
11. инвеститор је дужан да угради наведене услове у Пројекат
Генералног урбанистичког плана
3.2.3.УСЛОВИ ЧУВАЊА И ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА НАРОДНОГ
ГРАДИТЕЉСТВА
На подручју Генералног плана општине Лапово заступљеност
објеката народног градитељства је веома мала и различита. Процес
урбанизације града условио је убрзани развој и потиснуо аутентичне
архитектонске облике, објекти су разуђени па можемо константовати да
нема услова за њихову амбијенталну заштиту (нема груписаних структура),
већ се исти морају штитити појединачно.
Стање:
Објекти народног градитељства углавном су ван функције и угушени
новоградњом
1. лоша инфраструктура и комунална опремљеност
2. непрепознавање вредности објеката традиционалне архитектуре
и интереса за њихово очување
3. недостатак механизама финансирања реконструкције објеката
народног градитељства
4. проблем ревитализације реконструисаних објеката
Мере:
1. развијање свести локалног становништва о потреби очувања
објеката народног градитељства путем едукативних програма
2. укључивање објеката народног градитељства у туристички
програм подручја
3. развијање туризма
4. изградња инфраструктуре, комунално опремање
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3.2.4.УСЛОВИ ЧУВАЊА И ОДРЖАВАЊА ГРОБАЉА:
1. предвидети израду посебне Студије за свако гробље
појединачно;
2. није дозвољено измештање или уклањање споменика или
спомен табли, без претходно прибављеног мишљења надлежног
Завода.
3.2.5.УСЛОВИ ЧУВАЊА И ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ СПОМЕНИКА, СПОМЕН
БИСТА И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА:
1. пре извођења било каквих интервенција потребно је прибавити
услове и сагласности надлежног завода за заштиту споменика
културе у Крагујевцу;
2. сви предвиђени радови који се изводе са јавним споменицима и
спомен обележјима (спомен бисте и спомен плоче) и њиховој
непосредној близини не смеју угрозити њихов аутентични изглед;
3. неопходно је ажурно пратити стање свих спомен обележја уз
обавезно текуће одржавање;
4. обезбедити посебну расвету (према могућностма) за свако
поједимачно спомен обележје;
За валоризоване објекте народног градитељства као и за спомен
обележја, Завод за заштиту споменика културе из Крагујевца, издаје
мишљење за радове који би се предузимали. Код валоризованих
објеката надлежни Завод издаје мишљење за све радове на
катастарској парцели на којој се налазе исти (јер се она третира као
заштићена околина).
3.2.6.УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ
Урбанистичке мере заштите огледају се у адекватној валоризацији и
третману вредности просторних целина, кроз дефинисање зона заштите
чија се основна вредност састоји у збиру појединачних вредности
заштићених и евидентираних објеката и целина, амбијенталних вредности
и кроз које се прописује начин уређења и изградње уз усаглашавање са
постојећим НКД уз примену принципа активне заштите.

61

3.3. ЗАШТИТА
РАЗАРАЊА

ОД

ЕЛЕМЕНТАРНИХ

НЕПОГОДА

И

РАТНИХ

ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
Под елементарним непогодама подразумевају се све непогоде које настају
деловањем природних сила:
- поплава
- пожара
- земљотреса
- клизишта
-акциденти
и друге појаве које, својим деловањем, могу да угрозе животе
становништва и нанесу материјалну штету већег обима.
Заштита од елементарних непогода регулисана је Законом о заштити
од елементарних и других већих непогода (Сл. гл. СРС бр. 20/77).
3.3.1. ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА
На основу законских одредби, Скупштина општине је дужна да доноси
средњорочне и годишње планове одбране од поплава (општи и
оперативни). Ови планови регулишу надлежности и институције у
ванредним ситуацијама. На основу ових планова ради се техничка
документација за одбрану од поплава (Сл. гласник СРС 47/83) и извођачки
пројекти.
У циљу заштите од поплава регулационим радовима предвиђена је
адекватна заштита насеља надвишењем насипа поред Велике Мораве,
Лепенице и Раче.
Меродавна вода за димензионисање регулисаних корита водотока треба
да је стогодишња велика вода.
3.3.2.ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
Заштита од пожара регулисана је Законом о заштити од пожара (Сл.
гл. РС бр. 37/88) и Правилником о противпожарној заштити из 1995.
године. Превентивне мере заштите подразумевају мере у циљу
спречавања настанка пожара, а мере за сузбијање пожара примењују се у
случајевима када пожар настане.
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1. Превентивне мере су:
• спровођење законских прописа којима је обезбеђено учешће службе
противпожарне заштите у изради урбанистичке и пројектне
документације, кроз давање услова и сагласности.
• Израда одговарајуће документације-плана заштите од пожара.
2. Мере за сузбијање пожара подразумевају брзу и квалитетну
интервенцију а то се постиже функционисањем ватрогасне службе.
Ватрогасна станица планирана је на новој локацији у ПЦ3 у УЦ 3.10 у
непосредном окружењу радних зонаа а у близини петље у центру насеља
која
омогућава
повезивање
везе
са
градском
магистралном
саобраћајницом .Детаљна локација комплекса Ватрогасне станице биће
обрађена кроз ПДР за ту целину.
3.3.3. ЗАШТИТА ОД ЗЕМЉОТРЕСА
У циљу заштите од земљотреса, уграђевинарству се данас
примењују 4 правилника о сеизмичним дејствима на конструкције:
1. Правилник о привременим техничким прописима за грађење у
сеизмичким подручјима (Сл. лист СФРЈ 39/87) - не важи за објекте
високоградње.
2. Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката
високоградње у сеизмичким подручјима (Сл. лист СФРЈ бр. 31/81; 49/82,
29/83; 52/90)
3. Правилник о техничким нормативима за санацију, ојачање и
реконструкцију објеката високоградње оштећених земљотресом и за
реконструкцију и ревитализацију објеката високоградње (Сл. лист СФРЈ
52/85).
4. Правилник о техничким нормативима за пројектовање и прорачун
инжињерских објеката у сеизмичким подручјима (1986.) нацрт.
3.3.4.ЗАШТИТА ОД КЛИЗИШТА
За потребе израде Генералног плана Лапово није рађен Елаборат о
инжењерско геолошким карактеристикама терена.
Код разраде Генералног плана, тј за потребе планова детаљне
регулације потребно је вршити геолошка истраживања за овај ниво
планске документације. Код већих инвестиционих радова неопходно је
извршити детаљнија истраживања са аспекта микросеизмике и
инжењерске геологије.
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3.3.5. ЗАШТИТА ОД АКЦИДЕНАТА
Акциденти (удеси) подразумевају нарушавање еколошке равнотеже
животне средине, услед неконтролисаног емитовања описних материја,
приликом хаварија, експлозија и сл. на објектима-потенцијалним
загађивачима.
Стање заштите од акцидената заснива се на примени одређених
законских прописа и правилника, приликом израде урбанистичке
документације
и
издавања
урбанистичко-техничких
услова
за
инвестиционе објекте.
- Закона о заштити животне средине
- Правилника о анализи утицаја објеката односно радова на животну
средину
- Процене ризика.
Инвестиционо-технички програми морају да садрже техничкотехнолошка решења за спречавање загађивања животне средине.
У циљу побољшања заштите од акцидената потребна је израда
мапе хазарда за територију ГП-а Лапово.
3.3.6. ЗАШТИТА ОД ОПАСНОСТИ У РАТУ
Дугорочном концепцијом уређења и организације простора и грађења
насеља Лапово, обухваћени су и испоштовани захтеви Министарства
одбране - послова цивилне заштите на подручју општине Лапово, и
уграђени у предложена решења:
На подручју ГП-а не постоје и не планирају се комплекси војске
Србије
• код издавања одобрења за градњу поштовати све законске
прописе везане за планирање и изградњу склоништа
• планирана улична мрежа и регулационе ширине основних
саобраћајних праваца омогућавају несметано функционисање
цивилне заштите у случају опасности од ратних разарања.
Кроз израду регулационих планова дефинисаће се
регулационе ширине свих прилазних саобраћајница.
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ЧЕТВРТИ ДЕО
4. ПРАВИЛА, УСЛОВИ И ОГРАНИЧЕЊА ГРАЂЕЊА ДЕЛОВА
НАСЕЉА ПО ЦЕЛИНАМА
ОПШТА ПРАВИЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА
У складу са важећим Законом о планирању и изградњи, СПРОВОЂЕЊЕ
ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ЛАПОВО 2020. вршиће се:

I /

НОВИМ УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОВИМА (планови детаљне
регулације) на основу ГП ЛАПОВО 2020. Израда ових регулационих
планова вршиће се на основу ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, ПРАВИЛА И УСЛОВА
ЗАШТИТЕ и ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА .
Етапност реализације дефинисаће се средњорочним плановима и
годишњим програмима. Разрада урбанистичким пројектима дефинисаће се
регулационим плановима, а обавезна је за јавне објекте од општег
интереса.
У зонама у којима се спровођење врши на основу израде нових
урбанистичких планова, у периоду до доношења нових урбанистичких
планова спровођење је могуће вршити директно на основу Генералног
плана, уколико је одређена локација уређена и регулисана, а захтева
доградњу, надградњу , нову изградњу или комплетирање локације
објектима пратеће инфраструктуре. Уколико се ради о сложенијој
планираној градњи (вишепородични стамбени објекти, бензинске станице
и други сложенији пословни објекти,који захтевају посебне услове),
неопходна
је
израда
урбанистичког
пројекта(која
подразумева
дефинисање границе урбанистичког пројекта најмање на нивоу
грађевинског блока ).

II / НА ОСНОВУ ПОСТОЈЕЋЕ УРБАНИСТИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
(регулациони планови, детаљни урбанистички планови, планови
парцелације, урбанистички пројекти) која није у супротности са правилима
Генералног плана Лапово 2020. и са важећим Законом о планирању и
изградњи (у целини или делимично) и која је, одговарајућим одлукама СО
Лапово , проглашена важећом у року од 6 месеци од дана усвајања
Закона.
4.I ОПШТА И ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
За подручја која нису покривена детаљном урбанистичком
документацијом предвиђена је израда нових урбанистичких планова као
вид разраде Генералног плана, у складу са важећом законском
регулативом, према следећим правилима:
4.1.ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
•Израда регулационих планова, њихов садржај и процедура доношења,
морају бити у складу са важећим Законом о планирању и изградњи и
подзаконским актима. Регулациони планови треба да обухвате целину
(блок) која има дефинисан карактер и да обезбеде континуитет и
надградњу насеља као целине и очување његових специфичних
вредних карактеристика.
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•У току реализације ГП-а препоручује израда одговарајућих студија и
одговарајуће техничке документације:
Просторним планом подручја инфрструктурног коридора аутопута Е75,деоница Београд Ниш(Сл.гласник РС бр.69/03),утврђене су потребне
површине за коридоре инфрструктурних система,као и режим коришћења
и правила уређивања заштитних појаса инфраструктурних система и то :
-непосредном појасу заштите –успоставља се режим строго контролисаног
коришћења простора ,којим се у начелу не дозвољава изградња нових и
реконструкција постојећих објеката,изузев оних који су у функцији
аутопута,пруге и гасовода(трасе ,објекти идр.)
-ширем појасу заштите-режим контролисаног коришћења простора,којим
се дозвољава развој постојећих и нових активности ,које нису у колизији са
функционалним и техничким захтевима постојећих и планираних
магистралних инфраструктурних система
Због сложености недовољне прецизности или провере података који се
односе на геолошка истраживања, неопходно је пре или у току разраде
планова РП урадити :
•испитивање и оцену стабилности терена (могућности и
начини уређења и изградње)
•истраживање подземних вода
програм сталног опажања и праћења природних и техногених
појава на подручју предвиђеном за планирање путем израде
ПДР-а.
Израду
наведене
документације
треба
поверити
верификованим стручним предузећима, у свему према Закону о
геолошким истраживањима;
Приликом израде урбанистичке документације, за зоне које су у
коридору далековода, поштовати услове надлежне електродистрибуције.
У зони заштитог појаса железничке пруге (односно у појасу 25м од
ограде пруге) могу се уз прибављање потребних сагласност градити
стамбени, пословни и помоћни објекти под условом да су ови објекти у
сагласности са урбанистичким планом (Закон о железници, Сл. гласник
Републике Србије бр. 38/91).
Код израде урбанистичке документације, у зонама градитељског
наслеђа или природних добара, за утврђена културна добра и добра која
уживају претходну заштиту обавезно је учешће као и услови и сагласности
надлежног Завода за заштиту споменика културе.Уколико се, приликом
извођења грађевинских радова на територији Генералног плана, наиђе на
остатке материјалне културе, обавезно је обавестити надлежни Завод за
заштиту споменика културе.
Динамика развоја насеља у простору утврђује се на основу
средњорочних и годишњих планова и програма уређења простора и
земљишта. Овом динамиком утврђују се и приоритети израде
регулационих планова или друге урбанистичке документације дефинисане
овим ГП-ом за његову разраду, као и приоритети у реализацији
појединачних урбанистичких целина;
Све постојеће урбанистичке планове и општинске Одлуке треба
усагласити са овим ГП - ом или урадити нове према условима из овог ГПа.
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Приоритети у реализацији и спровођењу
У веома сложеним околностима интензивног развоја неопходнос је
приступити спровођењу Генералног плана са приоритетима за реализацију
по следећим категоријама:
Јавне функције - интереси
1.Извориште воде (обезбеђење снабдевања насеља водом)
Подразумева приоритетно решавање питања снабдевања града пијаћом
водом и одвођења отпадних вода(Студија истраживања урађена после
формирања Радне Зоне 1 )
2.Инфрструктура –саобраћајнице и инфрструктурни системи
Саобраћајнице које су примарне за развој нових радних зона
Путни правац ка Свилајнцу
Саобраћајнице уз коридор Х
Обилазница – радијални функционални ток развоја насеља као потреба
за развојем туристичких потенцијала насеља
3.Подизање еколошког функционалног нивоа са посебним односом према
успостављању адекватних услова за одрживи развој индустријски
опредељеног урбаног развоја насеља.
Екологија представља веома јасан приоритет у главним смерницама
развоја у складу са опредељеним правцима развоја насеља ,па се узу
подизање еколошког нивоа свести грађана мора ићи ка унапређењу
развоја насеља по питању квалитета животне средине којем се приступа
од самом примарног нивоа урбане хигијене до веома сложених система
који су у реализацији или се њихова реализација планира
(Депоније,Систем за пречишћавање отпадних вода)
4.Развој
система
локалних-реонских
центара
и
успостављање
функционалног нивоа као места окупљања и будућег интензивног развоја
насеља ван насељског центра.
Остале функције - интереси
1.Израда ПДР радних зона у складу са програмима усаглашеним и
дефинисаним од стране локалне самоуправе и потенцијалних инвеститора
.
2.Стамбена стратегија развоја
насеља у околностима интензивног
привредног развоја развоја
Израда потребне планске документације подразумева иницијативе за
израде планске докуменатације којима претходе тематске Студије у складу
са наведеним приоритетима развоја насеља.

67

4.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА И ЦЕЛИНАМА
4.2.1 ЈАВНИ ОБЈЕКТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА
КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ
Планираним садржајима степен комуналне опремљености биће
подигнут на виши ниво.
4.2.1.ГРОБЉА
На подручју ГП-а постоје две локације гробља које су планом
предвиђене за проширење:
Локација
17.Гробље "Доњокрајско"
Гробље
"Горњокрајско"
УКУПНО

Постојећа
површина
2.30ха
2.40ха

Планирана
површина
2.88ха
3.8ха

4.70ха

6.68ха

Гробље"Горњокрајско " – северозападно од насељског центра,
Гробље"Доњокрајско " – западно од центра
Са укупном површином од 6.68ха, обезбеђује се 4.7м2 /становнику
(норматив 4 m2/становнику).
Правила уређења морају бити у складу са нормативима савременог
опремања гробља, поштујући мере заштите животне средине.
Услови уређења су следећи:
−опремити гробља недостајућим и потребним пратећим садржајима,
−организацију површина предвиђених за проширење уређивати према
планском акту и пратећој документацији поштујући еколошко-санитарне
услове,
−планско уређење гробља: комуникација, гробних места, зеленила,
партерних садржаја, мора бити на захтеваном нивоу, да задовољи
санитарно хигијенске, декоративно естетске, психолошко седативне и
пиететске захтеве,
−зеленило прилагодити намени: зимзелене и листопадне саднице
пирамидалних и жалосних форми,
−обезбедити заштитну зону (појас) према зони становања, подизањем
зеленила ( жива ограда, појас декоративног дрвећа ),
−дозвољени пратећи садржаји су: централна капела, управа и
администрација, продаја цвећа и свећа,
−обезбедити простор за паркирање.
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4.2.2.ПИЈАЦЕ
КОМУНАЛНА ЗОНА ЦЕНТАР ПЦ3 УЦ 3.05
Систем пијаца на подручју плана чине:
-зелена пијаца
-сточна
-кванташка
-бувља пијаца
Зелена пијаца
Постојећа пијаца у градском центру, површине 0,20ха, задржава се на
постојећој локацији уз повећање капацитета кроз изградњу објекта пијаце
на постојећој локацији. У оквиру локалних центара предвидети реонске
пијаце, реализацију вршити уз поштовање санитарно - хигијенских и
услова еколошке заштите, као и других услова Законом предвиђених за
ове намене.
Услови за уређење зелене пијаце су:
-уређење и опремање локације ускладити са могућношћу вишенаменског
коришћења и трансформације на виши ниво снабдевања;
КОМУНАЛНЕ ЗОНЕ
У захвату плана планирана је једна комунална зона:
-Комунална зона ''Центар''површине 8ха.
У оквиру ове зоне налазе се сточна пијаца и ветеринарска станица,
кванташка пијаца и шарена пијаца.
Сточна пијаца са ветеринарском станицом – локација се налази у оквиру
планиране комуналне зоне''Центар'' на површини од 2ха.
Уређење ове локације ускладити са Законом прописаним условима.
−основна (обавезни садржаји) опремљеност представља I фазу
реализације и чини је уређени плато, обезбеђена комунална
инфраструктура, ограђен простор, вага, ветеринарска служба, уз
примену прописаних санитарних и еколошких услова,
−потпуна опремљеност подразумева објекте и садржаје савремене
сточне пијаце.
Кванташка пијаца – Начин уређења и опремања ове локацији спроводити
фазно (кванташка пијаца – дистрибутивни центар за снабдевање).
Капацитети зоне одговарају потребама становника. Неопходно је уређење
и одржавање ове локације ускладити са Законом прописаним условима на
површини од око 5ха.
Шарена пијаца – заузима површину од око 1ха и налази се у склопу
планиране комуналне зоне „Центар“. Уређење ове површине вршиће се уз
поштовање санитарно-хигијенских и услова еколошке заштите као и других
услова Законом предвиђених за ове намене.
Проверу капацитета и потреба вршити кроз израду Програма за израду
ПДР Комуналне зоне на основу којег извршити приступ изради ПДР
Комуналне зоне.

69

4.2.3.Ватрогасни дом – планиран у оквиру индустријске зоне.
Услови за уређење ове локације, уз поштовање технолошких и
организационих захтева, су:
• безбедна евакуација потенцијално зауљених вода са
технолошких платоа, из радионица за одржавање возила и
других потенцијалних извора загађивања, уз обавезан
третман пре упуштања у колектор,
• дозвољене пратеће услуге: одржавање возила (аутосервиси и
перионице).
4.2.4.ДЕПОНИЈА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
На основу споразума општина Лапово, Баточина, Рача, Велика Плана
и Деспотовац, на подручју Генералног плана Лапово, у периферном
североисточном делу, изрграђена је санитарна депонија комуналног
отпада “Врбак”, на површини од око 22,00ха. Депонија је регионалног
карактера, односно заједничка за све наведене општине.
4.2.5.ОПАСАН ОТПАД
На територији Лапова, депонија оваквог врста отпада не постоји. У
захвату плана нису регистрована предузећа која се баве прикупљањем,
складиштењем и третманом ове врсте отпада. Како не би дошло до
еколошког ризика, неопходно је у складу са Законским прописима
резервисати
простор у оквиру радних комплекса на коме ће се
депоновати опасан отпад пре уступања трајном кориснику.
Услови за уређење локације за складиштење опасног отпада:
- Локацију опремити неопходним садржајима – инсталацијама, судовима и
сорбентима, како би се максимално смањио и ограничио ризик по
животну средину.
Укупна површина свих зона предвиђених за комуналне делатности у зони
захвата плана износи око 32ха.
4.2.6.СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
Развој спорта, активне и организоване рекреације подразумева
мрежу
спортских терена различитог ранга који функционално и садржајно
задовољавају потребе свих категорија становника.
Спортско рекреативне површине на подручју ГП-а категорисане су на
следећи начин:
−градски спортски центар
−локални спортско рекреативни центри
−блоковска игралишта
−рекреативни садржаји на води
−аква парк
−плажа „Морава“
−акумулација на Казанском потоку у оквиру туристичког центра
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4.2.7.ГРАДСКИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР – површина захвата износи око
1.6ха.
Градски центар је постојећа локација са изразито повољним положајем, у
центру насеља у чијем захвату се налази и базен. Спортски центар је
намењен за бављење спортом и рекреацијом наменски и за становништво
свих узраста. Капацитети центра су адекватни развоју насеља, уз потребу
адаптације и реконструкције.
Услови за уређење су:
-Дозвољена је изградња објеката спортске и пратеће услужне наменепратећих објеката за помоћне и клубске просторије и мање угоститељске
садржаје
-неопходно је побољшати ниво опремљености зоне увођењем нових
атрактивних садржаја и адекватним зеленилом,
-озелењавање овог простора урадити на основу плана пејзажног
уређења,
- пешачким комуникацијама повезати спортску зону са окружењем,
- постојеће садржаје подићи на виши степен уређења,
- функционално озелењавање уз границу комплекса од широколисних
врста густих и ниских круна;
4.2.8.ЛОКАЛНИ ЦЕНТРИ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ
-површина резервисана за спорт у оквиру локалних центараč0.6-0.8ха
Локални центри су планирани у оквиру локалних центара и улога им је да
обезбеђују рекреативне површине становништву из непосредног
окружења. У оквиру школских комплекса постоје терени за мале спортове
и спортске сале које су у функцији спортских активности школске
популације, али се користе и за рекреацију становништва.
Услови за уређење ових површина:
Садржаји локалних центара су:
- терени за мале спортове и рекреацију и специфични садржаји,
- простори за пасивну рекреацију деце, пратећи садржаји и зеленило
4.2.9.БЛОКОВСКА ИГРАЛИШТА
Правила се односе искључиво на Густине А и Густине Б док се у густинама
Ц рекреативни простори обезбеђују у оквиру индивидуалних парцела .
Правила за изградњу блоковских рекреативних простора
Блоковске просторе за игру деце решавати у складу са минималним
стандардима и правилима која се формирају на основу добних група и
могу се сврстати као рекреативни простори за категорију деце од
Категорија 1 (1-3 године у пратњи одраслих)
Категорија 2 (3-7 година)
Категорија 3 (7-14 година)
Дистанце у времену потребном за одлазак до рекреативних простора
Категорија 1 Максимална дистанца за пешачење 1минут
Категорија 2 Максимална дистанца за пешачење 3-5мин
Категорија 3 Максимална дистанца за пешачење 5-10мин

71

Дистанце у метрима потребном за одлазак до рекреативних простора
Категорија 1 Максимална дистанца од места становања-објекта до 50100м
Категорија 2 Максимална дистанца од места становања-објекта за
пешачење до 100-200 м
Категорија 3 Максимална дистанца од места становања-објекта за
пешачење до 200-500 м
Карактеристике простора
Категорија 1 Минимална опрема адекватна деци тог узраста уз обавезни
пратећи мобилијар клупе расвету и зеленило
Категорија 2 Опрема за децу предшколског узраста , са најмање 5
различитих типова рекреативне опреме и пратећим мобилијаром клупама
расветом и зеленило
Категорија 3 Опрема за децу предшколског узраста , са најмање 8
различитих типова рекреативне опреме и пратећим мобилијаром клупама
расветом и зеленилом
4.2.10.СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ САДРЖАЈИ ВЕЗАНИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ВОДЕ
То су нове планиране зоне рекреације у радијалном функционалном
прстену у оквиру Урбанистичке целине 1 Липар Казан и чини их :
- акумулација на Казанском потоку у оквиру туристичког центра и
- аквапарк.
У источном делу плана, у оквиру Урбанистичке целине 1 Морава,
планирана је Плажа „Морава“,површина ове зоне је 12ха
Услови за уређење ових зона:
-водене површине интегрисати и на одрживи начин укључити за
спортско-рекреативне намене,
-предвиђене садржаје дуж дела реке реализовати према
водопривредним условима уз максимално поштовање природног
форланда водотока и свих мера заштите; дозвољена је изградња
отворених спортских терена (одбојка, мини голф) и пратећих садржаја
спорта.Неопходно је зону инфраструктурно и санитарно опремити и
озеленити заштитним и декоративним зеленилом. Обавеза је реку
инкорпорирати у садржај зоне – отворен видик, пешачка стаза до реке и
сл.
-простор око језера уредити као вишенаменски простор са разноврсним
садржајима за бављење спортом и рекреацијом,
-обавезна је разрада свих садржаја кроз Програме за израду планских и
пројектних документација ,ПДР уколико је у питању успостаљање јавног
интереса у односу на саобраћајнице у захвату и непосреденом
окружењу док се за све остале случајеве раде Програми за израду УП )
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4.3.МРЕЖА И ОБЈЕКТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.3.1.Друмски саобраћај
Основни задатак планираног система уличне мреже је да прихвати и
квалитетно опслужи локални саобраћај и то пре свега са сврхом станпосао и да обезбеди увођење даљинског саобраћаја на најважнијим
улазно-излазним правцима.
И у планском периоду најважнију друмску саобраћајницу на
посматраном подручју представљаће аутопут Е-75 Београд-Ниш чија ће
приступачност бити побољшана изградњом нове петље "Марковац" (према
ПППИК аутопута Е-75, деоница Београд-Ниш) која ће преузети функцију
постојеће петље "Марковац", која ће, по изградњи нове петље, на
стационажи постојеће, остати денивелисани укрштај (надвожњак).
Деоница држљвног пута I реда М-4 са северне стране тангира подручје
плана.
Значајни радијални улични правци задржавају постојећи положај и
функцију основних улазно-излазних праваца са основном оријентацијом
север-југ. Поред тога од важнијих саобраћајница на уличној мрежи
планиран је полукружни прстен са западне стране регионалног пута
(државног пута II реда), који има функцију обједињавања и дистрибуције
саобраћаја од планираних комплекса ка саобраћајницама вишег ранга.
Такође, планиране су и саобраћајнице са источне и западне стране
аутопута са основном функцијом повезивања планираних радних зона са
уличном мрежом и саобраћајницама вишег ранга.
Основну уличну мрежу намењену локалном саобраћају чине градске
саобраћајнице и сабирне саобраћајнице.
Градске саобраћајнице су намењене средњим и дугим
унутарнасељским кретањима, повезују сабирне саобраћајнице са
саобраћајницама вишег ранга као и удаљене зоне са градским центром и
осталим садржајима при чему опслужују највећи део локалног саобраћаја
и омогућавају непосредну везу са суседним местима.
Сабирне саобраћајнице представљају значајније саобраћајнице
нижег ранга са основном функцијом прикупљања и дистрибуције локалних
кретања.
Укрштања друмских саобраћајница и железничких пруга планирана
су као денивелисана.
4.3.2.Јавни путнички превоз
Системом јавног превоза путника значајан део становништва реализује
једну од основних потреба - потребу за кретањем, а за одређени део
становништва представља и једини облик реализације њихових оссновних
потреба.
Као последица опадајућег тренда привредних активности у
протеклом периоду дошло је до смањења учешћа јавног превоза путника у
укупном броју механизованих кретања.
Развој система јавног превоза базираће се на аутобуском
саобраћају, при чему је потребно унапредити све параметре квалитета
јавног превоза путника зашта је потребно спровести посебно саобраћајно
истраживање.
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4.3.3.Стационарни саобраћај
У централној зони Лапова укупни захтеви за паркирањем надмашују
расположиве капацитете што има негативне последице на безбедност и
проточност динамичког саобраћаја као и на капацитет и безбедност
пешачког и бициклистичког саобраћаја.
Ублажавање проблема стационарног саобраћаја подразумева:
организацију централне зоне као зоне са посебним режимом саобраћаја и
лимитираним
трајањем
паркирања,
организацију
вануличних
паркиралишта са развијеним системом тарифа и контролом њиховог
коришћења, успостављање квалитетног јавног превоза и стимулисања
развоја пешачког и бициклистичког саобраћаја.
Поред наведених мера неопходно је приликом изградње нових и
реконструкције постојећих објеката у зависности од намене објеката
(стамбени, спортски, пословни...) и величине објекта (броја станова,
запослених, посетилаца...) условити изградњу одговарајућег броја паркинг
места.
У зонама индивидуалног становања за стационирање возила
планира се паркирање у објектима или на парцели.
За подручја радних зона неопходно је предвидети паркинг просторе
за теретна возила и путничке аутомобиле, а у зависности од капацитета
зоне (броја запослених, величине изграђеног простора).
4.3.4.Железнички саобраћај
У погледу железничког саобраћаја на подручју плана предвиђено је
задржавање, реконструкција и модернизација постојеће двоколосечне
електрифициране железничке пруге Београд-Ниш-државна граница са
побољшањем елемената трасе
за брзине до 160km/h. Такође, на
наведеној прузи планира се и задржавање свих постојећих службених
места.
За железничку пругу Лапово-Крагујевац-Краљево планирана је
изградња другог колосека и електрификација пруге са побољшањем
елемената трасе за брзине до 160km/h (према Просторном плану
Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр.13/96 и према
условима ЈП Железнице Србије).
На значајнијим попречним везама између источног и западног дела
насеља планирана су денивелисана укрштања друмских саобраћајница са
железничком пругом Београд-Ниш.
Такође на позицији централне зоне насеља планирана је и
денивелисана пешачка комуникација у продужетку улице Његошеве.
Кроз разраду генералног плана путем израде ПДР за подручје радне
зоне северно од централне зоне насеља (на делу радне зоне између
аутопута Београд-Ниш и железничке пруге Београд-Ниш) потребно је
преиспитати, а у зависности од потреба инвеститора, могућност
повезивања радне зоне индустријским колосеком на железничку мрежу.
4.3.5.Водни саобраћај
Просторним планом подручја инфраструктурног коридора аутопута
Е-75 дат је положај потенцијалног пловног коридора Велике Мораве са
оријентационим положајем брана, тако да ће развој овог програма и
водног саобраћаја на посматраном подручју зависити од развојних
програма Републике Србије.
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4.3.6.Саобраћајни објекти
Аутобуска станица
Аутобуска станица у Лапову задржава постојећу локацију као
повољну, јер се налази у непосредној близини централне зоне
Намена аутобуске станице остеје непромењена (путнички терминал
за приградски и међуградски саобраћај).
ТИР база
На аутопуту Е-75 Београд-Ниш у зони петље на укрштају са
аутопутом према Крагујевцу планирана је ТИР база са основном
функцијом смештаја и сервисирања теретних возила.
У саставу ТИР базе налазиће се паркинг простор за 115 теретних
возила, пет сервиса за теретна возила, станица за снабдевање горивом,
хотел са 60 лежајева, ресторани, банка, служба шпедиције.
Железничка станица
На подручју Лапова у планском периоду задржавају се постојећа слуžбена
места:
10.''Лапово Ранжирна'' станица са преовлађујућом функцијом
маневарског ранжирања теретних возила
11.''Лапово Варош'' распутница, намењена путничком саобраћају
''Лапово'' као првенствено путничка станица са функцијом превоза робе и
одржавања капацитета интерног карактера.
4.4.МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.4.1.ВОДОВОД
Правила за изградњу нових и реконструкцију постојећих водоводних
линија
Трасе планираних магистралних цевовода и водоводних линија водити
постојећим и планираним саобраћајницама и по потреби зеленим
површинама.
Димензије нових водоводних линија одредити на основу хидрауличког
прорачуна узимајући у обзир и потребну количину воде за гашење пожара
како се то противпожарним прописима захтева. Специфична потрошња
воде је 600 л/ст/дан и коефицијенти неравномерности 1,4 и 1,6 за градска
насеља, односно 400 л/ст/дан и коефицијенти неравномерности 1,6 и 2,0
за сеоска насеља. Минималан пречник цеви за градска насеља је је 100
мм. На водоводним линијама предвидети потребан број противпожарних
хидраната, на максималном размаку од 80 м за индустријске зоне, односно
150 м за стамбене зоне. Препоручује се уградња надземних
противпожарних хидраната.
Минимална дубина укопавања разводних водоводних линија је 1,2 м
а магистралних цевовода 1,8 м.
Новопројектоване објекте прикључити на постојеће и планиране
водоводне линије.
Техничке услове и начин прикључења новопројектованих водоводних
линија као и прикључење појединих објеката одређује надлежна
комунална организација.
Водоводне линије затварати у прстен што омогућује сигурнији и бољи
начин водоснабдевања.
Код изградње нових водоводних линија предвидети довољан број
затварача и фазонских комада ради исправног функционисања мреже.
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Реконструкцију разводне мреже радити по постојећој траси како би се
оставио простор у профилу за друге инсталације и избегли додатни
трошкови око израде прикључака.
Правила за изградњу фекалне канализације
Трасе фекалних колектора и сабирне канализационе мреже водити
постојећим и планираним саобраћајницама и по потреби зеленим
површинама.
Димензије нове фекалне канализације одредити на основу
хидрауличког прорачуна, узимајући у обзир комплетно сливно подручје.
Уколико се прорачуном добије мањи пречник од ф 200 мм, усвојити ф 200
мм.
Минимална дубина укопавања треба да је таква, да канализација може да
прихвати отпадне воде из свих објеката који су предвиђени да се
прикључе на њу, а не мање од 1,0 м. За исправно функционисање
фекалне канализације предвидети довољан број ревизионих окана и
водити рачуна и минималним и максималним падовима.
Новопројектоване објекте прикључити на постојећу и планирану
фекалну канализацију.
Техничке услове и начин прикључења новопројектоване фекалне
канализације као и прикључење појединих објеката одређује надлежна
комунална организација.
Правила за изградњу кишне канализације
Трасе кишних колектора и сабирне канализационе мреже водити
постојећим и планираним саобраћајницама и по потреби зеленим
површинама.
Нову кишну канализацију упоредо изводити са реконструкцијом
улица.
Димензије нове кишне канализације одредити на основу хидрауличког
прорачуна.
Минимална дубина укопавања мерена од темена цеви је 1,0 м.
Правила за извођење регулације водотокова
Трасу уређеног водотока усагласити са привредним, станбеним,
инфраструктурним и саобраћајним објектима.
Меродавни протицај за димензионисање корита регулисаног водотока
одређује надлежна водопривредна организација..
Са обе стране регулисаног водотока оставити заштитни појас
минималне ширине 3,0 м због могућих интервенција.
4.4.2.ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
Планирано стање
У трафостаници КГ0018 постоји изграђен темељ за још један
трансформатор снаге 31,5MVA, па је проширење исте могуће уколико се
укаже потреба за тим.
Трафостаница КГ08 по потреби се може проширити до максималног
капацитета од 2х12MVA.
Кроз планиране радне зоне пролазе далеководи 35kV, а кроз мањи део и
110kV, тако да уколико будући инвеститори искажу потребу за испоруком
веће количине енергије, трафостанице одговарајућег напонског нивоа и
капацитета могу се градити по потреби. Локације будућих трафостаница
као и припадајућих далековода одредиће се кроз планове нижег реда.
Планира се изградња трафостанице 110/10 kV/kV капацитета 28 MVA, као
и одређени број трафостаница 10/0,4 kV/kV у комплексу “Кроноспан” за
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сопствене потребе. У оквиру истог комплекса планира се каблирање
далековода 35 kV у дужини од око 850м.
Далековод 35kV од трафостанице КГ08 ка Рачи је у доста лошем стању и
користи се само као резерва. Потребно је урадити реконструкцију овог
далековода, у првој фази од трафостанице КГ08 кроз планиране радне
зоне.
Да би се обезбедило напајање будуће стамбене зоне планира се изградња
једне трафостанице 35/10 kV/kV чији ће се капацитет повећавати
сразмерно са изградњом и ширењем зоне. Тачна локација трафостанице и
траса прикључног кабла одредиће се кроз планове нижег реда.
Потребно је наставити реконструкцију далековода 10kV. Планира се
изградња 4 трафостаницe 10/0,4 kV/kV у улицама: Стевана Сремца, Змај
Јовиној, Карађорђевој – Слатина, Живана Павловића.
Тренутно се планира проширење инсталације осветљења за око 10%. У
будућем периоду потребно је мењати светиљке са живиним изворима
одговарајућим светиљкама са натријумовим изворима високог притиска.
4.4.3.ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
Планирано стање
Током претходне и ове године рађена је реконструкција постојеће и
изградња нове ТТ мреже чиме би требало да се реше проблеми напајања
претплатника са планског подручја. Потребно је радити на даљим
проширењима мреже као и на увођењу нових широкопојасних услуга и
технологија.
У средњерочном периоду очекује се да у мрежи коегзистирају
традиционална и мултисервисна пакетска мрежа са постепеном потпуном
миграцијом корисника на пакетску мрежу. У овом периоду потребно је да
сви комутациони чворови, буду замењени модерним мултисервисним
чворовима типа MSAN/DSLAM.
У прво време користиће се хибридне бакарно-оптичке приступне
мреже у конфигурацији FTTN (fibre to the Node) за резиденцијалне и FTТB
(fibre to the Building) за бизнис кориснике, а касније ће се прећи на потпуно
оптичке мреже FTTH (fibre to the Home/Office).
Мобилна Телефонија Србије на подручју захвата плана има четири
преферентне зоне за изградњу базних станица, док оператер „Теленор“
има 9 зона.
Проширење поштанске мреже је планирано отварањем нових уговорних
шалтера који би у оквиру своје основне делатности вршили услуге
новчаног пословања. Такође је планирана аутоматизација свих шалтера.
Потребно је размотрити могућност изградње Прерадног центра који би
опслуживао радне јединице Краљево, Јагодину, Крушевац и Крагујевац.
На овом месту би се пошиљке из Главног поштанског центра Београд
преузимале од стране поменутих радних јединица. За овај центар је
потребна површина објекта од око 600м2 и простора за утовар и истовар
од око 800м2. Локација центра би била на самом излазу са аутопута, преко
пута мотела “Кошута”.
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4.4.4.ТОПЛИФИКАЦИЈА
Планирано стање
За део новопланираних Радних зона (са леве стране аутопута Е 75,
гледано од југа ка северу), снабдевање природним гасом планирати из
новопланиране ГМРС (Главно мерно регулационе станице) ЛАПОВО II,
са МРС (Мерно регулацоном станицом), на локацији поред постојеће
ГМРС ЛАПОВО I, у непосредној близини овог дела Ране зоне. За комплекс
Радних зона (са десне стране аутопута Е 75, гледано од југа ка северу),
планирати ГМРС (Главно мерно регулациону станицу) ЛАПОВО III, са МРС
(Мерно регулацоном станицом).
Новопланирани и постојећи објекти у захвату овог плана снабдевали би се
са новопланиране мреже гасовода унутар сваког комплекса посебно,
према потребама технолошког процеса, по трасама гасовода у свему по
техничким условима дистрибутера гаса.
Све новопланиране системе гасовода (ГМРС и МРС) планирати као
целовит систем повезан међусобно прстенасто, пре свега због квалитетног
и сигурног снабдевања.
Поред планираних објеката ГМРС и МРС у захвату плана, у планском
периоду изградити дистрибутивни систем гасовода, од полиетиленских
цеви притиска до 4 бара, за комплетну Општину Лапово.
Начин грађења сваког од објекта ове инфраструктуре се увек дефинише
техничким, енергетским, и другим условима надлежног предузећа за ту
комуналну инфраструктуру.
Градска мрежа гасовода је мрежа средњег притиска од максимално
16 бара. Прави се од челичних бешавних цеви, квалитета Ч1212, са строго
прописаном технологијом израде и испитивања исправности. Растојање
ових цеви од објеката је мин. 3 метра, минимална дубина укопавања је 80
цм, а углавном 1 метар. При пролазу испод улица, дубина укопавања је
мин. 1,5 метара, а ако се иста не може остварити, онда цеви постављати у
заштиту, према правилима.
Дистрибутивна мрежа гасовода се ради од полиетиленских цеви
високе густине, и полаже се директно у земљу, на минималној дубини од
80 цм, а испод улица, минимална дубина је 1,5 метара. Удаљење од
објеката је 1 метар , а од других инсталација 40 цм, изузетно 20 цм.
Уколико се ова растојања не могу остварити, онда треба применити
додатне мере (заштитне цеви, повећана дебљина цеви, итд). За разлику
од других инсталација, ове се постављају углавном у тротоарима, и то са
обе стране улице. Изнад цеви на 25 цм се поставља упозоравајућа трака,
а сви положени водови морају бити геодетски снимљени и уцртани у
катастар подземних инсталација.
Гасне мерно-регулационе станице градити према потребама, а у
циљу мерења и смањења притиска гаса.
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Гасне мерно-регулационе станице градити у ограђеним зонама,
зидане или лимене. Димензије станице су дефинисане потребама и
капацитетом. Око станице се поставља ограда висине 2,5 метара на 2
метра од зидова станице. Просторије су добро вентилиране, а под им је од
материјала који не варничи. Противпожарни шахт се налази на мин. 5
метара од станице. У станицама широке потрошње је обавезно
уграђивање одоризатора - средства за убацивање мириса у гас, док то за
индустриске потрошаче није потребно. Станица мора имати омогућен
прилаз теретног возила мање величине.
За градњу градске гасоводне мреже и мерно-регулационих станица
користити "Одлуку о условима и техничким нормативима за пројектовање
и изградњу градског гасовода" („Сл. лист града Београда", бр. 14/77, 19/77
– испр., 18/82 и 26/83), а за дистрибутивну гасоводну мрежу "Правилник о
техничким нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног
гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бар" („Сл. лист
СРЈ“, бр. 20/92).
Ограничење
приликом
развоја
и
изградње
енергетске
инфраструктуре огледа се у конфликту између коришћења енергетских
ресурса и заштите животне средине (земљишта, становништва, итд.).
Зато је потребно предузети одговарајуће мере за смањење конфликата
и санирање негативних последица (програми рекултивације/
ревитализације, отклањање штета итд.).
Капацитети (величине) објеката гасоводне градске мреже ће се
одређивати накнадно, према потребама и техничким условима
дистрибутера природног гаса.
Коришћење нових и обновљивих извора енергије (ОИЕ) предвидети
првенствено за задовољење нискотемпературних топлотних потреба
(грејање, припрема потрошне топле воде, сушење, климатизација).
Примена нових и обновљивих извора енергије би имала највећи значај у
сектору личне и опште потрошње и пољопривреде, а знатно мањи у
домену индустрије.
Биомаса – Планирано пољопривредно и шумско земљиште у
захвату ГП Лапово обухвата 44,90% од укупног земљишта, што
представља значајан потенцијал за коришћење биомасе, и то дрвне
биомасе (сеча дрвета и отпаци дрвне масе при њеној примарној и/или
индустријској
преради)
и
пољопривредне
биомасе
(остаци
пољопривредних и ратарских култура).
Соларна енергија – Према подацима метеролошке станице Ћуприја,
у региону општине Лапово може се очекивати годишња сума сунчевог сјаја
у износу од 2455 часова у току године. На основу броја сунчаних дана (који
је знатно већи у односу на многе европске градове), може се планирати
коришћење соларне енергије као обновљивог извора енергије.
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Биогас – на новоизграђеној депонији постоји систем за одвођење
метана који се ствара као нуспроизвод при процесима у депонији.
Планирати коришћење метана као извора обновљиве енергије за
добијање топлотне енергије или струје, која би могла да се користи за
потребе депоније, а вишак би могао да се испоручује у мрежу
електродистрибуције.
Геотермална енергија – У захвату Зоне рекреативног туризма
постоје изворишта хидрогеотермалне енергије – топлотне енергије
акумулиране у подземним водама. Подаци добијени истраживањима би
јасније указали на потенцијал ове врсте енергије, која би се сем у бањске
и терапеутске сврхе могла користи и за грејање објеката у захвату зоне.
Треба напоменути да у Републици Србији постоје многе баријере за
коришћење обновњивих извора енергије (регулаторни недостаци,
компликоване администартивне процедуре, ниска цена електричне
енергије, недостатак финансијских и других подстицаја/олакшица за
производњу из обновњивих извора енергије, чињеница да су почетна
инвестициона улагања углавном већа у поређењу са набавком опреме за
коришћење течних горива или гаса). Мере за превазилажење наведених
проблема су:
• креирање подстицајног регулаторног оквира
за веће
коришћење ОИЕ
• доношење и спровођење финансијских и нефинансијских
мера и активности ради подстицања коришћења ОИЕ.
4.5. СТАНОВАЊЕ
А ГУСТИНА СТАНОВАЊА
Становање густине А у зони насељског центра подразумева блоковску
градњу на индивидуалним парцелама према потезу ширења грађевинског
реона и густини Б у непосредном окружењу.
Према карактеру поступак изградње и реконструкције ће се спроводити
кроз
Увођењем блока као просторне одреднице ствара се предуслов за
уређење центра у контексту урбаног градског језгра које се једино може
спровести кроз израду ПДР УЦ1 ПЦ1.10.као и за ПДР УЦ2 ПЦ 2.02.за зону
коју покрива предметна густина.
Урбана обнова насељског центра са претежним типом реконструкције и
нове изградње уз промену основне структуре спроводила би се после
израде ПДР у оквиру разраде блокова кроз Урбанистичке пројекте и
локације у захвату насељског центра.
Б ГУСТИНА СТАНОВАЊА
Становање густине Б у непосредном окружењу зоне насељског центра
подразумева блоковску градњу на индивидуалним парцелама према
потезу ширења грађевинског реона и густини А у непосредном окружењу.
Према карактеру поступак изградње и реконструкције ће се спроводити
кроз
увођење блока као просторне одреднице чиме се ствара предуслов за
уређење центра у контексту урбаног градског језгра које се једино може
спровести кроз израду ПДР УЦ1 ПЦ1.09.,ПЦ1.10.,ПЦ1.11.
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Ц ГУСТИНА СТАНОВАЊА
Становање густине Ц у зони подразумева претежно слободностојеће
објекте и изградњу на индивидуалним парцелама према потезу ширења
грађевинског реона и густини Б у непосредном окружењу.
Према карактеру поступак изградње и реконструкције ће се спроводити
кроз ПДР УЦ1 ПЦ1.01.,ПЦ1.06.,ПЦ1.07.,ПЦ1.08.,ПЦ1.09.,ПЦ1.12 ;ПДР УЦ2
ПЦ 2.03.
А ВИСОКА ГУСТИНА СТАНОВАЊА
-густина становања..............Гс = 40-80станова/ха
-густина насељености..........Гн = 120-240 становника/ха
-степенизграђености1.4-1.8,изузетно2.0
-степен искоришћености (%)..... 40 изузетно 60
ДОМИНАНТНА ФУНКЦИЈА – СТАНОВАЊЕ-ПОСЛОВАЊЕ -УСЛУГЕ
МОГУЋЕ ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ: услужне делатности, локални паркинг
простори и блоковско зеленило. Под услужним делатностима
подразумевају се и делатности: образовања, здравства, дечје и социјалне
заштите, културе, информисања и сл. у приватном власништву.
НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА У ОВОЈ ЗОНИ: све
намене за које се, на основу процене утицаја, установи да угрожавају
животну средину и основну намену.
Правила грађења односе се на следеће интервенције у овим зонама:
Физичка структура
Претежни тип објекта на парцелама је вишепородична изградња .
-блоковска градња представља примарни модел за решавање позиције
објеката који се граде у високим густинама становања
- фомирање вишепородичних објекате могуће само на парцелама већим
од 5 ари
-могуће је формирање и више стамбених јединица - блокова уз обавезу
обезбеђења паркинг простора посматрајући блокове као целину
-надградња објеката до максималне висине треба да чини јединствену
грађевинску и архитектонску целину са основним објектом
-могућност фазне реализације за грађевинску целину могуће како у
хоризонталној тако и у вертикалној регулацији.
-обликовање фасаде и кровова треба да буде усклађено на нивоу
целине, кровови уједначеног нагиба и усклађени на нивоу блока или
целине;
-за обраду фасада и кровова користити савремене материјале;
-идејна решења за планирају за разраде блокова кроз УП –те .
Спратност и висинска регулација
-основна спратност П+2 мах П+6
-Спратност мора бити уједначена на нивоу блока
Испитивање односа висинске регулације може се дефинисати искључиво
путем разраде кроз ПДР
Грађевинска структура и обрада
Обрада објекта стандардна уз услов коришћења максималних могућности
изолационих материјала како би се употреба енергената за загревање
свела на минимум
Приликом интервенције која подразумева реконструкцију објекта пре
израде техничке документације неопходна је анализа услова надзиђивања
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која треба да гарантује статичку безбедност објеката који по довршеном
процесу реконструкције као целина, задовољавају захтеве стабилности,
сигурности и савремене услове становања, односно коришћења.
Намена објеката
Основана намена објекта је становање , могуће је у приземну обављати
пословне делатности које не угрожавају становање.
За програме пословања, обавезно се дефинише карактер програма и
мере заштите на локацији, односно по потреби ради анализа утицаја
објекта на животну средину, са свим елементима заштите у оквиру објекта,
инсталација, опреме, парцеле и захвата. За сложеније програме
пословања са специфичним захтевима и условима обавезна је разрада
кроз урбанистички пројекат
Парцела
-мин површина парцеле за изградњу једног стамбеног објекта треба
да
буде 5,00 ара;
-на парцелама преко 5 ари, могућа је изградња другог објекта напарцели
за становање или пословни простор из терцијарног сектора
-мин ширина парцеле: за самостални објекат 10 м, за двојни паралелан са
регулацијом 16,0м, за објекат у низу 6,0ммин удаљеност објекта од
подужне границе парцеле је 1,0м, а изузетно 0,5 м према суседу, са
помоћним просторијама и
парапетом од 1,6 м;
-тип стамбеног или пословног објекта мора бити прилагођен ширини
парцеле.
-Изградња објеката подразумева уређење парцеле према стамбеној и
проширеној намени. Основно уређење обухвата нивелацију, партер,
зелену површину парцеле и одводњавање ван суседа.
Хоризонтална регулација
Грађевинске линије преиспитати ПДР
Дубина блоковских структура на регулацији у складу са решењима која
подразумевају двострану оријентацију станова износи максимално до 16
метара у односу на регулациону линију,уколико се формира други објекат
на парцели његова позиција као и урбанистички параметри везани за
хоризонталну регулацију се морају преузети из Планова детаљне
регулације насеља.
Удаљење слободностојећих објеката минимално 1м
Удаљење грађевинске од регулационе минимум 3м
Код породичних објеката функционално удаљење минимум 2.5м
Код вишепородичних објеката функционално удаљење од суседних међа
минимум 5м
(уколико се испитивањем удаљености кроз израду УП утврди да се
минимално растојање које подразумева висину суседног објекта може
остварити посматрањем блока као целине удаљеност од ивице парцеле
суседних међа може бити и мање од 5м)
Минимално удаљење објеката у наизменичном и наспрамном низу 5м
Минимална удаљеност код породичних објеката који се усаглашавају 0.5м
уколико имају отворе са парапетом 1.6м
Паркирање
-паркирање - на јавном или заједничком паркингу, по нормативу 1 паркинг
место по стану,паркирање решавати у подземном и надземном нивоу
-паркирање решавати као блоковско у надземним или подземним
етажама,уколико је у питању паркирање у блоку не предвиђа се изградња
спратних гаража

82
Зеленило
Обавезно дефинисање односа зелене површине у односу на парцелублок.Приликом разраде ГП кроз ПДР и УП-те минимална заступљеност
зелене површине на парцели-блоку је 20%
Б СРЕДЊА ГУСТИНА СТАНОВАЊА
Урбанистички параметри
-густина становања..............Гс = 10 - 30 станова/ха
-густина насељености..........Гн = 30 - 90 становника/ха
-степен изграђености .........1.0 - 1.4, изузетно 1.6
-степен искоришћености (%)..... мах 40%
Преовлађујућа намена: породично становање
МОГУЋЕ ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ: услужне делатности,
НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА У ОВОЈ ЗОНИ:
све намене за које се, на основу процене утицаја, установи да угрожавају
животну средину и основну намену.
Правила грађења односе се на следеће интервенције у овим
зонама:
Физичка структура
-Претежни тип објеката блоковска градња
-Тип изградње слободностојећи објекти или објекти у прекинутом или
непрекинутом низу у складу са постојећим начином изградње и где
теренски услови омогућавају
-Основни стамбени објекат може бити породични или вишепородични у
зависности од капацитета парцеле, уз одговарајуће урбанистичке
нормативе и правила регулације.
-За парцеле преко 5 ари могуће је фомирати и вишепородичне
објекте
-обликовање фасаде и кровова треба да буде усклађено на нивоу
целине, кровови уједначеног нагиба и усклађени на нивоу блока или
целине;
-за обраду фасада и кровова користити савремене материјале;
Претежни тип објекта на парцелама је индивидуално изградња уз
могућност формирања вишепородичних стамбених објеката спајањем
две или више парцела у једну путем израде УП-та.
Спратност и висниска регулација
- основна спратност П+1 до мах П+2
Намена објеката
Основана намена објекта је становање , могуће је у приземну обављати
пословне делатности које не угрожавају становање.
За програме пословања, обавезно се дефинише карактер програма и
мере заштите на локацији, односно по потреби ради анализа утицаја
објекта на животну средину, са свим елементима заштите у оквиру објекта,
инсталација, опреме, парцеле и захвата. За сложеније програме
пословања са специфичним захтевима и условима обавезна је разрада
кроз урбанистички пројекат
-помоћни простор - у оквиру основног објекта
Грађевинска структура и обрада
Обрада објекта стандардна уз услов коришћења максималних могућности
изолационих материјала како би се употреба енергената за загревање
свела на минимум
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Паркирање
-паркирање у основном објекту, или на парцели корисника.
Број паркинг места је коректив за структуру и број станова (за
вишепородично становање) као и за структуру намене пословања.
Парцела
-мин површина парцеле за изградњу једног стамбеног објекта износи 3,00
ара;
-на парцелама преко 5 ари, могућа је изградња другог објекта на парцели
за становање или пословни простор из терцијарног сектора
-мин ширина парцеле: за самостални објекат 10 м, за двојни паралелан са
регулацијом 16,0м, за објекат у низу 6,0ммин удаљеност објекта од
подужне границе парцеле је 1,0м, а изузетно 0,5 м према суседу, са
помоћним просторијама и
парапетом од 1,6 м;
-тип стамбеног или пословног објекта мора бити прилагођен ширини
парцеле.
-Изградња објеката подразумева уређење парцеле према стамбеној и
проширеној намени. Основно уређење обухвата нивелацију, партер,
зелену површину парцеле и одводњавање ван суседа.
Хоризонтална регулација
Удаљење слободностојећих објеката минимално 1м
Удаљење грађевинске од регулационе минимум 3м
Код породичних објеката функционално удаљење минимум 2.5м
Код више породичних објеката функционално удаљење од суседних међа
минимум 5м
(уколико се испитивањем удаљености кроз израду УП утврди да се
минимално растојање које подразумева висину суседног објекта може
остварити посматрањем блока као целине удаљеност од ивице парцеле
суседних међа може бити и мање од 5м)
Минимално удаљење објеката у наизменичном и наспрамном низу 5м
Минимална удаљеност код породичних објеката који се усахлашавају 0.5м
уколико имају отворе са парапетом 1.6м
Слободностојећи објекти се могу усагласити и на катастарској међи
уколико је такав објекат до суседа на истој позицији као и објекат који се
усаглашава.
Зеленило
Обавезно дефинисање односа зелене површине у односу на
парцелу- блок.Приликом разраде ГП кроз ПДР и УП-те минимална
заступљеност зелене површине на парцели-блоку је 40%
Ц – НИСКА ГУСТИНА СТАНОВАЊА
Урбанистички параметри
-густина становања..............Гс = 5 - 15 станова/ха
-густина насељености..........Гн = 15 - 45 становника/ха
-степен изграђености ......... изузетно 1.0
-степен искоришћености (%)..... мах 30%
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ДОМИНАНТНА ФУНКЦИЈА - СТАНОВАЊЕ
МОГУЋЕ
ПРАТЕЋЕ
НАМЕНЕ:
услужне
делатности,производно
пословање. Под услужним делатностима подразумевају се и делатности:
образовања, здравства, дечје и социјалне заштите, културе, информисања
и сл.Производно пословање се односи на мини радионице у зонама које
имају тенденцију трансформације из становања густине Ц у радне зоне
НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА У ОВОЈ ЗОНИ: све
намене за које се, на основу процене утицаја, установи да угрожавају
животну средину и основну намену.
Правила грађења односе се на следеће интервенције у овим зонама:
Физичка структура
-Тип изградње слободностојећи објекти или објекти у прекинутом или
непрекинутом низу у складу са постојећим начином изградње и где
теренски услови омогућавају
-Основни стамбени објекат може бити породични
у зависности од
капацитета парцеле, а уз одговарајуће урбанистичке нормативе и правила
регулације може се решавати и као стамбени комплекс у складу са
посебним Програмима инвеститора и разраду Урбанистичким пројектима.
Основна намена може бити допуњена програмом пословања најчешће у
приземљу. У делу ка магистралној саобраћајници формира се линијски
центар са карактером и параметрима који се преузимају из густине Б.
Спратност и висинска регулација
-основна спратност П до мах П+1, изузетак су линијски центри где се
спратност на регулацији правца центра износи мах П+2
Грађевинска структура и обрада
Обрада објекта стандардна уз услов коришћења максималних могућности
изолационих материјала како би се употреба енергената за загревање и
хлађење свела на минимум
-обликовање фасаде и кровова треба да буде усклађено на нивоу
целине, кровови уједначеног нагиба и усклађени на нивоу блока или
целине;
-за обраду фасада и кровова користити савремене материјале;
Намена објеката
Преовлађујућа стамбена намена .
Формирања комплекса слободностојећих објеката са специфичним
наменама попут еко -туристичког комплекса могуће је путем израде УП који
дефинише њихове просторне визуелне и урбанистичке параметре у складу
са густинама Ц у зони која гравитира и путем обилазнице контактира зону
УЦ.1 ПЦ 1.03.,ПЦ 1.03. а односи се на
ПЦ 1.06. и ПЦ1.07.
За програме пословања, обавезно се дефинише карактер програма и
мере заштите на локацији, односно по потреби ради анализа утицаја
објекта на животну средину, са свим елементима заштите у оквиру објекта,
инсталација, опреме, парцеле и захвата. За сложеније програме
пословања са специфичним захтевима и условима обавезна је разрада
кроз урбанистички пројекат
-помоћни простор могуће градити као посебан објекат на парцели
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Паркирање
-паркирање у основном објекту, или на парцели корисника.
Број паркинг места је коректив за структуру и број станова (за
вишепородично становање) као и за структуру намене пословања.
Парцела
-мин површина парцеле за изградњу једног стамбеног објекта 3,00 ара;
-на парцелама преко 5 ари, могућа је изградња другог објекта на парцели
за становање или пословни простор из терцијарног сектора
-тип стамбеног или пословног објекта мора бити прилагођен ширини
парцеле.
-Изградња објеката подразумева уређење парцеле према стамбеној и
проширеној намени. Основно уређење обухвата нивелацију, партер,
зелену површину парцеле и одводњавање ван суседа.
Мин ширина парцеле: за самостални објекат 10 м, за двојни паралелан са
регулацијом 16,0м, за објекат у низу 6,0м ,мин удаљеност објекта од
подужне границе парцеле је 1,0м, а изузетно 0,5 м према суседу, са
помоћним просторијама и парапетом од 1,6 м;
Хоризонтална регулација
Удаљење грађевинске од регулационе линије минимум 3м
Код породичних објеката функционално удаљење минимум 2.5м од
суседне парцеле
Минимална удаљеност код породичних објеката који се усаглашавају 0.5м
уколико имају отворе са парапетом 1.6м
Слободностојећи објекти се могу усагласити и на катастарској међи
уколико је такав објекат до суседа на истој позицији као и објекат
који се усаглашава.
Зеленило
Обавезно дефинисање односа зелене површине у односу на парцелублок.Приликом разраде ГП кроз ПДР и УП-те минимална заступљеност
зелене површине на парцели-блоку је 60% .
ПОСЕБНА ПРАВИЛА ЗА ЗОНЕ СТАНОВАЊА У НЕПОСРЕДНОМ И
ШИРЕМ ПОЈАСУ ЗАШТИТЕ КОРИДОРА Е-75 И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
Уређење простора у коридорима аутопута и железничке пруге, одвијаће се
према правилима, условима и смерницама овог Генералног плана, до
доношења разраде на нивоу регулационих планова или усклађивања
постојеће важеће урбанистичке документације са условима Просторног
плана коридора Е-75 и условима овог Генералног плана. Пре израде
урбанистичке документације за сва насеља или делове насеља који се
налазе у заштитним појасевима аутопута и железничке пруге, радиће се
детаљна анализа утицаја на животну средину.
УЦ1 подцелина 1.09,1.10,1.11.,1.12 и УЦ2 подцелина 2.02 , 2.03
УЦ3 подцелина 3.01, подцелина 3.02, подцелина 3.04, подцелина 3.05 ,
подцелина 3.06, подцелина 3.10 ,
Заштитни појасеви у овим зонама одредиће се према Закону о
путевима, Закону о железници, а у складу са Просторним планом
инфраструктурног коридора аутопута Е-75 .РЕЖИМ КОНТРОЛИСАНОГ
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА (у грађевинском подручју насеља) - у ширем
заштитном појасу, односно на удаљености мањој од 300 м од трасе
аутопута, на свим постојећим и планираним привредним објектима
подразумева строге еколошке мере заштите за : млекаре, прераде воћа,
кланичну индустрију и сл
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Изради урбанистичке документације за претходно наведене целине,
односно насеља кроз која пролази или које тангира коридор Е-75 и
железнички правац Ниш-Београд обавезна је израда детаљне анализе
утицаја буке и вибрација од аутопута и железничке пруге, на стамбене
објекте. На тај начин дефинисаће се зоне у којима:
а/ бука и вибрација додатним техничким мерама не могу да се сведу
на дозвољени ниво, па се не могу градити нови објекти, а постојеће треба
уклонити или им променити намену;
б/ заштитни појас у коме се бука и вибрације, додатним техничким мерама
заштите, могу свести на дозвољени ниво, па се могу градити нови објекти
и задржати постојећи уз предузимање мера заштите.
РЕКРЕАТИВНИ ТУРИЗАМ-ТРАНЗИТНИ ТУРИЗАМ
ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ЗОНУ УЦ1 КАЗАН-ЛИПАР, ПЦ 1.03, ПЦ 1.03,
ЕКО ТУРИЗАМ ,БАЊСКО ПАНСИОНСКИ ТУРИЗАМ
-Подразумева се виши ниво услуга, обликовања и обраде. Намена поред
пансионске и апартманске понуде подразумева и друге облике услуга и
пословања у складу са потребама развоја Лапова као туристичко
рекреативне дестинације
-основна спратност П+1 до П+1+(Пт), П+2 - тј маx 3 етаже, у зависности од
конфигурације терена (П+1+Пт, Пн+П+Пт, или комбинација полуетажа) тј
прилагођена условима већих нагиба,
-мин површина парцеле за изградњу објекта са овом наменом је 5,0 ари;
Могућа је изградња више апартмана у оквиру објекта на парцели као
смештајних капацитета туристичко рекреативне зоне (собе, апартмани) у
оквирима критеријума изграђености парцеле уз услов обезбеђења свих
функција објекта у оквиру основне парцеле као и намена у окружењу.
На већим парцелама, и погодним локацијама могуће је градити :
хотелске ,бањске комплексе (уколико истраживања дају могућности за
формирање бањских комплекса) , спортско рекреативне комплексе и сл.
-тип стамбеног или пословног објекта мора бити прилагођен ширини
парцеле
- помоћни простор у основном објекту
-паркирање у објекту или на парцели корисника.
-Број паркинг места је коректив за структуру и број смештајних јединица
-односно јединица за издавање, тј структуру и намену пословања
-архитектура објеката и примењени материјали треба да буде усклађена
на нивоу целине и прилагођена бањској архитектури. Кровови коси
уједначеног нагиба на нивоу блока.
- Реализација комплекса са наменом туристичко рекреативна зона могућа
је једино уз адекватну планску документацију и покретање израде ПДР уз
разраду специфичних програма кроз УП са Идејним решењима комплекса
са планом пејзажног уређења парцеле дефинисаних кроз разраду УП-а.
Транзитни туризам УЦ2 ЦЕНТАР , ПЦ 2.01.
Пре приступа реализацији било које активности у тој подцелини обавезно
је израдити Програм за потребе израде ПДР, који ће детаљно анализирати
све потенцијале локације а који ће обухватати како функционални тако и
визуелни аспект будућих структура које морају бити адекватне значају
локације што се посебно односи на потез лево и десно од петље која води
ка Крагујевацу .
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4.6.ПРИВРЕДА , ПОЉОПРИВРЕДА И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
За све зоне привређивања предвиђена је израда урбанистичке
документације план детаљне регулације, уз одговарајуће студије и
програме:
Радне зоне се могу поделити у две категорије које се пре свега односе на
степен њихове реализације :
РАДНА ЗОНА I - индустријски комплекс у реализацији према постојећој
документацији
Лева страна ауто пута Ниш –Београд зона од наплатне рампе на правцу
М10 до Центра насеља.
Укупна површина ове радне зоне износи 152ха (број радних места око
800).
ДОМИНАНТНА НАМЕНА - привредна зона
МОГУЋЕ ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ:
- услужне делатности
- мешовито пословање
- мала и средња привредна предузећа
( Ово су уједно и намене у које могу да се трансформишу
постојећи комплекси. У оквиру просторне целине градско
језгро пратеће намене ( трансформација) се прилагођавају
атрактивности локације на потезу двојног градског центра уз
формирање линијског центра. )
НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА У ОВОЈ ЗОНИ :
све намене чија би делатност угрозила животну средину и основну намену
(Процена утицаја).
- становање (у оквиру привредних зона може се наћи пословно становање
као повремено и привремено које не подразумева одговарајућу социјалну
инфраструктуру).
- густине запослености морају бити прилагођене нормативу за одређену
врсту привређивања;
-користити максимално постојећи грађевински фонд уз одговарајућу
адаптацију;надградња или доградња постојећих објеката могућа је само уз
услов да изграђеност под објектима буде -маx 50%, радне и технолошке
површине (отворене) маx 20%, зеленило -мин 15%, саобраћајне површине
око 15%;
-етапна реализација може се одвијати само по изради РП и сагледаних
програма за целе комплексе.
-израду
урбанистичке документације прати обавезна одговарајућа
документација са аспекта заштите животне средине према важећим
законским прописима.
У постојећим изграђеним зонама, без промене регулације ( на постојећој
парцели), у оквиру постојеће технологије и намене за потребе санације,
мањих адаптација и рекострукција, побољшања услова рада, уређења
комплекса : отворених радних површина, регулисања саобраћаја унутар
парцеле и заштитног зеленила, као и комуналног опремања могуће је
формирање услова на основу ГП-а уз израду програма и одговарајуће
еколошке анализе према важећим законским прописима
РАДНА ЗОНА II - нове привредне зоне за развој малих и средњих
предузећа
РАДНА ЗОНА II.1 Десна страна уз ауто пут из правца Ниш-Београд зона
од петље ауто пута Лапово – Крагујевац до петље у центру насеља.
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Укупна површина ове радне зоне износи 158ха
РАДНА ЗОНА II.2 Зона од петље Центар ка северу границе захвата
непосредно уз зону ауто пута са десне стране из правца Ниш-Београд
између правца аутопута и пута за Свилајнац
Укупна површина ове радне зоне износи 636ха
РАДНА ЗОНА II.3 Зона од петље Центар ка северу границе захвата
непосредно уз зону ауто пута са леве стране из правца Ниш-Београд
Укупна површина ове радне зоне износи 313ха
ДОМИНАНТНА НАМЕНА - привредна зона (мала и средња привредна
предузећа МОГУЋЕ ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ:
- услужне делатности
- мешовито пословање (Овакве локације погодне су и за актуелне облике
- организовања привредних делатности као што су бизнис инкубатор центри
и
индустријско технолошке зоне, односно мешовите намене
привређивања.)
НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА У ОВОЈ ЗОНИ: све
намене чија би делатност угрозила животну средину и основну намену
(Процена утицаја).
-становање (у оквиру привредних зона може се наћи пословно становање
као повремено и привремено које не подразумева одговарајућу социјалну
инфраструктуру).
- неопходна је израда регулационих планова за целе блокове, на основу
утврђених програма, а појединачни комплекси могу се реализовати фазно
- надградити постојећи систем саобраћајница, новим, неопходним за
функционисање ових зона рада;
-пре израде регулационих планова неопходно је извршити испитивање
стабилности терена
- густине запослености морају бити прилагођене нормативу за одређену
врсту привређивања;
-изграђеност под објектима - маx 50%; радне и технолошке површине
(отворене) маx 20%; зеленило - мин 15%, саобраћајне површине, око 15%;
- израду урбанистичке документације прати обавезна одговарајућа
документација са аспекта заштите животне средине према важећим
законским прописима.
ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У заштитном појасу између границе пољопривредног земљишта и
обале водотокова од 10,0м није дозвољено коришћење пестицида и
вештачкихг ђубрива.
Коришћење пољопривредног земљишта за друге намене дозвољено
је само за подизање заштитних шума и другог зеленила, као и за
заокружење постојећих стамбених, привредних и инфраструктурних
објеката.
На пољопривредном земљишту су дозвољени сви радови који
доприносе повећању његове вредности као фактора пољопривредне
производње, под условом поштовања еколошких ограничења за трајно
очување биокапацитета укупног простора а нарочито:
- спровођење
хидротехничких
мелиорација
на
бази
одговарајућих програма који су усклађени са водопривредним
основама
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-

умрежавање пољопривредног земљишта у разне видове
заштитног зеленила, што се не одражава на смањење
површина коришћених у пољопривредне сврхе
- опремање пољопривредног земљишта путном мрежом и
другим видовима техничке инфраструктуре у функцији
унапређења економских услова пољопривредне производње
- Промена
намене
коришћења
појединих
категорија
пољопривредног земљишта на опснову детаљног испитивања
природних и тржишних погодности и ограничења
- Подизање
економских
зграда
на
пољопривредним
површинама у складу са санитарним стандардима и другим
условима утврђеним Законом
- Постојећи појединачни стамбени објекти на пољопривредном
земљишту се уређују у граде према правилима грађења и
уређења за зоне становања ниских густина Ц
Потребна је процена одговарајуће општинске службе о потреби
израде елабората заштите животне средине.
ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА
На шумском земљишту је забрањена изградња објеката који нису у
функцији одржавања и побољшања шумских ресурса
Дозвољено је изузетно:
- Изградња објеката у функцији приоритетног коришћења
- Поправка и доградња постојећих стамбених, спортских и
смештајних објеката
- Изградња инфраструктуре у складу са планом
- Изградња објеката у функцији туризма, спорта и рекреације и
ловства где постоје амбијентални и урбанистички услови
(постојећи пут, повољни услови за прикључак на
инфраструктуру) уз претходну анализу израдом одговарајуће
урбанистичке документације и уз сагласност надлежних
органа и предузећа која газдују шумама. Максимална
изграђеност 10%, максимална спратност П+Пт. Максимални
надзидак 1,0м. Објекти косих кровова уз употребу природних
материјала и боја. Потребна је процена одговарајуће
општинске службе о потреби израде елабората заштите
животне средине.
Крчење шума је дозвољено :
- ради промене врсте дрвећа или узгојних облика
- Изградње објеката који служе газдовању шумама
- Изградње објеката који обезбеђују унапређивање коришћења
свих функција шума (ретензија и др.)
- Изградње објеката за одржавање и експлоатацију шума
- Објекти туристичког, ловног и рекреативног карактера
- Спровођење комасације и арондације пољопривредног
земљишта и шума
- У случајевима када то захтева општи интерес утврђен на
основу закона
Санитарна сеча шуме представља меру неге шуме.
Ради обнове постојећег и стварање новог фонда пожељне су
следеће интервенције:
- претварањее монокултура у мешовиту шуму
- садња жбуња, нарочито на ивици шума
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садња декоративног дрвећа и шибља (на ливадама као појединачни
примерци или групе, уз пут, на ивици шума)
ПРОСТОРИ ЗА ПРИВРЕЂИВАЊЕ У ОКВИРУ НАМЕНЕ СТАНОВАЊА
УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 1 1.09, 1.10, 1.12 и
УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 2 блок 2.03
МОГУЋЕ НАМЕНЕ : мала привреда, производно и услужно занатство
НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА У ОВОЈ ЗОНИ: све
намене чија би делатност угрозила животну средину и основну намену
(Процена ризика).
-могу се развијати у зонама становања густина Б,Ц.
наведену изградњу мора бити урађен:
програм,
пројектна
документација и анализа утицаја на животну средину (у складу са
важећим законским прописима), са провереним капацитетима комуналне
и саобраћајне инфраструктуре. ( могуће је обављати делатности које не
захтевају велике количине воде енергије, на локацијама које имају
повољне саобраћајне везе, уз искључење тешког транспорта и
искључује депоновања кабастих возила за обављање
-делатности на парцели и на јавној површини). Паркирање на
парцели, број паркинг места за обављање делатности је и коректив
за структуру тј. врсту делатности. )
-Урбанистички показатељи: Индекси изграђености и заузетости
преузимају се из правила за зону становања у оквиру које се
делатност развија
-спратност објеката у складу са наменом а не виша од прописане за
зону
-величина парцеле прописана је у оквиру намене становања
-Обликовање објеката за обављање делатности усклађује се са
наменом и
условима зоне , целине.
-обавезно пејзажно уређење парцеле
-остали услови у свему према условима зазону у оквиру које се
програм реализује
-за

4.7. ТУРИЗАМ, УСЛУГЕ И СИСТЕМ ЦЕНТАРА
ТУРИЗАМ
На просторима намене туризма ,планирана је нова изградња као и
реконструкција постојећих објеката и комплекса према условима локације
и урбанистичким параметрима.
Нова изградња предиђена је за УЦ 1; ПЦ 1.03 , за коју се након детаљних
истраживања геотермалних потенцијала мора израдити Програм за израду
ПДР, како би поменути
потенцијали целине адекватно плански
разместили у захвату намењеном за рекреативни туризам, који
подразумева мултифункционалну целину чији се одрживи развој заснива
на коришћењу и експлоатацији потенцијала воде,природе и објеката који
би у ту сврху били изграђени а који подразумевају изградњу хотелског
комплекса , са пратећим спортским објектима отвореног и затвореног типа.
Транзитни туризам који постоји у зони захвата плана у њеном директном
контакту са коридором Х остаје на истој локацији УЦ2 ПЦ2.01.и у тој зони
се предвиђа реконструкција и доградња постојећих објеката у складу са
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програмима који обухватају
захвате који представљају туристичке
комплексе као целине ( лево и десно од петље Крагујевац – Лапово) и које
се посматрају као јединствене урбанистичке целине које је потребно даље
разрадити кроз ПДР.
Општи параметри и правила подразумевају.
Јединствен архитектонски уједначен приступ решавања архитектонског
обликовања.Савремена архитектура је обавезни приступ третману
контактних зона петље,што подразумева равне кровове ,чисте
геометријске форме без стилских карактеристика примерене времену и
месту настајања објекта. Архитектонски елементи народног градитељства
се искључиво примењују као архитектонски тертман у зонама екотуризма
УЦ 1 ПЦ 1.03, ПЦ 1.04 , ПЦ 1.07,ПЦ 1.08,
Центри представљају синтезу јавног и појединачног интереса, која на свим
нивоима представља и развија град.
ГРАДСКИ ЦЕНТАР
Предвиђена је блоковска градња, претежно непрекинути низ, са
вишеспратним објектима на регулацији у оквиру индивидуалних и
обједињених парцела и слободностојећим објектима претежно за
пословне намене и објекте у служби јавних функција
-индекс изграђености ..............................................................................1.8-2,0
-однос функција:.
услуге ................................................................................................65%
верски објекти .....према посебном програму
образовање, здравство
култура, информисање,
дечја и соц. заштита ........................................................................20%
администрација и управа ................................................................15%
-однос изграђених
саобраћајних и зелених површина ...............................................55:20:25
-становање

у оквиру градског центра у процесу трансформације простора
дефинисано је као вишепородично становање густине А па се објекти у
зонама центра реконструишу и пројектују са најмање приземном етажом
предвиђеном за пословни простор уз максималну спратну висину од
По+П+П+6 koja ће бити преиспитана израдом ПДР Градски Центар
-спратност пословних објеката –кула није ограничена уз обавезу анализе
локација за такву врсту објеката
које је могуће градити као
слободностојеће објекте у блоку који има јединствен урбанистички
третман као такав или на реперним зонама постојећих блокова .Није
могуће дефинисати њихову спратност и положај без израде ПДР
Градски центар који би утврдио тачне локације и односе са непосредним
окружењем
-трансформација градског центра из становања густине А у пословни
центар планира се у периоду имплементације ГП путем његове даље
разраде кроз израду ПДР
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ЛОКАЛНИ – ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТРИ
Намена : Пословање и услуге, објекти и површине јавне намене,
(густина према карактеру захвата),пијаце и тржни центри, спортски објекти,
туристички комплекси ,аквапарк, мрежа и објекти саобраћајне и комуналне
инфраструктуре.
- индекс изграђености ..................................................................................0,6
- однос функција:
услуге ..............................................................................................85%
верски објекти - према посебном програму
здравство,култура,
информисање...................................................................................10%
администрација и управа .................................................................5%
- однос изграђених
саобраћајних и зелених површина :
................................45:15:40
Коефицијенти и урбанистички параметри дају се за зону која подразумева
јединствену целину коју карактерише мултифункционалност и одрживост
која се огледа у комплементарним наменама и њиховим значајем како на
нивоу целина тако и на нивоу читавог насеља.
Ова категорија центара има важну улогу на нивоу урбанистичких целина,
односно насеља. Изградња и уређење простора вршиће се на основу
планова детаљне регулације.Карактер зоне ужег и ширег захвата, у оквиру
блока и насеља, везује се за контактне и шире суседне зоне становања,
рада и специфичних намена.
ЛИНИЈСКИ ЦЕНТРИ
формирани су дуж важних градских саобраћајница на путном правцу југ –
север који тангира зону Густина Б као и на правцима повезивања градског
центра са еколошко-туристичким радијалним функционалним потезом обилазницом ,која уводи и изводи саобраћај из самог насеља .
МОГУЋЕ ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ:
- мешовито пословни центри
- становање
НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА У ОВОЈ ЗОНИ: све
намене чија би делатност угрозила животну средину и основну намену.
-Урбанистички показатељи за појединачне локације према намени уз услов
обезбеђења свих функција објекта у оквиру основне парцеле као и намена
у окружењу.
-Урбанистички показатељи за линијске центре у оквиру намене становања
густине Ц се формирају као параметри густине Б (за делове садржаја у
функција центра на регулацији )
-За програме пословања, посебно код специфичних програма (бензинске
станице исл) на посебним парцелама, обавезно се дефинише карактер
програма и мере заштите на локацији, односно по потреби ради анализа
утицаја објекта на животну средину, са свим елементима заштите у оквиру
објекта, инсталација, опреме, парцеле и захвата
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Општа правила грађења за све нивое центра:
Карактер и ниво комерцијалних и услужних делатности дефинишу се у
односу на ниво центра, услове обликовања и створених амбијената,
саобраћајне услове ( транспорт и паркинг - Из свих зона се искључује
депоновање кабастих возила за обављање делатности на парцели и на
јавној површини) и услове заштите животне средине. Није дозвољена
изградња помоћних објеката.
Становање се у делу ка јавним површинама организује на вишим
етажама и унутар блокова, што значи да се објекти у зонама центра, у
делу ка јавној површини, реконструишу и пројектују са најмање приземном
етажом за пословни простор, уз могућност изградње пословних објеката у
целости.
Изградња верских објеката треба да буде на погодним локацијама у
оквиру градског или локалних центара, према посебном програму.
Хоризонтална регулација развија захват центара у складу са системом
шире регулације, са отвореним и затвореним површинама, и дефинише се
планом детаљне регулације
Висинска регулација центара дефинише спратност објеката према
карактеру и капацитету основног захвата, контактном захвату, до П+4 у
градском центру а у другим центрима до П+2 према намени у оквиру које
се развијају. У делу пратећег становања свих нивоа центара, важе
правила вертикалне регулације одговарајућих зона и типова становања
високих и средњих густина. У захвату центара, сем за специфичне намене,
не могу се планирати и приземни објекти.
Грађевинска структура и обрада објеката је стандардног и вишег нивоа
прилагођена намени и нивоу центра. Ово се односи и на изградњу,
и на реконструкцију постојећих објеката. Код објеката или зона са
режимом заштите градитељског наслеђа, обрада се прилагођава условима
заштите, уз обезбеђење програма пословања у оквиру центра.
Паркирање -Код већих објеката пословања и јавних намена обавезан је
сервисни, а код свих одговарајући противпожарни приступ. У градском
центру организују се отворена и затворена паркиралишта са капацитетом
који се дефинише програмом за израду плана детаљне регулације
захвата. Сваки објекат већег капацитета мора имати своју основну зону
отвореног, односно објекат или део објекта затвореног паркирања, што се
дефинише планом детаљне регулације. У делу пратећег становања
центара свих нивоа важе услови смештаја возила одговарајуће зоне и
типа становања.
Обезбедити прилазе и услове за несметаним кретањем деце, старих,
хендикепираних и инвалидних лица према важећем Правилнику. Обавезно
партерно уређење и адекватна опрема захвата.
Комунална опрема у центрима свих нивоа треба да задовољи све
очекиване потребе. За главни центар обавезно је прикључење на
комплетни систем инфраструктуре.
Основни безбедносни услови везани су за примену сеизмичких прописа,
противпожарних прописа и услова одбране за заштиту становништва, који
су обавезни код пројектовања и изградње објеката центра и контактног
захвата.
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Основни услови заштите животне средине обезбеђују се уређењем
простора и изградњом објеката у складу са Правилима Генералног плана
прикључењем на системе инфраструктуре, са искључењем из програма
реализације свих оних који по условима коришћења и заштите, односно
намени, не одговарају карактеру система центара.
УСЛУГЕ У ДИСПЕРЗИЈИ
-Комерцијалне, занатске, услужне и друге терцијалне делатности развијају
се у свим зонама и густинама становања и осталим наменама према
потребама окружења, уз ограничења зоне тј. уз услове саобраћајне (
услови транспорта, паркинга
-Број паркинг места за обављање делатности служи као коректив за
структуру тј.врсту делатности односно за структуру и број станова. У
зонама становања није дозвољено депоновање кабастих возила за
овбављање делатности на парцели или јавној површини, значаја
саобраћајнице), услове обликовања и заштите амбијента
-Овом наменом обухваћене су и комерцијалне делатности и оквиру других
(јавних) намена (у приватном власништву).
-За

програме пословања, обавезно се дефинише карактер програма и
мере заштите на локацији, односно по потреби ради процена утицаја
објекта на животну средину, са свим елементима заштите у оквиру
објекта, инсталација, опреме, парцеле и захвата. За сложеније програме
пословања са специфичним захтевима И условима обавезна је разрада
кроз урбанистички пројекат
-Програми пословања у оквиру намене становања реализују се у свему
према условима и показател;јима за зону у оквиру које се формирају
4.8. ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ
Верски објекти се граде према посебном програму, првенствено у
оквиру центара свих нивоа, а могу се јавити и као пратећа намена зона
становања и привређивања у зависности од гравитационог подручја.
Уређење простора и изградња врши се према специфичним захтевима за
ову врсту објеката, разрадом кроз урбанистички пројекат
4.III. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ОСНОВУ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ЛАПОВО
2020
Зоне у којима се не мења постојећа регулација су делови насеља
који су претежно изграђени и претходно регулисани и реализовани, на
основу одговарајуће документације. У овим зонама услови се формирају
на основу одређених урбанистичких показатеља и правила уређења и
грађења из Генералног плана.
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ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
НА ОСНОВУ ПОСТОЈЕЋЕ УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Постојећа урбанистича документација која је на снази и спроводи се
усклађена је и преиспитана у поступцима пре доношења овог планског
документа.
План детаљне регулације “ Млака “
План детаљне регулације “ Мале Ливаде “
План
детаљне
регулације
“Реконструкција,модернизација
и
електрификација пруге Лапово – Баточина и индистријских колосека ДП
Стражевица у Баточини “
План детаљне регулације “Комунално санитарна зона Врбак у Лапову “
План детаљне регулације “ Тир база ДВ ОИЛ Лапово “
План детаљне регулације “ Радна зона 1 “
Урбанистички пројекти мањих захвата биће проверени и инкороприрани
током израде нових Планова детаљне регулације.
Приритети у изради ПДР биће ПДР центра насеља и то УЦ2 ; ПЦ 2.02. и
УЦ1 ; ПЦ 1.10 као и ПДР радних зона.
Планови детаљне регулације туристичко рекреативних површина који су
приказани као ПЦ 1.02,1.03,1.04 биће рађени тек после ПДР за потребе
реализације нове радијалне саобраћајнице која уједно предствља и
инфраструктурни коридор који би опслуживао поменуте целине.

