
                              ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
                ЗОНЕ ПОСЛОВАЊА *ТИР БАЗЕ У ЛАПОВУ* 
 
 
 
 

1. ПЛАНСКИ  И ПРАВНИ ОСНОВ ЗА 
    ИЗРАДУ И ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА 
 
 

На основу Закона  о планирању и изградњи (Сл.Гл.Републике Србије бр.47/03 ), 
Правилника о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле 
Урбанистичког плана, као и условима и начину стављања плана на јавни увид 
(Сл.гласник РС бр.12/04)  и иницијатив општине Лапово, као и уговора број ............ 
године, а на основу усвојеног Програма  и одлуке о изради плана бр. 020-143/07-I-04  
од 21.12.2007. приступило се изради Плана детаљне регулације ТИР базе у Лапову 

 Плански основ за израду плана детаљне регулације овог захвата је 
Просторни план подручја инфраструктурног коридора ауто пута Е-75, деонива 
Београд – Ниш, ГП *Лапово 2010.* којим је одређена намена овог простора. 

 
2. ГРАНИЦА ПЛАНА 

 
 Граница захвата плана детаљне регулације ТИР базе у Лапову, обухвата 
простор  ду` Auto puta Београд – Ниш до петље Кошута. 
 Prostor obuhva}en katastarskim parcelama kp.br. 
deo14556,deo14565,deo14520,deo14558,14190,14191,14192,14240/2,14241/2, 
14242/2,14243,14244/2,14245,14246,14247,14248/2,14249,14250/3,14251,14252,14253,
14254,14255/2,14256 sve KO Lapovo  zauzima prostor od 11.44.42Ha . 
 

3. КАРАКТЕР ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
 План детаљне регулације ТИР базе у Лапову, обухвата простор  ду` Auto 
puta Београд – Ниш, до петље Кошута. 
 У захвату  постоје изведене саобраћајнице тј. део ауто пута и део петље. 
 Простор је укупне површине 11.44.28Ха. Граница захвата формирана је 
иницијативом за израду плана и захвата напред наведене катастарске парцеле. 
 Дати простор је максимално раван. 
 Захват је незграђен, и тренутно је у пољопривредном режиму коришћења. 
 На овом простору нису вршена геолошка испитивања тла, што ће у фази 
израде главних пртојеката бити обавезно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 



 
4.1.ПОДЕЛА ПОДРУЧЈА ПЛАНА 
 
 4.1.1. Подела на јавно и остало грађевинско земљиште 
 
  Предметни захват је једна просторна целина у оквиру које постоје јавне и 
остале површине, па се подела осталог простора може вршити само у оквиру 
постојећих и планираних грађевинских парцела окружене јавним површинама, а 
које се порема потреби и интересима могу укрупњавати, а због реализације већих 
програма и објеката. 
 Катастарске парцеле и делови катастарских парцела које су планиране за 
јавно грађевинско земљиште су:  
 14520,део14556,део14558 и 14565 све КО Лапово у укупној површини од 
.5.82.70Ха 
 Катастарске парцеле и делови катастарских парцела које чине остало 
земљиште су: 
 14190,14191,14192,14240/2,14241/2,14242/2,14243,14244/2,14245,14246,14247, 
14248/2,14249,14250/3,14251,14252,14253,14254,14255/2,14256 све КО Лапово 
укупне површине 05.61.59ха. 
 Тачне површине по деловима и целим парцелама дате су у табеларном 
прегледу на графичком прилогу поделе земљишта на јавно и остало грађевинско 
земљиште. 
  
  
 4.1.2. Podela na blokove 
 

Према  карактеру простора, намени и међусобним везама остало 
земљиште у оквиру зоне пословања се детерминише у један ниво  тј. целину 
поршине 05.6159Ха. 
 

4.2. НАМЕНА  И РЕГУЛАЦИЈА  
 
 Овај ниво регулације дефинише се кроз следеће карактеристике: 
 

4.2.1. Положај и карактер 
 
 Захват као једна целина егзиситра у оквиру постојећег коридора ауто. 
 Извршена је подела на јавно и остало грађевинско земљиште у оквиру 
захвата плана .Јавно земљиште чине саобраћајнице,  и део петље у површини од 
05.82.70Ха. 
  

4.2.2. Намена захвата 
 

Зона ТИР базе у Лапову је планирана на основу Просторног плана подручја 
инфраструктурног коридора ауто пута Е-75, деонива Београд – Ниш, и  ГП 
*Лапово 2010*. 

Ова локација има повољне просторне услове као и услове комуналног 
опремања.Простор је погодан је за стационирање камионског саобраћаја као и за 
опремање садржајима који прате објекте ТИР база. 



 У оквиру ТИР базе планира се паркиралиште за 115 камиона, пумпа за 
точење горива камионима и тешким доставним возилима, грчки и турски 
национални ресторан, самопослуга, пет сервиса за одржавање камиона са 
резервнимни деловима, вулканизерски сервис за камионске гуме, аутоматска 
линија за прање камиона, КАРГО центар за камионе, шпедитерска служба, банка, 
мењачница, санитарни блок за возаче камиона, кухињски блок где ће возачи сами 
спремати храну, пунк противпожарне заштите за овај део ауто пута, хотел са 
60 лежајева, хитну помоћ на овом делу ауот пута, хелиодром за инцидентне 
ситуације на ауто путу 
 
 4.2.3. Урбана структура, спратност и просторни и физички 
капацитети 
 
  Развој програма ТИР базе у овој зони одвијаће се према правилима 
грађења за одговарајућу намену, општим стандардима за поједине функције као и 
условима контактних зона, као и  према геолошким условима терена. 
 Густина запослености  мора бити прилагођена нормативу за одређену 
врсту привређивања. 
 
4.3.РЕГУЛАЦИЈА МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНИЦА 
     СА РЕГУЛАЦИОНИМ ЕЛЕМНТИМА И НИВЕЛАЦИЈОМ 
 
Улична мрежа 
 
 У посматраном захвату све саобраћајнице имају ранг интерних 
саобраћајница.Саобрађајнице у оквиру захвата плана, а ван ТИР базе су већ  
изведене у планираним профилима. 
 За функционисање овог комплекса неопходно је извести улазну и излазну 
саобраћајницу на ауто пут према датим регулационим профилима. 
 
Стационарни саобрађај 
 
 На посматраном простору није планирано паркирање путничких 
аутомобила осим аутомобила запошљених у самој ТИР бази. 
 
    4.4. РЕГУЛАЦИЈА 
 
 Основни систем регулације дефинисан је преко регулационих осовина и 
регулационих профила свих саобраћајница у оквиру захвата. Регулационе осовине 
саобраћајница дефинисане су пројектованим координатама темених и осовинских 
тачака датим на графичком прилогу регулације. 
 На графичком прилогу план регулације дати су и полупречници заобљења 
хоризонталних кривина као и полупречници заобљења у раскрсницама. 
 Сва обележавања вeзана за овај план вршити са геодетских тачака које су 
коришћене у изради геодетске подлоге. 
 
 
 
 
 



4.5. НИВЕЛАЦИЈА 
 
 Сви елементи нивелације захвата плана дефинисани су преко падова и 
успона нивелета саобраћајница. На графичком прилогу дати су и елементи 
вертикалних заобљења пројектованих нивелета. Приликом пројектовања 
нивелета водило се рачуна да се максимално прати постојећи терен. 
 
4.6. РЕГУЛАЦИЈА МРЕЖЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
4.6.1.ХИДРОТЕХНИКА 
 
Снабдевање водом 
 

U blizini kompleksa, koritom Lepenice polo`ena je vodovodna linija f 5/4" do objekta 
asfaltne baze. Ova vodovodna linija ne omogu}ava snabdevawe kompleksa vodom.  Kompleks se 
mo`e snabdeti vodom prikqu~kom na magistralni cevovod vodovodnog sistema Lapova, koji se 
nalazi orijentaciono oko 1400 m od kompleksa. 
 Unutar kompleksa je predvi|ena vodovodna linija sa koje }e se snabdevati vodom planirani 
objekti.  

 
ОДВОДЊАВАЊЕ 

 
А) Санитарне отпадне воде 
 
U okolini kompleksa ne postoje instalacije fekalne kanalizacije. 
 Sanitarne otpadne vode iz objekata planiranom fekalnom kanalizacijom odvesti do 
kompaktnog postrojewa za pre~i{}avawe otpadnih voda i posle pre~i{}avawa ih ispustiti u 
Lepenicu, koja proti~e u blizini kompleksa. U restoranima postaviti separatore masti i uqa. 
 
  
Б) Атмосферске отпадне воде  
 
U okolini kompleksa ne postoji ki{na kanalizacija. 
 Za odvo|ewe atmosferskih voda iz kompleksa predvi|ena je ki{na kanalizacija, koja }e se 
uvesti u reku Lepenicu.  

Zauqene atmosferske vode sa platoa benzinskih stanica odvesti ki{nom kanalizacijom do 
separatora uqa, i posle wih uvesti u planiranu ki{nu kanalizaciju. Vode od prawa vozila provesti 
kroz talo`nik i separator uqa, pa ih uvesti u ki{nu kanalizaciju 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.6.2. ГАСИФИКАЦИЈА 
 



 у захвату плана не постоји изграђена гасна инфраструктура, као једина од 
варијанти је изградња дистрибутивне мреже гасовода широке потрошње ПЕ 
цевима 4-бара који би се изводио из новопланиране ГМРС са МРС Асфалтна база 
која се планира у непосредној близини ове зоне. 
 Топлотна енергија за грејање објеката у захвату плана, као и за 
евентуалне технолоШке потребе, обезбеђиваће се из система дистрибуције 
природног гаса. 
 Новопланирани објекти у захвату овог плана снабдели би се са 
новопланиране мреже гасовода у свему према техничким условима дистрибутера 
гаса.Кроз комплекс ТИР базе планира се главни главни напојни вод дистрибутивне 
мреже од МРС према радним зонама и због тога је неопходно при изградњи 
дистрибутивне мреже планирати капацитет и за овај комплекс. 
 При изради гасовода придржавати се прописа о израдњи ових врста 
инсталација, а у свему према условима дистрибутера гаса. 
 
4.6.3. ЕЛЕКТРОНЕРГЕТИКА 
 
Постојеће стање  
 
 У захвату плана нема постојећих електроенергетских инсталација. 
 
Планирано стање  
 
 За напајање потрошача у захвату плана планирана је изградња једне 
трафостанице 10/0,4 kV/kV, капацитета 2х630(1000) kVA, у коју ће се у првој фази 
уградити један трансформатор капацитета 630 kVA. 
Планирана трафостаница повезаће се двоструким 10 kV каблом са 
трафостаницом 10/0,4 kV/kV у комплексу ресторана "Капија Шумадије". Прелаз 
кабла преко аутопута извешће се полагањем на мост, или подбушивањем испод 
аутопута у свему према условима надлежне електродистрибуције и предузећа за 
путеве. 

Уколико се у току реализације плана укаже потреба за изградњом нових 
трафостаница њихову изградњу условљавати у оквиру, или у близини објеката 
који искажу потребу за већом снагом него што могу обезбедити постојеће 
трафостанице. 

Мрежу 1 kV градити као подземну, а за све објекте предвидети подземни 
прикључак. 
Потребно је изградити инсталацију јавног осветљења применом челичних 
поцинкованих стубова и светиљки са натријумовим изворима високог притиска. 
 
Телекомуникације 
 
Постојеће стање  
 
 У захвату плана постоји положен међумесни оптички кабл који носи врло 
значајан међумесни и међународни ТТ саобраћај. 
 
Планирано стање  
 



 Планиране објекте потребно је прикључити на ТТ мрежу. Процењује се да 
ће бити потребно око 60 нових прикључака. Потребно је обезбедити савремене 
широкопојасне сервисе (АДСЛ и слично). 
 
Пре почетка извођења било каквих грађевинских радова неопходно је претходно 
извршити трасирање и обележавање трасе постојећег оптичког кабла. Све 
радове  у близини истог изводити искључиво ручним путем без употребе 
механизације. 
Оптички кабл мора да остане положен на дубини од 1 до 1,2м, па је на то 
потребно обратити пажњу приликом израде техничке документације и извођења 
радова на насипу уз саобраћајну петљу на аутопуту. 
Уколико на појединим местима постојећи оптички кабл буде ометао извођење 
радова, измештање истог обавити у складу са условима предузећа "Телеком" 
Србија.  
 У оквиру објекта тржног центра планира се изградња поште.  
 
4.6.4. РЕГУЛАЦИЈА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
  

Зеленило планског подручја се третира као приоритетно заштитно зеленило.  
Концепција озелењавања простора заснива се на усклађивању намене простора  
кроз  естетски и функционално обликовано зеленило, које ће пре свега имати 
заштитни карактер.  

 

Зеленило планирати и  развијати  кроз пројекат хортикултурног уређења. 
Предлаже се следећи зонинг: 

• зона заштитног зеленила према ауто путу, 
• зеленило у залеђу,  
• зеленило на паркинг простору, 

  

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

• подизање дрвореда, 
• садња дрвећа и шибља. 

 Заштитно зеленило подизаће се уз уважавање техничко-технолошких 
захтева инфраструктурих система за прегледношћу и заштитом од акцидента. 
    
 Зеленило у залеђу мора обезбедити еколошко естетску функцију – 
минимизирати неповољне климатске промене и ограничити аерозагађење према 
окружењу. Предлаже високо растиње са доминацијом четинарских стубастих 
формација, отпорних на аерозагађење и јак ветар.  
   
 Зеленило у оквиру паркинг простора  састоји се од појединачних стабала 
дрвећа – дрвореда,  која су распоређена тако да пружају адекватан хлад за 
паркирана возила и смањењу визуелног загађења. Предлаже се садња  стабала у 
зони паркиралишта за путничка возила и то на растојању од 6 до 8 m (на 2 



паркинг места по једно стабло). Избор врста свести на отпорна и крупла стабла, 
широколисна, која ће подносити сурове климаске услове на отворном станишту, а 
у исто време отпорна на штетне гасове и прашину. Препоручју се: Aesculus 
hippocastanum, Tilia platyphollos, Platanus acerifolia, Acer negundo...  
 

 4.7. ПАРЦЕЛАЦИЈА 

Општа правила 
  

 Парцела ТИР базе ће се формирати Урбанистичким пројектом 
обједињавања свих парцела наведених у оквиру захвата ТИР базе, а на основу 
овог Плана детаљне регулације. 

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

 
 Основни дугорочни циљеви заштите животне средине  су: 
   

1.2.1.елиминисање међусобних негативних утицаја планираних садржаја и 
околине; 
1.2.2.дефинисање мера за заштиту и унапређење животне средине кроз 
еколошки одрживо планирање нових садржаја на аутопуту, посебно за 
спречавање или смањивање утицаја буке, загађивања вода, земљишта, 
ваздуха, прикупљања и одлагања чврстог отпада и заштите од удеса са 
опасним материјама. 

 
 Заштита и унапређење животне средине на подручју Плана детаљне 
регулације, оствариваће се применом: 
 а) програмских мера; 
 б) техничко-технолошких мера за отклањање или смањење на 
прихватљиви ниво неповољних утицаја; 
 в) биолошко-еколошких мера. 
 
 Како би се  постојеће стање побољшало и планска решења спроводила на 
одржив начин, потребно је дефинисати и у току разраде плана уградити: 

1.мере превенције, спречавања негативних и отклањања 
потенцијалних утицаја, 
2.мере минимизирања и свођења у законске оквире, 
3.мере мониторинга животне средине у зони утицаја. 

 
 
      Мере заштите које треба предузети за минимизирање штетних утицаја на 
животну средину и здравље становништва су: 
 
            Програмске мере 

 



1. Програм контроле и заштите животне средине  спроводиће се 
према одредбама Стратешке процене утицаја  ове зоне на 
животну средину;  

2. Планирани програми у предметној зони морају испуњавати 
услове најмањег ризика по животну средину, да смање 
оптерећење простора, укључе обавезу рециклаже и спрече 
негативне утицаје на животну средину примењујући најбоље 
доступне технике; 

3. Програми морају испунити и задовољити начело и услове 
одговорности потенцијалног загађивача и његовог следбеника; 

4. За све Програме и Пројекте који се планирају и који ће се 
реализовати у границама плана, укључујући промене 
технологија, проширење капацитета или престанак рада, који 
представљају потенцијалне изворе загађивања животне 
средине или представљају ризик по здравље становништва, 
обавезна је израда Процене утицаја на животну средину 
(Службени гласник РС бр.135/04); 

5. Заступљени програми морају обезбеђивати усклађеност 
интереса заштите средине и економског развоја, тј. морају 
испуњавати услов прихватљивости и одрживости; 
 
 
 

Техничке мере 

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

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

8. Техничком документацијом решити каналисање санитарних и 
фекалних отпадних вода тако да  не дође до загађења 
површинских и подземних вода. Како на предметном комплексу 
овај проблем није другачије решен, за евакуацију истих, 
предвидети водонепропусну септичку јаму, која ће се празнити 
комуналном цистерном уз диспозицију на депонију коју одреди 
надлежни санитарни орган. По изградњи система за 
пречишћавање отпадних вода, исти је могуће испустити у реку 
Лепеницу; 

9. Атмосферске воде са крова објеката и чистих површина, 
одвести на травнате површине, а атмосферске воде са 
манипулативних површина и воде од прања и одржавања тих 
површина, морају се посебном мрежом спровести кроз 
таложник за механичке нечистоће и сепаратор уља и масти 
пре упуштања у путни јарак, или околни терен. Систем 
„зауљене“ канализације треба да прихвати кише са повратним 
периодом од две године. Периодично вршити узорковање и 
испитивање квалитета отпадних вода из сепаратора од 
стране овлашћене организације и уколико дође до прекорачења 



дозвољених вредности, квалитет вода свести на дозвољен 
ниво одговарајућим техничко – технолошким мерама; 

2.Посебне мере заштите у оквиру планског подручја, односе се на 
одлагање отпада. У ту сврху треба планирати  посебна места за 
одлагање отпада, а у зависности од њихове врсте и количине, као и од 
врсте објекта који продукује отпад.  
3.Потребно је планирати довољан број контејнера и  других посуда за 
одлагање отпада. Посебно треба планирати сортирање отпада 
(стакло, пластика, папир). Обезбедити одговарајући број и капацитет 
контејнера и других посуда за одлагање отпада. Уклањање комуналног 
отпада вршити преко овлашћеног комуналног предузећа, што треба 
регулисати уговором; 

Све приступне и манипулативне површине у оквиру комплекса морају бити 
бетониране или асфалтиране, уз редовно одржавање и чишћење, док се остале, 
слободне површине морају затравити и озеленити; 
 

  Биолошке мере 
 
  Условима за изградњу,  прописати обавезан начин озелењавања и 
истаћи значај зеленила планског подручја које ће пре свега имати 
функцију биолошке и физичке заштите од аерозагађења. У избору 
врста за озелењавање треба користити и лишћарске и зимзелене 
врсте (пошто зеленило треба да има заштитну функцију током 
целе године), и треба се определити за оне врсте које су отпорне 
на издувне гасове. Против негативних утицаја средине на 
зеленило применити обавезне  мере заштите и 
одржавања.Предлажу се две заштитне зоне - заштитна зона 
зеленила према ауто путу и заштитна зона око комплекса, 
Такође се предлаже садња  стабала у зони паркиралишта за 
путничка и теретна возила и то на растојању од 6 до 8 m (на 2 
паркинг места по једно стабло) у циљу минимизирања лоших 
микроклиматских утицаја. Избор врста свести на отпорна и 
крупла стабла, широколисна, која ће подносити сурове климаске 
услове на отворном станишту, а у исто време отпорна на 
штетне гасове и прашину. Препоручју се: Aesculus hippocastanum, 
Tilia platyphollos, Platanus acerifolia, Acer negundo и сл. 
 

4.9. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
  Разој програма ТИР базе у овој зони одвијаће се према правилима грађења 
за одговарајућу намену, положаја у простору општим, условима контактних зона, 
геолошким условима итд. 
  
 
 
 
4.9.1. БЛОК ТИР БАЗЕ 
 



 Овај блок се налази на изузетној позицији, уз саму петљу *Кошута* на ауто 
путу и обухвата простор од  05.61.59Ха.Намена овог простора стационарни 
камионски саобраћај са свим пратећим службама. 
 Обавезна примена савремене архитектуре и савремених материјала, у 
разним комбинацијама бетона, стакла, челика, алуминијума итд. 

Степен изграђености иде до 1.6, а искоришћеност земљишта до мах 40%. 
 Подземне пратеће етаже објекта и партера не улазе у обрачунску 
изграђеост блока и локације. 
 Спратност објеката мах.П+2 ка ауто путу са анексима ка унутрашњости 
комплекса и различитим спратностима.  
 Растојање грађевинске линије објеката од регулационе линије  ауто пута 
не сме бити мања од 40м не рачунајући паркинг просторе. 

Могућа је етапност изградње, а према сагледаном концепту целине. 
У оквиру објеката градити склониште основне намене, осим ако се 

геоистражним радовима не утврди постојање високих нивоа подземних вода када 
је инвеститор у обавези да плати доприносе за склоништа. 

Зелене површине се требају обезбедити у површини од мин.15%. 
Ограђивање парцеле према карактеру комплекса. 

 
4.9.2. ХИДРОТЕХНИКА 

 
Правила за изградњу нових водоводних линија 
 
 Dimenzije nove vodovodne linije odrediti na osnovu hidrauli~kog prora~una, koriste}i 
specifi~nu potro{wu vode za pojedine vrste objekata, a uzimaju}i u obzir i potrebnu koli~inu vode 
za ga{ewe po`ara kako se to protivpo`arnim propisima zahteva (Pravilnik o tehni~kim normativima 
za hidrantsku mre`u za ga{ewe po`ara, Sl. list SFRJ 30/91). Ukoliko se dobije mawi pre~nik od f 
100 mm, usvojiti f 100 mm. Na vodovodnoj liniji predvideti potreban broj protivpo`arnih hidranata. 
Preporu~uje se ugradwa nadzemnih protivpo`arnih hidranata. Unutar objekta po potrebi izvesti 
unutra{wu hidrantsku mre`u. Na vodovodnoj liniji predvideti i dovoqan broj ba{tenskih hidranata 
radi prawa i polivawa. 
  Minimalna dubina ukopavawa vodovodne linije je 1,2m.  Novoprojektovane 
objekte prikqu~iti na planiranu vodovodnu liniju. 
 Tehni~ke uslove i na~in prikqu~ewa novoprojektovane vodovodne linije kao i prikqu~ewe 
pojedinih objekata odre|uje nadle`no komunalno preduze}e. 
Trasa nove linije data je na situaciji. 

 
Правила за изградњу фекалне канализације 
 
 Dimenzije nove fekalne kanalizacije odrediti na osnovu hidrauli~kog prora~una, koriste}i 
specifi~nu koli~inu otpadnih voda za pojedine vrste objekata. Ukoliko se prora~unom dobije mawi 
pre~nik od f 200 mm, usvojiti pre~nik cevi f 200 mm.  

Minimalna dubina ukopavawa treba da je takva da mo`e da prihvati otpadne vode iz svih 
objekata koji su predvi|eni da se prikqu~e na ovu kanalizaciju. Za ispravno funkcionisawe 
fekalne kanalizacije predvideti dovoqan broj revizionih revizionih okana, i voditi ra~una o 
minimalnim i maksimalnim padovima. 

 Novoprojektovane objekte prikqu~iti na planiranu fekalnu kanalizaciju. 
 Tehni~ke uslove i na~in prikqu~ewa novoprojektovane fekalne kanalizacije kao i 
prikqu~ewe pojedinih objekata odre|uje nadle`no komunalno preduze}e.. 

Polo`aj predvi|ene fekalne kanalizacije dat je u situaciji.  



 
4.9.3.ГАСИФИКАЦИЈА 
 

 Na~in gra|ewa svakog od objekta ove infrastrukture se uvek defini{e tehni~kim, 
energetskim, i drugim uslovima nadle`nog preduze}a za tu komunalnu infrastrukturu.  

 
 Mre`a gasovoda je mre`a sredweg pritiska od mah 16 bara. Pravi se od ~eli~nih be{avnih 
cevi, kvaliteta ~1212, sa strogo propisanom tehnologijom izrade i ispitivawa ispravnosti. 
Rastojawe ovih cevi od objekata je min 3 metra, dubina je min 80 cm, a uglavnom 1 metar. Pri 
prolazu ispod ulica, dubina ukopavawa je min. 1,5 metara, a ako se ista ne mo`e ostvariti, onda 
cevi postavqati u za{titu prema pravilima. 
 Distributivna mre`a gasovoda se radi od polietilenskih cevi visoke gustine, i pola`e se 
direktno u zemqu, na minimalnoj dubini od 80 cm, a ispod ulica, minimalna dubina je 1,5 
metara. Udaqewe od objekata je 1 metar , a od drugih instalacija 4o cm, izuzetno 20 cm. 
Ukoliko se ova rastojawa ne mogu ostvariti, onda treba primeniti dodatne mere /za{titne cevi, 
pove}ana debqina cevi, itd/. Za razliku od drugih instalacija, ove se postavqaju uglavnom u 
trotoarima, i to sa obe strane ulice. Iznad cevi na 25 cm se postavqa upozoravaju}a traka, a svi 
polo`eni vodovi moraju biti geodetski snimqeni i ucrtani u katastar podzemnih instalacija. 
 Gasne merno-regulacione stanice graditi prema potrebama, a u ciqu smawewa pritiska 
gasa sa 12 bara /gradska mre`a/ na 4 bara /distributivna mre`a/ 
 Gasne merno-regulacione stanice graditi u ogra|enim zonama zidane ili limene. Dimenzije 
stanice su minimum 0.8 m h 1.5 metara, a maksimum 3.0 h 5.0 metara. Oko stanice se postavqa 
ograda visine 2,5 metara na 2 metra od zidova stanice. Prostorije su dobro ventilirane, a pod im 
je od materijala koji ne varni~i. Protivpo`arni {aht se nalazi na min. 5 metara od stanice. U 
stanicama {iroke potro{we je obavezno ugra|ivawe odorizatora - sredstva za ubacivawe mirisa u 
gas, dok to za pojedince potro{a~e nije potrebno. Stanica mora imati omogu}en prilaz teretnog 
vozila mawe veli~ine. 
 Za gradwu gradske gasovodne mre`e i merno-regulacionih stanica koristiti "Uslove i 
tehni~ke normative za projektovawe i izgradwu gradskog gasovoda" /SL. list grada Beograda" 
broj 14 od 15.07.1977/, a za distributivnu mre`u prema "Pravilniku o tehni~kim uslovima i 
normativima za projektovawe i izgradwu distributivnih gasovoda od polietilenskih cevi za radni 
pritisak do 4 bara" /Sl glasnik RS broj 22 od 18 04.1992/. 
 
 Kapaciteti /veli~ine/ objekata gasovodne gradske mre`e }e se odre|ivati naknadno, prema 
potrebama tehni~kim uslovima distributera prirodnog gasa. 

 
  

 
4.9.4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
 
 Целокупну електроенергетску мрежу и трафостанице градити у складу са 
законима и важећим техничким прописима. 
Трафостанице 
Трафостаница мора имати најмање два одељења и то: 

- одељење за смештај трансформатора  
- одељење за смештај развода ниског и високог напона 

 Свако одељење мора имати независан приступ споља. 



Кота трафостанице мора бити  у нивоу околног терена са обезбеђеним 
приступним путем до најближе јавне саобраћајнице најмање ширине 3м, 
носивости 5 т. 
 Просторија у коју се смешта трафостаница мора испуњавати услове 
грађења из важећих законских прописа пре свега "Правилника о техничким 
нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара" 
("Сл.лист СФРЈ" бр. 74/90). 
 Поред тога морају  бити испуњени следећи услови: 
Бетонско постоље у одељењу за смештај трансформатора мора да буде 
конструктивно одвојено од конструкције зграде. Између ослонца темеља 
трансформатора и трансформатора поставити еластичну подлогу у циљу 
пресецања акустичних мостова, остварити звучну изолацију просторије у којој је 
смештен трансформатор. Обезбедити сигурну звучну изолацију просторије за 
смештај трансформатора и блокирати извор структурног звука дуж бочних 
ивица просторије за смештај трансформатора на нивоу који задовољава.  
Заштиту од недозвољеног електромагнетног зрачења извести према важећим 
техничким прописима и нормативима.  
 Пројектом грађевинског дела решити топлотну и звучну изолацију 
просторије. 
У непосредној близини трафостаница не смеју се налазити просторије са лако 
запаљивим материјалом, котларница, складишта и сл. 
Кроз просторије трафостанице не смеју пролазити инсталације водовода, 
канализације и парног грејања.  
 
Подземни водови 
 
 Дубина полагања планираних каблова је 0,8м у односу на постојеће и 
планиране нивелационе елементе терена испод кога се полажу.  
При затрпавању кабловског рова, изнад кабла, дуж целе трасе, треба да се 
постави пластична упозоравајућа трака.   
Након полагања каблова трасе истих видно обележити.  
 
Укрштање енергетских каблова са саобраћајницама 
 
 При укрштању са саобраћајницама,  као и на свим оним местима где се 
очекују већа механичка напрезања тла каблови морају бити постављени у 
заштитне цеви на дубини  1,0 м, а угао укрштања треба да је око 900, али не 
мањи од 300. 
Енергетски каблови се полажу у бетонским или пластичним цевима тако да 
минимални унутрашњи пречник цеви буде најмање 1,5 пута већи од спољашњег 
пречника кабла. Крајеви цеви морају бити означени стандардним кабловским 
ознакама. 
 
Приближавање и укрштање енергетских и телекомуникационих каблова  
 
 Дозвољено је паралелно вођење енергетског и телекомуникационог кабла 
на међусобном размаку од најмање (ЈУС Н. Ц0. 101):0,5м за каблове  1 kV и  10 kV  
Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на размаку од 
најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде:у насељеним местима: најмање 300, 
по могућности што ближе 900; ван насељених места:најмање 450.  



Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод телекомуникационог кабла. 
 Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се 
енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да буде 
мањи од 0,3м. 
 Размаци и укрштања према наведеним тачкама се не односе на оптичке 
каблове, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3м. 
 Телекомуникациони каблови који служе искључиво за потребе 
електродистрибуције могу да се полажу у исти ров са енергетским кабловима на 
најмањем размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, али не мањем од 
0.2м. 

Приближавање и укрштање енергетских каблова са цевима водовода и канализације 
 
 Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова изнад или испод 
водоводних и канализационих цеви.  
 Хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне и канализационе 
цеви треба да износи најмање 0,5м за каблове 35 kV, односно најмање 0,4м за 
остале каблове. 
 При укрштању, енергетски кабл може да буде положен испод или изнад 
водоводне или канализационе цеви на растојању од најмање 0,4м за каблове 35 kV, 
односно најмање 0,3м за остале каблове. 
 Уколико не могу да се постигну размаци према горњим тачкама на тим 
местима енергетски кабл се провлачи кроз заштитну цев. 
 На местима паралелног вођења или укрштања енергетског кабла са 
водоводном или канализационом цеви, ров се копа ручно (без употребе 
механизације). 
 
4.9.5.ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 
 
Фиксна телефонија 
 
 Сви планирани ТТ каблови се полажу у профилима саобраћајних површина  
ТТ мрежу градити у кабловској канализацији или директним полагањем у земљу. 
 На прелазу испод коловоза саобраћајница као и на свим оним местима где се 
очекују већа механичка напрезања тла каблови се полажу кроз кабловску 
канализацију (заштитну цев). 
 При укрштању са саобраћајницом угао укрштања треба да буде што ближе  
900 и не мање од 300. 
 Дозвољено је паралелно вођење енергетског и телекомуникационог кабла 
на међусобном размаку од најмање (ЈУС Н. Ц0. 101): 
0,5м за каблове  1 kV и  10 kV. 
 Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на размаку од 
најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде најмање 300, по могућности што 
ближе 900; Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод телекомуникационог 
кабла. 
 Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се 
енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да буде 
мањи од 0,3м. 
 Размаци и укрштања према наведеним тачкама се не односе на оптичке 
каблове, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3м. 



 Телекомуникациони каблови који служе искључиво за потребе 
електродистрибуције могу да се полажу у исти ров са енергетским кабловима, на 
најмањем размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, али не мање од 0.2м. 
 Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,80 м.   
 На делу трасе оптичких каблова која је заједничка за са кабловима месне 
мреже, обавезно полагати пластичне цеви у исти ров како би се кроз њих могао 
накнадно провући оптички кабл. Постављати оптичке каблове већих капацитета 
узимајући у обзир потребе великих корисника телекомуникационих услуга.  
 Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и водоводних 
цеви на међусобном размаку од најмање 0,6 м  
 Укрштање телекомуникационог кабла и водоводне цеви врши се на размаку 
од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што ближе 900 а најмање 300. 
 Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и фекалне 
канализације на међусобном размаку од најмање 0,5 м  
Укрштање телекомуникационог кабла и цевовода фекалне канализације врши се 
на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што ближе 900 а 
најмање 300. 
 Од регулационе линије зграда телекомуникациони кабл се води паралелно 
на растојању од најмање 0,5м. 
 
4.10. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 Спровоењем плана обезбеђује се уређење простора и изградња објеката у 
захвату на основу планских решења и правила и Закона о планирању и изградњи.О 
спровођењу плана стара се Скупштина Општине кроз издавање одобрења за 
изградњу, уређење и опремање простора преко својих органа и јавних предузећа. 
 Након доношења плана детаљне регулације ове зоне пословања, сва 
изградња у захвату врши се искључиво у складу са планом.За све објекте даје се 
трајно одобрење за градњу према Закону и овом регулационом плану. 
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