« А Р Х И П Л А Н » Д.О.О.
за планирање, пројектовање и консалтинг
АРАНЂЕЛОВАЦ

КОНЦЕПТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
«Део градског центра
у Његошевој улици у Лапову»

децембар 2009. година
_________________________________________________________
34 300 Аранђеловац, Кнеза Михаила бр.33 б
034/70-30-10, 70-30-11, 70-30-12; Тел./факс: 034/70-30-10,
Е-mail: office@arhiplan.org
Жиро рачун: 205 - 134175 - 16; 145 – 7168 – 05

1

КОНЦЕПТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ:

НАРУЧИЛАЦ:

ОБРАЂИВАЧ
КОНЦЕПТА ПЛАНА :

ОДГОВОРНИ
УРБАНИСТА:

РАДНИ ТИМ:

ДИРЕКТОР:

«Део градског центра
у Његошевој улици у Лапову»

«АГРО - СТИЛ» Д.О.О.
ЛАПОВО, ул. Вука Караџића бр. 13

« А Р Х И П Л А Н » Д.О.О.
за планирање, пројектовање и консалтинг
АРАНЂЕЛОВАЦ

ДРАГАНА БИГА, дипл.инж.арх.

Драгана Бига, дипл.инж.арх.
Љиљана Стаменковић, дипл.инж.арх.
Марија Станојковић, апс.арх.
Александра Миловановић, грађ.инж.
Никола Васиљевић, дипл.инж.арх.
Јелена Милићевић, дипл.инж.арх.
Саша Миленковић, дипл.инж.геод.
Драгољуб Шећевић, дипл.инж.грађ.
Милорад Добричић, дипл.инж.електро.
Срђан Добричић, дипл.инж.електро птт.смер
Слободан Божић, дипл.инж.маш.

ДРАГАНА БИГА, дипл.инж.арх.

2

САДРЖАЈ
А.



Б.

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Решење Агенције за привредне регистре
Лиценца одговорног урбанисте

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

1. УВОД.......................................................................................................................................................6
1.1. Повод и циљ израде..............................................................................................................6
1.2. Правни основ .........................................................................................................................7
1.3. Плански основ .......................................................................................................................7
1.4. Опис границе обухвата плана ..............................................................................................7
2. УСЛОВЉЕНОСТ ИЗ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА «ЛАПОВО 2020.»........................................................7
3. ПОДАЦИ И ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ КОНЦЕПТА ПЛАНА ................................................................10
3.1. Подаци Општинске управе општине Лапово.....................................................................10
3.2. Остали подаци......................................................................................................................12
3.3. Подлоге …............................................................................................................................12
4. УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА...........................................................................................12
5. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ..................................................................................13
5.1. Анализа ширег окружења ...................................................................................................13
5.2. Анализа предметног подручја ............................................................................................13
5.2.1. Постојећа намена и власнички статус земљишта ..................................................13
5.2.2. Природне карактеристике ........................................................................................15
5.2.3. Постојеће стање комуналне опремљености простора и могућност
изградње нове инфраструктуре ...............................................................................15
6. КОНЦЕПТ ПЛАНА ..............................................................................................................................16
6.1. Концепт планиране намене земљишта .............................................................................16
6.2. Подела на целине ...............................................................................................................17
6.3. Предлог за формирање парцела јавне намене ................................................................18
6.4. Концепт развоја комуналне инфраструктуре ....................................................................19
7. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ........................................................................................................................20

В.

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

1. Диспозиција предметног подручја у односу на шире окружење .....................................1:5.000
2. Извод из Генералног плана «ЛАПОВО 2020.»
- намена површина..............................................................................................................1:5.000
3. Приказ граница донетих планова у односу на предметно подручје ...............................1:5.000
4. Катастарско топографски план са границом
концепта Плана детаљне регулације …...............................................................................1:500
5. Постојећа намена површина са коридорима постојеће инфраструктуре ….....................1:500
6. Постојећи власнички статус земљишта …...........................................................................1:500
7. Концепт саобраћајне инфраструктуре ................................................................................1:500
8. Концепт планиране намене земљишта …...........................................................................1:500
9. Подела на целине .................................................................................................................1:500
10. Предлог за формирање парцела јавне намене ..................................................................1:500
11. Концепција развоја комуналне инфраструктуре.................................................................1:500

Г.




ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗАХТЕВИ УПУЋЕНИ НАДЛЕЖНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА
ОВЕРЕН КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН

3

А.

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4

Б.

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

5

1. УВОД
1.1. Повод и циљ израде
Територија обухваћена Концептом Плана детаљне регулације «Део градског
центра у Његошевој улици у Лапову» (у даљем тексту: КОНЦЕПТ ПЛАНА), обухвата
подручје површине око 0,85.64 ha, које је ограничено:
 са северне стране, Његошевом улицом;
 са источне стране, Радничком улицом;
 са јужне стране, изграђеним и неизграђеним парцелама претежно стамбене
намене;
 са западне стране, деоницом канала – старим коритом реке Лепенице.
Према Генералном плану «ЛАПОВО 2020.», предметно подручје се налази у оквиру
територије која припада градском центру.
Основни разлог за израду КОНЦЕПТА ПЛАНА је намера «АГРО – СТИЛ» Д.О.О. из
Лапова, да, у предметном простору, изврши реконструкцију и доградњу садржаја у
овом делу центра Лапова.
У циљу реализације наведене намере, «АГРО – СТИЛ» Д.О.О. из Лапова, се
обратило Комисији за планове општине Лапово, са иницијативом за израду
ПРОГРАМА ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА, која је разматрана на седници која је
одржана 04.06.2009. године и на којој је дато Мишљење, број 350-13/09-02 од
04.06.2009. године, да се може приступити изради програма, а према планираном
обухвату дефинисаном у иницијативи.
У циљу доношења Одлуке о изради урбанистичког плана, у складу са чланом 45.
Закона о планирању и изградњи, покренута је иницијатива и приступило се
изради ПРОГРАМА ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА, који треба да утврди
концепцију организације простора, одреди планске услове за развој делатности и
омогући коначно уобличавање овог градског простора.
Након

прикупљених

услова надлежних институција, ПРОГРАМ ЗА ИЗРАДУ
је разматран и верификован на седници Комисије за
планове, која је одржана 01.09.2009. године.
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА

Након ступања на снагу Закона о планирању и изградњи («Службени гласник
РС», број 72/2009), све започете активности настављене су по одредбама
чланова 46. и 215. овог закона, којим је предвиђено доношење Одлуке о изради
плана, уз претходно прибављено мишљење Комисије за планове. Након
доношења Одлуке о изради Плана детаљне регулације «Део градског центра у
Његошевој улици у Лапову», од стране Скупштине општине Лапово (број 02079/09-I-04 од 14.09.2009. године), урађен је овај КОНЦЕПТ ПЛАНА као први корак у
припреми нацрта плана детаљне регулације.
Основни циљ израде КОНЦЕПТА ПЛАНА је да анализира све релевантне чиниоце
који су од значаја за развој предметног простора и да, у складу са тим, предложи
оптимално и функционално планско решење.
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Општи циљеви организације, уређења и изградње овог простора су:
 омогућити уређење и изградњу предметног подручја у складу са
позитивним законским прописима, кроз разраду у одговарајућем
урбанистичком плану, чиме се стичу услови за издавање одговарајућих
локацијских и грађевинских дозвола;
 обезбедити потребне површине за јавне намене;
 обезбедити адекватну заштиту животне средине, тако да не буду угрожени
квалитет вода, земљишта и ваздуха;
 обезбедити адекватну комуналну, инфраструктурну опремљеност простора,
у складу са планираном наменом земљишта.
На графичком прилогу број 1. - «Диспозиција простора у односу на шире
окружење», у размери 1:5.000, приказано је предметно подручје у односу на
непосредно и шире окружење.
1.2. Правни основ
Правни основ за израду КОНЦЕПТА ПЛАНА чине:
 Закон о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије» број
71/2009);
 Правилник о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле
урбанистичког плана, као и условима и начину стављању плана на јавни
увид («Службени гласник Републике Србије» број 12/2004);
 Одлука о изради Плана детаљне регулације «Део градског центра у
Његошевој улици у Лапову, број 020-79/09-I-04 од 14.09.2009. године.
1.3. Плански основ
Плански основ за израду КОНЦЕПТА ПЛАНА је:
 Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75,
деоница Београд-Ниш («Службени гласник РС», број 69/2003);
 Генерални план «ЛАПОВО 2020.» («Службени гласник општине Лапово», број
7/2009), према намени површина из Генералног плана, предметни простор
је део градског центра.
1.4. Опис границе обухвата плана
У граници обухвата плана налазе се следеће:
 целе кп.бр. 6619/2; 6619/3; 6619/4; 6620/1; 6620/2; 6620/3 и 6620/5, све у КО
Лапово;
 делове кп.бр. 762/1 (улица Његошева), 14518 (некатегорисани пут), 6621/29
и 6622/37, све у КО Лапово.
Границом концепта плана обухваћена је површина од око 0,85.64 ha.
2. УСЛОВЉЕНОСТ ИЗ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА «ЛАПОВО 2020.»
Подручје Генералног плана «ЛАПОВО 2020.» (у даљем тексту: Генерални план)
обухвата целу катастарску општину Лапово, површине 5.522 ha.
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Према основној намени простора, подручје Генералног плана је подељено на
грађевинско реон и остало земљиште (пољопривредно, шумско и водно).
На подручју Генералног плана, грађевински реон заузима око 2658 ha. Подручје
Генералног плана је подељено на целине и подцелине, а предметно подручје
припада целини II – Градски центар, подцелини 2.02.
Планирана намена површина – 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.
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.
Друмски саобраћај - 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.
Улице Његошева и Радничка су сврстане, по функционалном рангу, у градске
саобраћајнице
Спровођење Генералног плана – у оквиру градског центра, за подцелину 2.02.
предвиђена је разрада кроз план детаљне регулације.
А ВИСОКА ГУСТИНА СТАНОВАЊА
-густина становања..............Гс = 40-80станова/ха
-густина насељености..........Гн = 120-240 становника/ха
-степенизграђености 1.4-1.8,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:
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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



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.



објекате могуће само на парцелама већим од 5 ари



обликовање фасаде и кровова треба да буде усклађено на нивоу
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 .

целине, кровови уједначеног

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 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
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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
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 20%

На графичком прилогу број 2. - «Извод из Генералног плана «ЛАПОВО 2020.» намена површина» приказана је граница предметног подручја, са приказом
планираних намена у Генералном плану.
3. ПОДАЦИ И ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ КОНЦЕПТА ПЛАНА
3.1. Подаци Општинске управе општине Лапово
Од Општинске управе општине Лапово, Одељења за урбанизам, имовинско
правне и стамбено комуналне делатности, прибављени су подаци о стању донете
и урбанистичке документације која је у изради.
Подручје северно од границе овог КОНЦЕПТА ПЛАНА је обухваћено донетим ПДР
«Радна зона 2 – Индустријска зона» у Лапову («Службени гласник општине
Лапово», број 2/2008). У контактној зони, северно од Његошеве улице предвиђене
су :
 ЗОНА «ПРОИЗВОДНО ЗАНАТСТВО И СКЛАДИШТА», која представља потенцијалну
просторну целину, намењену за развој објеката производног занатства и
складишта, лоцирана између зоне «радна зона 2 – индустријска зона» на
северу, старог корита реке Лепенице на западу, зоне «становање са
услужним и комерцијалним делатностима» на југу и деонице коридора
аутопута Е – 75 Београд – Ниш на истоку;
 ЗОНА «СТАНОВАЊЕ СА УСЛУЖНИМ И КОМЕРЦИЈАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА», која
представља постојећу, изграђену површину објектима становања са
услужним и комерцијалним делатностима, лоцирана између старог корита
реке Лепенице и зоне «производно занатство и складишта» на истоку,
границе Плана детаљне регулације на северу и западу и Његошеве улицом
на југу;
 у концепцији саобраћајница, 1) за правац кретања из индустријске зоне ка
Београду и Нишу, планирана је саобраћајница која прати трасу старог
корита Лепенице и која је усмерена ка простору (северно, изван границе
планског обухвата) са могућношћу наставља ове везе и њеног повезивања
са постојећом улицом односно, усмеравањем саобраћаја преко постојећег
надвожњака преко аутопута и 2) веза градског центра са предметним
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простором је планирана преко саобраћајнице која се одваја од улице Цара
Лазара и прелази преко старог корита Лепенице до простора индустријске
зоне;
у концепцији водоснбдевања, за снабдевање постојећих објеката у
Његошевој улици задржана је постојећа мрежа, која је уклопљена у
планирану мрежу;
у концепцији одвођења отпадних вода, планирана је изградња новог
фекалног колектора Ø 300 mm дуж нове саобраћајнице трасиране дуж
старог корита реке Лепенице;
у спровођењу плана: 1) за зону производног занатства и складишта, индекс
изграђености – 1,0 и степен заузетости 60% (40% под објектима и 20%
манипулативне површине); 2) за зону становања са услужним и
комерцијалним делатностима, индекс изграђености – 0,8 и степен
заузетости – 50%.

Подручје источно од границе овог КОНЦЕПТА ПЛАНА је обухваћено донетим ПДР
дела радне зоне I («Службени гласник општине Лапово», број 6/2008), који
обухвата површину од око 90,0 ha. Овим планом планиран је развој дела радне
зоне I, у којој ће производни комплекс градити предузеће «KRONOSPAN SRB». Овим
планом је предвиђено:

у концепцији саобраћајница, изградња нове саобраћајнице, паралелно са
коридором аутопута Београд – Ниш, попречног профила од укупно 9,0 m
(коловоз 2 x 3,5 m + тротоар 2,0 m), која пролази источном границом
подручја овог ПРОГРАМА ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА;
 у концепцији водоснабдевања, делимично измештање постојећег потисног
магистралног цевовода и изградња разводне мреже водовода, уз могућност
бушења бунара ради добијања потребних количина воде за технолошке
потребе;
 у концепцији одвођења отпадних вода, да се санитарне отпадне воде из
железничке станице и дела насеља око ње, преко црпне станице уведу у
постојећу фекалну канализацију, до изградње новог фекалног колектора
између аутопута и радне зоне, када ће се извршити превезивање. Нови
фекални колектор ће проћи испод аутопута и даље према постројењу за
пречишћавање отпадних вода;
 у концепцији електроенергетске инфраструктуре, за потребе комплекса
фирме «KRONOSPAN SRB», изградња нове трафостанице 110/10 kV снаге
28MVA, као и одређеног броја трафостаница 10/0.4kV.
 у концепцији телекомуникационе инфраструктуре, у близини кп.бр. 13334/1
КО Лапово (мало ван границе захвата плана) изградња ИРО ормана у
оквиру проширења ТТ мреже изградњом MSAN «Лапово село»;
 у концепцији развоја термотехничке инфраструктуре, изградња ГМРС
ЛАПОВО II (Глaвно мерно регулациона станица ) са МРС (мерно регулациона
станица) са локацијом поред постојеће ГМРС;
 у циљу заштите од поплава регулација Липарског потока; кроз подручје
плана њега треба зацевити у дужини од око 600 м; траса регулисаног
корита дата је варијантно, по постојећој траси и новој траси која иде испод
аутопута ка Великој Морави;
 од објеката јавне намене, утврђена је локација нове ватрогасне станице.
На графичком прилогу број 3. - «Приказ граница донетих планова у односу на
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предметно подручје», приказане су границе донетих планова у односу на подручје
обухваћено КОНЦЕПТОМ ПЛАНА.
3.2. Остали подаци
У току израде КОНЦЕПТА ПЛАНА остварена је сарадња са Општинским судом у
Баточини, око одређивања власничког статуса на земљишту.
3.3. Подлоге
За потребе израде КОНЦЕПТА ПЛАНА коришћене су следеће подлоге:
 орто фото снимак, у размери 1:5.000
 катастарско топографски план, у размери 1:500 израђен од стране
«ГЕОПРЕМЕР» из Крагујевца (април 2009. година).
4. УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА
Пошто је израда започета на основу Закона о планирању и изградњи («Службени
гласник РС», број 47/2003 и 34/2006), сходно овом закону и на основу члана 17.
Правилника о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле
урбанистичког плана, као и условима и начину стављања плана на јавни увид
(«Службени гласник РС» број 12/2004), поднето је 9 захтева за прикупљање
потребних услова.
Захтеви су поднети следећим институцијама:
 Завод за заштиту природе Србије, Нови Београд, број 173/09-001 од
18.06.2009. године;
 Завод за заштиту споменика културе, Крагујевац, број 174/09-001 од
18.06.2009. године;
 ЈВП «Србијаводе», ВПЦ «Морава», РЈ «Велика Морава», Ђуприја, број
175/09 - 001 од 18.06.2009. године;
 Министарство одбране, Управа за инфраструктуру, Београд, број 176/09—
001 од 18.06.2009. године;
 МУП Републике Србије, Сектор за заштиту и спасавање, Одсек за заштиту
и спасавање у Крагујевцу, број 177/09-001 од 18.06.2009. године;
 ЈКСП «Морава», Лапово, број 178/09-001 од 18.06.2009. године;
 ПД
за
дистрибуцију
електричне
енергије
«Центар»
д.о.о.
«Електрошумадија», Крагујевац, број 179/09-001 од 18.06.2009. године;
 Предузеће за телекомуникације «Телеком Србија» а.д. Извршна дирекција
регије «Центар», Извршна једница Крагујевац (захтев поднео «Агро –
стил»;
 ЈП «Србијагас» – Организациона једница Београд,
број 180/09-001 од
18.06.2009. године.
За потребе израде КОНЦЕПТА ПЛАНА прибављени су следећи услови:
 услови заштите природе и животне средине, Завод за заштиту природе
Србије, Нови Београд, број 03-1447/2 од 10.07.2009. године;
 услови, Завод за заштиту споменика културе, Крагујевац, број 546/1 од
01.07.2009. године;
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мишљење у поступку издавања водопривредних услова, ЈВП
«Србијаводе», ВПЦ «Морава», Ниш, број 3037/3-165/09 од 02.09.2009.
године;
обавештење, Министарство одбране, Управа за инфраструктуру, Београд,
Инт. број 2382-2 од 01.07.2009. године;
обавештење у вези претходних урбанистичких услова, МУП Републике
Србије, Сектор за заштиту и спасавање, Одељење за заштиту и спасавање
у Крагујевцу, број 217-1/09-1255 од 25.06.2009. године;
издавање услова, ЈКСП «Морава», Лапово, од 18.08.2009. године;
електроенергетска сагласност на локацију, ПД за дистрибуцију електричне
енергије «Центар» д.о.о. «Електрошумадија», Крагујевац, број 1-3-8994 од
17.07.2009. године;
сагласност, Предузеће за телекомуникације «Телеком Србија» а.д. Извршна
једница Крагујевац, број 332 од 06.08.2009. године.

5. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
5.1. Анализа ширег окружења
У ширем окружењу предметног подручја је градски центар Лапова, са јавним
објектима и комерцијалним функцијама.
Предметно подручје је лоцирано у близини петље «Лапово» - по Просторном
плану стационажа km 691+186, односно по Референтом систему Републичке
дирекције за путеве стационажа km 688+064 (чвор 0110 «Лапово») на државном
путу I реда (аутопуту) број 1 (Е – 75).
5.2. Анализа предметног подручја
5.2.1. Постојећа намена површина и власнички статус земљишта
На графичком прилогу број 4. - «Катастарско топографски план са границом
концепта плана детаљне регулације», у размери 1:500, приказано је предметно
подручје, које обухвата површину од 0,85.64 ha.
Карактеристика постојеће парцелације земљишта је да нису спроведени и
регулисани имовинско – правни односи, па аутобуска станица заузима две
катастарске парцеле, а стамбени објекат, спратности П+5 је изграђен тако да
захвата више катастарских парцела, а за деоницу Радничке улице није
формирана потребна парцела у режиму грађевинског земљишта јавне намене.
По фактичком стању, које је приказано на графичком прилогу број 5. - «Постојећа
намена површина са коридорима постојеће инфраструктуре», у размери 1:500,
земљиште је подељено на:
 ЈАВНО НАМЕНЕ, коме припадају:
саобраћајнице, односно улица Његошева и Радничка;
аутобуска станица
водно земљиште (старо корито реке Лепенице), које је у контактној
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зони подручја КОНЦЕПТА ПЛАНА;
 коридори постојеће инфраструктуре.
ОСТАЛЕ НАМЕНЕ, коме припадају:
 постојеће вишепородично становање;
 пословање;
 неизграђено грађевинско земљиште.

Биланс постојеће намене, по фактичком коришћењу земљишта приказан је у
табели број 1.
Редни број

ТАБЕЛА БРОЈ 1
Површина (ha) Проценат
учешћа (%)

Намена

Јавне
1.
2.
3.

намене
Његошева улица
Радничка улица
Аутобуска станица
УКУПНО (1. до 3.)
Остале намене
4
вишепородично становање
5
пословање
6
неизграђено грађевинско земљиште
УКУПНО (5. до 7.)
У К У П Н О (1. до 7.)

0,11.94
0,04.45
0,11.02
0,27.41

13,9
5,2
12,9
32,0

0,05.88
0,36.38
0,15.97
0,58.23
0,85.64

6,6
42,5
18,9
68,0
100,00

На основу података прибављених у Општинском суду у Баточини, на графичком
прилогу број 6. - «Постојећи власнички статус земљишта», у размери 1:500,
приказан је постојећи статус земљишта у погледу власништва у границама
КОНЦЕПТА ПЛАНА.
На основу расположивих подака, власнички статус предметних парцела је
следећи:
Редни Број катастарске парцеле у Постојећа намена
број
КО Лапово

ТАБЕЛА БРОЈ 2
Власник / корисник

1

6619/2

Аутобуска станица

РС/ корисник
«Аутосаобраћај» КГ

2

6619/3

Вишепородична зграда

РС/ корисник
ТП «Пољотехна»

3

6619/4

Вишепородична зграда

РС/ корисници
ТП «Пољотехна» и ГИК «1.мај»

4

6620/1

Пословна зграда

Власник
УТП «Агро – стил» Лапово

5

6620/2

Неизграђено земљ.

Друштвена својина/ корисник
Земљорадничка задруга Лапово

6

6620/3

Аутобуска станица

РС/ корисник
«Аутосаобраћај» КГ

7

6620/5

Неизграђено земљ.

Друштвена својина/ корисник
Земљорадничка задруга Лапово

8

6621/2

Бензинска пумпа

РС/ корисник
АД «Морава пром»
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9

6621/19

10

6621/30

Власник
Шишковић Живојин из Лапова
Радничка улица

Сувласници
Јовић Зоран из Лапова 33/532
Марковић Михајло из Лапова 18/532
Петковић Добра из Лапова 92/532
Ружић Радиша из Лапова 28/532
Тасић Драгољуб из Лапова 333/532
Василев Ђока из Лапова 28/532

11

762/1

Његошева улица

РС/ корисник
општина Лапово

12

14518

Излаз на аутопут

РС/ корисник
ЈП «Путеви Србије»

13

6622/37

РС/ корисник
општина Лапово

5.2.2. Природне карактеристике
У морфолошком погледу, предметна локација је равна до благо нагнута (од
севера ка југу) и у ширем смислу припада долини старог тока Лепенице и
алувијалној равни Велике Мораве.
У погледу геолошке грађе терена, на основу података из ширих просторних
целина, она је везана за алувијалне творевине у чијој подини су неогени
седименти. Основна одлика седимената алувиона је присуство поводањских
суглина и супескова у чијој подини су пескови, песковити шљункови и шљункови у
којима је формирана стална издан. Основна карактеристика терена, на основу
података из елабората ширих целина, је релативно висок ниво подземне воде и
повремено забаривање терена због присуства слабо водопропусних глина у
приповршинском делу терена.
Према сеизмичким карактеристикама терена, предметно подручје припада 8.
степену сеизмичког интензитета по MCS скали, са коефицијентом сеизмичности
Кc=0,05.
5.2.3. Постојеће стање комуналне опремљености простора


Водоснабдевање и одвођење отпадних и атмосферских вода

За потребе израде КОНЦЕПТА ПЛАНА прибављени су подаци и услови, од
18.08.2009. године, издати од ЈКСП «Морава» из Лапова. Градска водоводна
мрежа је изграђена у Његошевој улици и са ње се могу обезбедити прикључци за
планиране објекте.
Колектор фекалне канализације Ø 300 је трасиран поред канала – старог корита
реке Лепенице. Атмосферска канализација је изграђена, поред постојећег канала.


Електроенергетика

За потребе израде КОНЦЕПТА ПЛАНА, издата је електроенергетска сагласност на
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локацију, број 1-3-8994 од 17.07.2009. године.


Телекомуникације

За потребе израде КОНЦЕПТА ПЛАНА издати су подаци о постојећем стању и
сагласност за израду, од стране Предузеће за телекомуникације «Телеком
Србија» а.д. Извршна једница Крагујевац, број 332 од 06.08.2009. године.
У улицама Његошевој и Радничкој положени су постојећи ТТ каблови у земљаном
рову.
У окружењу предметног подручја, са источне стране, паралелно са коридором
аутопута пролази постојећи, подземни међумесни оптички ТК кабл на релацији
Београд – Ниш, деоница Београд – Баточина (ТОSM 03 (7x4)xIIx0,4x3,5 CMAN).


Гасификација

До раскрснице улица Његошева и Цара Лазара је изграђен постојећи
дистрибутивни гасовод DN 63, одакле постоји могућност за даљу доградњу
дистрибутивне мреже.
6. КОНЦЕПТ ПЛАНА
је урађен на основу планске документације ширих целина,
анализе и оцене постојећег стања, анализе просторних могућности и потенцијала
простора и услова надлежних институција.
КОНЦЕПТ ПЛАНА

У погледу процене развојних могућности, постоје просторне могућности за
рационалније и сврсисходније коришћење грађевинског земљишта, у делу
градског центра Лапова, уз поштовање примене одговорајућих урбанистичких
параметара, за нову изградњу, као и адекватно решавање потреба за паркирањем
возила. Као нов садржај, постоји реална потреба за увођење услуге снабдевања
горивом и ТНГ – ом, а нарочито за кориснике радних зона, лоцираних јужно од
предметне локације.
6.1. Концепт планиране намене земљишта
Планиране намене површина у грађевинском земљишту и функционалана
организација простора су дефинисани кроз режим коришћења грађевинског
земљишта, односно поделу на јавне и остале намене.
Планираном наменом земљишта, предвиђено је да јавним наменама припада
простор:
 градских улица, Његошеве и Радничке, које обезбеђују саобраћајну
повезаност са ширим просторним целинама и доступност до парцела у
предметном подручју;
 аутобуске станице.
Планираном наменом земљишта, предвиђено је да осталим наменама припада
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простор намењен за вишепородично становање са пословањем и станицу за
снабдевање горивом и ТНГ – ом.
Биланс планиране намене, у граници КОНЦЕПТА ПЛАНА приказан је у табели број 3.
Редни број

Намена

Јавно намене
1
улица Његошева
2
улица Радничка
3
аутобуска станица
УКУПНО (1. до 3.)
Остале намене
4
постојеће вишепородично становање
5
план. вишепород. станов. са делатностима
6
реконст. вишепор.станов. са делатностима
7
станица за снабдевање горивом и ТНГ - ом
УКУПНО (4. до 7.)
У К У П Н О (1. до 7.)

Површина (ha)

ТАБЕЛА БРОЈ 3
Проценат
учешћа (%)

0,12.25
0,08.97
0,10.85
0,32.07

14,30
10,47
12,68
37,45

0,06.00
0,13.37
0,18.30
0,15.90
0,53.57
0,85.64

7,00
15,61
21,37
18,57
62,55
100,0

Концептом планиране намене земљишта, предвиђено је да се изузме потребно
земљиште за експропријацију Радничке улице (с тим што је саобраћајно решење
преузето из донетог ПДР дела радне зоне I), као и потребно земљиште за део
Његошеве улице.
Предвиђено је да се, уз Радничку улицу, лоцира станица за снабдевање горивом и
ТНГ – ом, која ће имати функцију опслуживања за централну зону Лапова, као и
за радне зоне лоциране јужно од предметне локације.
Предвиђено је, ради рационалнијег коришћења грађевинског земљишта,
реконструкција и надградња постојећег пословног објекта у Његошевој улици, као
и изградња новог на неизграђеном грађевинском земљишту.
На графичком прилогу број 7. - «Концепт саобраћајница», у размери 1:500 и на
графичком прилогу број 8. - «Концепт планиране намене земљишта», у размери
1:500, приказане су планиране намене у граници обухвата КОНЦЕПТА ПЛАНА.
6.2. Подела на целине
Планско подручје је, према урбанистичким и функционалним карактеристикама
подељено на пет целина:
 ЦЕЛИНА 1 (Ц 1), која обухвата простор јавних намена под постојећим и
планираним јавним саобраћајницама (улице Његошева и Радничка);
 ЦЕЛИНА 2 (ц 2), која обухвата простор постојеће аутобуске станице;
 ЦЕЛИНА 3 (Ц 3), која обухвата функционални простор постојеће
вишепородичне зграде, спратности П+5;
 ЦЕЛИНА 4 (Ц 4), која обухвата простор намењен за реконструкцију,
доградњу и надградњу, као и за нову изградњу, са претежном наменом
становање са делатностима;
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ЦЕЛИНА 5 (Ц 5), која обухвата простор планиране станице за снабдевање
горивом и ТНГ – ом.

Подела на целине је приказана на графичком прилогу број 9.
6.3. Предлог за формирање парцела јавне намене
У складу са прописима о експропријацији земљишта, у планском подручју је
потребно формирати парцеле намењене за јавне намене.
ТАБЕЛА БРОЈ 4

парцела П 1 – улица Његошева
КО Лапово

Површина

Власник / корисник

кп.бр. 762/1 (део)

0,05.68

РС/ корисник општина Лапово

кп.бр. 6619/3 (део)

0,01.21

РС/ корисник ТП «Пољотехна»

кп.бр. 6619/4 (део)

0,00.19

РС/ корисници ТП «Пољотехна» и ГИК «1.мај»

кп.бр. 6619/2 (део)

0,02.37

РС/ корисник «Аутосаобраћај» КГ

кп.бр. 6620/1 (део)

0,02.13

Власник УТП «Агро – стил» Лапово

кп.бр. 6621/2 (део)

0,00.19

РС/ корисник АД «Морава пром»

кп.бр. 6622/37 (део)

0,00.31

РС/ корисник општина Лапово

кп.бр. 14518 (део)

0,00.17

РС/ корисник ЈП «Путеви Србије»

Укупно

0,12.25

ТАБЕЛА БРОЈ 5

парцела П 2 – улица Радничка
КО Лапово

Површина

Власник / корисник

кп.бр. 6621/2 (део)

0,00.34

РС/ корисник АД «Морава пром»

кп.бр. 6620/1 (део)

0,04.57

Власник УТП «Агро – стил» Лапово

кп.бр. 6621/19 (део)

0,02.61

Власник Шишковић Живојин из Лапова

кп.бр. 6621/29 (део)

0,00.03

-

кп.бр. 6621/30 (део)

0,01.42

Сувласници: Јовић Зоран из Лапова 33/532
Марковић Михајло из Лапова 18/532
Петковић Добра из Лапова 92/532
Ружић Радиша из Лапова 28/532
Тасић Драгољуб из Лапова 333/532
Василев Ђока из Лапова 28/532

Укупно

0,08.97

Предлог за формирање парцела јавних намена је приказан на графичком прилогу
број 10.
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6.4. Концепт развоја комуналне инфраструктуре
Водоснабдевање – Градска водоводна мрежа је изграђена у Његошевој улици и
са ове мреже су прикључени постојећи објекти. Предвиђено је да се, са исте
мреже, прикључе и планирани објекти.
Одвођење отпадних вода – Западном границом предметног комплекса пролази
фекални колектор Ø 300 mm, који прикупља и одводи све употребљене,
санитарне воде са предметног подручја, а прикључак нових објеката је предвиђен
на исти.
Одвођење кишних вода – Западном границом предметног комплекса пролази
постојећи кишни колектор Ø 500 mm (са прикључним колектором Ø 300 mm који
долази са јужне стране). Одвођење атмосферских вода са предметног подручја је
предвиђено са усмеравањем на постојећи кишни колектор, с тим да је неопходно
све зауљене воде третирати на сепаратору за уља и масти, пре упуштања у
кишну канализацију и реципијент.
Електроенергетика – За објекте у планском подручју, електрична енергија се
обезбеђује из ТС 10/0,4 kV бр.1554 снаге 630+400 kVА, кабловским водовима 1 kV
на начин приказан на графичком прилогу број 5. Постојећа трафостаница је
лоцирана изван планског подручја, у непосредној близини, довољног капацитета
за будуће потрошаче ове зоне.
Концептом планиране намене земљишта се предвиђа изградња станице за
снабдевање горивом и течним нафтним гасом као и надградња односно
проширење постојећих објеката. За те намене треба обезбедити додатну
електричну енергију односно снагу од максимално око 150 kV.
Постојећа ТС снаге 630+400 kVА располаже потребном снагом за нове објекте, а
по потреби могуће је повећање снаге исте, заменом трансформатора снаге 630
kVА .
Напајање објеката на планском подручју вршиће се искључиво кабловски,
кабловима типа ppo x ASJ или xpoo -AS одговарајућег пресека из постојеће ТС.
Постојеће каблове за објекте који се проширују треба заменити новим или
положити нове каблове, по истој траси, обзиром да приступне саобраћајнице
комплекса располажу одговарајућом јавном расветом. У наредном периоду се
предвиђа замена светлосних извора на истој, економичнијим изворима светлости,
односно уградњом натријумових или металхалогених светиљки.
Заштита од индиректног напона додира се предвиђа аутоматским искључењем
напајања у TN – C систему, односно према условима надлежне
електродистрибуције.
Имајући у виду услове које треба да испуни станица за снабдевање горивом и
ТНГ – ом, све инсталације у овом комплексу, мора да буду прилагођене
одредбама техничких прописа, што ће се прецизније дефинисати у даљој
разради.
19

Телекомуникације – Прикључак на телекомуникациону мрежу планираних
објеката ће се вршити на постојеће ТТ каблове у земљаном рову, који су
положени у улицама Његошевој и Радничкој.
Гасификација – Доградњом постојеће дистрибутивне гасне мреже DN 63, од
раскрснице улица Његошева и Цара Лазара, створиће се услови за гасификацију
предметног подручја.
7. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
Саставни део КОНЦЕПТА ПЛАНА су следећи графички прилози:
1. Диспозиција предметног подручја у односу
на шире окружење ...................................................................................1:5.000
2. Извод из Генералног плана «ЛАПОВО 2010.»
- намена површина....................................................................................1:5.000
3. Приказ граница донетих планова у односу
на предметно подручје .............................................................................1:5.000
4. Катастарско топографски план са границом
концепта Плана детаљне регулације …....................................................1:500
5. Постојећа намена површина са коридорима
постојеће инфраструктуре …......................................................................1:500
6. Постојећи власнички статус земљишта ….................................................1:500
7. Концепт саобраћајница …...........................................................................1:500
8. Концепт планиране намене земљишта .....................................................1:500
9. Подела на целине ........................................................................................1:500
10. Предлог за формирање парцела јавне намене ........................................1:500
11. Концепција развоја комуналне инфраструктуре .......................................1:500

Децембар 2009. године
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8. Концепт планиране намене земљишта .....................................................1:500
9. Подела на целине ........................................................................................1:500
10. Предлог за формирање парцела јавне намене ........................................1:500
11. Концепција развоја комуналне инфраструктуре .......................................1:500
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Г. ДОКУМЕНТАЦИЈА





ЗАХТЕВИ УПУЋЕНИ НАДЛЕЖНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА
ОВЕРЕН КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
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ЗАХТЕВИ УПУЋЕНИ НАДЛЕЖНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

1. Завод за заштиту природе Србије, Нови Београд, број 173/09-001 од
18.06.2009. године;
2. Завод за заштиту споменика културе, Крагујевац, број 174/09-001 од
18.06.2009. године;
3. ЈВП «Србијаводе», ВПЦ «Морава», РЈ «Велика Морава», Ђуприја, број
175/09 - 001 од 18.06.2009. године;
4. Министарство одбране, Управа за инфраструктуру, Београд, број 176/09—
001 од 18.06.2009. године;
5. МУП Републике Србије, Сектор за заштиту и спасавање, Одсек за заштиту
и спасавање у Крагујевцу, број 177/09-001 од 18.06.2009. године;
6. ЈКСП «Морава», Лапово, број 178/09-001 од 18.06.2009. године;
7. ПД
за
дистрибуцију
електричне
енергије
«Центар»
д.о.о.
«Електрошумадија», Крагујевац, број 179/09-001 од 18.06.2009. године;
8. Предузеће за телекомуникације «Телеком Србија» а.д. Извршна дирекција
регије «Центар», Извршна једница Крагујевац (захтев поднео «Агро –
стил»;
9. ЈП «Србијагас» – Организациона једница Београд, број 180/09-001 од
18.06.2009. године.
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УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА

1. услови заштите природе и животне средине, Завод за заштиту природе
Србије, Нови Београд, број 03-1447/2 од 10.07.2009. године;
2. услови, Завод за заштиту споменика културе, Крагујевац, број 546/1 од
01.07.2009. године;
3. мишљење у поступку издавања водопривредних услова, ЈВП
«Србијаводе», ВПЦ «Морава», Ниш, 3037/3-165/09 од 02.09.2009. године;
4. обавештење, Министарство одбране, Управа за инфраструктуру, Београд,
Инт. број 2382-2 од 01.07.2009. године;
5. обавештење у вези претходних урбанистичких услова, МУП Републике
Србије, Сектор за заштиту и спасавање, Одељење за заштиту и спасавање
у Крагујевцу, број 217-1/09-1255 од 25.06.2009. године;
6. издавање услова, ЈКСП «Морава», Лапово, од 18.08.2009. године;
7. електроенергетска сагласност на локацију, ПД за дистрибуцију електричне
енергије «Центар» д.о.о. «Електрошумадија», Крагујевац, број 1-3-8994 од
17.07.2009. године;
8. сагласност, Предузеће за телекомуникације «Телеком Србија» а.д. Извршна
једница Крагујевац, број 332 од 06.08.2009. године;
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ЛЕГЕНДА
Е 75

ГРАНИЦА КОНЦЕПТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПРЕДМЕТНО
ПОДРУЧЈЕ
НИШ

К О Н Ц Е П Т

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
''Део градског центра у
Његошевој улици у Лапову''
Назив листа:
ДИСПОЗИЦИЈА ПРЕДМЕТНОГ ПОДРУЧЈА
У ОДНОСУ НА ШИРЕ ОКРУЖЕЊЕ
Одговорни урбаниста:
Драгана Бига, дипл.инж.арх.

Размера:

1: 5000

Лист број: 1

"А Р Х И П Л А Н" Д.О.О.
за планирање,
пројектовање и консалтинг
ул.Кнеза Mихаила бр.33б
АРАНЂЕЛОВАЦ

ЛЕГЕНДА
ЗЕЛЕНИЛО, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

ГРАНИЦЕ
ПОДРУЧЈЕ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА

МРЕЖА И ОБЈЕКТИ САОБРАЋАЈНЕ И
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

ГРАДСКИ ПАРК

ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ РЕОНА

АУТОПУТ Е-75 БЕОГРАД-НИШ (ДРЖАВНИ ПУТ I РЕДА)
НЕПОСРЕДНИ ПОЈАС ЗАШТИТЕ КОРИДОРА Е - 75

ЗОНА УРБАНЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ
РЕОНСКИ ПАРК - ЗЕЛЕНИ ЗАШТИТНИ ПОЈАС

ГРАЂЕВИНСКИ РЕОН

ШИРИ ПОЈАС ЗАШТИТЕ КОРИДОРА Е - 75
МАГИСТРАЛНИ ПУТ (ДРЖАВНИ ПУТ I РЕДА)

ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО

ОБРАЗОВАЊЕ

ГРАДСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ
САБИРНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ
ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА

ОБЈЕКТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА
АКВА ПАРК

ПОТЕНЦИЈАЛНИ КОРИДОР ПЛОВНОГ ПУТА
СА ОРИЈЕНТАЦИОНИМ ЛОКАЦИЈАМА БРАНА
АУТОБУСКА СТАНИЦА

ОБЈЕКТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА
РЕКРЕАЦИЈА - ПЛАЖА МОРАВА

ПЕТЉА

ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ТУРИЗАМ (РЕКРЕАТИВНИ, ТРАНЗИТНИ)
ОБЈЕКТИ ЗДРАВСТВА

НАСЕЉСКИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР
ОБЈЕКТИ ДЕЧЈЕ ЗАШТИТЕ

ПРЕДМЕТНО
ПОДРУЧЈЕ

ДЕНИВЕЛИСАНО УКРШТАЊЕ
ЖЕЛЕЗНИЧКО СТАЈАЛИШТЕ

ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА
ПОСТОЈЕЋИ РЕЗЕРВОАР

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
ОБЈЕКТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ПЛАНИРАНИ РЕЗЕРВОАР

СТАНОВАЊЕ
ПЛАНИРАНА ЦРПНА СТАНИЦА
ЗОНЕ ВИСОКИХ ГУСТИНА

КУЛТУРА
ДОМ КУЛТУРЕ

ЗОНЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА

АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВА

ПЛАНИРАНО ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРИПРЕМУ
ВОДЕ ЗА ПИЋЕ
ЦРПНА СТАНИЦА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ПЛАНИРАНА ЦРПНА СТАНИЦА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ЗОНЕ НИСКИХ ГУСТИНА
ЗГРАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

ПРИВРЕЂИВАЊЕ

ПЛАНИРАНО ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ
ОТПАДНИХ ВОДА

ПЛАНИРАНА МИНИАКУМУЛАЦИЈА

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
РАДНЕ ЗОНЕ

ИЗВОРИШТА ВОДОСНАБДЕВАЊА СА УЖОМ
ЗОНОМ ЗАШТИТЕ

ГРОБЉЕ

ЦЕНТРИ

ОДБРАМБЕНИ НАСИП
ГРАДСКИ ЦЕНТАР

ДЕПОНИЈА СМЕЋА

ПОСТОЈЕЋИ ДАЛЕКОВОД 110 KV
ПОСТОЈЕЋИ ДАЛЕКОВОД 35 KV
ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДА

ЛОКАЛНИ ЦЕНТАР

ИЗВОРИШТЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА СА УЖОМ ЗОНОМ
САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ

ЛИНИЈСКИ ЦЕНТАР

ДЕО ПОСТОЈЕЋЕГ ДАЛЕКОВОДА 35 KV КОЈИ СЕ КАБЛИРА
ПОСТОЈЕЋА ТРАФОСТАНИЦА 35/10 KV/KV "KG08"
ПОСТОЈЕЋА ТРАФОСТАНИЦА 110/35/10 KV/KV "KG0018"

УЖА ЗОНА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ
ИЗВОРИШТА ВОДОСНАБДЕВАЊА

ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ
ПЛАНИРАНА ТРАФОСТАНИЦА 110/10 KV/KV
ЦРКВА

ПОСТОЈЕЋА ГМРС
ПЛАНИРАНА ГМРС

ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА

ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ
ПРОДУКТИВНО ЗЕМЉИШТЕ

ПИЈАЦА (СТОЧНА, КВАНТАШКА)
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ
ВОДОТОКОВИ

К О Н Ц Е П Т

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
''Део градског центра у
Његошевој улици у Лапову''
Назив листа:
ИЗВОД ИЗ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА
"ЛАПОВО 2020"-план намене простора
Одговорни урбаниста:
Драгана Бига, дипл.инж.арх.

Размера:

1: 5000

Лист број: 2

"А Р Х И П Л А Н" Д.О.О.
за планирање,
пројектовање и консалтинг
ул.Кнеза Mихаила бр.33б
АРАНЂЕЛОВАЦ
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ " РАДНА ЗОНА 2 ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА" У ЛАПОВУ
("Службени гласник општине Лапово" 2/2008)

А
УГ
ПР

петља Лапово
(км 691+186)

Е 75

ЛЕГЕНДА

ПРЕДМЕТНО
ПОДРУЧЈЕ

ГРАНИЦА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ
ПЛАНА

НИШ

К О Н Ц Е П Т

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА
РАДНЕ ЗОНЕ I У ЛАПОВУ
("Службени гласник општине Лапово" бр.6/2008)

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
''Део градског центра у
Његошевој улици у Лапову''
Назив листа:
ПРИКАЗ ГРАНИЦА ДОНЕТИХ ПЛАНОВА У
ОДНОСУ НА ПРЕДМЕТНО ПОДРУЧЈЕ
Одговорни урбаниста:
Драгана Бига, дипл.инж.арх.

Размера:

1: 5000

Лист број: 3

"А Р Х И П Л А Н" Д.О.О.
за планирање,
пројектовање и консалтинг
ул.Кнеза Mихаила бр.33б
АРАНЂЕЛОВАЦ

ЛЕГЕНДА
ГРАНИЦА КОНЦЕПТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ

ЊЕ
ГОШ

ГРАНИЦА ПОСТОЈЕЋИХ КАТАСТАРСКИХ
ПАРЦЕЛА

ЕВА

УЛИ
ЦА

АУТОБУСКА
СТАНИЦА

РАДНИЧКА
УЛИЦА

К О Н Ц Е П Т

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
''Део градског центра у
Његошевој улици у Лапову''
Назив листа:
КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА
ГРАНИЦОМ КОНЦЕПТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ

Одговорни урбаниста:
Драгана Бига, дипл.инж.арх.

Размера:

1: 500

Лист број: 4

"А Р Х И П Л А Н" Д.О.О.
за планирање,
пројектовање и консалтинг
ул.Кнеза Mихаила бр.33б
АРАНЂЕЛОВАЦ

ЛЕГЕНДА
ГРАНИЦА КОНЦЕПТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
50

ЈАВНЕ НАМЕНЕ (по фактичком начину коришћења земљишта)
ГРАДСКА УЛИЦА
PVC

АУТОБУСКА СТАНИЦА

Ø 2"

ОСТАЛЕ НАМЕНЕ (по фактичком начину коришћења земљишта)
ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ

ЕВА

ПОСЛОВАЊЕ

УЛИ
ЦА
3/4

3/4

ЊЕ
ГОШ

НЕИЗГРАЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

ПОСТОЈЕЋА ЈАВНА ВОДОВОДНА МРЕЖА
ПОСТОЈЕЋА ЈАВНА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА
Ø
C

2"

1kV

PV

ПОСТОЈЕЋА НИСКОНАПОНСКА МРЕЖА

bet Ø500

Ø30

0

ПОСТОЈЕЋИ ТТ КАБЛ У РОВУ

1kV

ПОСТОЈЕЋИ ТТ ИЗВОД НА СТУБУ

РАДНИЧКА
УЛИЦА

bet Ø300

1kV

bet

ПОСТОЈЕЋИ ТТ КАБЛ У ЗЕМЉАНОМ РОВУ

К О Н Ц Е П Т

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
''Део градског центра у
Његошевој улици у Лапову''
Назив листа:
ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА СА
КОРИДОРИМА ПОСТОЈЕЋЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
Одговорни урбаниста:
Драгана Бига, дипл.инж.арх.

Размера: 1: 500

Лист број: 5

"А Р Х И П Л А Н" Д.О.О.
за планирање,
пројектовање и консалтинг
ул.Кнеза Mихаила бр.33б
АРАНЂЕЛОВАЦ

ЛЕГЕНДА
ГРАНИЦА КОНЦЕПТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ГРАНИЦА ПОСТОЈЕЋИХ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА

КОРИСНИК ОПШТИНА ЛАПОВО

ЊЕ
ГОШ

ЕВА

КОРИСНИК "АУТОСАОБРАЋАЈ" КРАГУЈЕВАЦ

УЛИ
ЦА

КОРИСНИК ПИК "ЛАПОВО"

КОРИСНИЦИ ТП "ПОЉОТЕХНА"

АУТОБУСКА
СТАНИЦА

КОРИСНИЦИ ТП "ПОЉОТЕХНА" И ГИК " 1.МАЈ"

КОРИСНИК АД "МОРАВА ПРОМ"

ВЛАСНИК УТП "АГРО-СТИЛ" ЛАПОВО

РАДНИЧКА

ВЛАСНИЦИ - ФИЗИЧКА ЛИЦА

УЛИЦА

К О Н Ц Е П Т

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
''Део градског центра у
Његошевој улици у Лапову''
Назив листа:
ПОСТОЈЕЋИ ВЛАСНИЧКИ СТАТУС
ЗЕМЉИШТА
Одговорни урбаниста:
Драгана Бига, дипл.инж.арх.

Размера:

1: 500

Лист број: 6

"А Р Х И П Л А Н" Д.О.О.
за планирање,
пројектовање и консалтинг
ул.Кнеза Mихаила бр.33б
АРАНЂЕЛОВАЦ

ЛЕГЕНДА
ГРАНИЦА КОНЦЕПТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
ГРАНИЦА ПОСТОЈЕЋИХ КАТАСТАРСКИХ
ПАРЦЕЛА

КООРДИНАТЕ ТЕМЕНИХ
ТАЧАКА

1 - 1
ГОШ

Y

X

7 509 132.52 4 893 243.11

ЕВ А

7 509 125.65 4 893 203.51

УЛИ
ЦА

7 509 130.358 4 893 202.395

АУТОБУСКА
СТАНИЦА

4 - 4

T1
r=

0
r= 3

РАДНИЧКА

r=30

8
НАПОМЕНА : ПРОФИЛИ И КООРДИНАТЕ ТЕМЕНИХ ТАЧАКА ПРЕУЗЕТЕ ИЗ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ I У ЛАПОВУ

T3

42.3

УЛИЦА

T2

1

ЊЕ

Бр.
тачке

1

6
r=

4

К О Н Ц Е П Т

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
''Део градског центра у
Његошевој улици у Лапову''
Назив листа:

4
Одговорни урбаниста:
Драгана Бига, дипл.инж.арх.

Размера:

1: 500

Лист број: 7

"А Р Х И П Л А Н" Д.О.О.
за планирање,
пројектовање и консалтинг
ул.Кнеза Mихаила бр.33б
АРАНЂЕЛОВАЦ

ЛЕГЕНДА
ГРАНИЦА КОНЦЕПТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ГРАДСКА УЛИЦА
АУТОБУСКА СТАНИЦА
ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
ПОСТОЈЕЋЕ ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ

ЊЕ
ГОШ
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