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На основу члана 54. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» број
47/2003 и 34/2006), Одлуке о изради Плана детаљне регулације «Радна зона I – друга
фаза» у Лапову («Службени гласник општине Лапово», број 9/08) и члана 30. став 1.
тачка 5. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово», број 5/08 и
7/08), Скупштина општине Лапово, је на седници одржаној 20.07.2009. године, донела

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
«РАДНА ЗОНА I» – друга фаза
План детаљне регулације «РАДНА ЗОНА I» – друга фаза (у даљем тексту: ПЛАН
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ) се састоји од:
СВЕСКЕ 1. – правила уређења и правила грађења;
СВЕСКЕ 2. – графичког дела, и
СВЕСКЕ 3. – документационог дела.
СВЕСКА 3. – документациони

део се не објављује али се ставља на јавни увид.

1. УВОДНИ ДЕО
1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ И
ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Правни основ за израду и доношење ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ је:
•
Закон о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије» број
47/2003 и 34/2006);
•
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 «РАДНА ЗОНА I» – друга фаза, број
020-174/08-I-04 од 24.12.2008. године.
Плански основ за израду ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ је:
•
Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница
Београд-Ниш («Службени гласник РС», број 69/2003)
•
Генерални план «ЛАПОВО 2010.» («Службени гласник општине Лапово», број
1/1998) – преиспитан урбанистички план Одлуком о одређивању делова ГП
ЛАПОВО 2010. који нису у супротности са Законом о планирању и изградњи
(Службени гласник општине Лапово, број 7/2003). Према намени површина из
Генералног плана, предметни простор је део планиране радне зоне I.
1.2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ У ГРАНИЦИ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
У постојећем стању, предметни простор је неизграђено грађевинско земљиште,
ограничено са:
 северне стране комплексом предузећа ГИК «1.мај» и мањим стамбеним
насељем,
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са источне стране, деоницом аутопута Е – 75, Београд – Ниш,
са јужне стране, новим коритом реке Лепенице и
са западне стране, коридором железничке пруге.

Кроз предметни простор пролазе коридори инфраструктуре и то: 1) подземни
међумесни оптички ТК кабл на релацији Београд – Ниш, деоница Београд –
Баточина (ТОSM 03 (7x4)xIIx0,4x3,5 CMAN), непосредно уз коридор аутопута; 2)
далековод 10 kV, који се мора изместити јер ће бити угрожен због планиране
изградње; 3) водовод Ø 63 mm, који ће делимично бити угрожен планираном
изградњом.
1.3. ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

За израду ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ урађен је катастарско – топографски план,
израђен од стране «ГЕОСИСТЕМ М.Б.» из Крагујевца. у размери 1:1.000, који је
оверен у складу са прописима од Републичког геодетског завода из Београда.
1.4. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

се дефинише јавно и остало грађевинско
земљиште, ближе одређује намена површина, сагледава постојеће стање
инфраструктуре и услови прикључења планираних објеката, даје нивелационо и
регулационо решење са правилима уређења и грађења.
ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Непосредни циљеви уређења и грађења у предметном простору односно,
циљеви израде овог ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ су стварање правног и планског
основа за:
 уређење и изградњу предметног подручја у складу са позитивним
законским прописима, чиме се стичу услови за издавање одговарајућих
одобрења за изградњу;
 дефинисање потребних површина за јавно грађевинско земљиште;
 пренамену постојећег пољопривредног земљишта у грађевинско
земљиште, у складу са наменом дефинисаном у Генералном плану
«ЛАПОВО 2010.»;
 адекватну заштиту животне средине, тако да не буду угрожени квалитет
вода, земљишта и ваздуха;
 адекватну комуналну, инфраструктурну опремљеност простора, у складу
са планираном наменом земљишта.
2. ГРАНИЦА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Граница ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ обухвата следеће:
 целе кп.бр. 12848/2; 12848/4; 12848/6; 12850/2; 12851/3; 12851/4; 12852/1;
12853/1; 12855/1; 12855/2; 12855/3; 12856; 12857; 12858; 12859/1; 12859/2;
12859/3; 12860; 12861; 12862; 12902/1; 12903/1; 12903/2; 12904; 12905/1;
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12905/2; 12906; 12907; 12908; 12909; 12910; 12911; 12912/1; 13192/1
(некатегорисани пут); 13195/1 (старо корито Лепенице); 13659/2; 13659/3;
13866; 13867/1; 13867/3; 13867/4; 13868; 13881; 13974/1; 13974/2; 13974/3;
13974/4; 13977; 13978/1; 13978/2; 13978/3; 13979/1; 13979/2; 13980;
13981/1; 13981/2; 13982/2; 14001; 14002; 14003/1; 14003/2; 14004/1;
14004/2; 14004/3; 14005/2, све у КО Лапово;
делове кп.бр. 12848/1; 12849; 12850/1; 12854; 13191/1 (некатегорисани
пут); 13659/1; 13660/3; 13972/1; 13972/2; 13973/1; 13870, 13882
(некатегорисани пут); 13970; 13971; 13975; 14541 (ново корито реке
Лепенице), све у КО Лапово;

Границом ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ обухваћена је површина од око 24,94 ha.
У случају неслагања напред наведених бројева катастарских парцела и подручја
датог у графичким прилозима, као предмет овог ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ,
важи граница утврђена у графичком прилогу број 1. - «Катастарско –
топографски план са границом Плана детаљне регулације», у размери 1:1.000.
Граница ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ је утврђена правно и физички, по
границама постојећих катастарских парцела (када она у целини припада ПЛАНУ
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ), затим као линија преко постојеће катастарске парцеле
(када она у целини не припада ПЛАНУ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ), која спаја две
постојеће детаљне тачке суседних парцела.
3. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ЈАВНО И ОСТАЛО
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
3.1. Постојеће и планирано јавно грађевинско земљиште
Јавно грађевинско земљиште обухвата површине чије је коришћење, односно
изградња од општег интереса, у складу са прописима о експропријацији.
У границама ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ постојећем јавном грађевинском
земљишту припадају:
 цела кп.бр. 13195/1 КО Лапово (старо корито реке Лепенице), површине
1,53.30 ha (јавно добро);
 цела кп.бр. кп.бр. 13192/1 КО Лапово (некатегорисани пут), површине
0,29.16 ha (корисник општина Лапово);
 део кп.бр. 13191/1 КО Лапово (некатегорисани пут), површине 0,19.67 ha
(корисник општина Лапово);
 део кп.бр. 13882 КО Лапово (некатегорисани пут), површине 0,01.43 ha
(корисник општина Лапово);
 део кп.бр. 14541 КО Лапово (ново корито реке Лепенице), површине
2,50.58 ha (корисник ЈВП «Србијаводе»);
 део кп.бр. 12854 КО Лапово, површине 0,28.80 ha (корисник ЈП
«Железнице Србије»).
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Укупно у подручју ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ постојеће јавно грађевинско
земљиште заузима 4,82.94 ha.
ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

предвиђена је изградња следећих јавних намена и

то:
САОБРАЋАЈНИЦА С 1 која



обухвата:
делове кп.бр. 13191/1, 13195/1 и 13192/1 КО Лапово, површине 0,04.39 ha,
које припадају постојећем јавном грађевинском земљишту;
делове кп.бр. 12849, 12859/2, 12859/3, 12903/1, 12904, 12911, 12912/1,
13974/2, 13974/3, 14003/1, 14003/2 и 14004/3 КО Лапово, површине 0,77.36
ha, које припадају планираном јавном грађевинском земљишту.

САОБРАЋАЈНИЦА С 2,



која обухвата:
делове кп.бр. 13191/1, 13195/1 и 13882 КО Лапово, површине 0,08.57 ha,
које припадају постојећем грађевинском земљишту;
делове кп.бр. 13659/1, 13659/2, 13660/3, 13660/2, 13881, 13866, 13867/4,
13867/3, 13867/1, 13868, 13870, 12909, 13970, 13972/1, 13972/2, 13973/1,
13975, 13977, 13978/1, 13978/2, 13978/3, 13979/2, 13979/1, 14001, 14004/2
и 14002 КО Лапово, површине 0,80.26 ha, које припадају планираном
јавном грађевинском земљишту;

САОБРАЋАЈНИЦА С 3,



која обухвата:
део кп.бр. 12854 КО Лапово, површине 0,03.05 ha, која припада
постојећем јавном грађевинском земљишту;
делове кп.бр. 13659/1, 13659/2, 13659/3, 12853/1, 12852/1, 12851/4,
12851/3 и 12850/2 КО Лапово, површине 0,19.69 ha, које припадају
планираном јавном грађевинском земљишту;

ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО ЈЗ 1,


која обухвата:
делове кп.бр. 12850/1, 12850/2 и 12849 КО Лапово, површине 0,57.47 ha,
које припадају планираном јавном грађевинском земљишту;

ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО ЈЗ 2,





која обухвата:
делове кп.бр. 13191/1, 13195/1 и 13192/1 КО Лапово, површине 0,18.84 ha,
које припадају постојећем грађевинском земљишту;
целе кп.бр. 12848/6, 12848/2, 12860, 12861, 12862, 12902/1 и 12903/2 КО
Лапово, површине 0,66.16 ha, које припадају планираном јавном
грађевинском земљишту;
делове кп.бр. 12849, 12848/1, 12848/4, 12859/3, 12903/1, 12904, 12911,
12912/1, 13974/3, 14003/2, 14003/1 и 14004/3 КО Лапово, површине 1,96.05
ha, које припадају планираном јавном грађевинском земљишту;

ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО ЈЗ 3,



која обухвата:
део кп.бр. 13195/1 КО Лапово, површине 0,18.54 ha, која припада
постојећем грађевинском земљишту;
целе кп.бр. 13980, 13981/1, 13981/2, 13982/2 и 14005/2 КО Лапово,
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површине 0,10.05 ha, које припадају планираном јавном грађевинском
земљишту;
делови кп.бр. 13977, 13978/1, 13979/1, 13979/2, 14004/2, 14001, 14002,
14003/1, 14004/1 и 14004/3 КО Лапово, површине 1.02.52 ha, које
припадају планираном јавном грађевинском земљишту.

РЕКА Р 1, која обухвата:
 део кп.бр. 14541

КО Лапово, површине 2,50.58 ha, која припада
постојећем јавном грађевинском земљишту.

ЖЗ 1, (извлачњак триангле)
 део кп.бр. 12854

која обухвата:
КО Лапово, површине 0,25.75 ha, која припада
постојећем јавном грађевинском земљишту.

У структури јавног грађевинског земљишта у ПЛАНУ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
предвиђено је коришћење 3,29.72 ha постојећег јавног грађевинског земљишта и
планирано је 6,09.56 ha новог грађевинског земљишта, односно укупно јавно
грађевинско земљиште заузима 9,39.28 ha.
Статус јавног грађевинског земљишта (3,29.72 ha) задржавају следеће парцеле:
 део кп.бр. 13195/1 КО Лапово (старо корито реке Лепенице), површине
0,36.65 ha (јавно добро);
 део кп.бр. кп.бр. 13192/1 КО Лапово (некатегорисани пут), површине
0,05.15 ha (корисник општина Лапово);
 део кп.бр. 13191/1 КО Лапово (некатегорисани пут), површине 0,07.11 ha
(корисник општина Лапово);
 део кп.бр. 13882 КО Лапово (некатегорисани пут), површине 0,01.43 ha
(корисник општина Лапово);
 део кп.бр. 14541 КО Лапово (ново корито реке Лепенице), површине
2,50.58 ha (корисник ЈВП «Србијаводе»);
 део кп.бр. 12854, површине 0,28.80 ha (корисник ЈП «Железнице Србије»)
За промену статуса из осталог у јавно грађевинско земљиште предвиђено је
6,09.56 ha.
За промену статуса из јавног у остало грађевинско земљиште је предвиђено
1,53.22 ha и то:
 део кп.бр. 13195/1 КО Лапово (корисник ЈП «Србијаводе»), површине
1,16.65 ha, која је планирана за радну зону – сабирни дистрибутивни
центар;
 део кп.бр. 13191/1 КО Лапово (корисник општина Лапово), површине
0,12.56 ha, која је планирана за радну зону – сабирни дистрибутивни
центар;
 део кп.бр. 13192/1 КО Лапово (корисник општина Лапово), површине
0,24.01 ha, која је планирана за радну зону – сабирни дистрибутивни
центар;
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Jавно грађевинско земљиште је приказано на графичком прилогу број 2. - «План
намене површина са поделом на јавно и остало грађевинско земљиште», у
размери 1:1.000.
3.2. Остало грађевинско земљиште
Сво остало земљиште, обухваћено ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, осим
постојећег и планираног јавног грађевинског земљишта, припада осталом
грађевинском земљишту, које је намењено за радну зону, односно изградњу
сабирног дистрибутивног центра, са пратећим садржајима, површине 15,54.25
ha (15,18.23ha +0,36.02ha).

4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
4.1. Подела простора на карактеристичне целине и карактер простора

Према Генералном плану «ЛАПОВО 2010.» територија обухваћена овим ПЛАНОМ
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ припада делу радне зоне I, која је намењена за развој
производних и комплементарних капацитета.
Посебна просторна подела на целине није извршена, обзиром да ће се
обухваћени простор, имајући у виду претежну намену, развијати у целини по
истим правилима грађења.
У границама обухваћеног подручја, предвиђено је земљиште за јавне и остале
намене.
Јавним наменама припада земљиште намењено за коридоре саобраћајница, у
оквиру којих се налазе и трасе планиране инфраструктуре, као и површинама
заштитног зеленила.
Осталим наменама припада земљиште намењено за радну зону – сабирни
дистрибутивни центар, са пратећим садржајима (објекти за складиштење,
паркинг простор за путничка возила, паркинг простор за теретна возила, интерна
станица за снабдевање горивом, сервис за одржавање возила и слично).
Ограничавајући фактори у предметном простору проистичу из обавеза
прописаних условима надлежних институција и односе се, пре свега, на:
 обавезу инвеститора извођења радова у погледу даљег истраживања
археолошког локалитета «Шавац» и у зависности од резултата
истраживања примениће се принципи савремене конзерваторске праксе;
 обавезу измештања постојећих високонапонских водова, који ће бити
угрожени планираном изградњом.
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4.2. Урбанистички услови за јавне површине
4.2.1. Јавне саобраћајне површине
ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ


саобраћајница С 1, која је паралелна коридору аутопута и чини наставак
ове саобраћајнице предвиђене донетим Планом детаљне регулације дела
радне зоне I («Службени гласник општине Лапово», број 6/2008) и која је
трасирана тако да прелази реку Лепеницу преко планираног моста, са
следећим основним карактеристикама:






предвиђена је изградња следећих саобраћајница:

дужине трасе у граници предметног простора – око 900 m,
дужина трасе изван границе предметног простора до локације
постојеће ГМРС – око 325 m,
планирани попречни профил 9,0 m (коловоз 7,0 m и тротоар 2,0 m)

саобраћајнице С 2 и С 3, које се трасиране у форми прстена око
планиране радне зоне – сабирног дистрибутивног центра, са следећим
основним карактеристикама:
 дужине трасе саобраћајнице С 2 - 1.040 m,
 дужина трасе саобраћајнице С 3 – око 185 m,
 планирани попречни профил 9,0 m (коловоз 7,0 m и тротоар 2,0 m)
 трасу саобраћајнице преко дела кп.бр. 12854 КО Лапово (постојеће
железничко земљиште), треба решити као путни прелаз, у складу са
Законом о железници («Службени гласник РС», број 18/2005).

Планираним саобраћајницама обезбеђена је саобраћајна повезаност са ширим
просторним целинама и доступност до парцела у предметном подручју.
Преко саобраћајнице С 1, која је у целини, у оквиру и изван предметног
простора, трасирана паралелно коридору аутопута, предметна локација је
повезана са петљом «Лапово» (на стационажи km 688+064 - чвор 0110
«Лапово», северно од предметног простора), а изградњом планираног моста
преко реке Лепенице и разрадом простора уз коридор државног пута првог реда
(магистралног пута) број 1.11 (јужно од предметног простора), могуће је
обезбедити и прикључак на петљу «Крагујевац» (на стационажи km 691+897 чвор 009 «Баточина»).
На јавну саобраћајну мрежу треба да се надовеже интерна саобраћајна мрежа,
унутар комплекса, која ће омогућити приступ до планираних објеката.
Планирани попречни профили саобраћајница димензионисани су тако да
коловозне површине омогуће двосмерно кретање меродавних возила и да
тротоари обезбеде кретање пешака и смештај комуналних инсталација.
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На графичком прилогу број 3. - «План саобраћајница са регулационим и
нивелационим решењима», у размери 1:1.000, приказане су трасе планираних
саобраћајница, са потребним аналитичко – геодетским елементима и
оријентационим нивелационим елементима.
За потребе израде ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ прибављени су услови ЈП Путева
Србије, број 953-10320/08-01 од 27.11.2008. године и мишљење број 9533743/09-1 од 13.04.2009. године.
4.2.2. Железничка инфраструктура

Поред западне границе ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ налази се следећа
железничка инфраструктура:
 магистрална двоколосечна електрифицирана железничка пруга БеоградМладеновац-Ниш-Прешево-граница Македоније, предвиђена за јавни
путнички и теретни железнички саобраћај;
 комплекс железничке станице «Лапово» на постојећој локацији, са свим
инфраструктурним капацитетима, као и капацитети локомотивног депоа
са трианглом.
На основу услова број 102/09-720/1 од 25.05.2009. године, издатих од ЈП
«Железнице Србије», за потребе израде овог ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ,
железница планира:
 реконструкцију и модернизацију железничке пруге Београд-МладеновацНиш-Прешево-граница Македоније, а према Генералном пројекту
реконструкције и модернизације пруге Београд – Ниш (изван границе овог
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ);
 задржавање постојеће триангле, која је део локомотивског депоа, са свим
постојећим техничким карактеристикама, као и колосеке у локомотивском
депоу (изван границе овог ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ), чији један део
(извлакач) се налази у граници овог ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ.
У оквиру планиране радне зоне, могу се градити индустријски колосеци, што ће
бити предмет разраде у посебној урбанистичкој и техничкој документацији, уз
прибављање услова и сагласности од стране ЈП «Железнице Србије» и то: 1)
паралелно са саобраћајницом дуж корита реке Лепенице, могуће и као утопљен
колосек и 2) у зони постојеће триангле.
4.2.3. Комунална инфраструктура
4.2.3.1. Водоснабдевање, одвођење отпадних и кишних вода и
противпожарна заштита

Северно од предметног подручја налазе се потисни, магистрални цевоводи Ø
400 mm и Ø 200 mm, који доводе воду од изворишта до главног дистрибутивног
резервоара у Лапову.
13

Основна концепција водоснабдевања и одвођења отпадних вода је урађена на
основу услова број 2777 од 20.11.2008. и допуне услова број 100 од 15.01.2009.
године, издатих од ЈКСП «Морава» из Лапова, као и мишљења у поступку
издавања водопривредних услова, број 5749/3 од 04.12.2008. издатих од ЈВП
«Србијаводе», ВПЦ «Морава» из Ниша.
Овим ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ предвиђена је изградња новог довода Ø 200
mm, од магистралног, потисног цевовода до предметног комплекса, где је
предвиђена прстенаста мрежа водовода Ø 200 mm, дуж планираних
саобраћајница, око целог комплекса.
На прстенастој мрежи водовода планирани су и противпожарни хидранти Ø 80
mm, на размаку до 150 m, ради обезбеђења противпожарне заштите.
У предметном подручју није изграђена фекална, ни атмосферска канализација.
Ради пријема отпадних, санитарних вода, потребно је изградити главни колектор
фекалне канализације, у саобраћајници која је паралелна коридору аутопута, до
постојеће мреже насеља Лапово, која је конципирана тако да се све фекалне,
отпадне воде доведу до планиране црпне станице, лоциране у источном делу
насеља, одакле ће бити препумпане до планиране локације постројења за
пречишћавање отпадних вода.
Секундарна мрежа фекалне канализације Ø 200 mm је планирана у осталим
саобраћајницама, тако да би било обухваћено цело планско подручје.
До реализације комплетног пројекта фекалне канализације, потребно је за
објекте који ће се, пре тога, градити у предметном подручју, планирати изградњу
прописних септичких јама, као прелазног решења или планирати изградњу
уређаја типа BIODISK или сличног.
Предвиђено је да се атмосферске воде са површина улица и других уређених
површина прихвате уличним сливницима са таложницима, на размаку 50-100 m
(за мале падове саобраћајница, какви су у конкретном случају), у складу са
хидрауличким прорачуном а на бази специфичног отицаја.
Уколико су површине коловоза зауљане (паркинзи, платои), обавезно је
предвидети изградњу сепаратора за уља и масти, пре упуштања атмосферских
вода од прања платоа у атмосферску канализацију. Димензионисање
сепаратора се врши у зависности од површине зауљане локације, у складу са
прописима из ове области.
Планирано је да се у бочним улицама изгради секундарна мрежа атмосферске
канализације Ø 300 mm, а да се паралелно са аутопутем изгради главни
одводник Ø 400 mm до излива у реципијент – реку Лепеницу, а преко «жабљег
поклопца» - специјалне уставе.
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Као прелазно решење, до изградње градске атмосферске канализације,
прикупљене, чисте атмосферске воде се могу упустити у отворене канале или
риголе поред саобраћајница, односно затрављене површине у оквиру предметне
локације.
4.2.3.2. Електроенергетика
Постојеће стање

Предметно подручје не поседује електроенергетске објекте који би могли
служити као извор напајања за планиране објекте.
Кроз планско подручје пролазе водови 10 kV, који нису у функцији обезбеђења
електричне енергије за предметни простор и служе за напајање суседних
подручја – ваздушни 10 kV каблови за трафостанице број 1540 и 1577. Ови
водови су ограничавајући фактор планирану изградњу и неопходно је извршити
њихово дислоцирање, поред планираних саобраћајница да би се ослободила
зона за изградњу планираних објеката.
Постојећа мрежа 0,4 kV у планском подручју се гаси после привођења намени
простора предвиђеног за изградњу.
Планирано стање

За
потребе
израде
ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
прибављени
су
електроенергетска сагласност на локацију, број 1-3-14550 од 04.11.2008. и
услови за прикључење, број 5-1-16350 од 05.12.2008. издати од ПД за
дистрибуцију електричне енергије «Центар» д.о.о. «Електрошумадија»,
Крагујевац,
У циљу обезбеђења потребне електричне енергије и снаге за планско подручје,
треба изградити нову трафостаницу ТС 10/0,4 kV 3 x 1000 kVA. Трафостаница се
гради као зидани објекат у свему према техничким условима надлежне
електродистрибуције број 5-1-16350 од 05.12.2008. године.
Ради прикључења трафостанице на електроенергетску мрежу ПД за
дистрибуцију електричне енергије «Центар» д.о.о. ЕД «Електрошумадија» из
Крагујевца, треба извршити одређене предрадње и то:
 у ТС 110/35 kV KG 0018, опремити излазну ћелију потребном склопном и
заштитном опремом;
 од ТС 110/10/10 kV KG 005 до новопланиране ТС 10/0,4 3 x 1000 kVA,
положити нови кабл сличан типу 3 x XHE 49 A 1x240 mm²;
 новопланирану ТС опремити у свему према техничким условима
надлежне Електродистибуције и важећим техничким препорукама за ову
врсту објекта – блок 10 kV треба да садржи две водне, једну мерну и три
трафо ћелије.
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Блок ниског напона, за сва три трансформатора поред трафо поља 1000 kVA,
треба да садржи разводно поље са одговарајућим бројем извода 400 и 630 А
према потребама у предметном простору.
За мерење потрошње електричне енергије и снаге треба у трафостаници
уградити мерну групу – индиректну, који чини вишефункцијско електронско
бројило 3 x 1000 V, 5A, у посебном МРО (мерно разводни орман). Прикључак
мерне групе се врши преко мерне ћелије на струјне мерне трансформаторе 10
kV, 200/5 A и напонске двополно изоловане 10 kV трансформаторе у V – спрези
10/0,1 kV, 15 VA.
Мерну групу уграђује надлежна Електродистрибуција уз поштовање услова из
тачке 4. техничких услова за прикључење трафостанице од 05.12.2008. године.
Тиме се обезбеђује потребна ангажована снага од 2,85 MW за планиране објекте
у предметном комплексу.
Као мера заштите од индиректног напона додира предвиђен је ТТ систем
(заштитно уземљење).
Кабловски развод 1 kV за напајање планираних објеката се предвиђа кабловима
типа ppoo-ASJ или xpoo-AS одговарајућег пресека и то по трасама уз
саобраћајнице.
За све саобраћајнице у предметном простору се планира израда независне
јавне расвете на челичним канделабрима са натријумовим или металхалогеним
светиљкама снаге до 250 W, зависно од значаја саобраћајнице.
За активирање јавне расвете у новопланираној трафостаници треба уградити
комплет за аутоматско и ручно активирање исте. Напојни водови за јавну
расвету су типа ppoo, полажу се од трафостанице поред саобраћајница са
постављеним канделабрима, напојним каблом ppoo, пресека 5 x 10 са
наизменичним прикључком на све три фазе.
4.2.3.3. Телекомуникације

У подручју ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, паралелно са деоницом аутопута Е – 75
Београд – Ниш налази се постојећи подземни међумесни оптички ТК кабл на
релацији Београд – Ниш, деоница Београд – Баточина (ознака кабла: ТОSM 03
(7x4)xIIx0,4x3,5 CMAN). Наведени кабл је у надлежности Предузећа за
телекомуникације «Телеком Србија» а.д. Дирекције за технику, чији су услови
број 07-45552/2008 од 18.11.2008. године саставни део овог Плана детаљне
регулације.
На основу услова Предузећа за телекомуникације «Телеком Србија» а.д.
Извршне дирекције регије «Центар», Извршне једнице Крагујевац, број 603 од
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04.12.2008. године и допуне услова број 603/1 од 25.12.2008. године, да би се
извршило прикључење планираних објеката у подручју Плана детаљне
регулације (централног дистрибутивног центра предузећа «Форма идеале») на
месну телефонску мрежу Лапова, неопходно је урадити инвестиционо техничку
документацију – пројекат прикључења, који мора да изради овлашћена
пројектна организација која има сертификат за ову врсти пројекта. Наведеним
пројектом потребно је предвидети:


Oд АТЦ «Лапово», по траси као на ситуацији у прилогу, неопходно је
извршити полагање PVC цеви Ø 40 mm и у исту удувати оптички кабл типа
TO SM 03 8x6 у већ ископан ров дименција 0,4x1,0 m, у дужини од око 3,5
km до објекта «А». У овако ископан ров, неопходно је положити и резервну
цев Ø 40 mm, на истој релацији, а крајеве цеви затворити одговарајућим
чеповима. Поменути кабл – PVC цеви је неопходно полагати кроз
слободне површине водећи рачуна о прописном растојању код
паралелног вођења и укрштања са другим инфраструктурним објектима, а
све у складу са важећим техничким прописима који регулишу ову материју.



Телефонски привод за пословни објекат је планиран као оптички ТТ
привод тако да крај кабла у заштићеном рову треба залемити – заштити
од влаге а у објекту «А» монтирати изводни орман и завршну оптичку
кутију (ЗОК). Овако предвиђен изводни орман представља место главне
концентрације ТТ капацитета за објекат «А» као и за објекте «Б» и «Ц»
истог корисника. У објектима «Б» и «Ц«» је неопходно предвидети
монтажу изводних телефонских ормана, као и завршних оптичких кутија
потребног капацитета. Структурно каблирање између више блиских
пословних објеката (каблирање кампуса) се изводи оптичким кабловима
са минимално 40 слободних влакана или FTP четворопаричним 120 –
омским бакарним кабловима категорије N° 5 пропусног опсега од 120 Мhz.
Концепт структурног каблирања осмишљен је тако да обезбеди и обједини
пренос свих информација у једном пословном систему – на овај начин
осим квалитетног преноса података овим системом се може обављати и
пренос телефонских, видео, управљачких и алармних сигнала. FTP
каблове према појединачним потребама (у радним просторима) у
објектима «А», «Б» и «Ц» неопходно је завршити у зидним утичницама са
два универзална RJ 45 конектора који ће служити за прикључење свих
мултимедијалних уређаја (телефонија, етернет).



Све предвиђене изводне телефонске ормане је неопходно уземљити
применом посебног уземљивача максималног прелазног отпора
уземљења мањег од 30 ома, у односу на громобранско и
електроенергетско уземљење.
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4.2.3.4. Гасификација

На основу услова за гасификацију, издатих од ЈП «Србијагас», Организациони
део Београд, број 18163 од 09.12.2008. године, у подручју ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ предвиђена је изградња дистрибутивног гасовода од PE цеви за
радни притисак до 4 бара.
Планирани дистрибутивни гасовод полази од ГМРС / МРС «Лапово», која је
лоцирана северно од предметног подручја. Траса планираног дистрибутивног
гасовода од локације ГМРС / МРС «Лапово» прати трасу планиране
саобраћајнице, која је паралелна коридору аутопута и даље наставља дуж
осталих саобраћајница, тако да се формира затворени «гасни» прстен.
4.2.4. Јавно водопривредно земљиште

Границом ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ обухваћен је део новог корита реке
Лепенице, односно део кп.бр. 14541 КО Лапово, површине 2,50.58 ha, који се у
потпуности задржава.
За старо корито реке Лепенице, предвиђена је промена статуса из јавног у
остало грађевинско земљиште, у складу са позитивним законским прописима.
4.2.5. Јавне зелене површине

Између коридора аутопута и планиране саобраћајнице, као и поред реке
Лепенице, предвиђено је заштитно зеленило, са функцијом смањења
неповољних услова микросредине – ублажавање дејства доминантних ветрова,
смањење неповољног дејстава саобраћаја, као и везивање земљишта и заштита
од ерозије.
Избор врста за заштитно зеленило је одређен биљногеографским,
фитоценолошким и станишним условима. Потребно је изабрати дендролошки
материјал отпоран на природне и новостворене станишне услове.
4.2.6. Уређивање јавног грађевинског земљишта

Потребна средства за уређивање јавног грађевинског земљишта треба да
обезбеде буџет општине Лапово и заинтересовани инвеститор. Средства за
изградњу саобраћајница је могуће обезбедити и преко Националног
инвестиционог плана а решавање имовинско – правних односа је могуће
спровести и путем замене земљишта, односно без улагања од стране буџета
општине Лапово.
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ТАБЕЛА БРОЈ 1.
ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА
1

откуп земљишта за саобраћајницу С 1
77,36 ари × 28.500,00

2.204.760,00

2

откуп земљишта за саобраћајницу С 2
88,73 ари × 28.500,00

2.528.805,00

3

откуп земљишта за саобраћајницу С 3
19,69 ари × 28.500,00

561.165,00

4

изградња саобраћајнице С 1
8.175 m² x 3.800,00

31.065.000,00

5

изградња саобраћајница С 2 и С 3
(9.730 m² + 1.969 m²) x 3.800,00

44.456.200,00

УКУПНО (1 до 5)

80.815.930,00
ТАБЕЛА БРОЈ 2.

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
1

2

3

4

изградња дистрибутивне водоводне мреже од цеви
ТРЕ, Ø 200 mm, заједно са земљаним,
грађевинским и инсталатерским радовима
Ø200 mm
m' 2.100 x 6.000,00
набавка и уградња ливених,
хидраната, Ø 80 mm, комплет
ком. 15 x 60.000,00

12.600.000,00

противпожарних

изградња уличне мреже фекалне канализације од
PVC цеви, заједно са земљаним радовима,
шахтовима и инсталатерским радовима
Ø300 mm
m' 1.425 x 4.000,00 = 5.700.000,00
Ø200 mm
m' 410 x 3.000,00 = 1.230.000,00
изградња уличне мреже кишне канализације од од
PVC цеви, заједно са земљаним радовима,
сливницима и инсталатерским радовима
Ø400 mm
m' 715 x 5.000,00 = 3.575.000,00
Ø300 mm
m' 405 x 4.000,00 = 1.620.000,00
УКУПНО (1 до 4)

900.000,00

6.930.000,00

5.195.000,00

25.625.000,00

ТАБЕЛА БРОЈ 3.
ИЗГРАДЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
1

изградња трафостанице 10/0,4 kV 3x1000 kVA
ком. 1 x 8.500.00,00

8.500.000,00

2

прикључак ТС каблом 10 kV сличан типу XHE 49-A
3 x (1 x 240) mm² из ТС 110/10/10 kV KG 005
km 0,3 x 6.307.700,00 = 1.892.310,00

1.892.310,00

3

уградња мерне групе 3 x 100 V 5 A
(обавеза Електродистрибуције)
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4

5

6

7

опремање излазне ћелије у ТС 110/35 kV KG 0018
са потребном склопном и заштитном опремом,
према техничким условима Електродистрибуције
паушално

2.000.000,00

израда кабловског развода 1 kV за објекте у
комплексу кабловима xpoo-AS 4x(4x150)mm² за
сваки објекат, оријентационе дужине 200 m/објекту
ком. 3 x (200x1.900,00)

1.140.000,00

дислоцирање 10 kV надземних ваздушних водова,
у складу са трасом на графичком прилогу
комплет

6.000.000,00

израда јавне расвете на челичним канделабрима,
висине
до
8,0m
са
натријумовим
или
металхалогеним светиљкама снаге до 250 W,
комплет са уградњом стубова, постављањем
светиљки, израдом напојне кабловске мреже ppoo
5x10mm², уземљењем и прикључком
km 2,2 x 7.500.000,00

16.500.000,00

УКУПНО (1 до 7)

36.032.310,00
ТАБЕЛА БРОЈ 4.

ИЗГРАДЊА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
1

израда главног пројекта за израду главног привода
на релацији АТЦ «Лапово» – објекат «А»
паушално

320.000,00

ископ рова, димензија 0,4x1,0 m, са полагањем две
PVC цеви Ø 40, са постављањем позор траке и
затрпавањем земље у слојема, на релацији АТЦ
«Лапово» – објекат «А» (у граници плана)
m´ 1.825 x 406,00

740.950,00

испорука, удувавање и настављање – сплајсовање
оптичког кабла на релацији АТЦ «Лапово» –
објекат «А» (у граници плана)
m´ 1.825 x 230,00

419.750,00

испорука и монтажа три изводна телефонска
ормана типа ITO L -IV
kom. 3 x 150.000,00

450.000,00

5

испорука и монтажа три ЗОК – е
kom. 3 x 62.000,00

186.000,00

6

испорука и монтажа ФТП каблова са испоруком
одговарајућих
РЈ
45
завршним
кутијама
(паушално)
паушално

240.000,00

израда техничке документације изведеног стaња
са израдом мерног протоколa главног приводног
кабла и уцртавање истог у катастар подземних
објеката паушално

180.000,00

2

3

4

7

8

израда техничке документације изведеног стaња
са израдом мерног протокола дистрибутивних

230.000,00

20

оптичких и ФТП каблова и уцртавање истих у
катастар подземних објеката у оквиру комплекса
паушално
9

остали ситни и непредвиђени трошкови, као и
транспортни трошкови, услуге надзора над
извођењем радова и друго
паушално
УКУПНО (1 до 9)

185.000,00
2.951.700,00
ТАБЕЛА БРОЈ 5.

ИЗГРАДЊА ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
1

изградња дистрибутивног гасовода
m´ 2.155 x 2.000,00
УКУПНО

4.310.000,00
4.310.000,00

Због потребе да се планирани инфраструктурни системи повежу са постојећим и
планираним трасама, изван границе ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, дат је и
преглед потребних средстава за ову изградњу.

ТАБЕЛА БРОЈ 6.

ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА (изван границе плана)
1

2

откуп земљишта за саобраћајницу С 1 (изван
границе плана)
29,70 ари × 28.500,00

846.450,00

изградња саобраћајнице С 1 (изван границе плана)
2.970 m² x 3.800,00

11.286.000,00

УКУПНО (1 до 2)

12.132.450,00
ТАБЕЛА БРОЈ 7.

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА (изван границе плана)
1

2

изградња дистрибутивне водоводне мреже од цеви
ТРЕ, Ø 200 mm, заједно са земљаним,
грађевинским и инсталатерским радовима
Ø200 mm
m' 320 x 6.000,00

1.920.000,00

изградња уличне мреже фекалне канализације од
PVC цеви, заједно са земљаним радовима,
шахтовима и инсталатерским радовима
Ø300 mm
m' 370 x 4.000,00

1.480.000,00

УКУПНО (1 до 2)

3.400.000,00
ТАБЕЛА БРОЈ 8.

ИЗГРАДЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА (изван границе плана)
1

прикључак ТС каблом 10 kV сличан типу XHE 49-A
3 x (1 x 240) mm² из ТС 110/10/10 kV KG 005 (изван
границе плана)
km 1,8 x 6.307.700,00 = 11.353.860,00

11.353.860,00

УКУПНО

11.353.860,00
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ТАБЕЛА БРОЈ 8.
ИЗГРАДЊА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА (изван границе плана)
1

2

ископ рова, димензија 0,4x1,0 m, са полагањем две
PVC цеви Ø 40, са постављањем позор траке и
затрпавањем земље у слојема, на релацији АТЦ
«Лапово» – објекат «А» (изван границе плана)
m´ 3.115 x 406,00

1.264.690,00

испорука, удувавање и настављање – сплајсовање
оптичког кабла на релацији АТЦ «Лапово» –
објекат «А» (изван границе плана)
m´ 3.115 x 230,00

716.450,00

УКУПНО

1.981.140,00
ТАБЕЛА БРОЈ 10.

ИЗГРАДЊА ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА (изван границе плана)
1

изградња дистрибутивног гасовода (на релацији
ГМРС/МРС «Лапово» до границе плана)
m´ 320 x 2.000,00 = 1.379.200,00

1.379.200,00

УКУПНО

1.379.200,00

4.3. Урбанистички услови за заштиту археолошког наслеђа

На основу услова чувања, одржавања и коришћења културних добара и добара
која уживају претходну заштиту (број 951/1 од 27.11.2008. године), које је издао
Завод за заштиту споменика културе из Крагујевца за потребе израде овог
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ утвђено је да се у границама предметног простора
налази археолошки локалитет «Шавац».
Пре извођења земљаних радова, на предметној локацији, неопходно је обавити
систематска археолошка истраживања, према посебном програму, који би
израдио надлежни Завод за заштиту споменика културе.
4.4. Урбанистичке опште и посебне мере заштите
4.4.1. Урбанистичке мере за заштиту животне средине

Саставни део документације ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ је Извештај о
стратешкој процени утицаја, који је урађен на основу Одлуке о изради
Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације
«Радна зона I – друга фаза», број 020–175/08- I-04 од 24.12.2008. године, коју је
донела Скупштине општине Лапово.
На основу Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину
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(обрађивач ECOlogica Urbo д.о.о. из Крагујевца), смернице за даљи одрживи
развој простора у границама ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ су:
 развој планског подручја у складу са планираним урбанистичким
параметрима;
 намена простора и услови коришћења природних ресурса, усаглашени са
просторно – еколошким капацитетом, значајем подручја и факторима
ограничења као подлога за имплементацију ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ;
 развој планираних капацитета одржив је уз примену мера на нивоу
реализације Пројекта;
 развој инфраструктурне и комуналне опремљености, сагласно мерама
заштите и унапређења стања;
 валоризација и планска подршка специфичним предностима ширег
окружења.
Варијанта дата ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ представља најбоље понуђено
решење са еколошког аспекта које обезбеђује:
 израду и доношење ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за простор око 25 ha;
 рационално коришћење грађевинског земљишта и поштовање прописаних
правила уређења и грађења;
 оптимални степен изграђености и искоришћености простора;
 развој просторне целине у складу са планираном наменом;
 повезивање са зонама у окружењу;
 спречавање конфликта у простору и решавање еколошких проблема на
месту настанка;
 адекватну инфраструктурну и комуналну опремљеност предметне зоне;
 коришћење еколошки прихватљивих енергената;
 обавезан поступак процене утицаја за планирани комплекс у циљу
спречавања потенцијалних ефеката по животну средину и здравље људи;
 пејзажно уређење и формирање зеленила са приоритетном функцијом
заштите;
 спровођење мера заштите животне средине и мониторинга – праћење
стања животне средине у току имплементације ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ и реализације планираног Пројекта.
Еколошком валоризацијом простора за даљи одрживи развој, подручје ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ је представљено као јединствена еколошка целина «Форма
Идеале».
Обавезне смернице и мере заштите, контроле и мониторинга ваздуха у
еколошкој целини «Форма Идеале» су:
 заштита ваздуха од загађивања на подручју ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
спроводити као интегрални део мониторинга квалитета ваздуха подручја
општине Лапово;
 за планиране објекте у оквиру еколошке целине «Форма Идеале»
обавезан је поступак процене утицаја у циљу минимизирања могућих
утицаја на стање и квалитет ваздуха;
 постављање ефикасних вентилационих система и филтерских уређаја у
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циљу пречишћавања ваздуха и смањења штетних утицаја на ваздух као
медијум животне средине;
обавезне мере биолошке заштите (озелењавање, пејзажно уређење) при
формирању зона и појасева са приоритетном функцијом заштите;
планирати подизање континуалног ивичног линеарног зеленила
састављеног од обостраних дрвореда дуж саобраћајница у оквиру
комплекса (уз поштовање коридора подземних инсталација);
планирати зеленило са приоритетном функцијом заштите од
аерозагађења, буке и визуелне деградације дуж источне границе
комплекса коју тангира аутопут Е – 75 и дуж западне границе куда пролази
коридор железничке пруге Београд – Ниш;
подстицање избора еколошки прихватљивих енергената (коришћење
обновљивих извора) и гасификација предметног подручја и шире
просторне целине – Генералног плана Лапова;
укључивање у јединствени концепт локалног и регионалног мониторинга
за праћење стања загађености ваздуха.

Обавезне мере заштите, контроле и мониторинга у планском подручју су;
 при реализацији планираних намена, обавезне су мере спречавања и
забране упуштања и просипања отпадних вода на подручју плана у циљу
заштите реке Лепенице и подземних вода;
 обавезно је адекватно уређење форланда реке Лепенице и формирање
зеленила са приоритетном функцијом заштите;
 реализација канализационе мреже у циљу прикупљања санитарно –
фекалних и атмосферских вода у планском подручју;
 до реализације канализационе мреже у предметној зони, санитарно –
фекалне воде се морају упуштати у водонепропусне септичке јаме
одговарајућег капацитета;
 евакуација садржаја водонепропусних септичких јама ће се вршити преко
надлежног комуналног предузећа према Уговору о пружању услуга и
према утврђеној динамици;
 извршити идентификацију свих отпадних вода које могу настати у оквиру
планираног комплекса: санитарно – фекалних, атмосферских,
потенцијално зауљених са манипулативних површина, по количини и
квалитету и решити њихово одвођење тако да нема утицаја на
површинске и подземне воде;
 обавезан је претходни третман потенцијално зауљених атмосферских
вода са свих манипулативних и осталих површина преко сепаратора –
таложника масти и уља, до захтеваног нивоа пре упуштања у реципијент;
 квавитет пречишћених отпадних вода мора задовољавати услове
прописане Законом о водама («Службени гласник РС», број 46/91, 53/93,
48/94 i 54/96), Уредбом о категоризацији водотокова («Службени гласник
СРС», број 5/68) и Правилником о опасним материјама у водама
(«Службени гласник СРС», број 31/82);
 квалитет воде за пиће и санитарне потребе мора задовољавати Законом
прописане услове што намеће обавезу увођења сталне контроле –
мониторинга квалитета воде.
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Обавезне мере заштите земљишта у спровођењу ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ су:
 изградња је дозвољена искључиво према прописаним правилама грађења
и уређења, сагласно одредбама ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ;
 није дозвољено депоновање и одлагање било каквог отпада и отпадног
материјала ван утврђених правила и прописаних услова;
 мере забране просипања и изливања свих врста отпадних вода на
земљиште;
 контролисана употреба соли, ризле и другог у зимским месецима у циљу
спречавања потенцијално негативних утицаја на земљиште;
 праћење и мерење нивоа загађења земљишта тешким металима.
Мере заштите од појаве прекомерне буке и вибрација су:
 формирање пејзажно обликовног и уређеног, линеарног зеленила;
 избор зеленила мора бити прилагођен зонским и локацијским условима, у
складу са пејзажним и еколошко – биолошким захтевима;
 обавезно је озелењавање паркинг простора и формирање заштитног
зеленила према зони становања;
 обавезна је процена утицаја на животну средину за предметни комплекс
који представља потенцијални извор буке и примена мера превенције,
спречавања и отклањања могућих извора буке.
Обавезне мере превенције, спречавања и минимизирања потенцијалних
штетних утицаја на биљни и животињски свет и културна добра су:
 обавезно пејзажно уређење комплекса;
 формирање појаса са приоритетном функцијом заштите према коридору
аутопута Е – 75, железничке пруге и према форланду реке Лепенице;
 уколико се у току земљаних радова наиђе на природно добро, а за које се
претпоставља да има својства споменика природе, извођач мора о томе
да обавести Завод и предузме све мере како се природно добро не би
оштетило до доласка овлашћеног лица;
 пре извођења свих земљаних радова на предметној локацији, неопходно
је да надлежни Завод за заштиту споменика културе обави системска
истраживања на основу којих би били утврђени услови за даље радове;
 уколико се на основу резултата археолошких истраживања утврди да
откривени остаци представљају културно добро мора се извршити
заштита и презентација откривених остатака у оквиру комплекса у складу
са принципима савремене конзерваторске праксе.
Управљање отпадом је засновано на избору концепта евакуације отпада,
сагласно смерницама и препорукама Националне стратегије управљања
отпадом, у циљу спречавања деградације природних и пејзажних вредности,
здравља корисника простора, неповољних утицаја на микроклиматске и
еколошке услове подручја ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ и непосредног окружења.
Стандард за сакупљање отпада, карактеристика комуналног отпада је суд –
контејнер, запремине 1100 l, габарита 1,37x1,45x1,45m. Апроксимативно, један
контејнер се поставља на 800 m² корисне површине (1000 m² бруто површине за
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стационарну намену).
Подручје ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ мора бити опремљено довољним бројем
контејнера и евакуација отпада ће бити поверена надлежном комуналном
предузећу, према утврђеној динамици.
Отпад са карактеристикама секундарних сировина се мора сакупљати и може се
уступати заинтересованим лицима и предузећима на даљу прераду уз обавезну
евиденцију према одредбама Правилника о условима и начину разврставања,
паковања и чувања секундарних сировина («Службени гласник РС», број
55/2001).
Са отпадом који има карактеристике опасног отпада (који ће настајати приликом
чишћења таложника и сепаратора уља и масти за потенцијално зауљане воде),
мора се поступати у складу са одредбама Правилника о поступању са отпацима
који имају својство опасних материја («Службени гласник РС», број 12/95).
Евакуација ове врсте отпада може да врши искључиво организација која
поседује сертификат за обављање те врсте делатности уз обавезну евиденцију
о количини и врсти отпада.
Основна концепција, принципи, услови и План управљања отпадом обухвата
мере за:
 реализацију концепта регионализације, укључивање на регионалну
депонију, према Националном плану управљања отпадом;
 сва решења до реализације основног концепта су прелазна и морају бити
у функцији коначног решења;
 превенција и смањење стварања и настајања отпада на извору;
 решавање проблема отпада на извору настајања;
 постепено – фазно увођење шема раздвојеног сакупљања и сортирања
отпада;
 побољшање организације, оптимизација учесталости сакупљања и
транспорта;
 етапно увођење модерних судова за одвојено сакупљање отпада и
савремене специјализоване опреме за транспорт;
 поуздано, безбедно, еколошки одрживо и прихватљиво коначно одлагање
отпада са подручја ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ на утврђеној регионалној
депонији «Врбак»;
Еколошке смернице за ниже хијерархијске нивое дате су на основу циљева
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, планираних намена и расположивих података о
простору и животној средини:
 реализацију планираног комплекса спровести израдом, усвајањем и
имплементацијом ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ;
 обавезно је поштовање услова надлежних органа, организација и
предузећа у циљу остваривања еколошке заштите простора;
 обавезне су мере управљања и спречавања штетних утицаја при
уређивању простора, реализацији, редовном раду и у случају акцидента
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појединачних пројеката у захвату ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ;
 успостављање мониторинга квалитета ваздуха (емисије и имисије), воде
(површинске, подземне, отпадне), земљишта, буке, управљања отпадом
(рециклабилни, опасан, комунални), као битних параметара од значаја за
заштиту животне средине;
 обавезан је поступак процене утицаја при реализацији предметног
комплекса;
 успостављање мониторинга животне средине, за законом предвиђене
параметре, према Процени утицаја на животну средину.
Реализација ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ не импликује битне неповољне,
еколошки неприхватљиве ефекте по животну средину који се не могу
контролисати.
Најбоље понуђена варијанта је управо варијанта дата ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ, што ће омогућити адекватно инфраструктурно и комунално
екипирање, рационално коришћење земљишта, успостављање потребног нивоа
мониторинга, уз максимално очување простора и развој на принципима
еколошке одрживости и прихватљивости.
4.4.2. Урбанистичке мере за заштиту природе

На основу услова заштите природе и животне средине, број 03-2950/2 од
13.11.2008. године, у подручју ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ нема заштићених
природних добара.
Обавеза је инвеститора извођења радова, да уколико у току извођења радова
наиђе на природно добро које је геолошко – палеонтолошког или минералошко –
петрографског порекла, а за које се претпоставља да има својство споменика
природе, о томе обавести Завод за заштиту природе Србије и да предузме све
мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.
4.4.3. Урбанистичке мере за заштиту од земљотреса

Заштита од земљотреса се спроводи кроз примену важећих сеизмичких прописа
за изградњу нових објеката и кроз трасирање главних коридора комуналне
инфраструктуре дуж саобраћајница и зелених површина на одговарајућем
растојању од објеката.
На основу сеизмичких услова, број 021-1087-1/08 од 10.12.2008. године, издатих
за потребе израде овог ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ подручје општине Лапово се
налази у зони од 8 º MCS скале.
Ради заштите од земљотреса, планирани објекти мора да буду реализовани и
категорисани према Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката
високоградње у сеизмичким подручјима («Службени лист СФРЈ», број 31/81,
49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).
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4.4.4. Урбанистичке мере за заштиту од пожара

Заштита од пожара се обезбеђује изградњом планираног система
водоснабдевања и хидрантске, противпожарне мреже, као и профилима
саобраћајница, који омогућавају несметано кретање противпожарних возила.
Применом ових мера остварени су основни, урбанистички услови за основну
заштиту од пожара.
У циљу испуњења грађевинско – техничких, технолошких и других услова,
планирани објекти треба да се реализују према:
•
Закону о заштити од пожара («Службени гласник СРС», број 37/88 и
48/94);
•
Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и
уређења платоа за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика
од пожара («Службени лист СРЈ», број 8/95), према коме најудаљенија
тачка коловоза није даља од 25 m од габарита објекта;
•
Правилнику о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и
експлозије («Службени лист СФРЈ», број 24/87);
•
Правилнику о техничким нормативима за погон и одржавање
електроенергетских постројења («Службени лист СРЈ», број 41/93);
•
Правилнику о техничким нормативима за електро инсталације ниског
напона («Службени лист СФРЈ», број 53/88, 54/88 и 28/95);
•
Правилнику о техничким нормативима за заштиту објеката од
атмосферског пражњења («Службени лист СРЈ», број 11/96) и
стандардима JUS IEC 1024-1 и JUS IEC 1024-1-1;
•
Правилнику о техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску
мрежу за гашење пожара («Службени лист СФРЈ», број 30/91);
•
Правилнику за стабилне инсталације за дојаву пожара (Службени лист
СРЈ, број 87/93).
За предметно подручје је прибављено обавештење у вези претходних
урбанистичких услова, које је издао МУП Републике Србије, Сектор за заштиту и
спасавање, Одељење за заштиту и спасавање у Крагујевцу, број 217 – 1/08 3059 од 06.11.2008. године.
Приликом спровођења ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, по изради пројектне
документације неопходно је прибавити сагласност надлежног Одељења за
заштиту од пожара и спасавања.
4.4.5. Урбанистичке мере за заштиту од ратних разарања

Градско насеље – општински центар Лапово, на основу Уредбе о организовању и
функционисању цивилне заштите («Службени гласник РС» број 21/92), сврстано
је, у односу на степен угрожености становништва и материјалних добара, у други
степен угрожености.
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Заштита становништва је планирана, у угроженим рејонима, у склоништима
допунске заштите (обим заштите 30 – 50 kPa), а само изузетно у објектима од
значаја за одбрану, у склоништима основне заштите (100 kPa). У осталим
деловима насеља заштита се планира у заклонима.
У складу са Одлуком о врстама инвестиционих објеката и просторних и
урбанистичких планова значајних за одбрану земље («Службени лист СРЈ», број
39/95), за израду овог ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ прибављено је обавештење
од Министарства одбране, Управе за инфраструктуру, Инт.број 4785-2 од
11.11.2008. године, у коме је прописано да нема посебних услова и захтева за
прилагођавање потребама одбране земље.
4.4.6. Услови и мере за евакуацију комуналног и другог отпада

Yа сакупљање комуналних отпадака, неопходно је поставити одговарајући број
судова за смеће – контејнера, на бетонираном платоу или у оквиру посебно
изграђене нише, који ће празнити надлежно комунално предузеће. Евакуацију
осталог отпада спровести у складу са смерницама из Извештаја о стратешкој
процени утицаја и на основу Студије о процену утицаја на животну средину.
4.5. Инжењерско геолошки услови

На основу Елабората геотехничке подлоге (обрађивач: Друштво за геолошка
истраживања и инжењеринг «ГЕОИНЖЕЊЕРИНГ» Д.О.О. из Ниша, децембар 2008.
године), урађеног за потребе израде овог ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, у
предметном подручју су издвојени следећи литолошки чланови, који су настали
као продукт развоја алувијалне равни реке Велике Мораве и то:
 ГЛИНА, прашинаста, растресита, јако хумифицирана браон боје, дебљине
око 0,80 m;
 ГЛИНА, прашинасто песковита услојена, са ситним оолитима Fe и Mn,
средње до слабо пластична браон тамне боје, дебљине од 1,20 до 2,0 m;
 ГЛИНА, јако песковита са ретким комадима шљунка са оксидима Fe и Mn и
ситним конкрецијама и траговима CaCO3 браон светле боје, дебљине од
1,40 до 2,0 m;
 ПЕСАК, јако заглињен прашинаст, са органским остацима браон светле
боје, дебљине око 1,20 m;
 ШЉУНАК, песковит, местимично заглињен у виду сочива заобљених зрна
величине максимално до 8 cm.
Подину наведених литолошких седимената чине језерски неогени седименти
представљени горњим миоценом.
Констатовани ниво подземне воде се кретао од 4,30 до 5,10 m мерено од коте
терена.
Истраживана локација представља терен од класичних алувијалних седимената
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са фацијом поводња од прашинастих глина и фацијом корита од шљункова и
пескова са нешто повољнијим физичко – механичким карактеристикама тла због
одсуства муљевитих седимената и због нижег нивоа подземне воде. Терен са
муљевитим седиментима у оквиру фације корита (који није просторно
дефинисан у овом елаборату) је нешто лошијих карактеристика. У подини
алувијалних седимената се налазе слабо деформабилне до недеформабилне
окамењене стене, вероватно миоцене старости. Услови рада на ископу ће бити
релативно лаки, док је потребно за додатна захтевана оптерећења извести
побољшања тла израдом шљунчаних тампона од природног шљунка, који се
сабија у танким слојевима, затим извршити дренажу терена код ископа или
црпљење воде и адекватним начином одабира темељења објекта анулирати
ограничавајуће карактеристике тла.
Са становишта урбанистичког планирања, предметна локација је сврстана у
условно повољне терене са мањим ограничењима, односно у даљој разради
неопходно је, приликом израде Идејних и Главних пројеката поједничних
објеката урадити детаљнија и додатна геомеханичка истраживања.
4.6. Биланс површина у граници Плана детаљне регулације

Подручје ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ је подељено на јавно грађевинско и остало
земљиште, тако да је биланс планиране намене земљишта приказан у односу на
режим коришћења грађевинског земљишта.

ТАБЕЛА БРОЈ 11.
БР.

НАЗИВ

ЈАВНО

1.
2.
3.

4

ГРАЂЕВИНСКО

ПРОЦЕНАТ УЧЕШЋА (%)

1,93.32
4,69.63
2,50.58
0,25.75
9,39.28

7,75 %
18,83 %
10,05 %
1,03 %
37,66 %

15,54.25
15,54.25
24,93.53

62,34 %
62,34 %
100,0

ЗЕМЉИШТЕ

Саобраћајнице
Зеленило
Река Лепеница
Железничко земљиште
УКУПНО (1 до 4)

ОСТАЛО

5.

ГРАЂЕВИНСКО

ПОВРШИНА
(ha)

ЗЕМЉИШТЕ

Радна зона – сабирни дистрибутивни центар
УКУПНО (5)
У К У П Н О (1 до 5)

30

5.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

5.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ЈАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ
ЗЕМЉИШТУ
5.1.1. Правила за образовање грађевинских парцела
5.1.1.1. На графичком прилогу број 4. - «План парцелације са елементима за
обележавање јавних површина», у размери 1:1.000, приказане су парцеле
намењене за јавно грађевинско земљиште, са потребним аналитичко –
геодетским елементима.
5.1.1.2. Након доношења ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, потребно је урадити
Пројекат геодетског обележавања у коме ће се дефинисати тачне површине
планираних парцела за јавно грађевинско земљиште.
ПАРЦЕЛА

ТАБЕЛА БРОЈ 12.
С 1 – Главна градска саобраћајница

КП.БР.

ПОВРШИНА (ha)

ПОСТОЈЕЋЕ ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
13191/1 КО Лапово, део
13195/1 КО Лапово, део
13192/1 КО Лапово, део
ПЛАНИРАНО ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
12849 КО Лапово, део
12859/2 КО Лапово, део
12859/3 КО Лапово, део
12903/1 КО Лапово, део
12904 КО Лапово, део
12911 КО Лапово, део
12912/1 КО Лапово, део
13974/2 КО Лапово, део
13974/3 КО Лапово, део
14003/1 КО Лапово, део
14003/2 КО Бањани, део
14004/3 КО Лапово, део

0,01.14
0,02.02
0,01.23

0,77.36 ha
0,30.79
0,07.38
0,06.14
0,07.35
0,04.53
0,04.88
0,02.60
0,00.12
0,05.48
0,02.33
0,02.29
0,03.47

0,81.75 ha

УКУПНА ПОВРШИНА:

ПАРЦЕЛА

0,04.39 ha

ТАБЕЛА БРОЈ 13.
С 2 – Градска саобраћајница

КП.БР.

ПОСТОЈЕЋЕ ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
13191/1 КО Лапово, део
13195/1 КО Лапово, део

ПОВРШИНА (ha)

0,08.57 ha
0,00.78
0,06.36
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13882 КО Лапово, део
ПЛАНИРАНО ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
13659/1 КО Лапово, део
13659/2 КО Лапово, део
13660/3 КО Лапово, део
13660/2 КО Лапово, део
13881 КО Лапово, део
13866 КО Лапово, део
13867/4 КО Лапово, део
13867/3 КО Лапово, део
13867/1 КО Лапово, део
13868 КО Лапово, део
13870 КО Лапово, део
12909 КО Лапово, део
13970 КО Бањани, део
13972/1 КО Лапово, део
13972/2 КО Лапово, део
13973/1 КО Лапово, део
13975 КО Лапово, део
13977 КО Лапово, део
13978/1 КО Лапово, део
13978/2 КО Лапово, део
13978/3 КО Лапово, део
13979/2 КО Лапово, део
13979/1 КО Лапово, део
14001 КО Лапово, део
14004/2 КО Лапово, део
14002 КО Лапово, део
14003/1 КО Лапово, део
14003/2 КО Лапово, део
14004/1 КО Лапово, део
14004/3 КО Лапово, део

0,02.05
0,04.93
0,04.57
0,00.02
0,00.61
0,03.21
0,00.18
0,02.07
0,03.68
0,02.72
0,04.98
0,02.25
0,00.57
0,01.15
0,00.87
0,04.56
0,07.53
0,05.30
0,03.30
0,02.77
0,01.49
0,02.21
0,00.17
0,03.64
0,02.45
0,01.56
0,04.25
0,00.89
0,02.75
0,03.53

0,88.83 ha

УКУПНА ПОВРШИНА:

ПАРЦЕЛА

0,01.43

0,80.26 ha

ТАБЕЛА БРОЈ 14.
С 3 – Градска саобраћајница

КП.БР.

ПОСТОЈЕЋЕ ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
12854 КО Лапово, део
ПЛАНИРАНО ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
13659/1 КО Лапово, део
13659/2 КО Лапово, део
13659/3 КО Лапово, део
12853/1 КО Лапово, део
12852/1 КО Лапово, део
12851/4 КО Лапово, део

ПОВРШИНА (ha)

0,03.05 ha
0,03.05

0,19.69 ha
0,04.58
0,02.32
0,01.84
0,04.65
0,02.79
0,00.61
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12851/3 КО Лапово, део
12850/2 КО Лапово, део

0,00.80
0,02.10

УКУПНА ПОВРШИНА:

0,22.74 ha

ТАБЕЛА БРОЈ 15.
ПАРЦЕЛА

ЈЗ 1 – Јавно зеленило

КП.БР.

ПОВРШИНА (ha)

ПЛАНИРАНО ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
12850/1 КО Лапово, део
12850/2 КО Лапово, део
12849 КО Лапово, део

0,57.47 ha
0,30.11
0,19.54
0,07.82

0,57.47 ha

УКУПНА ПОВРШИНА:

ТАБЕЛА БРОЈ 16.
ПАРЦЕЛА

ЈЗ 2 – Јавно зеленило

КП.БР.

ПОСТОЈЕЋЕ ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
13191/1 КО Лапово, део
13195/1 КО Лапово, део
13192/1 КО Лапово, део
ПЛАНИРАНО ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
12849 КО Лапово, део
12848/1 КО Лапово, део
12848/4 КО Лапово, део
12848/6 Лапово, цела
12848/2 КО Лапово, цела
12860 КО Лапово, цела
12861 КО Лапово, цела
12862 КО Лапово, цела
12859/3 КО Лапово, део
12902/1 КО Лапово, цела
12903/1 КО Лапово, део
12904 КО Лапово, део
12903/2 КО Лапово, цела
12911 КО Лапово, део
12912/1 КО Лапово, део
13974/3 КО Лапово, део
14003/2 КО Лапово, део
14003/1 КО Лапово, део
14004/3 КО Лапово, део
УКУПНА ПОВРШИНА:

ПОВРШИНА (ha)

0,18.84 ha
0,05.19
0,09.73
0,03.92

2.62.21 ha
0,32.97
0,19.20
0,32.61
0,02.42
0,03.74
0,30.85
0,20.81
0,00.22
0,16.59
0,06.80
0,25.21
0,02.62
0,01.32
0,12.98
0,16.08
0,09.05
0,07.92
0,08.77
0,12.05

2,81.05 ha
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ТАБЕЛА БРОЈ 17.
ПАРЦЕЛА

ЈЗ 3 – Јавно зеленило

КП.БР.

ПОВРШИНА (ha)

ПОСТОЈЕЋЕ ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
13195/1 КО Лапово, део
ПЛАНИРАНО ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
13977 КО Лапово, део
13978/1 КО Лапово, део
13980 КО Лапово, цела
13981/1 КО Лапово, цела
13981/2 КО Лапово, цела
13982/2 КО Лапово, цела
13979/1 КО Лапово, део
13979/2 КО Лапово, део
14004/2 КО Лапово, део
14001 КО Лапово, део
14002 КО Лапово, део
14003/1 КО Лапово, део
14004/1 КО Лапово, део
14005/2 КО Лапово, цела
14004/3 КО Лапово, део

0,18.54 ha
0,18.54

1.12.57 ha
0,25.05
0,01.16
0,02.65
0,05.74
0,00.56
0,00.77
0,25.96
0,07.69
0,05.13
0,01.79
0,00.80
0,01.40
0,27.34
0,00.33
0,06.20

1.31.11 ha

УКУПНА ПОВРШИНА:

ТАБЕЛА БРОЈ 18.
ПАРЦЕЛА

Р 1 – река Лепеница

КП.БР.

ПОВРШИНА (ha)

ПОСТОЈЕЋЕ ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
14541 КО Лапово, део

2,50.58 ha
2,50.58

2,50.58 ha

УКУПНА ПОВРШИНА:

ТАБЕЛА БРОЈ 19.
ПАРЦЕЛА

ЖЗ 1 – извлачњак триангле

КП.БР.

ПОСТОЈЕЋЕ ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
12854 КО Лапово, део
УКУПНА ПОВРШИНА:

ПОВРШИНА (ha)

0,25.75 ha
0,25.75

0,25.75 ha
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5.1.2. Правила грађења за јавне саобраћајнице
5.1.2.1. Саобраћајнице су предвиђене за двосмерни саобраћај, ширине
коловозних трака од 7,0 m (2×3,5 m), са једностраним тротоаром, ширине од 2,0
m.
5.1.2.2. Коловозну констукцију саобраћајница
саобраћај (транспорт теретних возила).

димензионисати

за

тежак

5.1.2.3. Рачунска брзина (V rac) је 50 km/h.
5.1.2.4. Хоризонтална и вертикална сигнализација у подручју се решава израдом
одговарајућих пројеката, у складу са законским прописима.
5.1.2.5. Обавезна је примена одредби Правилника о условима за планирање и
пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старијих и
хендикепираних лица («Службени гласник РС» број 18/97) и то посебно: 1)
тротоари и пешачки прелази мора да имају нагиб до 5% (1:20), а изузетно 8,3%
(1:2), 2) попречни нагиб тротоара на правац кретања износи максимално 2%, 3)
за савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза, максимални
нагиб закошеног дела износи 20% (1:5).
5.1.2.6. Координате темених и осовинских тачака, елементи кривина и
нивелациони елементи дати су на графичком прилогу број 3. - «План
саобраћајница са регулационим и нивелационим решењима» су оријентациони,
а дефинитивни подаци се утврђују у идејном и главном пројекту.
5.1.2.7. На основу мишљења ЈВП «Србијаводе», ВПЦ «Морава», број 5749/3 од
04.12.2008. године, у поступку израде пројектне документације за изградњу
друмског моста преко реке Лепенице, неопходно је прибавити водопривредне
услове, од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде –
Републичке дирекције за воде.
5.1.2.8. На основу услова ЈП «Железнице Србије», број 102/09-720/1 од
25.05.2009. године, може се планирати укрштање саобраћајница са извлакачем
триангле и индустријским колосецима, по посебним условима ЈП «Железнице
Србије», с тим да се места укрштаја обезбеде тако да омогуће безбедно
одвијање саобраћаја на индустријском колосеку и саобраћајници, у складу са
позитивним законским прописима о железничком и друмском саобраћају.
5.1.3. Правила у вези железничке инфраструктуре
5.1.3.1. Према Закону о железници, железничко земљиште је државно, а не
друштвено власништво, којим управља ЈП «Железнице Србије» и не може се
отуђивати без посебног писменог документа ЈП «Железнице Србије».
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5.1.3.2. У пружном појасу, могу се градити само објекти и постројења у
власништву железнице, а изузетно, уз претходну сагласност ЈП «Железнице
Србије», могу се градити објекти и постројења других предузећа који служе за
утовар и истовар на железници.
5.1.3.3. Постојећи и планирани индустријски колосеци, унутар радне зоне, могу
се градити тако да омогуће приступ самим колосецима због одржавања, као и да
омогуће безбедно одвијање саобраћаја.
5.1.3.4. Изградња индустријских колосека, унутар радне зоне, биће предмет
посебне урбанистичке и техничке документације, уз прибављање услова и
сагласности ЈП «Железнице Србије».
5.1.3.5. Места укрштања друмских саобраћајница и индустријских колосека
треба да омогуће безбедно одвијање саобраћаја на индустријском колосеку и
путу, а у складу са Законом о железници.
5.1.3.6. У заштитном пружном појасу, на растојању већем од 6,0 m од осе
матичног индустријског колосека се могу градити постројења и објекти, који су у
функцији превоза робе железницом, а у пружном појасу на растојању мањем од
6,0 m од осе индустријског колосека, који служе за утовар / истовар, могу се
градити објекти и постројења тако да не угрожавају слободан профил пруге UICC.
5.1.3.7. У случају потребе, манипулативну рампу планирати уз посебан
индустријски колосек.
5.1.3.8. У заштитном пружном појасу, ширине 200 m, са обе стране пруге, се
може планирати грађење стамбених, помоћних,пословних и сличних објеката,
копање бунара, резервоара, септичких јама, подизање далековода, али не
ближе од 25,0 m, рачунајући од осе крајњег колосека.
5.1.3.9. Саставни део овог ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ су услови ЈП «Железнице
Србије», број 102/09-720/1 од 25.05.2009. године.
5.1.4. Правила грађења за комуналну инфраструктуру
Објекте и мреже комуналне инфраструктуре (водовод, одвођење отпадних и
атмосферских вода, електроенергетика, ТТ инсталације и гасификација)
изводити у складу са техничким условима и нормативима који су прописани за
сваку врсту инфраструктуре и у складу са прописима о паралелном вођењу и
укрштању водова инфраструктуре.
Приликом израде Идејних и Главних пројеката поштовати издате услове за
израду овог ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ и то:
 издавање података, ЈКСП «Морава», Лапово, број 2777 од 20.11.2008. и
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допуна услова, број 100 од 15.01.2009. године;
електроенергетска сагласност на локацију, ПД за дистрибуцију електричне
енергије «Центар» д.о.о. «Електрошумадија», Крагујевац, број 1-3-14550
од 04.11.2008. и услови за прикључење, број 5-1-16350 од 05.12.2008.
сагласност, Предузеће за телекомуникације «Телеком Србија» а.д.
Извршна дирекција регије «Центар», Извршна једница Крагујевац, број
603 од 04.12.2008. године, подаци о постојећем стању и услови,
Предузеће за телекомуникације «Телеком Србија» Дирекција за технику,
број 07-45552/2008 од 18.11.2008. године и допуна сагласности,
Предузеће за телекомуникације «Телеком Србија» а.д. Извршна једница
Крагујевац, Служба за планирање и инжењеринг, број 603/1 од 25.12.2008.
године;
услови, ЈП «Србијагас», Организациони део Београд, број 18163 од
09.12.2008.

5.1.4.1. Водоснабдевање и одвођење отпадних и кишних вода

5.1.4.1.1. Водовод и канализација мора да се трасирају тако:
 да не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планирану
намену коришћења земљишта;
 да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе;
 да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре;
 да се води рачуна о геолошким особинама тла и подземним водама.
5.1.4.1.2. Димензионисање водоводних линија одредити на основу хидрауличког
прорачуна, а узимајући у обзир потребну количину воде за гашење пожара, у
складу са позитивним законским прописима.
5.1.4.1.3. Минимална дубина укопавања цеви водовода је 1,2 m од врха цеви до
коте терена, а падови према техничким нормативима и прописима, у зависности
од пречника цеви.
5.1.4.1.4. Водоводну мрежу градити у прстенастом систему, што омогућава
сигурнији и поузданији начин водоснабдевања.
5.1.4.1.5. Противпожарна заштита се омогућава уградњом противпожарних
хидраната на водоводној мрежи. Цеви морају бити минималног пречника Ø 100
mm, тако да се евентуални пожар на сваком објекту може гасити са најмање два
хидранта.
5.1.4.1.6. Уколико се хидрантска мрежа напаја водом недовољног притиска
(минимално потребни притисак је 2,5 bara) обавезна је уградња уређаја за
повишење притиска.
5.1.4.1.7. Водовод трасирати једном страном коловоза, супротној од фекалне
канализације, на одстојању од 1,0 m од ивичњака.
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5.1.4.1.8. Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих цеви,
зграда, дрвореда и других затечених објеката, не сме бити мање од 2,5 m.
5.1.4.1.9. Растојање водоводних цеви од осталих инсталација (гасовод,
топловод, електроенергетски и телефонски каблови) при укрштању, не сме бити
мање од 0,5 m.
5.1.4.1.10. Тежити да цеви водовода буду изнад канализационих, а испод
електоенергетских каблова при укрштању.
5.1.4.1.11. Минимално растојање ближе ивице цеви до темеља објекта је 1,5 m.
5.1.4.1.12. Димензионисање фекалне канализације одредити на основу
хидрауличког прорачуна, а уколико се прорачуном добије мањи пречник од Ø
200 mm, усвојити као минимални пречник градске фекалне канализације Ø 200
mm, а за кућне прикључке Ø 150 mm.
5.1.4.1.13. Минимална дубина укопавања треба да је таква да омогући
прихватање отпадних вода из свих објеката који треба да се прикључе на
фекалну канализацију.
5.1.4.1.14. На канализационој мрежи, код сваког рачвања, промене правца у
хоризонталном и вертикалном смислу, промене пречника цеви, као и на правим
дистанцама на приближном размаку од 160 D, постављају се ревизиони силази
од бетонских цеви Ø 1000 mm са бетонским дном у облику кинете, са ливено –
гвозденим шахт поклопцима, чија је носивост усаглашена са очекиваним
саобраћајним оптерећењем.
5.1.4.1.15. За кућне прикључке пречника већих од Ø 50 mm обавезни су одвојци
са затварачима.
5.1.4.1.16. Уколико у близини објекта није изграђена градска фекална
канализација, отпадне воде из објеката се прикупљају у водонепропусну
септичку јаму (или се усмеравају на уређај типа BIODISK или сличан), да би се
спречило истицање отпадног садржаја у подземне воде. Учесталост пражњења
од стране надлежног комуналног предузећа, врши се по потреби.
Димензионисање и изградња се морају извести у складу са прописима за ту
врсту објекта.
5.1.4.1.17. Димензионисање градске атмосферске канализације извршити у
складу са хидрауличким прорачуном, а на бази специфичног отицаја.
5.1.4.1.18. Уколико је површина асфалта зауљана (у оквиру индустријских
локација и слично) обавезно је предвидети изградњу сепаратора уља и масти
пре упуштања атмосферских вода или вода од прања платоа у атмосферску
канализацију.
5.1.4.1.19. Уколико у близини објекта није изграђена градска атмосферска
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канализација, атмосферске, условно чисте воде, се могу упустити у отворене
канале поред саобраћајница или у затрављене површине у оквиру комплекса.
5.1.4.2. Електроенергетика

5.1.4.2.1. Изградња објеката у планском подручју може се вршити искључиво на
основу прибављеног одобрења за изградњу и пријаве радова, од надлежног
органа, а на основу израђених идејних и главних пројеката, уз поштовање
важећих техничких прописа, услова и техничких препорука Електродистрибуције
Србије.
5.1.4.2.2. Надземни водови 10 kV мора да се ускладе са Правилником о
техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова
називног напона од 1 kV до 400 kV («Службени лист СФРЈ», број 65/88 и
«Службени лист СРЈ», број 18/92).
5.1.4.2.3. Нисконапонска мрежа треба да је усклађена са одредбама Правилника
о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова
(«Службени лист СФРЈ», број 6/92).
5.1.4.2.4. Избор и полагање кабловских водова треба да је у складу са техничком
препоруком Електродистрибуције Србије број ТП 3 (Избор и полагање
енергетских каблова у електродистрибутивним мрежама 1 kV, 10 kV, 20 kV и 35
kV).
5.1.4.2.5.
Код
паралелног
вођења,
приближавања
и
укрштања
електроенергетских каблова са другим врстама инсталација, мора да се
обезбеде минимални размаци и то:
 код паралелног вођења и укрштања са ТТ водовима,
водоводом и канализацијом ....................................................0,5 m
 код паралелног вођења и укрштања са гасоводом
у насељеном месту ................................................................0,8 m
5.1.4.2.6. Уколико се потребна растојања не могу остварити, енергетски кабл
треба положити у заштитну цев дужине најмање 2,0 m са обе стране места
укрштања или целом дужином у случају паралелног вођења, али ни у том
случају размак не може бити мањи од 0,3 m.
5.1.4.2.7. Није довољено паралелно вођење енергетског кабла изнад или испод
гасовода, водовода, канализације и топловода.
5.1.4.2.8. Код укрштања са ТТ водовима, електроенергетски кабл мора бити
испод ТТ вода. Угао укрштања треба да је што ближе 90º а најмање 30º.
5.1.4.2.9. Кабловске водове по могућству полагати у зеленим површинама поред
саобраћајница, на удаљености минимално 1,0 m од коловоза и 0,5 m од
пешачких стаза.
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5.1.4.3. Телекомуникације

за подземни међумесни оптички ТК кабл
5.1.4.3.1. Извођач радова је у обавези да предузме све потребне и одговарајуће
мере предострожности како не би на било који начин дошло до угрожавања
механичке стабилности, електичне исправности и оптичких карактеристика
постојећег међумесног оптичког ТК кабла, као и да све грађевинске радове у
непосредној близини истог изводи искључиво ручним путем, без употребе
механизације.
5.1.4.3.2. Пре почетка извођења грађевинских радова, потребно је извршити
идентификацију и обележавање траса постојећег међумесног оптичког ТК кабла
помоћу инструмената трагача каблова, како би се утврдио тачан положај и
дубина и дефинисали коначни услови заштите.
за ТТ привод
5.1.4.3.3. За изградњу ТТ привода, пројекат мора да садржи све потребне
сагласности комуналних организација, као и одобрење за изградњу и пријаву
радова.
5.1.4.3.4. Пројектом ТТ привода, између осталог треба:
•
положити PVC цев 1 x 50 mm од ормана телефонске
концентрације до земљане површине изван темеља објекта;
•
при полагању приводне цеви водити рачуна о углу савијања PVC
цеви, полупречник кривине треба да износи r = 2 – 3 m ради
несметаног полагања кабла у приводну цев.
5.1.4.3.5. Радове на извођењу привода треба да ради овлашћено предузеће са
лиценцом код «Телекома».
5.1.4.4. Гасификација

5.1.4.1. Дистрибутивним гасоводом сматра се гасовоод од полиетиленских цеви
за развод гаса радног притиска до 4 бара, који полази непосредно иза излазног
запорног затварача на прикључном шахту или мернорегулационе станице, а
завршава се запорним цевним затварачем потрошача.
5.1.4.2. Дистрибутивни гасовод се мора трасирати да не угрожава постојеће или
планиране намене коришћења земљишта, да се поштују прописи који се односе
на другу инфраструктуру, као и прописи о геолошким особинама тла.
5.1.4.3. Приликом извођења радова на изградњи гасоводне мреже, у исти ров ће
се полагати и полиетиленске цеви за накнадно удувавање оптичког кабла ради
формирања вишенаменске телекомуникационе мреже (БХТКМ) за даљинску
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контролу и мерење трошења гаса сваког појединог потрошача.
5.1.4.4. По правилу гасовод полагати у оквиру регулационих зона саобраћајница
и слободним зеленим површинама и тротоарима.
5.1.4.5. Да би се осигурало непрекидно и безбедно снабдевање потрошача
природним гасом, уз могућност искључења појединих потрошача, а да се остали
нормално снабдевају, мрежа је планирана у облику затворених међусобно
повезаних прстенова око појединих група потрошача. Места цевних затварача за
искључење морају бити постављени тако да омогућују и искључење појединих
потрошача,смештених у ПП-шахтама.
5.1.4.6. Цевни затварач са продужним вретеном уградити у складу са техничким
прописима, обезбедити од приступа неовлашћених лица, видно обележити са
натписом «ГАС» уграђен на дистрибутивном гасном цевоводу.
5.1.4.7. Дистрибутивни гасовод полагати испод земље без обзира на његову
намену и притисак.
5.1.4.8. У подручју где може да дође до померања тла које би угрозило
безбедност гасовода применити прописане мере заштите.
5.1.4.9. У изузетним случајевима, дистрибутивни гасовод се полаже дуж трупа
пута, уз посебне мере заштите од механичких оштећења. Дистрибутивни гасовод
не полагати испод зграда и других објеката.
5.1.4.10. Радна цев гасовода се полаже у земљани ров минималне ширине 60
cm, која се мења у зависности од пречника цевовода и прописаних општих
техничких услова.
5.1.4.11. Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,60 m – 1,0 m, у
зависности од услова терена а изузетно може износити 0,5 m, уз предузимање
додатних мера заштите.
5.1.4.12. Минимална дубина укопавања при укрштању дистрибутивних гасовода
са путевима и улицама износи 1,0 m.
5.1.4.13. Минимална светла растојања гасовода од других инсталација износе:
 при паралелном вођењу 40 cm
 при укрштању 20 cm
 поред темеља зграда и објеката 1,0 m.
5.1.4.14. При укрштању дистрибутивних гасовода са саобраћајницама,
водотоковима и каналима, угао укрштања осе препреке и осе гасовода мора
бити од 60° до 90°.
5.1.4.15. За снижење притиска и мерење потрошње гаса монтирају се на фасади
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објекта метални орман са мернорегулационим сетом, са главним запорним
цевним затварачем, регулатором притиска и мерачом протока гаса.
5.1.4.16. За домаћинства излазни притисак за потрошача је 0,025 бара што је и
излазни притисак из регулационог сета.
5.1.4.17. Дно ископаног профила рова за полагање дистрибутивног гасовода
мора бити равно, засуто слојем песка испод и изад цеви, у складу са
нормативима и техничким условима за полагање дистрибутивног цевовода од
полиетиленских цеви за радне притиске до 4 бара.
5.1.4.18. Спајање елемената гасовода врши се сучеоним заваривањем,
електроотпорним заваривањем, полухузионо заваривање.
5.1.4.19. Пре затрпавања цеви извршити испитивање на непропустивост и
чврстоћу у складу са техничким прописима.
5.1.4.20. На дубини од 30 см у рову изнад цеви, поставити упозоравајућу траку
са натписом «ГАС» жуте боје.
5.1.4.21. Траса госовода обележити видно надземним укопавањем бетонских
стубова са натписом на месинганој плочи ГАСОВОД на растојањима од 50 м од
заштитног појаса.
5.1.4.22. Положај секционог вентила обележити са натписом ГАС и бројем
цевног индентичног броју из техничке документације затварача са поклопцем и
уређајем за закључавање.
5.1.4.23. Пре затрпавања гасовода извршити геодетско снимање по (х,у,z) оси.
5.1.4.24. Један примерак геодетског елабората мора да се достави надлежној
јединици геодетске службе и ЈП Србијагаса, Организационој јединици Београд.
5.1.4.25. Пре израде техничке документације обратите се предузећу које је
надлежно за транспорт, односно дистрибуцију природног гаса ради прибављања
енергетских и техничких услова за израду техничке документације.
5.1.4.26. При изради инвестиционо-техничке документације за изградњу
дистрибутивног гасовода радног притиска од 0-4 бара од ПЕ цеви, потребно је
прибавити енергетско-техничке услове код овлашћеног дистрибутера.
5.1.4.27. Код израде техничке документације дистрибутивне гасоводне мреже, у
свему се придржавати:
•
Правилника о техничким нормативима за пројектовање и полагање
дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак од 4
бара («Службени лист СРЈ», број 20/92),
•
Правилника о техничким нормативима за кућни гасни прикључак за радни
притисак од 4 бара («Службени лист СРЈ», број 20/92) и
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•

Правилника о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације
(«Службени лист СРЈ», број 20/92).

5.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ
ЗЕМЉИШТУ
5.2.1. Правила за формирање грађевинских парцела

5.2.1.1. На осталом грађевинском земљишту, Урбанистичким пројектом се може
вршити формирање грађевинских парцела, поступцима парцелације и
препарцелације постојећих катастарских парцела, ради испуњења услова за
примену правила грађења из овог Плана детаљне регулације.
5.2.1.2. Грађевинска парцела мора да има облик и површину који омогућавају
изградњу објеката у складу са решењима из Плана детаљне регулације и
техничким прописима.
5.2.1.3. Елементи грађевинске парцеле су: регулациона линија према јавној
саобраћајници, границе грађевинске парцеле према суседним парцелама и
преломне тачке парцеле утврђене аналитичко – геодетским елементима.
5.2.1.4. Грађевинска парцела мора имати излаз на јавну саобраћајницу, односно
трајно обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу.
5.2.1.5. Најмања дозвољена величина грађевинске парцеле износи 0,30 ha а
најмања ширина фронта је 20 m.
5.2.1.6. Пре формирања грађевинске парцеле (и издавања одобрења за
изградњу), за кп.бр. 13866, 13867/1, 13867/3, 13867/4, 13868, 13870, 12909,
13970, 13882, 13972/1, 13972/2, 13973/1, 13975, 13975/1 и 13977 КО Лапово, као
претходну радњу, треба разрешити имовинско – правне односе са ЈП
«Железницом Србије»
5.2.2. Правила за изградњу сабирног дистрибутивног центра

5.2.2.1. Основна, доминантна намена: сабирни дистрибутивни центар.
5.2.2.2. Пратеће намене: административни део, интерне саобраћајне и паркинг
површине (за путничка и теретна возила), интерна станица за снабдевање
горивом и ТНГ – ом, интерни сервис за прање и одржавање возила, помоћне
просторије, финализација производа; пратећи објекти: потребна постројења и
опрема, инфраструктурни објекти, бунари, септичка јама, рекламни панои,
сепаратор уља и масти и слично.
5.2.2.3. Тип изграђености: слободностојећи објекти на парцели, односно објекти
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не додирују ни једну линију грађевинске парцеле.
5.2.2.4. Индекс изграђености: до 0,8
5.2.2.5. Степен заузетости земљишта:
 до 70 % под објектима високоградње, заједно са надстрешницама и
утоварним рампама;
 око 20 % под саобраћајним, манипулативним и паркинг површинама;
 минимално 10 % под зеленим површинама.
5.2.2.6. Спратност и висина објеката: приземље са технолошки потребном
висином, максимално до П+2 за административни и пратећи део; максимална
висина до 40 m уз прибављање услова Директората цивилног ваздухопловства
Републике Србије; изградња подрумских и сутеренских просторија је дозвољена,
с тим да се не урачунавају у максимално дозвољену бруто грађевинску
површину на парцели, ако је кота пода приземља максимално 1,20 m од коте
терена и ако је чиста висина ове етаже до 2,40 m.
5.2.2.7. Број објеката на грађевинској парцели: није ограничен, под условом да
се испоштује максимално прописани урбанистички параметри (индекс
изграђености и степен заузетости земљишта), као и растојање између два
објекта, које износи минимално ½ висине вишег објекта.
5.2.2.8. Положај објекта на грађевинској парцели: објекте постављати на или
унутар зоне дефинисане грађевинским линијама. Објекти се могу постављати на
грађевинску линију или повлачити од ње према унутрашњости парцеле, у складу
са захтевима технолошког процеса.
5.2.2.9. Најмање дозвољено растојање основног габарита слободностојећег
објекта и линије суседне грађевинске парцеле износи 5,00 m.
5.2.2.10. Слободне – зелене површине: минимално 10% од укупне површине
грађевинске парцеле, по реализацији свих планираних објеката на парцели.
5.2.2.11. Основни услови за озелењавање комплекса: 1) уређење зелених
површина решити у складу са саобраћајним и архитектонско – грађевинским
решењем, као и са трасама подземних инсталација; 2) пре почетка извођења
радова треба склонити хумусни слој, сачувати га и након завршетка радова
искористити за санацију локације; 3) пожељно је постављање хидрантске мреже
у комплексу за одржавање зелених површина, а нивелационим решењем
омогућити правилно отицање атмосферских вода ка сливницима; 4) треба
садити саднице листопадног и четинарског дрвећа и жбуња и формирати
травњаке од најотпорнијих травних врста; 5) хортикултурним уређењем
простора, треба тежити стварању повољног микроклимата и пријатне просторне
композиције у комплексу.
5.2.2.12.

Саобраћајни

приступ

грађевинској

парцели:

са

планираних
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саобраћајница С1, С2 и С3.
5.2.2.13. Основни услови за интерну саобраћајну мрежу у комплексу: 1) интерну
саобраћајну мрежу пројектовати са минималном ширином коловоза 6,0 m за
двосмерни саобраћај, односно 3,5 m за једносмерни саобраћај, уз поштовање
услова из области противпожарне заштите, ради несметаног приступа возила
посебне намене; 2) носивост коловозне конструкције одредити према
меродавном возилу (теретно возило), са свим припадајућим елементима и уз
примену савремених коловозних конструкција
5.2.2.14. Паркирање и гаражирање возила: за потребе посетилаца, запослених и
службених возила (теретних и путничких) се обезбеђује на сопственој
грађевинској парцели.
5.2.2.15. Ограђивање парцеле: Грађевинска парцела сe може ограђивати
транспарентном оградом, висине до 2,20 m.
5.2.2.16. Нивелациони услови: Потребно је у комплексу извршити одговарајућу
припрему земљишта и нивелацију терена у односу на планирану нивелету
јавних саобраћајница С 1, С 2 и С 3.
5.2.2.17. Одвођење површинских вода из комплекса: Површинске воде се
одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно према јавној
саобраћајници, са најмањим падом од 1,5%; површинске воде се не могу
усмеравати према другој парцели, осим у случају писмене сагласности власника
/ корисника друге парцеле.
5.2.2.18.
парцели.

Дозвољена је фазна реализација на појединачној грађевинској

5.2.2.19. При пројектовању и изградњи, обавезно је поштовање и примена свих
позитивних законских прописа и норматива, који важе за конкретан објекат.
5.2.2.20. Инфраструктурни објекти: водоснабдевање, одвођење отпадних вода,
електроенергетика, ТТ инсталације и гасне инсталације, у складу са правилима
из поглавља 5.1.4. - Правила грађења за комуналну инфраструктуру.
5.2.2.21. Евакуација комуналног отпада: за сакупљање комуналних отпадака,
неопходно је поставити одговарајући број судова за смеће – контејнера, на
бетонираном платоу или у оквиру посебно изграђене нише, који ће празнити
надлежно комунално предузеће. Евакуацију осталог отпада спровести у складу
са смерницама из Извештаја о стратешкој процени утицаја и на основу Студије о
процену утицаја на животну средину.
5.2.2.22. Заштита водотока: забрањено је испуштати било које отпадне воде
осим условно чистих атмосферских вода које по Уредби о категоризацији
одговарају II класи вода.
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5.2.2.23. Посебни услови за израду пројектне документације, који проистичу као
обавеза из услова издатих за потребе израде овог ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
су:
 на основу услова чувања, одржавања и коришћења културних добара
(Завод за заштиту споменика културе из Крагујевца, број 951/1 од
27.11.2008. године), обавеза инвеститора радова је да финансира израду
сондажних, археолошких истраживања, конзервације откривених налаза,
заштите и чувања евентуалних непокретних археолошких остатака, пре
извођења земљаних радова на локацији. У зависности од резултата
археолошких истраживања (уколико се утврди да откривени остаци
представљају културно добро), у коначној реализацији може доћи до:
 заштите и презентације откривених остатака у оквиру индустријског
комплекса у складу са принципима савремене конзерваторске
праксе,
 забране извођења радова, односно изградње објеката на
предметној локацији и предлагање утврђивања археолошког
налазишта за културно добро.
 на основу мишљења у поступку издавања водопривредних услова (ЈВП
«Србијаводе» ВПЦ «Морава», број 5749/3 од 04.12.2008. године, у
поступку израде пројектне документације треба прибавити водопривредне
услове од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде –
Републичке дирекције за воде, у складу са чланом 15. Закона о водама
(Службени гласник РС, број 46/91).
 на основу обавештења у вези претходних урбанистичких услова (МУП
Републике Србије, Сектор за заштиту и спасавање, Одељење за заштиту
и спасавање у Крагујевцу, број 217-1/08-3059 од 06.11.2008. године), по
изради пројектне, техничке документације, на исту је потребно прибавити
сагласност Одељења за заштиту и спасавање у Крагујевцу.
 у складу са Законом о железници («Службени гласник РС», број 18/2005),
пошто се предметна локација налази у заштитном, пружном појасу који
износи по 200 m обострано рачунајући од осе крајњих колосека, потребно
је прибавити сагласност на пројектну документацију од ЈП «Железнице
Србије».
 на основу услова Директората цивилног ваздухопловства Републике
Србије, број 214-07-1181/2008-0002 од 19.01.2008. године, потребно је
прибавити сагласност на локацију у фази израде пројектне документације,
у складу са чланом 86. Закона о ваздушном саобраћају.
6. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
6.1. Садржај графичког дела

Саставни део Плана детаљне регулације је свеска 2. – графички део, која се
састоји од следећих графичких приказа:
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1. Катастарско – топографски план са границом
Плана детаљне регулације...........................................................1:1.000
2. План намене површина са границом јавног
грађевинског земљишта................................................................1:1.000
3. План саобраћајница са регулационим и
нивелационим решењима.............................................................1:1.000
4. План парцелације са елементима за обележавање
јавних површина ............................................................................1:1.000
5. Правила грађења и регулације ....................................................1:1.000
6. Планирани систем мрежа и објеката комуналне
инфраструктуре..............................................................................1:1.000
6.2. Садржај документационог дела

Саставни део ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ је свеска 3. - документациони део, која
садржи:
I. Програм израде урбанистичког плана (текстуални део, графички део,
захтеви поднети надлежним институцијама, услови, сагласности и
мишљења надлежних институција)
II. Оверен катастарско топографски план
III. Документација Општинске управе о току израде Програма и Плана
детаљне регулације
IV. Образложење плана
Саставни део документације ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ су и следећи
елаборати:
 Елаборат геотехничке подлоге (обрађивач: Друштво за геолошка
истраживања и инжењеринг «ГЕОИНЖЕЊЕРИНГ» Д.О.О. из Ниша, децембар
2008. године);
 Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину (обрађивач:
ECOlogica Urbo д.о.о. из Крагујевца)
6.3. Смернице за примену и спровођење Плана детаљне регулације

Овај ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ представља основ за издавање Извода из плана
и за израду Урбанистичког пројекта за потребе парцелације и препарцелације
предметних катастарских парцела у циљу формирања грађевинске парцеле, у
складу са одредбама Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС»,
број 47/2003 и 34/2006).
Извод из Плана детаљне регулације, у складу са чланом 56. Закона о
планирању и изградњи («Службени гласник РС» број 47/2003 и 34/2006), издаје
Општинска управа општине Лапово, Одељење за урбанизам, имовинско правне
и стамбено комуналне делатности.
Уз захтев за добијање извода из ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ подноси се копија
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плана.
Извод из ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ садржи све услове и податке неопходне за
израду идејног пројекта, правила уређења и правила грађења, која су утврђена
овим ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ а нарочито графички приказану регулациону
и грађевинску линију, нивелационе услове и техничке услове за прикључење на
саобраћајну и комуналну инфраструктуру.
Извод се издаје у року од осам (8) дана од дана подношења захтева, уз накнаду
стварних трошкова његовог издавања.
Трасе планиране инфраструктуре у оквиру јавних површина могу се мењати,
кроз израду урбанистичких пројеката, у зависности од додатних услова
надлежних комуналних предузећа, у фазама спровођења овог Плана детаљне
регулације, уз обавезу прибављања сагласности свих надлежних, комуналних
предузећа на синхрон план инсталација.
Обавезан је поступак процене утицаја на животну средину, израда Студије о
процени утицаја на животну средину и имплементација мера прописаних
Студијом о процени утицаја.
6.4. Остало

је урађен у три (3) истоветна примерака у аналогном
облику и четири (4) истоветна примерка у дигиталним облику, од којих се: 1)
један (1) примерак у аналогном облику и један (1) примерак у дигиталном облику
налазе у архиви Општинске управе општине Лапово; 2) два (2) примерка у
аналогном облику и два (2) примерка у дигиталном облику се налазе у
Општинској управи општине Лапово, Одељењу за урбанизам, имовинско правне
и стамбено комуналне делатности и 3) један (1) примерак у дигиталном облику
се налази у Министарству животне средине и просторног планирања.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у
«Службеном гласнику општине Лапово».
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-64/09-I-04
Председник
Скупштине општине Лапово
___________________
Небојша Милетић
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1. Катастарско – топографски план са границом
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2. План намене површина са границом јавног
грађевинског земљишта................................................................1:1.000
3. План саобраћајница са регулационим и
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4. План парцелације са елементима за обележавање
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ЛЕГЕНДА

Граница Плана детаљне регулације
Катастарске међе

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
"РАДНА ЗОНА I " друга фаза
Катастарско топографски план са
границом Плана детаљне регулације
Одговорни урбаниста:
Драгана Бига,дипл.инж.арх.

Размера: 1: 1 000

Лист број: 1

ЛЕГЕНДА
граница Плана детаљне регулације
површина јавног грађевинског земљишта
постојећа катастарска међна линија
ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
саобраћајница
заштитно зеленило
водно земљиште
железничко земљиште
ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
сабирни дистрибутивни центар
са пратећим делатностима

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
"РАДНА ЗОНА I " друга фаза

План намене површина са границом
јавног грађевинског земљишта
Одговорни урбаниста:
Драгана Бига,дипл.инж.арх.

Размера: 1: 1 000

Лист број: 2
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План парцелације са елементима за
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Драгана Бига,дипл.инж.арх.
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НАПОМЕНА :
•
предвиђена је могућност изградње индустријских колосека,
што ће бити предмет разраде у посебној урбанистичкој и
техничкој документацији, уз издавање услова и
сагласности од стране ЈП "Железнице Србије", на две
локације: 1) паралелно са саобраћајницом дуж корита реке
Лепенице, могуће и као утопљен колосек и 2) у зони
постојеће "триангле"
•
обавезно, пре извођења земљаних радова на локацији,
треба урадити археолошка истраживања локалитета
"Шавац"и у зависности од резултата истраживања
применити принципе савремене конзерваторске праксе
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