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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
РАДНЕ ЗОНЕ I У ЛАПОВУ 
 
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
 
      1.  ПРАВНИ И ПЛАНСКИ  ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА 
  Правни основ је Закон о планирању и изградњи (Сл. гл. РС бр. 47/ 
03)  са свим изменама и допунама, закључно са Законом о изменама и 
допунама Закона о планирању и изградњи (Сл. гл. бр. 34/06), као и 
Правилник о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле 
урбанистичког плана, као и условима и начину стављања плана на јавни 
увид (Сл. гл. РС бр. 12 / 04).  
 Плански основ за израду Програма и Плана  је важећи Генерални 
план Лапово 2010.                                         
 
     2.  ИЗВОД ИЗ ПРОГРАМА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА  
     2.1.  Анализа и оцена стања 
 Подручје плана обухвата простор површине око 90.70 ха лоциран je у 
јужном потезу  захвата  ГП Лапово.  
 У зони се  поред дела формираног постојећег стамбеног насеља налазе 
парцеле у приватном поседу које су у функцији обрадивог земљишта до 
привођењa истог планираној намени. 
У непосредном окружењу '' Г.И.К. 1. мај '' Лапово се налази и мерна 
терморегулациона станица као и мања постојећа  складишна зона. 
Развој захвата планске разраде планира се на земљишту које је 
нивелационо  уравнотежено , и лоцирано уз важне комуникационе правце 
постојеће железничке пруге са запада и ауто пута коридора Е75 са истока.  
Функционисање захвата у великој мери ће зависити од саобраћајног 
система и система техничке инфраструктуре, са прикључцима који 
омогућавају реализацију програма рада и пословања  Радне Зоне I . 
     2.2.   Процена развојних могућности 
      
 Карактер захвата према условима просторне диспозиције,  омогућава 
пуно ефективно коришћење за планирану намену у  складу са планираном 
наменом према ГП ЛАПОВО 2010 . Укупан ефективни простор према 
Програму обухвата 80 % захвата, односно око 70.00 хектара , док остатак 
простора захвата плана одлази на јавни интерес , саобраћајнице и зелени 
заштитни појас зеленила према ауто путу . Основи уређивања на нивоу 
општине Лапово подразумевају пре свега изградњу приступних 
саобраћајница и прикључење инфраструктуре. Основи грађења 
подразумевају обезбеђење простора, регулације и парцела које подржавају 
изградњу одговарајућих објеката за индустријске капацитете према 
посебним Програмима заинтересованих инвеститора .  
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2.3.    Концепт плана/извод из Програма за план 
           Намена површина / Циљеви уређења и изградње 
  
Регулациону матрицу формира основни саобраћајни и просторни систем 
зоне у оквиру захвата и целина урбанистичког плана.  Функционални систем 
је ефективни  наменски простор, организован кроз подцелине и блокове  
радне зоне , становања и рекреативног зеленила / спортско рекреационог 
центра. 
 Зоне у захвату плана се организују делом као као стамбено а 
претежно као  пословне / радне зоне са отвореном програмском основом и 
земљиштем претежно у приватном власништву и коришћењу. Парцелација 
у захвату предвиђа редефинисање  постојећих парцела према одређивању 
најмање и оптималне јединице простора за радне и стамбене зоне , који ће 
омогућити флексибилност локације обједињавањем растера у складу са 
потребама потенцијалних инвеститора.  Током разраде Програма а у складу 
са темом-радна зона посебну пажњу посветити процесу еколошке 
валоризације и заштите овог простора према важећој законској регулативи. 
Овај процес обухвата спровођење процедуре доношења Одлуке о изради 
стратешке процене утицаја плана детаљне регулације на животну средину, 
којом се верификује општи режим коришћења и заштите простора, као и 
потреба израде посебних процена утицаја на животну средину појединих 
пројеката и програма у оквиру зоне Радне зоне 1.  
Циљеви плана детаљне регулације заснивају се на следећем планском 
основу: 
 

1. Фазна  реализација плана  у складу са просторним 
карактеристикама , потребама програма потенцијалних  
инвеститора и развоја производно пословних комплекса у зони. 

 
2. Постизање отвореног  система реализације, са откупом земљишта 

у приватном власништву  ради формирања радних зона са 
блоковским  системом основне парцелације који  обезбеђује 
лакше увођење програма уређења земљишта и изградње. 

  
           3. Обезбедити реализацију инфраструктуре неопходне за 
 функционисање комплекса на релацији Република-општина . Град 
 доноси план детаљне регулације, иницира и спроводи реализацију 
 јавног дела у оквиру градског интереса на подручју плана. 
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     3.  ПОДРУЧЈЕ И ГРАНИЦА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
  
Граница захвата плана почиње на северу од тромеђе КП бр. 6619/2 КО 
Лапово, Улице радничке и Улице Његошеве и у смеру казаљке на сату иде 
на исток катастарском међном линијом која раздваја индивидуалне 
грађевинске парцеле Његошеве улице, све до пресека са 
експропријационом линијом аутопута Београд-Ниш (коридора  X ). Од тачке 
пресека, граница скреће десно и наставља експропријационом линијом на 
југ све до пресека са правцем јужне међне линије КП бр. 12850 где скреће 
десно, иде поменутом катастарском међом све до границе комплекса ГИК-а 
,,1.мај” одакле поново скреће десно и иде границом комплекса све до 
регулационе линије локалног пута који пролази поред поменутог предузећа 
и омогућава приступ пољопривредном земљишту које се налази са друге 
стране аутопута. Одавде граница скреће лево, иде оградом ГИК-а ,,1.мај” 
која прати поменути пут, све до раскрснице са локалним путем који је на 
катстарском плану означен као КП бр. 6963/2 где скреће десно и наставља 
катастарским међном линијом између поменуте катастарске парцеле и 
катастарских парцела које се налазе са леве стране пута  (посматрајући у 
правцу југ-север), све до катастарске међне линије (границе 
експропријације) која раздваја локални пут и железничку пругу Београд-
Ниш. Гранична линија одавде наставља на север и иде линијом раздвајања 
пружног и појаса постојећег локалног пута све до пресека правца 
катастарске међе између КП бр. 1329/1 и 1330/5 и осовине пружног колосека 
(најближи локалном путу).  
Осовином поменутог пружног колосека гранична линија иде све до 
надвожњака који се налази Улици Лава Толстоја где скреће десно и 
наставља даље десном ивицом коловоза све до правца северне међне 
линије теретног терминала (паркинга), одавде скреће десно, иде овом 
међном линијом на југо- исток, наставља међним линијама намењеним за 
индивидуалну стамбену изградњу све до Улице радничке, пресеца ову 
улицу и долази у тромеђу која је дефинисана улицом и катастарским 
парцелама 11620/5 и 11621/3. Од ове тромеђе граница скреће десно, иде на 
југ пролазећи кроз катастарске међне линије које представљају регулацију 
Радничке улице све до двомеђе КП бр. 10840/2 и 11509/1 где поново скреће 
десно и долази у тромеђу КП бр. 10840/2, 11624/7 и 11622/2. Граница 
одавде скреће лево и иде на север катастарским међама које дефинишу 
крајеве грађевинских плацева који припадају Радничкој улици и долази у 
тромеђу КП бр. 11620/5, 11621/1 и 11621/3, у овој тромеђи скреће десно, 
иде катастарском међом између КП бр. 11621/1 и 11620/5 све до пресека са 
правцем постојеће међне линије, где скреће лево и пресеца КП бр. 1620/5, 
11620/4,11620/1,11619/1 и 11619/3 све до продужетка правца катастарске 
међе између КП бр. 11619/3 и 6627/2, одавде скреће лево, долази у 
двомеђу ових парцела, скреће десно, иде на север пролазећи кроз 
катастарске међне линије индивидуалних грађевинских парцела које 
припадају Радничкој улици и долази у тромеђу КП бр. 6628/1, 1666/16 и  
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6627/3. Из ове тромеђе граница иде лево, долази у тромеђу КП бр. 1666/16, 
1666/13 и 6627/3, скреће десно (на север) и иде границом катастарских 
парцела све до тромеђе КП бр. 6621/32, 6621/31 и 6621/29, скреће лево, иде 
северном катастарском међном линијом КП бр. 6621/29 све до њеног краја, 
односно Радничке улице где скреће лево и наставља на југ пролазећи кроз 
катастарске међе које раздвајају ову улицу од грађевинских плацева све до 
тромеђе КП бр. 6621/5, 6621/25 и Радничке улице, пресеца улицу под 
правим углом, долази до постојеће граничне линије између улице и 
грађевинских плацева, скреће десно (на север) и долази у двомеђу КП бр. 
6621/20 и 6620/4. Од ове двомеђе граница се даље простире источним 
катастарским међним линијама катастарских парцела КП бр. 6620/4, 6620/1 
и 6619/1  и долази у почетну тачку описа границе захвата ПДР-а.  

 
 
Површина захвата износи   90.70.40 ха и комплетан се налази у КО 

Лапово. 
Графички прилог бр. 4 - Катастарско топографски план са границом 
захвата, Р=1:1000 
 
 
 
 
 
 
 
4.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
4.1.  Подела на јавно и остало грађевинско земљиште,                
             односно остало земљиште у подручју плана     
 
 Подручје плана детаљне регулације се у целини развија у оквиру 
грађевинског реона Генералног плана ЛАПОВО 2010.  
У овом захвату   јавно грађевинско земљиште обухвата систем саобраћајне  
инфраструктуре и специфично зеленило, као и парцеле јавне намене  
према плану детаљне регулације (Градски парк), док се све основне 
програмске намене формирају на осталом грађевинском земљишту.  
 Јавно грађевинско земљиште обухвата парцеле и делове парцела у 
оквиру катастарских општина  према табелама у прилогу : 
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ПОПИС ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА - К.О. ЛАПОВО 
 
 

КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА 
Број Подброј П (m2) 

Намена 

1666 16 94 саобраћајница-нова 1 
1666 16 64 зеленило-З2 
1666 17 359 зеленило-З2 
1666 18 483 зеленило-З2 
3190 3 650 зеленило-З1 
6620 4 8 саобраћајница-нова 8 
6621 1 86 саобраћајница-нова 1 
6621 1 862 зеленило-З2 
6621 2 65 саобраћајница-нова 1 
6621 2 335 зеленило-З2 
6621 20 3 саобраћајница-нова 8 
6621 23 237 саобраћајница-нова 1 
6621 23 175 зеленило-З2 
6621 24 527 саобраћајница-нова 1 
6621 24 369 зеленило-З2 
6621 29 9 саобраћајница-нова 1 
6621 31 162 саобраћајница-нова 1 
6621 31 403 зеленило-З2 
6621 32 172 саобраћајница-нова 1 
6621 32 419 зеленило-З2 
6621 33 792 саобраћајница-нова 1 
6621 33 601 саобраћајница-нова 8 
6621 33 504 зеленило-З2 
6621 43 240 саобраћајница-нова 1 
6621 43 595 зеленило-З2 
6628 1 1206 саобраћајница-нова 1 
6628 1 1469 зеленило-З2 
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6963 2 102 саобраћајница-нова 1 
6963 2 2222 саобраћајница-нова 2 
6963 2 1350 саобраћајница-нова 3 
6963 2 954 саобраћајница-нова 4 
6963 2 1128 ватрогасни дом 
6963 2 318 гасна МРС 
6963 2 458 зеленило-З1 
6963 2 1105 зеленило-З4 
8816 2 12 саобраћајница-нова 12 
8816 4 18 саобраћајница-нова 12 
8816 5 15 саобраћајница-нова 12 
8816 6 2234 саобраћајница-нова 2 
8816 6 88 саобраћајница-нова 7 
8816 6 323 саобраћајница-нова 12 
8816 6 169 парковске површине 
8816 7 1 саобраћајница-нова 12 
8816 9 47 саобраћајница-нова 2 
8816 9 7 саобраћајница-нова 9 
8816 10 11 саобраћајница-нова 12 
8816 11 23 саобраћајница-нова 12 
8816 12 3 саобраћајница-нова 2 
8816 12 43 саобраћајница-нова 12 
8816 13 4 саобраћајница-нова 12 
8816 15 3 саобраћајница-нова 9 
8816 15 5 саобраћајница-нова 11 
8817 1 173 саобраћајница-нова 2 
8817 1 1489 саобраћајница-нова 9 
10378 2 1176 саобраћајница-нова 1 
10378 2 309 зеленило-З2 
10667 6 35 саобраћајница-нова 1 
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10842 0 66 парковске површине 
10843 0 430 саобраћајница-нова 6 
10844 0 536 саобраћајница-нова 6 
10844 0 780 парковске површине 
10845 0 933 саобраћајница-нова 6 
10845 0 814 саобраћајница-нова 7 
10845 0 120 саобраћајница-нова 10 
10845 0 5412 парковске површине 
10846 0 776 саобраћајница-нова 6 
10846 0 745 саобраћајница-нова 7 
10846 0 49 саобраћајница-нова 8 
10846 0 3901 парковске површине 
10853 1 1491 саобраћајница-нова 5 
10853 2 77 саобраћајница-нова 5 
10856 1 2 саобраћајница-нова 1 
10856 2 51 саобраћајница-нова 1 
10856 3 110 саобраћајница-нова 1 
10856 3 6 зеленило-З2 
10858 1 551 саобраћајница-нова 5 
10858 3 1427 саобраћајница-нова 5 
10861 0 212 саобраћајница-нова 1 
10861 0 140 зеленило-З2 
10862 0 172 саобраћајница-нова 1 
10862 0 179 зеленило-З2 
10863 0 213 саобраћајница-нова 1 
10863 0 241 зеленило-З2 
10864 1 94 саобраћајница-нова 1 
10864 1 118 саобраћајница-нова 5 
10864 1 114 зеленило-З2 
10865 1 309 саобраћајница-нова 1 
10865 1 693 саобраћајница-нова 5 
10865 1 382 зеленило-З2 
10866 1 1448 саобраћајница-нова 5 
10866 2 690 саобраћајница-нова 5 
10866 4 513 саобраћајница-нова 5 
10867 1 3 саобраћајница-нова 1 
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КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА 
Број Подброј П (m2) 

Намена 

10867 2 181 саобраћајница-нова 1 
10867 2 17 зеленило-З2 
10867 5 599 саобраћајница-нова 1 
10867 5 1106 зеленило-З2 
10867 7 352 саобраћајница-нова 1 
10867 7 299 зеленило-З2 
10868 1 297 саобраћајница-нова 1 
10868 1 430 зеленило-З2 
10869 3 284 саобраћајница-нова 1 
10869 3 417 зеленило-З2 
10870 1 255 саобраћајница-нова 1 
10870 1 389 зеленило-З2 
10871 1 108 саобраћајница-нова 1 
10871 1 387 зеленило-З2 
10878 3 1883 зеленило-З2 
10879 0 572 саобраћајница-нова 1 
10879 0 703 зеленило-З2 
10880 0 477 саобраћајница-нова 1 
10880 0 294 зеленило-З2 
10881 0 6 саобраћајница-нова 1 
10893 1 354 саобраћајница-нова 2 
10893 4 405 саобраћајница-нова 2 
10893 5 880 саобраћајница-нова 2 
пружно 0 4753 саобраћајница-нова 2 
пружно 0 26 саобраћајница-нова 5 
пружно 0 53 саобраћајница-нова 6 
пружно 0 100 парковске површине 
11338 3 1391 саобраћајница-нова 2 
11338 4 830 саобраћајница-нова 2 
11342 1 617 саобраћајница-нова 2 
11343 1 192 саобраћајница-нова 2 
11343 2 91 саобраћајница-нова 2 
11343 3 200 саобраћајница-нова 2 
11350 0 37 саобраћајница-нова 1 
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11354 0 398 саобраћајница-нова 1 
11354 0 395 зеленило-З2 
11355 1 498 саобраћајница-нова 1 
11355 1 631 зеленило-З2 
11356 1 151 саобраћајница-нова 1 
11356 1 213 зеленило-З2 
11357 0 144 саобраћајница-нова 1 
11357 0 199 зеленило-З2 
11358 0 73 саобраћајница-нова 1 
11358 0 181 зеленило-З2 
11359 0 10 саобраћајница-нова 1 
11359 0 242 зеленило-З2 
11361 1 547 саобраћајница-нова 1 
11361 1 680 зеленило-З2 
11361 2 481 саобраћајница-нова 1 
11361 2 475 зеленило-З2 
11369 0 395 саобраћајница-нова 2 
11370 1 203 саобраћајница-нова 2 
11373 1 860 саобраћајница-нова 2 
11374 1 166 саобраћајница-нова 2 
11375 1 146 саобраћајница-нова 2 
11378 1 3 саобраћајница-нова 2 
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КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА 
Број Подброј П (m2) 

Намена 

11509 1 183 саобраћајница-нова 1 
11509 1 73 саобраћајница-нова 6 
11509 1 171 саобраћајница-нова 7 
11509 1 343 парковске површине 
11509 1 218 зеленило-З2 
11570 3 910 саобраћајница-нова 2 
11570 4 180 саобраћајница-нова 2 
11570 5 413 саобраћајница-нова 2 
11570 8 204 саобраћајница-нова 2 
11570 9 2 саобраћајница-нова 2 
11574 1 271 саобраћајница-нова 2 
11577 1 66 саобраћајница-нова 1 
11577 2 689 саобраћајница-нова 1 
11577 2 695 зеленило-З2 
11577 4 322 саобраћајница-нова 1 
11577 4 124 зеленило-З2 
11577 5 426 саобраћајница-нова 1 
11577 5 536 зеленило-З2 
11578 3 13 саобраћајница-нова 1 
11578 3 355 зеленило-З2 
11578 4 66 саобраћајница-нова 1 
11578 4 86 зеленило-З2 
11613 2 87 саобраћајница-нова 2 
11613 3 646 саобраћајница-нова 1 
11613 3 156 зеленило-З2 
11618 0 41 саобраћајница-нова 2 
11619 1 119 саобраћајница-нова 1 
11619 1 138 зеленило-З2 
11619 3 206 саобраћајница-нова 1 
11619 3 269 зеленило-З2 
11620 1 90 саобраћајница-нова 1 
11620 1 127 зеленило-З2 
11620 4 116 саобраћајница-нова 1 
11620 4 141 зеленило-З2 
11620 5 34 саобраћајница-нова 1 
11620 5 14 зеленило-З2 
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11621 1 209 саобраћајница-нова 1 
11621 1 248 зеленило-З2 
11621 2 240 саобраћајница-нова 1 
11621 2 253 зеленило-З2 
11622 1 748 саобраћајница-нова 1 
11622 1 961 зеленило-З2 
11622 2 277 саобраћајница-нова 1 
11622 2 375 зеленило-З2 
11624 4 92 саобраћајница-нова 1 
11624 4 37 саобраћајница-нова 7 
11624 4 332 парковске површине 
11624 4 99 зеленило-З2 
11624 5 97 саобраћајница-нова 1 
11624 5 171 саобраћајница-нова 7 
11624 5 177 зеленило-З2 
11624 6 86 саобраћајница-нова 1 
11624 6 88 саобраћајница-нова 7 
11624 6 154 зеленило-З2 
11624 7 80 саобраћајница-нова 1 
11624 7 4 саобраћајница-нова 7 
 
 
 
 
 

КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА 
Број Подброј П (m2) 

Намена 

11624 7 133 зеленило-З2 
11625 0 251 саобраћајница-нова 1 
11625 0 27 саобраћајница-нова 6 
11625 0 694 парковске површине 
11625 0 365 зеленило-З2 
11626 0 376 саобраћајница-нова 1 
11626 0 294 саобраћајница-нова 6 
11626 0 19 парковске површине 
11626 0 472 зеленило-З2 
11627 3 31 саобраћајница-нова 1 
11627 3 39 зеленило-З2 
11629 1 334 саобраћајница-нова 1 
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11629 1 430 зеленило-З2 
11631 2 15 саобраћајница-нова 1 
11631 2 172 зеленило-З2 
12634 1 53 саобраћајница-нова 1 
12634 1 1608 зеленило-З2 
12634 2 963 саобраћајница-нова 1 
12634 2 1651 зеленило-З2 
12835 2 364 зеленило-З1 
12848 1 4580 зеленило-З1 
12849 0 1579 саобраћајница-нова 1 
12849 0 1709 зеленило-З1 
13303 1 44 саобраћајница-нова 2 
13303 2 45 саобраћајница-нова 2 
13303 3 87 саобраћајница-нова 2 
13303 4 165 саобраћајница-нова 2 
13304 1 140 саобраћајница-нова 2 
13304 2 2 саобраћајница-нова 2 
13305 1 331 саобраћајница-нова 2 
13305 2 299 саобраћајница-нова 2 
13310 0 60 саобраћајница-нова 1 
13312 0 501 саобраћајница-нова 1 
13312 0 702 зеленило-З2 
13313 0 9 саобраћајница-нова 3 
13313 0 178 зеленило-З2 
13314 0 1072 зеленило-З2 
13315 0 1072 зеленило-З2 
13316 0 301 саобраћајница-нова 3 
13316 0 2769 зеленило-З1 
13316 0 54 зеленило-З2 
13317 0 24 саобраћајница-нова 1 
13317 0 167 саобраћајница-нова 3 
13317 0 1490 зеленило-З1 
13317 0 77 зеленило-З2 
13318 0 214 саобраћајница-нова 1 
13318 0 159 саобраћајница-нова 3 
13318 0 1079 зеленило-З1 
13318 0 102 зеленило-З2 
13319 1 1066 саобраћајница-нова 1 
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13319 1 863 саобраћајница-нова 3 
13319 1 58 зеленило-З1 
13319 1 3630 зеленило-З2 
13319 2 585 саобраћајница-нова 1 
13319 2 9 саобраћајница-нова 3 
13319 2 290 саобраћајница-нова 4 
 
 
 
 

КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА 
Број Подброј П (m2) 

Намена 

13319 2 10 гасна МРС 
13319 2 755 зеленило-З1 
13320 1 368 саобраћајница-нова 3 
13320 1 49 саобраћајница-нова 4 
13320 2 366 саобраћајница-нова 3 
13320 2 624 саобраћајница-нова 4 
13320 2 47 зеленило-З4 
13322 0 328 саобраћајница-нова 3 
13322 0 213 саобраћајница-нова 4 
13322 0 1889 ватрогасни дом 
13322 0 49 зеленило-З4 
13324 0 580 саобраћајница-нова 3 
13324 0 1366 ватрогасни дом 
13326 1 17 саобраћајница-нова 3 
13327 0 49 саобраћајница-нова 2 
13327 0 275 саобраћајница-нова 3 
13329 2 165 саобраћајница-нова 2 
13330 1 472 саобраћајница-нова 2 
13330 3 364 саобраћајница-нова 2 
13330 4 63 саобраћајница-нова 2 
13330 5 3 саобраћајница-нова 2 
13332 1 12 саобраћајница-нова 2 
13646 2 398 ватрогасни дом 
13646 2 52 зеленило-З4 
13646 3 119 зеленило-З4 
13646 4 15 саобраћајница-нова 3 
13646 4 582 ватрогасни дом 
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13647 0 84 саобраћајница-нова 4 
13647 0 359 гасна МРС 
13648 1 1766 гасна МРС 
13649 0 549 саобраћајница-нова 1 
13649 0 48 гасна МРС 
13649 0 1330 зеленило-З1 
13650 1 342 саобраћајница-нова 1 
13650 1 1182 гасна МРС 
13650 1 157 зеленило-З1 
13650 2 183 зеленило-З1 
13659 2 539 саобраћајница-нова 1 
13877 0 33 саобраћајница-нова 3 
13877 0 12 саобраћајница-нова 4 
13878 0 2 саобраћајница-нова 4 
15576 0 938 саобраћајница-нова 1 
15576 0 1096 зеленило-З2 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОВРШИНА ПО НАМЕНАМА 
 

ПОВРШИНА НАМЕНА 
ха а м2 

САОБРАЋАЈНИЦЕ 7 69 42 
ПАРКОВСКЕ ПОВРШИНЕ 2 92 55 
ВАТРОГАСНИ ДОМ 0 53 63 
ГАСНА МРС 0 36 83 
ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО 5 13 29 
ЖЕЛЕЗНИЦА 2 20 38 

УКУПНО : 18 86 10 
 
 
 
 

Све наведене парцеле дефинисане су посебним графичким прилогом  
са елементима за обележавање јавних површина, и са табеларним 
приказом парцела и површина честица и потеза. Јавном грађевинском 
земљишту припадају и парцеле објеката инфраструктуре 
(трафостастанице, мернорегулационе станице итд.), које се предвиђају 
планом детаљне регулације и дефинишу у оквиру ужег заштитног појаса 
објеката, кроз  техничку разраду одговарајућег система. 

Обезбеђење јавног земљишта у складу са Законом и планом 
детаљне регулације вршиће се поступно, према фазама реализације 
Радних зона и Градског парка . Све остало земљиште у захвату припада 
осталом грађевинском земљишту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16

4.2. Подела подручја на просторне јединице 
 
ЦЕЛИНА  I 
I.1. РЕКРЕАТИВНА ЗОНА/СРЦ/ / П =  2.8ха / јавно грађевинско земљиште 
I.2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАНОВАЊЕ / П =  1.4ха / остало грађевинско земљиште 
I.3. МЕШОВИТО /УСЛУГЕ-СТАНОВАЊЕ / П =  0.7ха  
/ остало грађевинско земљиште 
I.4. НОВО СТАНОВАЊЕ / П =  1.26ха/ остало грађевинско земљиште  
I.5. НОВО СТАНОВАЊЕ / П =  1.0ха/остало грађевинско земљиште 
I.6. ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО / стационарни саобраћај  / П =  0.36ха / 
остало грађевинско земљиште 
I.7. ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО / стационарни саобраћај  
појас уз аут пут Ниш-Београд  / П = 0.34 ха / остало грађевинско 
земљиште 
I.8. ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО  
појас уз аут пут Ниш-Београд / П =   0.32 ха / јавно грађевинско земљиште 
 
ЦЕЛИНА  II 
II.1. РАДНА ЗОНА 1 / П = 6.8ха /остало грађевинско земљиште 
II.2. РАДНА ЗОНА 2 / П = 50 ха/остало грађевинско земљиште 
II.3. РАДНА ЗОНА 3  / П = 1.2ха/остало грађевинско земљиште 
II.4. ВАТРОГАСНА СТАНИЦА / П = 0.5ха/јавно грађевинско земљиште 
II.5. РАДНА ЗОНА 4/складишта / П = 1.15ха/ остало грађевинско земљиште 
II.6. ГЛАВНА МЕРНОРЕГУЛАЦИОНА СТАНИЦА / П = 0.25ха/ 
јавно грађевинско земљиште 
II.7. РАДНА ЗОНА 5/складишта / П = 0.8ха/ остало грађевинско земљиште 
II.8.ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО 
појас уз аут пут Ниш-Београд / П =1.2 ха  / јавно грађевинско земљиште 
II.9. ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО  
појас уз аут пут Ниш-Београд / П =0.7 ха / јавно грађевинско земљиште 
Диспозиција целина и свих просторних јединица приказана је посебним 
графичким прилогом, који садржи , намену површина и поделу на целине и  
подцелине.   
 
4.3.Општи услови за јавне површине и објекте  
1. Систем  инфраструктуре у захвату ради се у оквиру система регулације 
према овом плану. Сва укрштања са  железничком пругом изводе се према 
условима Јавног предузеће железнице Србије а према урбанистичком 
плану саобраћајнице на укупном потезу и  у захвату плана,  пројекту и 
техничким условима овог саобраћајног система.  
2.Систем локалне саобраћајне мреже изводи се фазно, са типским 
симетричним и асиметричним профилом 6.00 + 2(1)x1.60 метара, односно 
укупно 9.20 и 7.60 метара, у систему регулације и парцелације према овом 
плану. Коловоз се изводи од асвалт бетона са оивичењем, а тротоари са 
застором од асвалтног биндера. Систем представља основ регулационе 
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матрице и обухвата кишну канализацију и јавну расвету, као и комплетан 
развод инсталација у профилу за прикључење радних комплекса и парцела.  
 
3. У оквиру  јавне површине градског парка планира се уређење јавних 
површина и формирање јавних објеката рекреативног карактера (музички 
павиљон са пратећим садржајима који обезбеђују његово функционисање ) 
Простор, намена и парцеле овог локалног захвата дефинишу се планом 
детаљне регулације, а систем реаализације  урбанистичким пројектом са 
урбанистичко-архитектонским решењем планиране изградње.  
4.Специфично  зеленила се формира у задњој фази реализације 
инфраструктуре са примарном обрадом површине, затрављивањем и 
високим засадом, према посебном пројекту уређења и озелењавања. У 
регулације  собраћајнице уз аутопут   формира се линијски зелени потез са 
ниским засадом, као и у енклавама дуж границе плана, које се формирају у 
систему регулације као саставни део уређења јавних саобраћајница. 
4.4.  Регулациона матрица и регулациони нивелациони систем 

Регулациона матрица формира основни саобраћајни и просторни 
систем зоне. Систем регулације дефинисан је преко регулационих осовина 
и регулационих профила саобраћајница, у оквиру саобраћајне и 
регулационе мреже на подручју плана. За профиле уз зону аутопута користе 
се профили на основу Плана детаљне регулација Слободна зона Лапово, 
са проширењем  за регулациону линију и парцелацију до контакта са 
тереном на делу усека или насипа саобраћајног објекта зоне аутопута . За 
локални саобраћајни систем регулација се заснива на регулационој осовини  
карактеристичних профила, који се примењују на комплетном подручју 
плана у обе просторне целине. Појас железнице дефинисан је преко 
осовине и профила, односно парцеле постојеће пруге, а регулација 
водотока преко елемената за обележавање главног пројекта за 
реализацију.  

Графички прилог регулације садржи мрежу регулационих осовина, са 
прегледом координата свих карактристичних тачака, односно регулационе 
профиле који се изводе из саобраћајне матрице и спроводе у регулацију 
мрежа инфраструктуре, као синхрон план инсталација. Полупречници 
заобљења регулације дати су такође у овом графичком прилогу. 
Обележавање регулационе линије, као и друга обележавања у регулацији 
везана за план врше се са геодетских тачака које су коришћене у 
формирању геодетске подлоге.  

Грађевинске линије, као део система регулације, дате су у оквиру  
прилога правила грађења као једно од најважнијих правила, ради лакшег 
дефинисања акта о урбанистичким условима објеката. Све границе у 
подели на подцелине, блокове или намене иду границом регулације или 
ивицом постојећих парцела, као помоћне регулационе линије.   

 Основни елементи локалне нивелације захвата дати су у оквиру 
регулационе матрице, преко нивелета осовинских тачака, укрштања и 
подужних падова трасе.  
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4.5. Саобраћајна инфраструктура 
 
Улична мрежа 
 
Посматрано подручје лоцирано је јужно од централног дела насељеног 
места Лапово, између аутопута Београд-Ниш (Е-75) и магистралне 
двоколосечне електрифициране пруге Београд-Ниш.  
Друмске саобраћајне везе са ширим окружењем оствариваће се преко 
аутопута Београд-Ниш, на који се локација везује преко петље Лапово. 
Изузетан положај локације обезбеђује и могућност прикључка на петљу 
„Баточина“, која је лоцирана јужно од подручја плана као и непосредна 
близина регионалног пута Р-214.Регионални пут Р-214 представља један од 
најважнијих регионалних праваца у Србији који омогућава повезивање 
великог броја насељених места по правцу север-југ.   
Саобраћајнице унутар комплекса прате ободно постојеће инфраструктурне 
коридоре, са неопходним попречним везама. Основна саобраћајница пружа 
се дуж коридора аутопута, при чему је на јужној страни планиран 
надвожњак што омогућава повезивање са зоном са источне стране 
аутопута, између аутопута и Велике Мораве.   
Предложени попречни профили димензионисани су према дефинисаној 
намени простора, односно према очекиваним саобраћајним токовима у 
радној зони.  
 
Стационарни саобраћај  
 
Стационирање теретних возила за потребе корисника планирано је у 
унутрашњости блокова, док је за путничка возила планирано паркирање и у 
попречном профилу саобраћајница на издвојеним паркинг површинама. 
У попречном профилу саобраћајнице (означене пресеком  2-2) планиран је 
паркинг простор капацитета 155 паркинг места.  
Паркирање за потребе зоне становања у северном деле захвата плана 
оствариваће се у оквиру индивидуалних парцела. 
 
Пешачки и бициклистички саобраћај 
 
Деонице планираних саобраћајница садрже пешачке површине чија ширина 
задовољава захтеве очекиваних  пешачких токова. 
У профилима планираних саобраћајница нису предвиђене издвојене 
површине за бициклистички саобраћај тако да ће се бициклистички 
саобраћај одвијати мешовито са динамичким моторним саобраћајем. 
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Железнички саобраћај 
 
Железничка двоколосечна електрифицирана пруга Београд-Ниш пролази 
западно, ободно у односу на посматрано подручје.  
Према достављеним условима ЈП Железнице Србије не планирају развој 
инфраструктурних капацитета у захвату плана, а за потребе корисника 
радне зоне посматрано подручје биће повезано индустријским колосеком на 
железничку пругу. 
Укрштање индустријског колосека и друмских саобраћајница планирано је у 
нивоу,  при чему се прикључење индустријског колосека на железничку 
пругу Београд-Ниш остварује у станици Лапово Ранжирна, према условима 
ЈП „Железница Србије“,  
Део захвата плана према  железничкој станици, планиран Генералним 
планом Лапово 2010 за локотеретну станицу, овим планом припојен је 
радној зони. 
 
Саобраћајни услови за несметано кретање лица са посебним 
потребама у простору 
 
Приликом изградње нових и реконструкције постојећих саобраћајница 
неопходно је придржавати се Правилника о условима за планирање и 
пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица (Службени гласник Р. Србије бр.18/97). 
За лица са посебним потребама у простору потребно је прилагодити за 
коришћење и све јавне саобраћајне и пешачке површине, прилазе до 
објеката као и стамбене зграде и објекте за јавно коришћење.  
 
Правила за изградњу и реконструкцију саобраћајница 
 

• доњи строј коловозне конструкције димензионисати према 
меродавном саобраћајном оптерећењу за теретни саобраћај 

• интерне саобраћајнице у оквиру блокова планирати са коловозним 
површинама минималне ширине 5,0м и пешачким површинама према 
потребама интерних комуникација и са радијусима меродавним за 
саобраћај теретних возила.  

• слободни простор изнад коловоза (светли профил) за друмске 
саобраћајнице износи мин. 4,5м (осим за аутопут-4,75м) 

• саобраћајнице пројектовати и изводити према попречним профилима 
датим у графичком прилогу 

• главним пројектом предвидети сву потребну саобраћајну 
сигнализацију 
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• укрштања индустријских колосека и друмских саобраћајница 
пројектовати и извести у свему према важећем Закону о железници 
(Службени гласник РС број 18/05) 

• при пројектовању и реализацији свих јавних објеката и површина 
применити Правилник о условима за планирање и пројектовање 
објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица (Службени гласник РС број 18/97) 

• паркинг просторе за путничке аутомобиле обрадити са растер 
коцкама са  травом  

 
4.6. Техничка инфраструктура 
 
Хидротехника /снабдевање водом  

Анализа и оцена стања 
 Кроз подручје обухваћеном ПДР-е пролазе потисни магистрални 
цевоводи ф 200 мм, дубине око 1,2 м, и ф 400 мм, дубине око 1,4 м.  
 Постојеће инсталације водовода омогућиће несметано снабдевање 
разматраног подручја водом. 
Планирани радови 
 Ивицом комплекса планирана је изградња магистралног цевовода ф 
400 мм, дужине око 2300 м. Кроз планиране саобраћајнице је предвиђена 
изградња разводне водоводне мреже.  Укупно је потребно изградити око 
4400 м нових водоводних линија. 
У оквиру индустријских комплекса могуће је бушење бунара ради добијања 
индустријске воде. 
 
Правила за изградњу нових водоводних линија 
 Трасе планираних водоводних линија  водити постојећим и 
планираним саобраћајницама и по потреби слободним површинама. 
 Димензије нових водоводних линија одредити на основу 
хидрауличког прорачуна, а узимајући у обзир потребну количину воде за 
гашење пожара како се то противпожарним прописима захтева. Минималан 
пречник цеви је ф 100 мм. На водоводним линијама предвидети потребан 
број противпожарних хидраната, на максималном размаку од 80 м. 
Препоручује се уградња надземних противпожарних хидраната. 
  Минимална дубина укопавања разводних водоводних линија је 1,2 м, 
магистралних цевовода 1,8 м. 
 Новопројектоване објекте прикључити на планиране водоводне 
линије. 
 Техничке услове и начин прикључења новопројектованих водоводних 
линија као и прикључење појединих објеката одређује надлежно комунално 
предузеће. 

Водоводне линије затварати у прстен, што омогућује сигурнији и 
бољи начин водоснабдевања. 
 Траса нових линија дата је на ситуацији. 
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ОДВОДЊАВАЊЕ 
 
А) Санитарне отпадне воде 

Анализа и оцена стања  
 У границама захвата плана постоји изграђена фекална канализација 
у стамбеном делу. Она не може да прихвати све нове отпадне воде. 
 
Планирани радови 
 За одвођење санитарних отпадних вода из комплекса предвиђена је 
изградња фекалне канализације у дужини од око 7000 м. Санитарне 
отпадне воде из железничке станице и дела насеља око ње, преко црпне 
станице увешће се 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. 
 
Правила за изградњу фекалне канализације 
 Трасе сабирне канализације водити постојећим и планираним 
саобраћајницама и по потреби слободним површинама. 
 Димензије нове фекалне канализације одредити на основу 
хидрауличког прорачуна. Уколико се прорачуном добије мањи пречник од ф 
200 мм, усвојити пречник цеви ф 200 мм.  
 Минимална дубина укопавања треба да је таква да може да прихвати 
отпадне воде из свих објеката који су предвиђени да се прикључе на ову 
канализацију. За исправно функционисање фекалне канализације 
предвидети довољан број ревизионих окана, и водити рачуна о 
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 надлежно 
комунално предузеће. 

Положај предвиђене фекалне канализације дат је у ситуацији.  
 
Б) Атмосферске отпадне воде  
 
Анализа и оцена стања  
 У границама захвата плана постоји изграђена кишна канализација 
само у једном делу насеља. 
Планирани радови 
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 За одвођење атмосферских вода планирана је изградња кишне 
канализације укупне дужине око 3500 м, која ће се увести у регулисани 
Липарски поток. 
 
 
Правила за изградњу  атмосферске канализације 
 Трасе колектора и сабирне канализације водити постојећим и 
планираним саобраћајницама и по потреби слободним површинама. 
 Нову кишну канализацију упоредо изводити са реконструкцијом 
улица. 
 Димензије планиране кишне канализације одредити на основу 
хидрауличког прорачуна користећи специфични отицај од 150 л/с/ха. 
Минималан пречник цеви је ф 300 мм. 

Минимална дубина укопавања мерена од темена цеви је 1,0м. 
Положај планиране канализације дат је у ситуацији.  
 

Ц) Технолошке отпадне воде  
 
Анализа и оцена стања  
 Технолошке отпадне воде од станице за дезинфекцију се без икаквог 
пречишћавања одводе ка Великој Морави, што угрожава извориште 
водоснабдевања Лапова. 
 
Планирани радови 
 Потребно је извршити предтретман  технолошких  отпадних  вода у 
комплексима где настају, пре упуштања у фекалну канализацију. 
 
Правила за изградњу технолошке канализације 
 Трасе технолошке канализације водити постојећим и планираним 
саобраћајницама и по потреби слободним површинама. 
 Димензије нове канализације одредити на основу хидрауличког 
прорачуна. Уколико се прорачуном добије мањи пречник од ф 200 мм, 
усвојити пречник цеви ф 200 мм.  
 За исправно функционисање канализације предвидети довољан број 
ревизионих окана, и водити рачуна о минималним и максималним 
падовима. 
 Техничке услове и начин прикључења новопројектоване фекалне 
канализације одређује надлежно комунално предузеће. 
 
 
РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКОВА 
  
Анализа и оцена стања 

Кроз подручје плана протиче Липарски поток који није регулисан.  
 

Планирани радови 
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 У циљу заштите од поплава планирана је 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. 
Правила за извођење регулације водотока 
 Трасу уређеног водотока усагласити са привредним, 
инфраструктурним и саобраћајним  објектима. 
 Меродавни протицај за димензионисање корита је стогодишња 
велика вода, а контролни протицај је хиљадугодишња вода. 
 Са обе стране регулисаног водотока оставити заштитни појас 
минималне ширине 3,0 м  због могућих интервенција. 
Електроенергетика       
Постојеће стање  
У захвату овог плана не постоји изграђенa ни једна трафостаница, док кроз 
захват плана пролазе далеководи напонског нивоа 10kV, 35кV, 110kV. 

Планирано стање  
За потребе комплекса фирме „Кроноспан“ планира се изградња нове 

трафостанице 110/10 kV снаге 28MVA, као и одређеног броја трафостаница 
10/0.4kV. Број, локација и капацитет трафостаница 10/0.4kV биће утврђен 
накнадно, према потребама Инвеститора. Исто важи и за трасе каблова 
напонског нивоа 1kV и 10kV унутар комплекса „Кроноспана“. 

Далеководе 10kV и 35кV потребно је каблирати у свему према 
условима Ј.П. "Железнице Србије" и "Електрошумадије" – Крагујевац. Стуб 
далековода напонског нивоа 10kV који је најближи аутопуту потребно је 
изместити у комплекс „Кроноспана“ на растојању минимално 5м од 
регулационе линије саобраћајнице. Од овог стуба далековод се каблира све 
до трафостанице 10/0,4 kV/kV „Дезинфекција“. Од трафостанице 
„Дезинфекција“ потребно је положити још један кабл 10 kV до постојећег 
стуба далековода 10 kV  који се каблира најближег железничкој пруги. Овај 
стуб се укида, а на његовом месту ће се уградити спојница на кабловима 
10kV чиме ће се остварити веза трафостаница „Дезинфекција“ и 
„Ранжирна“. 

За напајање потрошача ван комплекса „Кроноспана“ планира се 
изградња 4 нове трафостанице 10/0,4 kV/kV, снаге 2х1000 MVA. Локације 
ових трафостаница дате су оријентационо, а тачан положај биће утврђен 
одговарајућим урбанистичким плановима нижег реда. Ове трафостанице 
повезаће се 10 kV кабловима са најближим постојећим трафостаницама 
10/0,4 kV/kV. 

Уколико се у току реализације плана укаже потреба за изградњом 
нових трафостаница њихову изградњу условљавати у склопу објеката (или 
на парцели објеката) који искажу потребу за већом снагом него што могу 
обезбедити постојеће трафостанице. 

Планирати инсталацију осветљења саобраћајница у захвату плана. 
Користити поцинковане стубе и натријумове изворе високог притиска. 
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Телекомуникације 

Постојеће стање  
 
У захвату плана постоји подземни међумесни оптички кабл на релацији 
Београд - Ниш (деоница Београд - Баточина) који обезбеђује и носи врло 
значајан месни, међумесни и међународни ТТ саобраћај.  

Планирано стање  
 

Уколико се планира изградња у близини постојећег међумесног 
оптичког кабла потребно га је обележити и на одговарајући начин заштитити 
и обезбедити, у свему према условима "Телекома" Србија, "Извршна 
јединица Београд 2". 

У близини кп.бр. 13334/1 КО Лапово (мало ван границе захвата 
плана) биће изграђен ИРО орман у оквиру проширења ТТ мреже изградњом 
MSAN "Лапово село".   

Капацитети и начини проширења ТТ мреже у оквиру Радне зоне 
биће одређени на основу накнадних захтева Инвеститора. 

За комплекс “Кроноспана” потребно је обезбедити примарни 
дигитални телефонски прикључак са 20 линија и блок од 200 бројева са 
могућношћу пролазног бирања (ISDN PRI 20/200DDI), а за везу са 
интернетом Frame Relay 4 Mb/s Flat Rate са минимално 4 фиксне IP адресе. 

Потребно је изградити оптичку телекомуникациону мрежу у складу 
са развојем оптичких мрежа на територији општине Лапово. 
 
Правила грађења за електроенергетске објекте 
Електроенергетика 
Целокупну електроенергетску мрежу градити у складу са законима и 
важећим техничким прописима. 

Трафостанице 
 
- Трафостаницу 10/0.4 kV градити  као монтажнобетонску. Трафостаница 

мора имати најмање два одељења и то: 
– одељење за смештај трансформатора  
– одељење за смештај развода ниског и високог напона 

- Свако одељење мора имати независтан приступ споља. 
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- Коте трафостанице морају бити  у нивоу околног терена са обезбеђеним 
приступним путем до најближе јавне саобраћајнице најмање ширине 3м, 
носивости 5 т. 

- Просторија у коју се смешта трафостаница мора испуњавати услове 
грађења из важећих законских прописа пре свега "Правилника о 
техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и 
уређаја од пожара" ("Сл.лист СФРЈ" бр. 74/90). 

Поред тога морају  бити испуњени следећи услови: 
- Бетонско постоље у одељењу за смештај трансформатора мора да буде 

конструктивно одвојено од конструкције зграде. Између ослонца темеља 
трансформатора и трансформатора поставити еластичну подлогу у 
циљу пресецања акустичних мостова, остварити звучну изолацију 
просторије у којој је смештен трансформатор. Обезбедити сигурну 
звучну изолацију просторије за смештај трансформатора и блокирати 
извор структурног звука дуж бочних ивица просторије за смештај 
трансформатора на нивоу који задовољава.  

- Заштиту од недозвољеног електромагнетног зрачења извести према 
важећим техничким прописима и нормативима.  

- Пројектом грађевинског дела решити топлотну и звучну изолацију 
просторије. 

- У непосредној близини трафостаница не смеју се налазити просторије са 
лако запаљивим материјалом, котларница, складишта и сл. 

- Кроз просторије трафостанице не смеју пролазити инсталације 
водовода, канализације и парног грејања.  

 
 Подземни водови 

 
- Сви планирани подзмени високонапонски каблови се полажу у 

профилима саобраћајних површина према регулационим елементима 
датим на графичком прилогу. 

- Дубина полагања планираних каблова је 0,8м у односу на постојеће и 
планиране нивелационе елементе терена испод кога се полажу.  

- При затрпавању кабловског рова, изнад кабла, дуж целе трасе, треба да 
се постави пластична упозоравајућа трака.   

- Након полагања каблова трасе истих видно обележити.  
 
 
Међусобно приближавање и укрштање енергетских каблова 
 
- На месту укрштања енергетских каблова вертикално растојање мора 

бити веће од 0,2 м при чему се каблови нижих напона полажу изнад 
каблова виших напона. 
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- При паралелном вођењу више енергетских каблова хоризонтално 
растојање мора бити веће од 0,07 м. У истом рову каблови 1 kV и 
каблови виших напона, међусобно морају бити одвојени низом опека или 
другим изолационим материјалом. 

 
 
Приближавање и укрштање енергетских и телекомуникационих 
каблова  
 
- Дозвољено је паралелно вођење енергетског и телекомуникационог 

кабла на међусобном размаку од најмање (ЈУС Н. Ц0. 101): 
- 0,5м за каблове  1 kV и  10 kV  
- 1м за каблове 35 kV 

- Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на размаку 
од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде: 
- у насељеним местима: најмање 300, по могућности што ближе 900; 
- ван насељених места:најмање 450.  

- Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод телекомуникационог 
кабла. 

- Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се 
енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не сме 
да буде мањи од 0,3м. 

- Размаци и укрштања према наведеним тачкама се не односе на оптичке 
каблове, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3м. 

- Телекомуникациони каблови који служе искључиво за потребе 
електродистрибуције могу да се полажу у исти ров са енергетским 
кабловима на најмањем размаку који се прорачуном покаже 
задовољавајући, али не мањем од 0.2м. 

- При полагању енергетског кабла 35 kV препоручује се полагање у исти 
ров и телекомуникационог кабла за потребе даљинског управљања 
трансформаторских станица које повезује кабл. 

 

Приближавање и укрштање енергетских каблова са цевима водовода и 
канализације 
 
 
- Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова изнад или 

испод водоводних и канализационих цеви.  
- Хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне и канализационе 

цеви треба да износи најмање 0,5м за каблове 35 kV, односно најмање 
0,4м за остале каблове. 
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- При укрштању, енергетски кабл може да буде положен испод или изнад 
водоводне или канализационе цеви на растојању од најмање 0,4м за 
каблове 35 kV, односно најмање 0,3м за остале каблове. 

- Уколико не могу да се постигну размаци према горњим тачкама на тим 
местима енергетски кабл се провлачи кроз заштитну цев. 

- На местима паралелног вођења или укрштања енергетског кабла са 
водоводном или канализационом цеви, ров се копа ручно (без употребе 
механизације). 

 
 
Приближавање и укрштање енергетских каблова са гасоводом 
 
- Није дозвољено паралелно полагање енергетских каблова изнад или 

испод цеви гасовода.  
- Размак између енергетског кабла и гасовода при укрштању и 

паралелном вођењу треба да буде најмање: 
- 0,8м у насељеним местима 
- 1,2м изван насељених места  

- Размаци могу да се смање до 0,3м ако се кабл положи у заштитну цев 
дужине најмање 2м са обе стране места укрштања или целом дужином 
паралелног вођења. 

- На местима укрштања цеви гасовода се полажу испод енергетског 
кабла.  

 
 
Приближавање енергетских каблова дрворедима 
 
- Није дозвољено засађивање растиња изнад подземних водова. 
- Енергетске кабловске водове треба по правилу положити тако да су од 

осе дрвореда удаљени најмање 2м. 
- Изнад подземних водова планирати травњаке или тротоаре поплочане 

помичним бетонским плочама. 
 
Правила грађења за телекомуникационе објекте 
 

Фиксна телефонија 
 
- Сви планирани ТТ каблови се полажу у профилима саобрађајних 

површина према регулационим елементима датим на графичком 
прилогу.  
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- ТТ мрежу градити у кабловској канализацији или директним полагањем у 
земљу. 

- На прелазу испод коловоза саобраћајница као и на свим оним местима 
где се очекују већа механичка напрезања тла каблови се полажу кроз 
кабловску канализацију (заштитну цев). 

- При укрштању са саобраћајницом угао укрштања треба да буде што 
ближе  900 и не мање од 300. 

- Дозвољено је паралелно вођење енергетског и телекомуникационог 
кабла на међусобном размаку од најмање (ЈУС Н. Ц0. 101): 
- 0,5м за каблове  1 kV и  10 kV 
- 1м за каблове 35 kV 

- Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на размаку 
од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде најмање 300, по 
могућности што ближе 900; Енергетски кабл, се по правилу, поставља 
испод телекомуникационог кабла. 

- Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се 
енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не сме 
да буде мањи од 0,3м. 

- Телекомуникациони каблови који служе искључиво за потребе 
електродистрибуције могу да се полажу у исти ров са енергетским 
кабловима, на најмањем размаку који се прорачуном покаже 
задовољавајући, али не мање од 0.2м. 

- Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,80 м.   
- Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и 

водоводних цеви на међусобном размаку од најмање 0,6 м  

- Укрштање телекомуникационог кабла и водоводне цеви врши се на 
размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што ближе 900 а 
најмање 300. 

- Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и фекалне 
канализације на међусобном размаку од најмање 0,5 м  

- Укрштање телекомуникационог кабла и цевовода фекалне канализације 
врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што 
ближе 900 а најмање 300. 

- Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и гасовода 
на међусобном размаку од најмање 0,4 м.  

- Од регулационе линије зграда телекомуникациони кабл се води 
паралелно на растојању од најмање 0,5м. 
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Термоенергетска инфраструктура 
  
Топлотна енергија за грејање објеката у захвату плана дела Радне зоне I 
Лапово, као и за технолошке потребе, обезбеђиваће се из система 
дистрибуције природног гаса. 

Део Радне зоне II (осим зоне II.1) обезбеђиваће се гасом из 
новопланиране ГМРС  ЛАПОВО  II (Глaвно мерно регулациона станица ) са 
МРС (мерно регулацона станица)са локацијом поред постојеће ГМРС у 
непосредној близини овог дела Ране зоне I. 

Део Радне зоне II.1 обезбеђиваће се гасом из грасдског система 
дистрибуције природног гаса Лапово. 
 Новопланирани и постојећи објекти у захвату овог плана снабдели би 
се са новопланиране мреже гасовода унутар сваког комплекса посебно 
према потребама Технолошког процеса по трасама гасовода  у свему по 
техничким условима Дистрибутера гаса СРБИЈАГАС Нови Сад.  
                                     
Правила градње 

 
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 мах 16 бара. Прави 
се од челичних бешавних цеви, квалитета Č1212, са строго прописаном 
технологијом израде и испитивања исправности. Растојање ових цеви од 
објеката је мин 3 метра, дубина је мин 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 м, изузетно 20 цм. Уколико се ова 
растојањ 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 поставqа 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. 
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 
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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. 
Капацитети (величине) објеката гасоводне градске мреже ће се одређивати 
накнадно, према потребама техничким условима дистрибутера природног 
гаса. 
6. Уређење зелених површина 
    
Зеленило планског подручја се третира као приоритетно заштитно 
зеленило.  
Концепција озелењавања простора заснива се на усклађивању намене 
простора  кроз  естетски и функционално обликовано зеленило, које ће пре 
свега имати заштитни карактер.  
Зеленило планирати и  развијати  кроз пројекат хортикултурног уређења. 
Предлаже се следећи зонинг: 

• зона заштитног зеленила према ауто путу, 
• зона заштитног зеленила – рекреативна зона, према зони 

становања 
•  зеленило у оквиру радне зоне. 

  
 Заштитно зеленило према ауто путу Београд – Ниш чини зелени 
појас ка зони извора аерозагађења и буке. Избор садног материјала треба 
да задовољи захтев минималног одржавања и неге, при чему предност има 
садња у великим, повезаним комплексима, која је упечатљивија за 
кориснике аутопута и знатно олакшава негу и раст биљака кроз узајамну 
заштиту. Садњу прилагодити микролокацијским условима. Може да буде 
примењена у више форми озелењавања, кроз: 

– подизање дрвореда, 
– садња дрвећа и шибља. 

 Заштитно зеленило подизаће се уз уважавање техничко-технолошких 
захтева инфраструктурих система за прегледношћу и заштитом од 
акцидента. 
 Зона заштитног зеленила – рекреативна зона, према зони 
становања, подразумева формирање градског парка, ради подизања 
укупног капацитета животне средине. Ова зона мора обезбедити еколошко 
естетску функцију, пре свега ограничити аерозагађење преме окружењу, док 
естетска функција подразумева  пејзажно уређење и уклапање у амбијент 
окружења. Избор врста садног материјала засновати на жбунастим и 
дрвенастим формама  у групацији или у низу у зависности од пројекта 
хортикултурног уређења. 
 
 Зеленило у оквиру ране зоне  - уређење ових зелених површина 
биће разрађено кроз пројекте озелењавања у оквиру пројекта партера. 
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Препоручује се партерни склоп декоративног растиња које ће уједно 
обезбедити и заштитну и естетску улогу.  
   

4.7.МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
И МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ 
РАЗАРАЊА 

Обзиром да свака активност у простору  мора бити спроведена на начин да 
се спрече или смање негативни утицаји на животну средину, обезбеди 
рационално коришћење и сведе на минимум ризик по здравље људи, 
животну средину и материјална добра, услов је да се усклади техничко – 
технолошки и економски развој.  
 Како би се  постојеће стање побољшало и планска решења 
спроводила на одржив начин, потребно је дефинисати и у току разраде 
плана уградити: 
• мере превенције, спречавања и отклањања потенцијалних негативних 
утицаја, 
• мере минимизирања и свођења у законске оквире, 
• мере мониторинга животне средине у зони утицаја.  
• Заштита и унапређење животне средине на подручју Плана детаљне 
регулације, оствариваће се применом : 
 а) програмских мера; 
 б) техничко-технолошких мера за отклањање или смањење на 
прихватљиви ниво неповољних утицаја; 
 в) биолошко-еколошких мера. 
Програмске мере 

1. Програм контроле и заштите животне средине  спроводиће 
се према одредбама Стратешке процене утицаја  ове зоне на 
животну средину;  
2. Планирани програми у предметној зони морају испуњавати 
услове најмањег ризика по животну средину, да смање 
оптерећење простора, укључе обавезу рециклаже и спрече 
негативне утицаје на животну средину примењујући најбоље 
доступне технике; 
3. Програми морају испунити и задовољити начело и услове 
одговорности потенцијалног загађивача и његовог следбеника; 
4. За све Програме и Пројекте који се планирају и који ће се 
реализовати у границама плана, укључујући промене 
технологија, проширење капацитета или престанак рада, који 
представљају потенцијалне изворе загађивања животне 
средине или представљају ризик по здравље становништва, 
обавезна је израда Процене утицаја на животну средину 
(Службени гласник РС бр.135/04); 
5. Заступљени програми морају обезбеђивати усклађеност 
интереса заштите средине и економског развоја, тј. морају 
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испуњавати услов прихватљивости и одрживости; 
 

Техничке мере 

1. Техничку документацију за све планиране садржаје урадити у свему 
према постојећим позитивним  законским и нормативним актима који важе 
за дату врсту радова и објеката. 

2. Техничком документацијом предвидети снабдевање водом из система 
водоснабдевања Лапова, за све фазе развоја овог комплекса, уз 
поштовање санитарно техничких норматива. 

3. Техничком документацијом решити каналисање санитарних и фекалних 
отпадних вода тако да  не дође до загађења површинских и подземних 
вода. Одводи фекалне, а посебно кишне канализације не би требало да 
буду усмерени према зонама са високим нивоом подземних вода.  
4. Атмосферске воде са крова објеката и чистих површина, одвести на 
травнате површине, а атмосферске воде са манипулативних површина и 
воде од прања и одржавања тих површина, морају се посебном мрежом 
спровести кроз таложник за механичке нечистоће и сепаратор уља и масти 
пре упуштања у путни јарак, или околни терен. Систем „зауљене“ 
канализације треба да прихвати кише са повратним периодом од две 
године. Периодично вршити узорковање и испитивање квалитета отпадних 
вода из сепаратора од стране овлашћене организације и уколико дође до 
прекорачења дозвољених вредности, квалитет вода свести на дозвољен 
ниво одговарајућим техничко – технолошким мерама; 
5. Прописаним мерама заштите вода, а које се односе на канализациону 
мрежу, делом се заштићује и земљиште. У вези заштите земљишта треба 
планирати и да кишна канализација буде таква да спречи отицање и 
спирање веће количине уља, бензина и  сличних нафтних деривата са 
саобраћајница. Осим овога, не сме се дозволити одлагање било каквог 
отпада на зеленим  површинама; 
 6. Посебне мере заштите у оквиру планског подручја, односе се на 
одлагање отпада. У ту сврху треба планирати  посебна места за одлагање 
отпада, (комуналне нише), а у зависности од њихове врсте и количине. 
Потребно је планирати довољан број контејнера и  других посуда за 
одлагање отпада. Посебно треба планирати сортирање отпада.  Уклањање 
комуналног отпада вршити преко овлашћеног комуналног предузећа, што 
треба регулисати уговором. 
7. Све приступне и манипулативне површине у оквиру комплекса   
 морају бити бетониране или асфалтиране, уз редовно одржавање  
 и чишћење, док се остале, слободне површине морају затравити и  
 озеленити. 
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Биолошке мере 
1. Условима за изградњу,  прописати обавезан начин озелењавања и 
истаћи значај зеленила планског подручја које ће пре свега имати функцију 
биолошке и физичке заштите од аерозагађења. У избору врста за 
озелењавање треба користити и лишћарске и зимзелене врсте (пошто 
зеленило треба да има заштитну функцију током целе године).Избор врста 
свести на отпорна и крупла стабла, широколисна, која ће подносити сурове 
климаске услове на отворном станишту, а у исто време отпорна на штетне 
гасове и прашину. Препоручју се: Aesculus hippocastanum, Tilia platyphollos, 
Platanus acerifolia, Acer negundo и сл. 
2. Против негативних утицаја средине на зеленило применити обавезне  
мере заштите и одржавања. 
3. Ниво буке, пре свега од стране моторних возила, и оне која се емитује из 
радних комплекса, не сме да прелази законски дозвољене норме и 
ограничења. 
    
 
 4.8. Средњорочни програм уређивања 
           јавног грађевинског земљишта 
 

У оквиру овог поглавља Плана детаљне регулације Радне зоне I у 
Лапову, обрађују се првенствено улагања у новопланиране комуналне 
капацитете и опрему инфра и супраструктуре која је предвиђена планом 
детаљне регулације, како би се на одређен економско-финансијски начин 
стекла представа о потребним финансијским средствима за 
имплементацију, примену и спровођење планског концепта. План се 
првенствено односи на изузимање земљишта, уређење саобраћајница и 
осталих јавних површина и изградњу нове инфраструктуре. 

На основу изложеног, средњорочни програм обухвата следеће 
позиције радова према мерама из Плана: 

 
 
 
1. Изузимње земљишта 

Јавно грађевинско земљиште 19,7ха х 30.000ЕУР/ха...591.000ЕУР 
 

2. Изградња саобраћајних површина 
Тротоари......................................................................380.000 ЕУР 
Коловоз.....................................................................1.800.000 ЕУР 
Паркинзи........................................................................25.000 ЕУР 
Надвожњак..................................................................320.000 ЕУР 
Изградња индустријских колосека.........................1.000.000 ЕУР 
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3. Гасификација 
     Целина I .......................................................................140.000 ЕУР 
     Целина II.....................................................................1.200.000ЕУР 
 
    

4. Уређење јавних зелених површина 
       Целина I...........................................................................3.820ЕУР 
       Целина II..........................................................................1.900ЕУР 
       Дрворед уз појас крај аутопута......................................5.600ЕУР 
 
 

5. Изградња електроенергетске инфраструктуре 
      Трафостаница 110/10kV/kV, 28MVA.......................3.000.000 ЕУР 
      Трафостаница 10/0,4 kV/kV, 2Χ1000MVA 4ком........200.000 ЕУР 
       Кабл 35 kV – 0,85km...................................................127.500 ЕУР 
        Кабл 10 kV – 2,8 km.....................................................29.120 ЕУР 
        Кабл 1 kV – 9,6km......................................................231.360 ЕУР 
        Јавно осветљење – паушал.....................................375.000 ЕУР 

 
 

6. Телекомуникација……....................................................175.000 ЕУР 
  
 
 

7. Водопривредна инфраструктура 
       Инсталација водовода...............................................437.500 ЕУР 
       Инсталација фекалне канализације......................1.050.500 ЕУР 
       Инсталација кишне канализације.............................662.500 ЕУР 
       Регулација водотокова .............................................262.500 ЕУР 
 
 

         Свега за уређење и опремање земљишта.........12.018.300 ЕУР 
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5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
Правила грађења за планиране намене у оквиру Радне зоне 1 у Лапову 
дефинисана су у складу са правилима из Генералном плану Лапово 2010. 
Svi elementi urbanisti~ke regulacije koji nisu obuhva}eni 
ovim Pravilima gra|ewa defini{u se prema Pravilniku o 
op{tim uslovima o parcelaciji i izgradwi i sadr`ini, 
uslovima i postupku izdavawa akta o urbanisti~kim uslovima 
za objekte za koje odobrewe za izgradwu izdaje op{tinska, 
odnosno gradska uprava ( Sl. Gl. RS br. 75/ 2003.). 
 
5.1.   Правила парцелације и препарцелације 

 
Парцелација предвиђа коришђење постојећих парцела у складу са 

програмима инвеститора у радним зонама, јер оне обезбеђују директно 
формирање програмског простора који одговара структури малих и средњих 
предузећа. У овом систему парцелације план детаљне регулације 
омогућава да се реализација програма и изградња, у складу са програмом и 
правилима грађења, дефинише претежно директно актом о урбанистичким 
условима уз услове овлашћених органа и организација. Свака промена 
основних граница постојећих парцела, као и програми  који по карактеру и 
капацитету захтевају посебан простор и разраду , подразумевају 
урбанистички пројекат за парцелацију или реализацију. При томе се 
површина парцела прилагођава карактеру програма и локације..  

 
Становање 
Код елемената становања,за ново становање у зони предвиђа 

препарцелација путем израде нових Урбанистичког пројекта који би 
обухватали зоне блокова који су планом приказани као јасно дефинисане 
урбане матрице оивичене јавним простором интеним блоковским 
саобраћајницама. Уколико се у оквиру основних  парцела врши парцелација 
за стандардне програме становања ,минимална грађевинска парцела 
износи 5 ари уз дозвољене корекције у складу са стањем на терену које 
нису веће од 20%. 
  
 Радне зоне 
Најмања грађевинска парцела 1000м2 оптимална 3000-5000м2 са 
могућностима парцелације-обједињавања у складу са потребама и 
програмима Инвеститора.  
Најмања ширина грађевинске парцеле за производне – радне зоне износи 
20м. 
Грађевинске парцеле морају имати обезбеђене излазе на јавне површине-
интерне собраћајнице. 
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5.2.Правила грађења 
5.2.1. Остало грађевинско земљиште 

- Становање у оквиру захвата – намена и урбанистички параметри 
- Радне зоне општи параметри локација 

 5.2.2.Јавно грађевинско земљиште  
- ватрогасна станица 
-  мерно регулациона станица 
-  градски парк 

5.2.1.Остало грађевинско земљиште 
Породично становање у зонама средњих густина 
(Извод из ГП Лапово 2010) 
Намена становања као пратећа у оквиру ширег захвата Радне зоне I 
дефинисана је Генералним планом Лапово 2010 .   
У захвату је Генералним планом предвиђена средња густина.  
           Б зоне становања средњих густина 
     -  тип становања је претежно индивидуални уз могућност изградње    
 објеката у прекинутом низу(двојни објекти ) или непрекинутом низу 

- спратност објеката максимално 3 етаже ( могућност комбиновања 
сутурена, спрата и поткровља) 

- коефицијент изграђености макс. 0.8 
- коефицијент искоришћености земљишта макс.30% 
површина грађевинске парцеле просечно износи 4.0 ара односно за : 
слободностојећи објекат мин 3 ара ;прекинути низ(двојни објекат)мин 
4.5ара ; непрекинути низ мин 1,8 ари 
-максимална величина парцеле је 8ари 
-код парцела већих од 8 ари треба вршити препарцелацију у складу са 
обликом парцеле и другим конкретним условима 
-у зонама у којима се заокружује постојећа изградња треба тежити 
очувању постојеће реулације(осим уколико је то неопходно због 
уобличавања саобраћајне матрице).Нову регулацију надовезати на 
систем постојеће у јединствену целину. 
-паркирање возила за потребе власника стамбеног објекта обезбедити 
на сопственој грађевинској парцели 
-у постојећим стамбеним зонама уколико је грађевинска парцела већа од 
5ари а није предвиђена препарцелација могућа је изградња више 
стамбених јединица у зависности од величине парцеле 
-на постојећим грађевинским парцелама ,величине 5-8 ари уколико се не 
предвиђа препарцелација могуће је поред стамбеног објекта градити и 
помоћне објекте(гараже и оставе),иза грађевинске линије основног 
објекта,поштујући услове изграђености парцеле 
-у склопу стамбеног објекта (приземни део) могућа је изградња 
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пословног простора,за делатности које су еколошки и функционално 
примерене зони породичног становања 

 
 
 
Урбанистички параметри 
- густина становања..............Гс =  10 - 25 станова/ха  
- густина насељености..........Гн = 30 - 75 становника/ха  
- степен  изграђености..........  1.2   изузетно 1.6                                                              
- степен  искоришћености (%)..... 60 изузетно 70 
 
Општи урбанистички параметри Радних зона 

- Степен  изграђености : до 0.6  
- Степен искоришености : од 50% до 70% 
- зеленило мин 10% - 30% 
- саобраћај 10-20% 
 

Карактер објеката 
 
У складу са могућностима које пружају предметне локације,  постоје 
адекватни  услови за формирање радних комплекса  који као физичку 
појаву има објекте – хале у којима је могуће одвијање  технолошких  
процеса у складу са програмом потенцијалног инвеститора.Како се ради о 
захвату за чије функционисање је од пресудне важности формирање 
инфраструктуре  у  зависности од величине и позиције радних зона оне се 
према величини у могу поделити на радне зоне малих,средњих и великих 
капацитета. 
 
Опште карактеристике изградње објеката у радним зонама  
 
II 1  Радна зона /средњи капацитет 
II 2  Радна зона /велики капацитет 
II 3  Радна зона/мали капацитети 
II 5  Радна зона/мали капацитети 
II 7  Радна -зона складишта/мали капацитети 
 
 
Објекте у комплексима градити од трајних и квалитетних материјала ( 
вискококвалитетни челици,таласасти лимови,керамички подови,ливени 
индустријски подови итд.)    
Конструкције АБ или комбинација АБ -челик -ЛЛД .  
Ускладити архитектонска решења објеката у комплексима. 
У радним комплексима је могуће формирање производних објеката , попут 
сушара,складишта,преса и других облика делатности уз услов да се у 
зависности од врсте производних процеса прибави сва потребна 
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документација везана за процене утицаја на животну средину у складу са 
законском регулативом која регулише ту област. 
 
 
 
Принципи решавања  партерних површина унутар радних зона у 
комплексу 
Партере решавати као целине уз јединствени третман урбаног мобилијара, 
расветних тела и зелених површина. 
Посебну пажњу при решавању интерних саобраћајница у комплексима 
обратити на решавање противпожарних путева који морају бити усклађени 
са нормативима везаним за противпожарне услове и то како на нивоу 
појединачних објеката тако и на нивоу целокупних захвата радних зона 
усклађених са одговарајућом Законском регулативом из те области. 
Диспозиција објеката у простору / 
Хоризонтална и вертикална регулација 
Спратност : 
Производни делови комплекса - високо приземље до П+2 
Висина производних објеката до 22м . 
Такође постоји и могућност интегрисања техничких просторија у производне 
хале . 
Изузетно спратност објеката који су у функцији пословних управних објеката 
у комплексима није ограничена и зависи искључиво од геолошких 
параметара терена на којем се предвиђа изградња. 
Објекти у радним комплексима припадају типу слободностојећих објеката. 
 
Паркирање : 
Број паркинг места према нормативу за сваку делатност и броју 
запошљених , а просечно 1 паркинг место на 70 м2 корисног простора. 
Паркинг простор је могуће остварити на отвореном или у оквиру објеката. 
Могућа је етапност изградње, а према сагледаном концепту целине. 
Ограђивање парцеле према карактеру комплекса и намени објекта а у 
складу са архитектуром комплекса. 
Коту пода приземља ускладити и прилагодити специфичним програмима 
који се одвијају у радним комплексима. 
Посебни услови вертикалне регулације 
Уколико се као део производног процеса подижу објекти који имају висину 
већу од висина датих кроз правила грађења ( уколико се предвиђају  
димњаци као објекти који представљају саставне делове производног 
процеса морају они бити постављени у складу са ограничењима која су 
производ постојећих и планираних инфрструктурних система(далековода и 
сл.)као и у складу са свим прописима који регулишу утицаје које таква 
структура врши у простору(сигнализација на објекту која регулише питање 
ваздушне безбедности. 
Хоризонтална регулација  
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Објекте у комплексима градити у односу на дефинисане грађевинске линије 
са могућим одступањима по дубини комплекса у односу на линију дату 
графичким прилогом  на прилогу  плана регулације и нивелације у складу са 
предложеним моделом физичке структуре у радним зонама. 
 
 
5.2.2.Јавно грађевинско земљиште 
Ватрогасна станица 
У складу са планираним наменама из Генералног плана преузета је 
локација за Ватрогасну станицу са позицијом према графичком прилогу 
намене површина.Како се ради о специјализованом програму планира се 
израда УП-а којим ће се детаљније решити простор планиран за ту намену у 
складу  истим. 
Општи параметри простора били би : 

- Грађевинска линија према графичком прилогу 
- однос површина 
  под објектима максимално 40% 
  саобраћајне површине максимално  40% 
  зеленило максимално 20% 

Градски парк 
У складу са потребама које насеље има за зеленим и рекреативним 
површинама формирана је посебна зона у складу са ГП Лапово 2010.  чија 
се улога огледа у двојаком утицају  који та зона врши на простор у 
непосредном окружењу и то као : 

- заштитна еко зона између Индустријске-радне зоне и стамбених 
насељских блокова 

- рекреативна  градска зона у којој се налазе неопходни садржаји који 
је карактеришу као спортско рекреативна зона. 

Планиране активности у тој зони се пре свега огледају кроз стварања 
услова за одвијање свих облика рекреације на трави у природном амбијенту 
и које подразумевају минималне интервенције на уређењу а које се пре 
свега огледају у формирању пешачких  стаза за кретање кроз парк. 
Од конкретних садржаја који имају одређене видове физичке структуре 
планира и изградња летње сцене ( која би се користила за низ јавних 
манифестација забавно рекреативног карактера попут ). 
Разрада ове зоне планирана је путем израде УП-а. 
Мерно регулациона станица 
За градњу градске гасоводне мреже и мерно-регулационих станица 
користити "Услове и техничке нормативе за пројектовање и изградњу 
градског гасовода" (СЛ. лист града Београда" број 14 од 15.07.1977), а за 
дистрибутивну мрежу према "Правилнику о техничким условима и 
нормативима за пројектовање и изградњу дистрибутивних гасовода од 
полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара" (Сл гласник РС број 22 
од 18 04.1992). 
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6. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
  
Према условима Републичког завода за заштиту природе за ГП Крагујевац 
2015. у захвату планске разраде нема евидентираних или проглашених 
природних добара. 
 Према условима Завода за заштиту споменика културе Крагујевац у 
захвату планске разраде нема евидентираних или проглашених културних 
добара. Приликом израде плана придржавати  се  општих   услова  Завода. 
 
 7. ПРЕГЛЕД НАМЕНСКОГ КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 
  
Подручје плана детаљне регулације се у целини развија у оквиру 
грађевинског реона  Генералног плана Лапово 2010. У овом захвату   јавно 
грађевинско земљиште обухвата систем саобраћајне  инфраструктуре и 
специфично зеленило, као и парцеле јавне намене    према плану детаљне 
регулације, док се све основне намене  формирају на осталом 
грађевинском земљишту. Водоток у оквиру регулације генералним планом 
дефинисан је као остало земљиште са јавном наменом. У прилогу се даје 
преглед наменског коришћења земљишта на основу Програма, према 
следећој табели:  
 
8. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
  
Након доношења новог плана у оквиру дефинисане границе престају да 
важе сви делови постојећих планова, и важе решења Плана детаљне 
регулације Радне зоне 1 Лапово. Плански концепт и његова разрада у 
оквиру регулације, парцелације, општих и посебних правила уређења и 
грађења омогућавају да се на најширем делу подручја за основне јавне и 
наменске површине спровођење и реализација врши директно актом о 
урбанистичким условима, на основу плана детаљне регулације. За делове 
Градског парка као и нових стамбених блокова, као и све програме који су 
специфични по карактеру, капацитету и захвату ,  спровођење плана и 
реализација врше се кроз урбанистички пројекат за парцелацију и 
архитектонско-урбанистичко решење планиране изградње.     
Спровођење плана врши се кроз фазну и поступну реализацију, у претежно 
отвореном програмском систему и систему власништва и корисништва 
грађевинског земљишта.  
Република са градом иницира изградњу  инфраструктуре око радних зона. 
Општина Лапово доноси план детаљне регулације, иницира и спроводи 
реализацију јавног дела у оквиру градског интереса, а преко својих стручних 
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и управних органа врши увид и даје препоруке за планску и наменску 
реализацију програма Радне зоне 1 Лапово. 
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