
 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ 
ЛАПОВО 

ГОДИНА   XIII       БРОЈ   3     ЛАПОВО,    21.мај 2010.  год. 
ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ  10 ДАНА. ГОДИШЊА  ПРЕТПЛАТА  ЈЕ  1.000,00  Д. 

 
 
 22. 
 На основу чл. 30. и 39. Статута општине Лапово („Службени гласник 
општине Лапово“, бр. 5/08 и 7/08) и члана 3. Одлуке о оснивању Савета за младе 
(„Службени гласник општине Лапово“, б. 7/08), Скупштина општине Лапово на 
седници одржаној 18.05. 2010. године, донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА МЛАДЕ 
 

Члан 1. 
 У Одлуци Скупштине општине Лапово о избору чланова Савета за младе 
(„Службени гласник општине Лапово“, бр. 7/08) у члану 1. Одлуке, тачка 9. 
АЛЕКСАНДРА ЛАЗИЋ, брише се, и нови текст гласи: 
 
 „9. ЈЕЛЕНА БОГДАНОВИЋ, из Лапова, ул. Косовских јунака бр. 7. – 
члан“. 

Члан 2. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Лапово“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-71/10-I-04 

 
                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                             Небојша  Милетић.с.р. 
 23. 
 На основу чл. 6. ст. 1.т.1., чл.7., чл. 8. и чл. 61. ст. 2. Закона о финансирању 
локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 62/06),  чл. 2А. Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, бр. 80/02, 84/02, испр. 
23/03, 70/03, 55/04, 61/05, други закон 62/06, 63/06, 61/07), чл. 1. и чл.2. Закона о 
порезима на имовину („Сл.гласник РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07 и 
5/09), чл. 4.  и чл. 32.  ст.1. т. 3. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/07) чл. 30. ст. 1. т. 3. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 
Лапово“, бр. 5/08 и 7/08), чл. 4. Одлуке о утврђивању пореза на имовину 
(„Службени гласник Општине Лапово“, вр. 7/06), Скупштина општине Лапово на 
седници одржаној 18.05.2010. године, донела је 
 
 
 
 
 
 
 



21.05.2010                                 "Службени гласник Општине Лапово"                Број   3   - страна 2 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 
ФИЗИЧКИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

 
 
 

Члан 1. 
У Одлуци о утврђују  пореза на имовину физичких лица на територији  Општине 
Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 3/09), члан 2. став 1. мења се и 
гласи: 
 „Полазна основица за утврђивање пореза на имовину физичких лица на 
територији Општине Лапово, износи за: 
а) станове и стамбене зграде                  28.030,00  динара/м2 
б) пословни простор                                70.955,00  динара/м2 
в) зграде и просторије за рекреацију     23.450,00  динара/м2 
г) гараже и други грађевински објекти 19.550,00  динара/м2  
 

Члан 2. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Лапово“. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-70/10-I-04 

 
                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                                                                 Небојша  Милетић,с.р. 
 24. 
 На основу чл. 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 
Лапово“, бр. 5/08 и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 
18.05.2010. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
Члан 1. 

 УСВАЈА СЕ Преглед остварених прихода и извршених расхода ЈП „Нови 
век“ Лапово, за период 01.01.2009.-31.12.2009.годину, као у материјалу. 

Члан 2. 
 Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лапово“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-67/10-I-04 

 
                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                    Небојша  Милетић,с.р. 
 25. 
 На основу чл. 30. Статута општине Лапово („Службени гласник општине 
Лапово“, бр. 5/08 и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 
18.05.2010. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
 УСВАЈА СЕ Извештај о пословању  ЈКСП „Морава“ Лапово, за 2009. 
годину, као у материјалу. 
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Члан 2. 
 Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лапово“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-68/10-I-04 

 
                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                        Небојша  Милетић,с.р. 
 26. 
 На основу члана 27. ст. 1. тачка 9. и чл. 28. ст. 1. тачка 3. Закона о јавним 
предузећима и обаљању делатности на од општег интереса („Службени гласник 
РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 3. т. 1. и 2. Закона о јавним 
набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 116/08), члана 32. ст.1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07) и члана 30. ст. 1. 6. Статута општине 
Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 5/08 и 7/08, Скупштина општине 
Лапово на седници одржаној 18.05.2010. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Јавно предузеће за урбанизам, грађевинско земљиште, 
изградњу и путеве „Нови век“ Лапово, улица Његошева бр. 18. да у име и за рачун 
оснивача и инвеститора Општине Лапово, спроводи поступке јавне набавке велике 
вредности и предузима одређене стручне радње у тим поступцима, у области 
урбанизма,  саобраћаја и других делатности, сагласно Закону. 
 

Члан 2. 
 Надзор над радом спровођења поступка јавних набавки великих вредности, 
из члана 1. ове Одлуке, обављаће Општинска управа општине Лапово. 

Члан 3. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана по доношењу и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лапово“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-72/10-I-04 

 
                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                 Небојша  Милетић,с.р. 
 27. 
 На основу члана 104. Закона о туризму  („Сл.гласник РС“, бр. 36/09), члана 
20.тачка 23. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07), чл. 6. 
Уредбе о највишем и најнижем износу боравишне таксе („Сл.гласник РС“, бр. 
15/10) и члана 30. тачка 3. Статута општине Лапово („Службени гласник оштине 
Лапово“, бр. 5/08 и 7/08), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 
18.05.2010. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

 
I - Опште одредбе 

Члан 1. 
 Овом Одлуком утврђује се обавеза плаћања боравишне таксе, настанак 
таксене обавезе, критеријуми за ослобађање од плаћања боравишне таксе и начин 
плаћања боравишне таксе. 
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II -  Посебне одредбе 

Члан 2. 
 Под боравишном таксом подразумева се новчана накнада која се плаћа за 
коришћење услуга смештаја у: угоститељским и туристичким објектима, објектима 
домаће радиности и издавања објеката – кућа на територији општине Лапово. 
 Боравишна такса се плаћа за сваки дан боравка у  објекту за смештај, из 
става 1. ове Одлуке, изван свог пребивалишта. 
 
 

Члан 3. 
 Боравишну таксу не плаћају: 
- деца до седам година старости, 
- особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%, војни  
инвалиди од прве до пете групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, 
слепа лица, лица оболела од дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних 
обољења, параплегије и квадриплегије, церебралне и дечје парализе и мултиплекс 
склерозе, особе ометене у развоју, као и пратилац наведених особа, 
- ученици и студенти који организовано бораве у угоститељском објекту  
за смештај ради извођења спортско-рекреативних и других активности по програму 
министарства надлежног за послове просвете, студенти који организовано бораве у 
угоститељском објекту за смештај ради извођења обавезне наставе у складу са 
наставним планом образовне установе, као и ученици републичких и регионалних 
такмичења у знању и вештинама, 
- страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразума 
 ослобођени плаћања таксе, 
- лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана. 
 
Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од седам до 15 година  
старости. 
 Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну таксу ако поднесу доказ да 
су испуњени услови из става 1. овог члана (чланска карта, потврда школе, односно 
образовне установе, доказ од лекарске комисије и друго). 
 

Члан 4. 
 Наплату боравишне таксе врше привредни субјекти (привредна друштва, 
предузетници) који пружају услуге смештаја, као и физичка лица која пружају 
угоститељске услуге и услуге смештаја у домаћој радиности, издају куће-објекте 
под условима утврђеним Законом о туризму (у даљем тексту: давалац  смештаја). 
 Давалац смештаја наплаћује боравишну таксу истовремено са наплатом 
услуге смештаја. 
 Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу дужан је да на свој терет 
уплати износ не наплаћене таксе. 

Члан 5. 
 Давалац смештаја дужан је да на рачуну за услугу смештаја посебно искаже 
износ боравишне таксе, као и да наведе основ ослобађања од плаћања или умањења 
износа боравишне таксе, у складу са  чланом 3. ове Одлуке. 
 

Члан 6. 
 Сагласно законским прописима, износ боравишне таксе износи: 
а) за боравак у угоститељским и туристичким објектима у зони ауто-пута, 
магистралних и регионалних путева ………………………………  …….  50 динара 
б) за боравак у угоститељским и туристичким објектима и објектима домаће 
радиности и издавања кућа – објеката ……………………………………. 50 динара 
 

Члан 7. 
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 Средства од наплаћене боравишне таксе давалац смештаја уплаћује у року 
од пет дана, по истеку сваких 15 дана у месецу. 
 Давалац смештаја наплаћену боравишну таксу уплаћује у корист Буџета 
општине Лапово, број рачуна 840-714552843-83 са позивом на број по моделу 97, 
контролни број КК шифра Општине (121 ПИБ обвезника). 
 Средства од наплаћене боравишне таксе приход су Буџета Општине и 
користе се за развој културно туристичких активности, у складу са законом. 
 

 
Члан 8. 

 У погледу начина утврђивања боравишне таксе, обрачунавања, застарелости 
наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што није утврђено овом 
Одлуком примењиваће се одредбе Закона којим се утврђује поступак утврђивања 
накнаде и контроле јавни прихода. 

Члан 9. 
 Редовну контролу боравишне таксе вршиће Републички туристички 
инспектор и Комунална инспекција општине Лапово. 
 
III - Казнене одредбе 

Члан 10. 
 Новчаном казном од 4.000 до 40.000 динара казниће се за прекршај физичко 
лице ако: 
 а) издаје куће, апартмане и собе које нису категорисане или које не 
испуњавају прописане санитарно техничке услове, 
 б) пружа услуге припремања и услуживања хране и пића у домаћој 
радиности без услуга смештаја и без категоризације, 
 в) издаје куће, апартмане и сл. без уговора или недостављања уговора 
надлежном органу, 
 г) не пружа услуге смештаја и исхране сагласно условима из Закона. 

Члан 11. 
 Новчаном казном од 15.000 до 125.000 динара казниће се за прекршај правно 
лице ако: 
 а) давалац смештаја не наплати боравишну таксу истовремено са услугом 
смештаја из чл. 4. Одлуке, 
 б) давалац смештаја у рачуну за услугу смештаја не искаже посебно износ 
боравишне таксе, или не наведе основ ослобађања, или умањења износа боравишне 
таксе из чл. 5. Одлуке.  
 в) давалац смештаја не уплати средства боравишне таксе Буџету општине 
Лапово у прописаном року из чл. 7. Одлуке. 
 За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном 
лицу, новчаном казном од 1.000 до 2.500 динара. 
 Новчаном казном из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном 
казном од 7.000 до 40.000 динара. 

Члан 12. 
 Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о боравишној такси 
(„Службени гласник општине Лапово“, бр. 7/05). 
 

Члан 13. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у „Службеном гласнику 
општине Лапово“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-69/10-I-04 
 

                                                                            ПРЕДСЕДНИК  
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                                                                              Небојша  Милетић,с.р.  
              28.          
              На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и изградњи («Службени 
гласник РС» број 72/2009 и 81/2009), Одлуке о изради Плана детаљне регулације 
«Радна зона 2 – друга фаза» у  Лапову («Службени гласник општине Лапово», број 
9/2009) и члана 30. Статута општине Лапово («Службени гласник општине 
Лапово», број 5/08 и 7/08), Скупштина општине Лапово, је на седници одржаној 
18.05. 2010. године, донела  

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

 «РАДНА ЗОНА 2 – ДРУГА ФАЗА» у Лапову 
 

План детаљне регулације «Радна зона 2 – друга фаза» у Лапову – (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 РС» број 72/2009 и 
81/2009); 
• Правилник о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле 
урбанистичког плана, као и условима и начину стављању плана на јавни увид 
(«Службени гласник РС» број 12/2004); 
- Одлука о изради Плана детаљне регулације «Радна зона 2 – друга фаза» у 
Лапову, број 020-126/09-I-04 од 28.12.2009. године) («Службени гласник општине 
Лапово», број 9/2009). 
 
Плански основ за израду ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ је: 
• ППросторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница 
Београд-Ниш («Службени гласник РС», број 69/2003); 
• Генерални план «ЛАПОВО 2020.» («Службени гласник општине Лапово», број 
7/2009);  према намени површина из Генералног плана, предметни простор је 
намењен за зону привређивања.  
 

1.2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ У ГРАНИЦИ  
       ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
У ширем смислу, подручје  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ припада радној зони, која 
је лоцирана између улица Краља Александра Обреновића на северу и Његошеве на 
југу и старог корита реке Лепенице на западу и коридора аутопута Е – 75 на истоку.  
 
У саобраћајном смислу, овај простор је ослоњен на улицу Краља Александра 
Обреновића, која преко надвожњака прелази аутопут и на Његошеву улицу, која 
излази на петљу «Лапово». 
У постојећем стању, грађевинском земљишту јавних намена припада простор који 
заузимају улица Краља Александра Обреновића (заједно са шкарпом надвожњака  
која је заузела и земљиште изван парцела ове улице), некатегорисани пут (који 
више није у функцији - кп.бр. 6962/1 КО Лапово), водно земљиште (старо корито 
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реке Лепенице, које је делимично, по фактичком стању, у граници обухвата ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ) и коридори постојеће инфраструктуре (далеководи 
напонског нивоа 35 и 10 kV, који ће бити угрожени због планиране изградње, што 
захтева њихово каблирање), а грађевинском земљишту осталих намена припадају 
парцеле са изграђеним стамбеним и помоћним објектима (кп.бр. 6269, 6270/1, 7409 
и 7410 КО Лапово) и неизграђено грађевинско земљиште, које заузима већи део 
простора у граници обухвата  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ. 
 
У имовинско – правном смислу, влсник већег дела земљишта у граници обухвата  
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ је Wacker Neuson Lapovo d.o.o. 
 
 

1.3. ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
 

За израду ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ урађен је катастарско топографски план, у 
размери 1:1.000 израђен од стране ЈКСП «МОРАВА» из Лапова (мај 2007. година). 
 

 
1.4. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
 

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

Непосредни циљеви уређења и грађења у предметном простору односно, циљеви 
израде овог ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ су стварање правног и планског основа 
за: 
1. уређење и изградњу предметног подручја у складу са позитивним законским 
прописима, кроз разраду у одговарајућем урбанистичком плану, чиме се стичу 
услови за издавање одговарајућих дозвола; 
2. дефинисање потребних површина за јавне намене; 
3. пренамену пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште, са 
дефинисањем услова за изградњу објеката у зони привређивања; 
4. адекватну заштиту животне средине, тако да не буду угрожени квалитет 
вода, земљишта и ваздуха; 
5. 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. 6267, 6268, 6269, 6270/1, 6270/2, 6271, 6272/1, 6272/2, 6273/1, 6273/2, 
6273/3, 6273/4, 6273/5, 6273/6, 6274/1, 6274/2, 6274/3, 6275/1, 6275/2, 6277/1, 6538/4, 
6540/1, 6540/5, 6541, 6542/1, 6542/2, 6542/3, 6543/1, 6543/2, 6544/1, 6544/2, 6545/1, 
6546/1, 6547/1, 6552/2, 6554, 6555/1, 6555/2, 6556/1, 6556/2, 6558/1, 6558/2, 6558/3, 
6558/4, 6558/5, 6558/6, 6558/7, 6558/8, 6558/9,  6559, 6560/1, 6560/2, 6560/3, 6560/4, 
6560/5, 6561/1, 6561/2, 6562/1, 6562/2, 6562/3, 6563, 6564, 6565, 6567/1, 6569, 6580/2 
(пут), 6585/1, 6585/2, 6586/2, 6586/3, 6589/4, 6962/1 (пут), 7407, 7408, 7409, 7410, 
7411 и 14559 и део кп.бр. 5765/1 (ул. Краља А. Обреновића), све у КО Лапово.  
Границом  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ обухваћена је површина од око 22,38  ha. 
Подручје обухваћено границом ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ приказано је на 
графичком прилогу број 1. - «Катастарско – топографски план са границом 
обухвата плана».  
 

3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  
 

3.1. Подела простора на карактеристичне целине и карактер простора  
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Планско подручје, у целини, припада грађевинском земљишту, које је овим 
ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ подељено на земљиште за јавне и остале намене.  
 
Подела на карактеристичне целине није извршена, пошто предметни простор, у 
целини припада зони са истим правила грађења, обзиром на планирану намену 
земљишта. 
 

По претежној намени површина, планско подручје је намењено за привређивање – 
радну зону, која заједно са простором јужно од границе обухвата овог плана, чини 
јединствену просторну целину, намењену за развој производних делатности а 
обухваћено је донетим Планом детаљне регулације «Радна зона 2 – Индустријска 
зона» у Лапову («Службени гласник општине Лапово», број 2/2008). 
 

Планираном наменом земљишта, предвиђено је да јавним наменама припада 
простор: 
• градске саобраћајнице, улице Краља Александра Обреновића, која на северу 
ограничава простор планиране радне зоне обезбеђују саобраћајну повезаност са 
ширим просторним целинама и доступност до парцела у предметном подручју; 
• планиране градске саобраћајнице, која је трасирана поред канала старог 
корита реке Лепенице и која чини наставак планиране саобраћајнице предвиђене 
донетим ПДР – е «Радна зона 2 – Индустријска зона» у Лапову; 
• водног земљишта – канала, пошто је делимично постојећи канал заузео и 
земљиште изван парцеле, чији је корисник ЈП «Србијаводе» 
 
Планираном наменом земљишта, предвиђено је да осталим наменама  припада сво 
преостало земљиште у граници обухвата плана, које је намењено за привређивање – 
радну зону.  
 

На графичком прилогу број 2. приказана је планирана намена површина у граници 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ. 
 
Биланс планираног грађевинског земљишта                                                       ТАБЕЛА БР. 1 

Редни  број       Намена грађевинског земљишта Површина (ha) Проценат  
учешћа (%) 

Грађевинско земљиште јавних намена 
1 улица Краља Александра Обреновића 0,65.99 3,0 
2 планирана градска саобраћајница 0,69.50 3,0 
3 водно земљиште  0,45.11 2,0 

Укупно (јавне намене) 1,80.60 8,0 
Грађевинско земљиште осталих  намена 

4 Привређивање - радна зона 20,57.40 92,0 
Укупно (остале намене)  20,57.40 92,0 

                    У К У П Н О (грађ. земљиште)   22,38.00  100,0 
 

 
3.2. Урбанистички услови за јавне површине  
 

3.2.1. Јавне саобраћајне површине  
 

ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ предвиђена је дефинисање попречног профила 
улице Краља Александра Обреновића (у складу са изведеним стањем) и планирана 
је нова градска саобраћајница (паралелно са трасом постојећег канала) која чини 
наставак планиране саобраћајнице предвиђене донетим ПДР – е «Радна зона 2 – 
Индустријска зона» у Лапову. 
 
Планираним саобраћајним решењем обезбеђена је саобраћајна повезаност са 
ширим просторним целинама и доступност до парцела у предметном подручју.  
 
На јавну саобраћајну мрежу треба да се надовеже интерна саобраћајна мрежа, 
унутар комплекса, која ће омогућити приступ до планираних објеката.  
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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.  
 
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, попречним 
прифилама и оријентационим нивелационим елементима.  
 

 
3.2.2. Комунална инфраструктура  
 

3.2.2.1. Водоснабдевање, одвођење отпадних и кишних вода  
 

Водоснабдевање и противпожарна заштита 
 
За потребе израде ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ издати су 1) услови ЈКСП 
«Морава» -  Лапово, од децембра 2007. године и број 119 од 28.01.2010. године и 2) 
мишљење у поступку издавања водопривредних услова, ЈВП «Србијаводе», ВПЦ 
«Морава», Ниш. 
 

У складу са издатим условима, планирано је водоснабдевање, одвођење отпадних и 
кишних вода. 
 

Подручје ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ је ослоњено на градску зону, а у улици 
Николе Пашића се налази веза са постојећом градском водоводном 
мрежом, Ø 160mm, од полиетиленских цеви. 
 

У зони обухваћеној ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, неопходно је обезбедити 
услове за рад противпожарне, хидрантске мреже, па је из тог разлога 
планирана водоводна мрежа Ø 160 mm, која је трасирана дуж планиране 
саобраћајнице поред старог корита реке Лепенице. Водоводна мрежа је 
планирана са хидрантима Ø 80 mm, у складу са противпожарним 
прописима.   
 

Одвођење отпадних и кишних вода 
 

За прихватање употребљених, санитарних вода из овог комплекса, планирана је 
изградња новог фекалног колектора Ø 300 mm дуж нове саобраћајнице трасиране 
дуж старог корита реке Лепенице, који води ка постројењу за пречишћавање 
отпадних вода, поред реке Мораве.  
 

Старо корито реке Лепенице је планирано као реципијент за прихватање 
атмосферских вода из предметног подручја, с тим да се све зауљене атмосферске 
воде са платоа, саобраћајница и паркинга претходно прикупљају и уводе у 
сепаратор уља и масти, који уједно одваја и исталожава песак и друге чврсте 
материјале. Овако пречишћена вода се одводи у реципијент. 
 

3.2.2.2. Електроенергетика  
 

Постојеће стање  
 

На планском подручју нема електроенергетских објеката, који би се могли 
користити као извори електричне енергије, за потребе објеката који ће се градити. 
 

Ограничавајући фактор за будућу изградњу подручја су далеководи 35kV  и 10kV, 
који пролазе кроз планксо подручје. Исте у зони плана, треба заменити кабловским 
водовима, положеним поред интерних саобраћајница у комплексу.  
 

Планирано стање  
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За  потребе нових потрошача електричне енергије, треба изградити 2 нове 
трафостанице 10/0,4 kV снаге, по 630 kVA, сличне типу  MBTS.  Напајање нових 
трафостаница предвиђа се кабловским водовима 10  kV и то: 
1. из правца  TS 35/10  kV  KG08 до планиране  TS 10/0.4  kV  бр.III, каблом 
XHE49/A  3x/1x240/mm²; 
2. повезивањем у прстен  TS бр.III и  бр.IV са   TS  бр.I и  бр.II, предвиђених за 
изградњу Планом детаљне регулације  «Радна зона 2 – индустријска зона» 
кабловским водовима 10  kV, типа  XHE49/A  3x/1x150/mm². 
 

Постојећи надземни далеководи, који пролазе кроз планско подручје, морају се 
дислоцирати, односно заменити кабловским водовима 35 kV и 10 kV, положеним 
поред интерних саобраћајница у комплексу. Тиме ће се омогућити изградња нових 
објеката без посебних ограничења. 
 

За напајање нових објеката треба користити кабловске водове 1 kV, сличне типу 
XPOO-ASJ или PPOO-ASJ одговарајућег пресека са прикључком на одговарајућу 
планирану TS 10/0.4  kV. 
 

Поред саобраћајница у комплексу, предвиђа се изградња јавне расвете на челичним 
канделабрима са натријумовим или металхалогеним светиљкама и са кабловским 
напајањем из новопланираних трафостаница. 
 

Као мера заштите од напона додира, предвиђен је ТТ систем, односно систем 
предвиђен техничким условима надлежне Електродистрибуције.  
 

3.2.2.3. Телекомуникације  
 

За потребе израде ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, у области телекомуникација 
издато је: 
1. сагласност, број 11/2010 од 26.01.2010. године («Телеком Србија», Извршна 
једница Крагујевац); 
2. сагласност, број  010 од 14.01.2008. године («Телеком Србија», Извршна 
једница Крагујевац); 
3. услови, број 015/08-60550/2007 ТЛ од 24.12.2007. године («Телеком Србија» 
а.д. Извршна дирекција регије «Београд», Извршна једница «Београд 2»). 
 

Дуж коридора аутопута Е – 75 Београд – Ниш, положен је међумесни, оптички ТК 
кабл, на релацији Београд – Ниш (деоница Београд -Баточина) са ознаком: TO SM 
03 (7x4) xIIx0,4x3,5CMAN, који је у надлежности Предузећа за телекомуникације 
«Телеком Србија», Извршна дирекција регије Београд и који није угрожен 
планираном изградњом. Међумесни подземни ТК кабл је положен кроз једну од две 
заштитне PE цеви Ø40mm (у земљаном рову су положене две заштитне  PE цеви 
Ø40mm: радна и резервна, на дубини од 1,0 m). Неопходно је да предметни кабл 
остане у земљаном рову, доступан ради редовног одржавања или евентуалних 
интервенција а позиција нових објеката не сме да угрози постојећу 
телекомуникациону инфраструктуру.  
 

Да би се обезбедило, у обухвату ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, довољно 
расположивих капацитета за инсталацију ТТ прикључака, и то аналогних, 
дигиталних, као и преноса података, даљинске дојаве аларма и других услуга из 
асортимана телекомуникационих услуга, неопходно је извршити полагање новог 
претплатничког ТТ кабла типа TK-59 GM потребног капацитета од завршног 
наставка (ZN) главног телекомуникациог центра у Лапову, па све до кабловског 
стојећег разделника (KRS) који се поставља на локацији у планираној 
саобраћајници, која раздваја индустријску зону од зоне производног занатства и 
складишта (обухваћено донетим Планом детаљне регулације «Радна зона 2 – 
индустријска зона»). 
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Овако конципиран кабловски стојећи разделник (KRS) представља главну 
концетрацију ТТ капацитета за посматрани комплекс и од њега ТТ кабловима типа 
TK-59 GM потребног капацитета слободно положеним у земљу до спољних (ТТ 
стубића) и унутрашњих извода вршиће се даља дистрибуција ТТ капацитета према 
крајњим корисницима. 
 

3.2.2.4. Гасификација   
 

За потребе израде ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ издати су услови од стране ЈП 
Србијагас, Нови Сад, број 2283 од 09.02.2010. године.  
 

Шира зона подручја ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ је прикључена на дистрибутивну 
гасоводну мрежу градског насеља Лапово, преко гасовода DN 90. Прикључење 
објеката у граници обухвата плана, треба остварити наставком изградње 
дистрибутивне мреже гасовода у Његошевој улици, полагањем  новог 
дистрибутивног гасовода, који ће се повезати са постојећом мрежом DN 63 у 
Његошевој улици. Планирани дистрибутивни гасовод је од PE цеви за радни 
пристисак до 4 бара.  
 

3.2.3. Јавно водопривредно земљиште   
 

Западном границом планксог подручја пролази старо корито реке Лепенице – 
канал.  Пошто је предвиђена изградња нове саобраћајнице, поред канала, обезбеђен 
је  простор за његово редовно и инвестиционо одржавање.  
 

3.2.4. Уређивање грађевинског земљишта јавних намена 
 

Обзиром на карактер простора и обим инвестиција, потребна средстава за 
уређивање грађевинског земљишта ће се обезбеђивати из буџета општине Лапово, а 
учестоваће  и заинтересовани инвеститори.  
 

Решавање имовинско – правних односа је могуће спровести и путем замене 
земљишта, односно без улагања од стране буџета општине Лапово.  

  
 
 

ТАБЕЛА БРОЈ 2. 
ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА 

1 Откуп земљишта за нову саобраћајницу 
ари 69,50 × 50.000 = 304.000,00 дин. 3.475.000,00 

2 Откуп земљишта за проширење улице Краља 
 Александра Обреновића 
ари 19,6 × 50.000 = 980.000,00 дин. 

980.000,00 

3 Изградња нове саобраћајнице 
6.950 m² x 4.000,00 = 27.800.000,00 дин. 27.800.000,00 

                     УКУПНО (1 до 3)             32.255.000,00 
 

 
 ТАБЕЛА БРОЈ 3. 

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

1 Изградња водоводне уличне мреже, заједно са земљаним и 
грађевинским  радовима и инсталацијама  
TREØ160mm      m´ 1.100 x 8.000,00 = 8.800.000,00 дин 

8.800..000,00 

2 Набавка и уградња противпожарних ливених хидраната 
Ø80mm комплетно са потребним радовима 
ком. 8 x 50.000,00 = 400.000,00 дин 

40.000,00 

3 Изградња уличног колектора фекалне канализационе мреже, 
заједно са потребним земљаним радовима, грађевинским и 
инсталатерским радовима 
Ø300 mm             m´ 900 x 10.000,00 = 9.000.000,00 дин 

9.000.000,00 

4 Изградња уличних сливника кишне канализације са одводом 
до реципијента – старог корита реке Лепенице 1.650.000,00 
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Ø300 mm             m´ 165 x 10.000,00 = 1.650.000,00 дин 

                     УКУПНО (1 до 4)           19.850.000,00 
 ТАБЕЛА БРОЈ 4. 

ИЗГРАДЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

1 Изградња нових ТС 10/0,4 kV снаге 1000/630 KVA, сличних 
типу МБТС према условима надлежне Електродистрибуције 
ком. 2 x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 дин. 

6.000.000,00 

2 Израда прикључног кабла 10 kV из правца ТС 35/10 kV КГ 
О8, каблом типа XHE49/A 3x(1x240 mm²) до ТС 10/0,4 kV  
km 1,1x 5.520.000,00 = 6.072.000,00 дин. 

6.072.000,00 

3 Израда прикључка планираних трафостаница 10/0,4 kV број 
III и IV каблом XHE49/A 3x(1x150) mm² 
km 1,3 x 3.800.000 = 4.940.000,00 дин. 

4.940.000,00 

4 Демонтажа постојећих далековода у зони плана и њихово 
дислоцирање уз замену кабловским водовима поред саобраћајница 
које се планирају у комплексу. 
Далековод 10 kV се замењује каблом XHE49A 3x(1x150 mm²) а 
далековод 35 kV се замењује каблом XHE49A 3x(1x240 mm²) 35 kV. 
Укупна дужина кабла 10 kV је око 500m. 
Укупна дужина кабла 35 kV је око 550m. 
Комплет са демотажом далековода, уградњом затезних стуова 10 kV 
и 35 kV и уградњом одговарајућих катодних одводника на 
стубовима, са прикључком каблова на истим 
паушално..................... 6.000.000,00 дин 

6.000.000,00 

5 Израда јавне расвете поред постојеће саобраћајнице и нове 
саобраћајнице у комплексу, на челичним канделабрима и са 
натријумовим или метал халогеним светиљкама одговарајуће снаге 
km 1,4 x 1.500.000,00 = 2.100.000,00 

2.100.000,00 

                     УКУПНО (1 до 5)               25.112.000,00       
 

 ТАБЕЛА БРОЈ 5. 
ИЗГРАДЊА ГАСНИХ  ИНСТАЛАЦИЈА 

1 полагање дистрибутивног гасовода са потребним земљаним и 
 инсталатерским радовима  
 m´ 780 × 4.000,00 

3.120.000,00  

                     УКУПНО      3.120.000,00    
 
3.3. Урбанистичке опште и посебне мере заштите  
 

3.3.1. Урбанистичке мере за заштиту животне средине 
 

Саставни део документације ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ је Извештај о стратешкој 
процени утицаја на животну средину.  
Подручје процене могућих стратешких утицаја ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
дефинисано је границама Плана: 
4. Просторно - положајно вредновање варијантних решења и избор најбоље 
понуђене варијанте са аспекта заштите животне средине је у поступку процене 
изостављено, обзиром на чињеницу да су дефинисане просторно - положајне 
карактеристике комплекса и  предметне технологије;   
1. Обавезујућа смерница Стратешке процене утицаја је обавезан поступак 
процене утицаја на животну средину појединачних Пројеката; 
2. Проценом утицаја на животну средину предвидети мере превенције, 
спречавања, отклањања и минимизирања потенцијално штетних утицаја на 
животну средину, мере заштите и мониторинга животне средине. 
‒ Проценом утицаја на животну средину предвидети посебне мере заштите од 
потенцијалних краткорочних, дугорочних, реверзибилних, иреверзибилних, 
синергетских и кумулативних ефеката по животну средину: 
‒ заштита земљишта од деградације и загађивања, 
‒ заштита вода од загађивања, 
‒ заштита ваздуха,  
‒ управљање отпадом (опасним и комуналним), 
‒ управљање отпадним водама. 
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Обавезне мере заштите ваздуха:  
3. заштиту ваздуха од загађивања спроводити као интегрални део мониторинга 
квалитета ваздуха на подручју општине; 
4. обавезна је процена могућих утицаја појединачних Пројеката на стање и 
квалитет ваздуха; 
5. подстицање избора најбоље понуђених решења и еколошки прихватљивих 
енергената; 
6. постављање ефикасних вентилационих система и филтера у циљу 
пречишћавања ваздуха и смањења штетних утицаја на ваздух као медијум животне 
средине; 
7. обавезне мере биолошке заштите (озелењавање, пејзажно уређење) при 
формирању зона и појасева са приоритетном функцијом заштите; 
8. дуж граница планског подручја и посебно дуж граница планираних 
комплекса обезбедити зону заштитног зеленила високог и средњег растиња дугог 
вегетационог периода у циљу смањења аерозагађења и буке, као и визуелног 
унапређења простора; 
 

Обавезне мере заштите вода, контроле и мониторинга на подручју ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ: 
9. при реализацији планираних намена и Пројеката, обавезне су мере 
спречавања и забране упуштања и просипања отпадних вода на подручју Плана; 
10. извршити идентификацију свих отпадних вода које могу настати у оквиру 
планираних комплекса: са манипулативних површина, санитарно – фекалних, 
технолошких по количини и квалитету и решити њихово одвођење тако да нема 
утицаја на површинске и подземне воде; 
11. атмосферске воде са кровова објеката и других чистих површина прихватити 
и одвести у путни јарак или околни терен; 
12. предвидети систем за пречишћавање отпадних вода – технолошких и 
санитарно – фекалних са одговарајућим техничко – технолошким решењем; 
13. обавезна је стална контрола квалитета и количине пречишћених отпадних 
вода по изласку из система за пречишћавање отпадних вода; 
14. обавезан је претходни третман потенцијално зауљаних атмосферских вода са 
свих манипулативних и осталих површина преко сепаратора – таложника масти и 
уља, до захтеваног нивоа пре упуштања у реципијент; 
15. обавезан је поступак прорачуна очекиваних количина и категорија отпадних 
вода, начина третмана и управљања отпадним водама при реализацији 
појединачних Пројеката; 
16. квалитет пречишћених отпадних вода мора задовољавати услове прописане 
Законом о водама («Службени гласник РС», број 46/91, 53/93, 48/94 и 54/96), 
Уредбом о категоризацији водотокова («Службени гласник СРС», број 5/68), 
Правилником о опасним материјама у водама («Службени гласник СРС», број 
31/82), Правилником о квалитету отпадних вода које се могу упуштати у 
канализациони систем надлежног комуналног предузећа; 
17. снабдевање водом за планиране комплексе вршити из постојећег система 
водоснабдевања насеља, а у случају да се довољне количине не могу обезбедити, 
снабдевање водом решити коришћењем подземних вода уз обавезну евиденцију и 
постављање уређаја за мерење и праћење квалитета и количине при експлоатацији 
подземних вода. 
 

Обавезне мере заштите земљишта у спровођењу ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ:  
3. није дозвољено депоновање и одлагање било каквог отпада и отпадног 
материјала изван утврђених правила и прописаних услова; 
забрањено је просипање и изливање свих врста отпадних вода на земљиште; 
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3. обавезно је контролисано коришћење и употреба соли, ризле и другог 
материјала у зимским месецима у циљу спречавања потенцијално негативних 
утицаја на земљиште; 
• обавезно је праћење и мерење нивоа загађења земљишта тешким металима 
који настају као последица рада мотора са унутрашњим сагоревањем; 
• за Пројекте, потенцијалне изворе загађивања или угрожавања земљишта као 
природног ресурса, обавезна је процена утицаја на животну средину са планом мера 
за заштиту земљишта од загађивања; 
• обавезна је заштита земљишта од ерозионих процеса забраном отварања 
вегетацијског склопа. 
 

Мере заштите од појаве прекомерне буке и вибрација: 
• формирање пејзажно обликовног и уређеног, линеарног, заштитног 
зеленила; 
• избор зеленила мора бити прилагођен зонским и локацијским условима, у 
складу са пејзажним и еколошко – биолошким захтевима; 
• обавезно је озелењавање паркинг простора, слободних површина у оквиру 
планираних комлекса; 
• обавезна је процена утицаја на животну средину за Пројекте (објекте и 
садржаје) потенцијалне изворе буке, применом мера превенције, спречавања и 
отклањања могућих извора буке.  
 
Смернице за ниже хијерархијске нивое – Еколошке смернице дате су на основу 
циљева ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, планираних намена и садржаја (Пројеката) и 
расположивих података о простору и животној средини: 
• реализацију планираних Пројеката – објеката и садржаја спровести 
израдом и имплементацијом ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ; 
• обавезно је поштовање услова надлежних институција у циљу 
остваривања еколошке заштите простора; 
• обавезне су мере управљања и спречавања штетних утицаја при 
уређивању простора, реализацији, редовном раду и у случају акцидената 
појединачних Пројеката у захвату ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ; 
• успоставање мониторинга квалитета ваздуха, земљишта, буке, 
управљања отпадом и отпадним водама и комуналном хигијеном, као битних 
параметара од значаја за развој предметног подручја; 
• обавезна је Процена утицаја на животну средину за све Пројекте – 
објекте, изворе потенцијалног угрожавања животне средине; 
• пројекти, могући извори загађивања или потенцијално штетних 
утицаја (делатности са могућим утицајима на животну средину) морају бити 
дефинисани проценом утицаја на животну средину – садржајем, процедуром и 
мерама заштите животне средине; 
• Успоставање мониторинга животне средине за Законом предвиђене 
параметре, према Процени утицаја на животну средину. 
 

3.3.2.  Урбанистички услови за заштиту археолошког наслеђа 
 

На основу услова Завода за заштиту споменика културе из Крагујевца, број 62/1 од 
19.02.2010. године, у подручју  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ нема непокретних, ни 
евидентираних културних добара.  
 

На основу члана 109. Закона о културним добрима («Службени гласник РС» број 
71/94), обавеза извођача радова је да уколико наиђе на археолошко налазиште или 
археолошке предмете, одмах прекине радове и обавести надлежни завод и да 
предузме мере да се налаз не оштети, не уништи и да се сачува на месту и у 
положају у коме је откривен. 
 



21.05.2010                                 "Службени гласник Општине Лапово"                Број   3   - страна 
15  

Уколико се у току извођења земљаних радова наиђе на археолошке налазе, 
неопходно је спровести заштитна археолошка истраживања као и адекватну 
презентацију евентуалних налаза.  
 

Уколико се, на основу резултата археолошких истраживања утврди да откривени 
остаци представљају културно добро, у коначној реализацији могуће је: 1) заштита 
и презентација откивених остатака у оквиру индустријског комплекса, у складу са 
принципима савремене конзерваторске праксе и 2) забрана извођења радова, 
односно изградње на предметној локацији и прелагање утврђивања археолошког 
налазишта за културно добро.  
 
 
 
 
 
3.3.3. Урбанистичке мере за заштиту природе  
 
На основу услова заштите природе и животне средине, број 03-3027/2 од 
08.01.2008. године и 03-128/2 од 03.02.2010. 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. 
 
3.3.4. 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.  
 
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). 
 
3.3.5. 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: 
6. Закону о заштити од пожара («Службени гласник РС», број 111/2009); 
7. 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; 
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8. Правилнику о техничким нормативима за погон и одржавање 
електроенергетских постројења («Службени лист СРЈ», број 41/93); 
9. Правилнику о техничким нормативима за електро инсталације ниског 
напона («Службени лист СФРЈ», број 53/88, 54/88 и 28/95); 
10. 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; 
11. Правилнику о техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску 
мрежу за гашење пожара («Службени лист СФРЈ», број 30/91); 
12. Правилнику за стабилне инсталације за дојаву пожара (Службени лист СРЈ, 
број 87/93); 
13. Правилнику о техничким нормативима за пројектовање и полагање 
дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара 
(«Службени лист СФРЈ», број 20/92 
14. осталим позитивним законским прописима.  
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 217-1/07-2585 од  
10.12.2007. године и МУП, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне 
ситуације у Крагујевцу, број 217-1/10-167 од 26.01.2010. године. 
 
Приликом даље разраде, при изради пројектне документације, у зависности од 
врсте објекта, неопходно је прибавити сагласност надлежног Одељења за заштиту 
од пожара и спасавања.  
 
3.3.6. 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.  
 
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 прибављени су услови од 
Министарства одбране, Управе за инфраструктуру, Инт.број 4472-2 од 21.12.2007. 
године и обавештење, Инт.бр.244-2 од 01.02.2010. године, према којима је 
прописана изградња двонаменских склоништа допунске заштите. 
 
3.3.7. Услови и мере за евакуацију 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.  
 
3.4. Инжењерско геолошки услови  
 
За потребе израде ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, урађен је Елаборат геотехничке 
подлоге, од стране «Геоинжењеринг» Д.О.О. из Ниша (март 2008. година).  
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У морфолошком погледу, предметна локација је равна до благо нагнута и у ширем 
смислу припада долини старог тока Лепенице и алувијалној равни Велике Мораве.  
 
У погледу геолошке грађе терена, она је везана за алувијалне седименте, везане за 
развој алувијалне равни реке Велике Мораве и њених притока. Основна одлика 
седимената алувиона је присуство поводањских суглина и супескова у чијој подини 
су пескови, песковити шљункови и шљункови у којима је формирана стална издан, 
под благим субартерским притиском. Основна карактеристика терена је релативно 
висок ниво подземне воде и повремено забаривање терена због присуства слабо 
водопропусних глина у приповршинском делу терена.  
 
По литолошким одликама терена, издвојени су следећи литолошки чланови: 
• глина, јако хумифицирана браон-црне боје, дебљине око 1,0 m; 
• глина, прашинасто-песковито услојена, са ситним Fe и Mn, браон тамне боје, 
дебљине око 1,60-2,50 m; 
• глина, јако песковита, прашинаста, са малим учешћем шљунка са оксидима 
и флекама Fe и Mn и ситним конкрецијама CaCO3 браон светле боје, дебљине од 
0,40-2,0 m; 
• песак, различито заглињен прашинаст, браон светле боје, дебљине од 0,40-
1,70 m; 
• шљунак, песковит, различито заглињен ситнозрн до крупнозрн, величне зрна 
од 1-8 cm, са прослојцима песка и заглињених партија.  
 
У погледу хидрогеолошких карактеристика терена, нивои подземне воде су се 
кретали од 4,30-4,60 m (март 2008.). 
 
У погледу инжењерско геолошких одлика, терен је сврстан у условно повољне 
терене, са мањим ограничењима, уз обавезу израде детаљнијих и додатних 
геомеханичких истраживања, у даљој разради. Услови рада на ископу су релативно 
лаки. Извођење земљаних радова, код дубљих ископа, због сталног присуства воде 
биће отежано, а све засеке треба обавезно пограђивати. За додатна захтевана 
оптерећења, потребно је извршити побољшање тла, израдом шљунчаних тампона 
од природног шљунка. Потребно је и извршити дренажу терена, код дубљих ископа 
или црпљење воде, а одабиром начина темељења објеката анулирати 
ограничавајуће карактеристике тла.  
 
4.   ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
4.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА ЈАВНИХ НАМЕНА  
    
4.1.1. Правила за формирање грађевинских парцела  
          јавних намена 
4.1.1.1. На графичком прилогу број 4. - «План парцелације са елементима за 
обележавање јавних површина», у размери 1:1.000, приказане су парцеле намењене 
за јавне намене (за које се утврђује општи интерес, у складу са посебним законом), 
са потребним аналитичко – геодетским елементима. 
 
4.1.1.2. Након доношења ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, потребно је урадити 
Пројекат препарцелације (чији је саставни део Пројекат геодетског обележавања) у 
коме ће се дефинисати тачне површине планираних парцела, као и координате 
детаљних тачака за јавне намене.  
4.1.1.3. У складу са прописима о експропријацији земљишта, у планском подручју 
је потребно формирати парцеле намењене за јавне намене, приказане у табелама 7 – 
9. 

 
ТАБЕЛА БРОЈ 6. 
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парцела П 1 – улица Краља Александра Обреновића 

КО Лапово  Површина  Власник / корисник  

кп.бр. 5765/1 (цела) 0,29.43 РС/ корисник општина Лапово 

кп.бр. 14559 (цела) 0,15.29 РС/ корисник Дирекција за путеве 

кп.бр. 6273/4 (део) 0,03.38 Wacker Neuson Lapovo d.o.o. 

кп.бр. 6273/2 (део) 0,02.62 Wacker Neuson Lapovo d.o.o. 

кп.бр. 6273/3 (део) 0,05.46 Wacker Neuson Lapovo d.o.o. 

кп.бр. 6274/3 (део) 0,03.18 Wacker Neuson Lapovo d.o.o. 

кп.бр. 6277/1 (део) 0,00.22 Wacker Neuson Lapovo d.o.o. 

кп.бр. 6274/1 (део) 0,02.07 Wacker Neuson Lapovo d.o.o. 

кп.бр. 6274/2 (део) 0,02.97 Wacker Neuson Lapovo d.o.o. 

кп.бр. 6273/5 (део) 0,00.91 Wacker Neuson Lapovo d.o.o. 

кп.бр. 6273/1 (део) 0,00.46 Wacker Neuson Lapovo d.o.o. 

Укупно  0,65.99  

 
ТАБЕЛА БРОЈ 7. 

парцела П 2 – планирана саобраћајница 

КО Лапово  Површина  Власник / корисник  

кп.бр.  6273/1 (део) 0,00.16 Wacker Neuson Lapovo d.o.o. 

кп.бр.  6273/6 (део) 0,00.51 Физичка лица 

кп.бр.  6270/2 (део) 0,07.49 Wacker Neuson Lapovo d.o.o. 

кп.бр.  6267    (део) 0,10.25 Wacker Neuson Lapovo d.o.o. 

кп.бр.  6558/3 (део) 0,13.56 Wacker Neuson Lapovo d.o.o. 

кп.бр.  6559    (део) 0,03.95 Wacker Neuson Lapovo d.o.o. 

кп.бр.  6558/1 (део) 0,01.35 Wacker Neuson Lapovo d.o.o. 

кп.бр.  6558/8 (део) 0,06.71 Wacker Neuson Lapovo d.o.o. 

кп.бр.  6558/2 (део) 0,03.94 Wacker Neuson Lapovo d.o.o. 

кп.бр.  7407    (део) 0,03.12 Wacker Neuson Lapovo d.o.o. 

кп.бр.  7408    (део) 0,03.19 Wacker Neuson Lapovo d.o.o. 

кп.бр.  7409    (део) 0,05.21 Wacker Neuson Lapovo d.o.o. 

кп.бр.  7411    (део) 0,09.59 Wacker Neuson Lapovo d.o.o. 

кп.бр.  6580/2 (део) 0,00.47 Физичка лица  

Укупно  0,69.50  
 
 

ТАБЕЛА БРОЈ 8. 
парцела П 3 – водно земљиште 

КО Лапово  Површина  Власник / корисник  

кп.бр.  6268    (део) 0,03.65 Физичка лица  

кп.бр.  6267    (део) 0,04.11 Wacker Neuson Lapovo d.o.o. 

кп.бр.  6558/3 (део) 0,16.29 Wacker Neuson Lapovo d.o.o. 

кп.бр.  6559    (део) 0,01.83 Wacker Neuson Lapovo d.o.o. 

кп.бр.  6558/1 (део) 0,00.08 Wacker Neuson Lapovo d.o.o. 
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кп.бр.  6558/8 (део) 0,08.48 Wacker Neuson Lapovo d.o.o. 

кп.бр.  6558/2 (део) 0,03.63 Wacker Neuson Lapovo d.o.o. 

кп.бр.  7407    (део) 0,02.37 Wacker Neuson Lapovo d.o.o. 

кп.бр.  7408    (део) 0,00.70 Wacker Neuson Lapovo d.o.o. 

кп.бр.  7409    (део) 0,00.94 Wacker Neuson Lapovo d.o.o. 

кп.бр.  7411    (део) 0,02.98 Wacker Neuson Lapovo d.o.o. 

кп.бр.  6580/2 (део) 0,00.05 Физичка лица  

Укупно  0,45.11  
 
4.1.2.  Правила грађења за јавне саобраћајнице 
 

4.1.2.1. 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. 
 
4.1.2.2. Елементе саобраћајница, геометрију и новопланиране раскрснице, у 
потпуности прецизирати приликом израде Главног пројекта. 
  
4.1.2.3. Саобраћајнице су предвиђене за двосмерни саобраћај, са тротоарима, за 
пешачки саобраћај (у складу са шематски приказаним попречним профилима на 
графичком прилогу број 3.). 
 
4.1.2.4. Коловозну констукцију саобраћајница димензионисати за тежак саобраћај 
(транспорт теретних возила). 
 
4.1.2.5. Рачунска брзина (V rac) је 50 km/h. 
 
4.1.2.6. Хоризонтална и вертикална сигнализација у подручју се решава израдом 
одговарајућих пројеката, у складу са законским прописима. 
 
4.1.2.7. 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). 
 
4.1.3.  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. 
 
4.1.3.1. Водоснабдевање, одвођење отпадних и  
             кишних вода 
 
4.1.3.1.1. Водовод и канализација мора да се трасирају тако: 
да не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планирану намену 
коришћења земљишта; 
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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. 
 
4.1.3.1.2. Димензионисање водоводних линија одредити на основу хидрауличког 
прорачуна, а узимајући у обзир потребну количину воде за гашење пожара, у 
складу са позитивним законским прописима; уколико се хидрантска мрежа напаја 
водом недовољног притиска (минимално потребни притисак је 2,5 bara) обавезна је 
уградња уређаја за повишење притиска. 
 
4.1.3.1.3. Минимална дубина укопавања цеви водовода је 1,0 m од врха цеви до коте 
терена, а падови према техничким нормативима и прописима, у зависности од 
пречника цеви. 
 
4.1.3.1.4. Противпожарна заштита се обезбеђује изградњом противпожарних 
хидраната на водоводној мрежи; хидранти су пречника Ø80mm а постављају се на 
максималној удаљености од 100 m тако да се евентуални пожар може гасити са 
најмање два хидранта.  
 
4.1.3.1.7. Водовод трасирати једном страном коловоза, супротној од фекалне 
канализације, на одстојању од 1,0 m од ивичњака. 
 
4.1.3.1.8. Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих цеви, 
зграда, дрвореда и других затечених објеката, не сме бити мање од 2,5 m. 
 
4.1.3.1.9. Растојање водоводних цеви од осталих инсталација (гасовод, топловод, 
електроенергетски и телефонски каблови) при укрштању, не сме бити мање од 0,5 
m. 
 
4.1.3.1.10. Тежити да цеви водовода буду изнад канализационих, а испод 
електоенергетских каблова при укрштању. 
 
4.1.3.1.11. Минимално растојање ближе ивице цеви до темеља објекта је 1,5 m. 
 
4.1.3.1.12. 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. 
4.1.3.1.13. Минимална дубина укопавања треба да је таква да омогући прихватање 
отпадних вода из свих објеката који треба да се прикључе на фекалну канализацију. 
 
4.1.3.1.14. 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. 
 
4.1.3.1.15. За кућне прикључке пречника већих од Ø 50 mm обавезни су одвојци са 
затварачима. 
 
4.1.3.1.17. Димензионисање градске атмосферске канализације извршити у складу 
са хидрауличким прорачуном, а на бази специфичног отицаја.  
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4.1.3.1.18. Уколико је површина асфалта зауљана (у оквиру паркинга, платоа и 
слично) обавезно је предвидети изградњу сепаратора уља и масти пре упуштања 
атмосферских вода или вода од прања платоа у атмосферску канализацију. 
 
4.1.3.1.19. Уколико у близини објекта није изграђена градска атмосферска 
канализација, атмосферске, условно чисте воде, се могу упустити у отворене канале 
поред саобраћајница или у затрављене површине у оквиру комплекса. 
 
4.1.3.2. Електроенергетика  
 
4.1.3.2.1. Извођење радова, у планском подручју, се може вршити на основу 
одобрене техничке документације, уз примену важећих прописа и техничких 
препорука Електродистрибуције Србије, као и прибављање локацијске дозволе и 
решења којим се одобрава извођење радова, сагласно члановима 54. и 145. Закона о 
планирању и изградњи («Службени гласник РС», број 72/2009 и 81/2009). 
 
Изградња  TS 10/0.4  kV, кабловског развода  1 kV и  10 kV, укључујући јавну 
расвету, може се вршити без грађевинске дозволе, на основу прибављене 
информације о локацији и решења којим се одобрава извођење радова, сагласно 
"Закону о планирању и изградњи" (Службени гласник РС, бр.72/2009 и 81/2009). 
 
За остале електроенергетске објекте средњег напона прибавља се локацијска 
дозвола, на основу исте, грађевинска дозвола. Потребна решења, односно дозволе, 
издаје надлежни орган локалне самоуправе. 
 
4.1.3.2.2. Подземна електроенергетска мрежа, код паралелног вођења, 
приближавања и укрштања са другим инсталацијама и објектима треба да испуњава 
услов да су обезбеђени минимални потребни размаци и то:  
• 0,4 m од цеви водовода и канализације; 
• 0,5  m од телекомуникационог кабла; 
• 0,6  m од спољне ивице топловода; 
• 0,8  од гасовода у насељу; 
• ако се потребни размаци не могу обезбедити, енергетски кабл се полаже у 
заштитну цев, дужине најмање 2,0 m са обе стране места укрштања  или целом 
дужином код паралелног вођења, при чему најмањи размак не може бити мањи од 
0,3 m. 
 
4.1.3.2.3. Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова изнад или испод 
гасовода, топловода и цеви водовода и канализације. 
 
4.1.3.2.4. Код укрштања енергетског кабла са телекомуникационим каблом, 
енергетски кабл се полаже испод телекомуникационог, а угао укрштања треба да је 
најмање 30°, односно што ближе 90º. 
 
4.1.3.2.5. У односу на темеље и зидове објекта, минимални размак енергетског 
кабла треба да је 1 m, не мање од 0,3 m. 
 
4.1.3.2.6. Електроенергетски каблови се полажу у ров дубине 0,8m; на прелазу 
преко саобраћајнице, кабл се полаже у заштитним цевима или каналима, уз услов 
да исти не служе истовремено и за одвод атмосферске воде. 
 
4.1.3.3. Телекомуникације  
                               
4.1.3.3.1. Пре почетка извођења радова, неопходно је извршити идентификацију и 
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обележавање трасе постојећег, подземног, међумесног, оптичког ТК кабла. Да би се 
спречило угрожавање механичке стабилности, електричне исправности и оптичких 
карактеристика, инвеститор – извођач радова је дужан да предузме све потребне и 
одговарајуће мере предострожности и да све грађевинске радове, у непосредној 
близини предметног кабла изводи искључиво ручним путем, без употребе 
механизације.  
 
4.1.3.3.2. Сви телекомуникациони каблови се полажу са дубином укопавања min. 80 
cm, преко слоја песка. 
 
4.1.3.3.3. Кабл типа ТК 59 GM се полаже у зеленим површинама, директно у земљу, 
преко слоја песка d=20 cm, заштићује GAL штитницима и обележава позор траком 
а испод бетонских и асфалтираних површина у PVC цевима Ø110 mm, на 
минималној дубини укопавања d= 80 cm. 
 
4.1.3.3.4. Приликом полагања телекомуникационих каблова, неопходно је, у свему 
се придржавати важећих техничких прописа ЗЈПТТ око паралелног вођења и 
укрштања са другим инфраструктурним објектима, као и других прописа који 
регулишу ову материју. 
 
 

4.1.3.4. Гасификација  
 
4.1.3.4.1. 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.  
 
4.1.3.4.2. 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.  
 
4.1.3.4.3. 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 
контролу и мерење трошења гаса сваког појединог потрошача. 
 
4.1.3.4.4. По правилу гасовод полагати у оквиру регулационих зона саобраћајница и 
слободним зеленим површинама и тротоарима. 
 
4.1.3.4.5. 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. 
 
4.1.3.4.6. 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. 
 
4.1.3.4.7. Дистрибутивни гасовод полагати испод земље без обзира на његову 
намену и притисак. 
 
4.1.3.4.8. У подручју где може да дође до померања тла које би угрозило безбедност 
гасовода применити прописане мере заштите. 
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4.1.3.4.9. 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. 
 
4.1.3.4.10. 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. 
 
4.1.3.4.11. 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. 
 
4.1.3.4.12. Минимална дубина укопавања при укрштању дистрибутивних гасовода 
са путевима и улицама износи 1,0 m. 
 
4.1.3.4.13. Минимална светла растојања гасовода од других инсталација износе:  
1. при паралелном вођењу 40 cm 
2. при укрштању 20 cm 
3. поред темеља зграда и објеката 1,0 m. 
 
4.1.3.4.14. При укрштању дистрибутивних гасовода са саобраћајницама, 
водотоковима и каналима, угао укрштања осе препреке и осе гасовода мора бити од 
60° до 90°. 
 
4.1.3.4.15. За снижење притиска и мерење потрошње гаса монтирају се на фасади 
објекта метални орман са мернорегулационим сетом, са главним запорним цевним 
затварачем, регулатором притиска и мерачом протока гаса. 
 
4.1.3.4.16. За домаћинства излазни притисак за потрошача је 0,025 бара што је и 
излазни притисак из регулационог сета. 
 
4.1.3.4.17. 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. 
 
4.1.3.4.18. Спајање елемената гасовода врши се сучеоним заваривањем, 
електроотпорним заваривањем, полухузионо заваривање. 
 
4.1.3.4.19. Пре затрпавања цеви извршити испитивање на непропустивост и 
чврстоћу у складу са техничким прописима. 
 
4.1.3.4.20. На дубини од 30 см у рову изнад цеви, поставити упозоравајућу траку са 
натписом «ГАС» жуте боје. 
 
4.1.3.4.21. Трасу гасовода обележити видно надземним укопавањем бетонских 
стубова са натписом на месинганој плочи ГАСОВОД на растојањима од 50 м од 
заштитног појаса. 
 
4.1.3.4.22. Положај секционог вентила обележити са натписом ГАС и бројем цевног 
индентичног броју из техничке документације затварача са поклопцем и уређајем за 
закључавање. 
 
4.1.3.4.23. Пре затрпавања гасовода извршити геодетско снимање по (х,у,z) оси.  
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4.1.3.4.24. Један примерак геодетског елабората мора да се достави надлежној 
јединици геодетске службе и ЈП Србијагаса, Организационој јединици Београд.  
 
4.1.3.4.25. 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. 
 
4.1.3.4.26. 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.  
 
4.1.3.4.27. 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  
• Правилника о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације 
(«Службени лист СРЈ», број 20/92). 
 
4.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ 
       ЗЕМЉИШТУ ОСТАЛИХ НАМЕНА 
 
4.2.1. Правила за формирање грађевинских парцела осталих намена 
 
4.2.1.1. На осталом грађевинском земљишту, Пројектом парцелације или 
препарцелације (чији је саставни део Пројекат геодетског обележавања) се може 
вршити формирање грађевинских парцела, поступцима  деобе или спајања  
постојећих катастарских парцела, ради испуњења услова за примену правила 
грађења из овог ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ.  
 
4.2.1.2. Грађевинска парцела мора да има облик и површину који омогућавају 
изградњу објеката у складу са решењима из ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ и 
техничким прописима.  
 
4.2.1.3. Елементи грађевинске парцеле су: регулациона линија према јавној 
саобраћајници, границе грађевинске парцеле према суседним парцелама и 
преломне тачке парцеле утврђене аналитичко – геодетским елементима. 
 
4.2.1.4. Грађевинска парцела мора имати излаз на јавну саобраћајницу, односно 
трајно обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу.  
 
4.2.1.5. Најмања дозвољена величина нове грађевинске парцеле износи 0,20 ha а 
најмања ширина фронта је 20 m. 
 
4.2.2. Правила грађења за привређивање – радну зону 
 
4.2.2.1.  Намена: зона привређивања – радна зона, за лоцирање погона за 
производњу чистих технологија, у комбинацији пословних, производних и 
складишних делатности. 
 
4.2.2.2. Пратеће намене на грађевинској парцели: интерне саобраћајне и паркинг 
површине, инфраструктурни објекти и слично.  
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4.2.2.3. Заштитни појас аутопута: у заштитном појасу аутопута, који износи 40,0 m 
од регулационе линије аутопута, није дозвољена изградња објеката високоградње. 
Изградња интерних приступних саобраћајница и паркинга у оквиру комплекса је 
дозвољена, али не ближе од 20,0 m од регулационе линије аутопута, у складу са 
Условима број 344 – 05 – 1706/04 од 25.01.2005. године, који су саставни део 
донетог ПДР – а «Слободна зона Лапово», који обухвата простор поред аутопута, 
јужно од овог Плана детаљне регулације. 
 
4.2.2.4. Тип изграђености: слободностојећи објекти на парцели, односно објекат не 
додирује ни једну линију грађевинске парцеле.  
 
4.2.2.5. Индекс изграђености: до 0,5 
 
4.2.2.6. Степен заузетости земљишта: максимално 70% од укупне површине 
грађевинске парцеле, заједно са објектима, платоима, саобраћајницама и паркинг 
простором. 
 
4.2.2.7. Спратност и висина објеката:  
1. за производни и складишни део П+0 (приземље са технолошки потребном 
висином);  
2. за административни део – до П+1+Пк; 
3. изградња подрумских и сутеренских просторија је дозвољена ако не постоје 
сметње геотехничке и хидротехничке природе. 
 
4.2.2.8. Слободне – зелене површине: минимално 30% од укупне површине 
грађевинске парцеле, по реализацији свих планираних објеката на парцели. 
 
4.2.2.9. Међусобна удаљеност објеката на парцели и растојање од граница суседних 
парцела: објекте поставити на парцели у складу са противпожарним прописима, 
тако да буду минимално удаљени од граница суседних парцела 5,0 m, а између два 
суседна објекта на истој грађевинској парцели растојање износи ½ висине вишег 
објекта, али не мање од 5,0 m. 
  
4.2.2.10. 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. 
 
4.2.2.11. Саобраћајни приступ грађевинској парцели: са јавне саобраћајнице. 
 
4.2.2.12. Паркирање путничких и теретних моторних возила: у оквиру 
грађевинске парцеле, према критеријуму оријентационо једно паркинг место 
на четворо запослених. 
 
4.2.2.13. Ограђивање комплекса: Дозвољено је ограђивање парцеле тако да 
ограда, стубови ограде, подзид и капија буду у оквиру грађевинске парцеле, 
са максималном висином ограде од 2,20 m.  
 
4.2.2.14. Нивелациони услови:  Нивелационо решење ускладити са постојећом 
ситуацијом на лицу места, с тим да сви радови (косине, шкарпе) мора да буду 
искључиво у оквиру грађевинске парцеле, без угрожавања суседних парцела; 
забрањено је површинске воде усмеравати на суседне, околне парцеле. 
 
4.2.2.15. Озелењавање комплекса: 1) уређење зелених површина решити у складу са 
саобраћајним и архитектонско – грађевинским решењем, као и са трасама 
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подземних инсталација; 2) пре почетка извођења радова треба склонити хумусни 
слој, сачувати га и након завршетка радова искористити за санацију локације; 3) 
обавезно је постављање хидрантске мреже у комплексу за  одржавање  зелених 
површина, а нивелационим решењем омогућити правилно отицање атмосферских 
вода ка сливницима; 4) треба садити саднице аутохтоних врста, формирати 
травњаке а за пејзажно уређење комплекса применити слободни, непарковски стил; 
5) обавезна је израда пројекта озелењавања у коме ће се прецизирати врсте и 
количине дендролошког материјала. 
 
4.2.2.16. 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. 
 
4.2.2.17. Број објеката на грађевинској парцели није ограничен, под условом: 
4. да су испоштовани максимални индекс и степен изграђености земљишта; 
5. да су испоштовани услови међусобне удаљености објеката на парцели, тако да 
се обезбеде услови противпожарне заштите. 
 
4.2.2.18. При пројектовању и изградњи, обавезно је поштовање и примена свих 
техничких прописа и норматива, који важе за конкретан објекат.  
 
4.2.2.19. Инфраструктурни објекти:  водоснабдевање, одвођење отпадних вода, 
електроенергетика, ТТ инсталације и гасификација, у складу са правилима из 
поглавља 3.2.2. - Комунална инфраструктура и 4.1.3. - Правила грађења за 
комуналну инфраструктуру. 
 
4.2.2.20. Евакуација отпада: у оквиру комплекса одржавати максимални ниво 
комуналне хигијене, за уклањање комуналног отпада обезбедити на локацији 
простор за постављање судова за смеће – контејнера, који ће празнити надлежно 
комунално предузеће а начин уклањања отпадних материја из процеса производње 
ће се дефинисати у студији о процени утицаја на животну средину. 
  
4.2.2.21. Заштита водотока: Забрањено је у реципијенте испуштати било које 
отпадне воде осим условно чистих атмосферских вода које по Уредби о 
категоризацији одговарају II  класи вода.  
 
4.2.2.22. Енергенти који ће се користити за загревање објеката и у процесу 
производње мора да задовоље еколошке прописе и стандарде у погледу заштите 
животне средине.  
 
4.2.2.23. Дозвољена је фазна реализација комплекса, при чему је обавезно у првој 
фази реализације обезбедити адекватну комуналну опремљеност.  
 
4.2.2.24. Обавезна је изградња двонаменских склоништа у складу са важећим 
техничким нормативима за склоништа («Службени војни лист», број 13/98) и 
Одлуком штаба цивилне заштите општине Лапово о утврђивању степена 
угрожености територије.  
 
4.2.2.25. За сваки новопланирани објекат, у фази пројектовања урадити детаљна 
геолошка истраживања терена, која ће дефинисати дубину и начин фундирања 
објеката. 
 
4.2.2.26. Обавезан је поступак процене утицаја на животну средину, израда Студије 
о процени утицаја на животну средину и имплементација мера прописаних 
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Студијом о процени утицаја, за објекте привређивања (са пратећим садржајима) у 
радној зони.  
 
4.2.2.27. Обавеза инвеститора је да обезбеди археолошки надзор у току извођења 
земљаних радова.  
 
5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 
 
 
 
5.1. Садржај графичког дела 
           
Саставни део ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ је свеска 2. – графички део, која се 
састоји од следећих графичких приказа: 
• Катастарско – топографски план са границом  
плана детаљне регулације............................................................1:1.000 
• План намене површина са границом површина   
јавних намена.................................................................................1:1.000 
• План саобраћајница са регулационим и  
нивелационим решењима.............................................................1:1.000 
• План парцелације са елементима за обележавање  
површина јавне намене ................................................................1:1.000 
• Правила грађења и регулације ....................................................1:1.000 
• Планирани систем мрежа и објеката комуналне  
           инфраструктуре..............................................................................1:1.000 
 
5.2. Садржај документационог дела 
Саставни део ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ је свеска 3. - документациони део, која 
садржи:  
1. Концепт плана детаљне регулације (текстуални део, графички део, 
захтеви поднети надлежним институцијама, услови, сагласности и мишљења 
надлежних институција) 
2. Оверен катастарско топографски план  
3. Документација Општинске управе о току израде Плана  
детаљне регулације 
4. Образложење плана 
5. Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину.   
 
5.3. Смернице за примену и спровођење Плана детаљне регулације  
Овај ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  представља основ за издавање Информације о 
локацији, Локацијске дозволе, Пројекта препарцелације и парцелације у циљу 
формирања грађевинске парцеле и Пројекта исправке граница суседних парцела,  у 
складу са одредбама Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», број 
72/2009 и 81/2009). 
 
Обавезан је поступак процене утицаја на животну средину, израда Студије о 
процени утицаја на животну средину и имплементација мера прописаних Студијом 
о процени утицаја, за објекте привређивања (са пратећим садржајима) у радној 
зони.  
5.4. Остало  
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 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 
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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». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-66/10-I-04                                                 

                                                                   ПРЕДСЕДНИК                                                           
                                                                                  Небојша Милетић,с.р. 
 
 
 

ECOlogica URBO Крагујевац 
 
Предузеће за планирање, пројектовање и екологију 
 
Ул. Саве Ковачевића 3/1 
34000 Крагујевац 

tel: +381 (0) 34 337 199 
fax: +381 (0) 34 337 237 
e-mail: ecourbo@gmail.com  
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Матични број: 
ПИБ:  

20222816 
104733275 

Претежна делатност:  74201 
Текући рачун:  220-64888-
10 
Pro Credit Banka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
„РАДНА ЗОНА 2 - ДРУГА ФАЗА” У ЛАПОВУ 

 

(ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                         Крагујевац, март 2010. године 
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Уводне напомене 

 

1 

 
 
Закон о стратешкој процени утицаја („Сл. гласник РС” бр. 135/04) на животну средину уређује  
услове,  начин  и  поступак  вршења  процене  утицаја  одређених  планова  и  програма  на  животну  средину  у  
области:  просторног  и  урбанистичког  планирања  или  коришћења  земљишта,  пољопривреде,  шумарства,  
рибарства,  ловства,  енергетике,  индустрије,  саобраћаја,  управљања  отпадом,  управљања  водама,  
телекомуникација, туризма, очувања природних станишта и дивље флоре и фауне, којима се успоставља оквир  
за одобравање будућих развојних пројеката за које је предвиђена израда процене утицаја (пројекта) на животну  
средину. 
Примена  Закона  о  Стратешкој  процени  утицаја представља  усклађивање  националне  легислативе  са  
европском Директивом 2001/42/ЕC о „процени утицаја одређених планова и програма на животну средину”. Циљ  
ове директиве је да обезбеди висок степен заштите животне средине и да допринесе интеграцији захтева за  
заштитом животне средине при изради и усвајању  планова и програма  у  циљу  промоције одрживог развоја.  
Еколошка   процена   је   важан   инструмент   за   интеграцију   захтева   за   заштитом   животне   средине   при   
изради   и  
усвајању одређених планова и програма за које се установи да имају значајан утицај на животну 
средину. 

Примена поступка стратешке процене треба има следеће циљеве: 

• да обезбеди процену утицаја предложених стратешких одлука на елементе животне 

средине, 
• да  обезбеди  процењивање  кумулативних,  синергетских,  индиректних,  глобалних  и  других  
утицаја  
предложене стратешке одлуке, што не може бити обезбеђено само применом процене утицаја пројеката  
на животну средину, 
• да  обезбеди  учешће  јавности  у  поступку  израде  процене,  у  складу  са  међународним  и  
европским  
захтевима, као и процењивање прекограничних утицаја, 
• да  омогући  дефинисање  различитих  мера  којима  се  врши  спречавање,  смањење  или  
отклањање  
негативних утицаја на животну средину у раним фазама процеса одлучивања. 
Стратешка процена утицаја на животну средину је средство којим се обезбеђује одговарајућа заштита  
животне   средине   у   току   припреме   докумената   којима   се   усмерава   и   планира   развој   –  планова,   
програма   и  
стратегија. Стратешка процена као комплексан и целовит поступак треба да обезбеди обавезно сагледавање  
развојних докумената са аспекта заштите и да предложи решења и мере којима ће заштита животне средине  
бити остварена на оптималан и рационалан начин. 

Циљеви, задаци и значај Стратешке процене утицаја су: 

• избор   најбоље   понуђене   варијанте   подручја   у   захвату   Плана   детаљне   регулације   

засноване   на  
одрживим и еколошки прихватљивим основама,  
• валоризација, заштита и одрживо коришћење природних ресурса, 
• анализа   утицаја   локалног   -   микролокацијског   и   шире   просторног   карактера,   
непосредног   и   ширег  
окружења, 
• еколошка   валоризација   подручја   Плана   у   циљу   предлагања   обавезујућих   смерница   за   
нижи  
хијерархијски ниво, 
• анализа   узрока   еколошких   проблема   на   извору   догађања   у   постојећем   стању   и   
могућих   еколошких  
конфликата у простору (локално и шире просторно посматрано), 
• спречавање трошкова санације могућих последица, као превенција у фази планирања 
за даљи развој, 
• утврђивање   и   успостављање   услова   за   израду   процене   утицаја   (ЕИА)  уз   претходну   
идентификацију  
могућих проблема у простору. 
Уговором  бр.   350-2-123/07   од   21.12.2007.   године   Наручилац  Стратешке   процене   ЈП   „Нови  
Век”  Лапово,  поверио  је  израду  Стратешке  процене  утицаја   (Извештаја   о стратешкој  процени)  
на  животну  
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средину   Плана  детаљне  регулације  „Радна зона  2  -  друга фаза”  у  Лапову,  Предузећу  ECOlogica  
URBO  из  
Крагујевца, ул. Саве Ковачевића 3/1.   
На основу свега напред наведеног, може се закључити да је циљ израде Стратешке процене утицаја  
Плана детаљне регулације да се на основу: 

• предложеног и усвојеног захвата Плана, 
• основне намене и планиране концепције, 
• постојећег стања животне средине у зони и окружењу,  
• расположивих подлога и 
• досадашњих знања, 

процени   испуњеност   услова   за   предметни   захват   Плана   и   реализацију   планираних   

садржаја,   предложе   и  
пропишу обавезујуће смернице и мере за заштиту животне средине, како би се евентуални негативни 
утицаји  
превенирали, спречили, отклонили и минимизирали, поставиле мере заштите и мониторинга животне 
средине, у  
складу са Законским прописима. 
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2 

 

Стратешка процена  утицаја на  животну средину (Strategic Environmental Assessment) има задатак 

да  
приликом   доношења   одлука   о   простору   обезбеди   утицај   еколошких   фактора.   Процена   утицаја   
стратешког  
карактера   Плана  детаљне   регулације   „  Радна   зона   2   -   друга   фаза”   у   Лапову  је   процес   који   ће   
јавности   и  
локалној самоуправи обезбедити:  

• приказ утицаја планираних намена, зона, објеката, функција, садржаја и планираних активности 

на  
стање и вредности  животне средине, 
• имплементацију обавезујућих смерница у План и  
• примену смерница и мера заштите у поступку имплементације Плана. 
За   вредновање   простора   са   свих   аспеката,   предлог   могућих   варијантних   решења   и   избор   најбоље  
понуђеног   решења   за   План   и   поступак   процене   утицаја,   као   доступна   документација   коришћен   је   
Концепт  
Плана. 

Поступак процене могућих стратешких утицаја и израда Стратешке процене утицаја Плана на животну  
средину заснован је на: 

• начелу   одрживог   развоја  -   разматрањем   и   укључивањем   битних   аспеката   животне   средине   

у  
припрему   и   усвајање   одређених   планова   и   програма   и   утврђивањем   услова   за   очување   природних  
ресурса   и   добара,   предела,   биолошке   разноврсности,   односно   рационалним   коришћењем   природних  
ресурса доприноси се циљевима одрживог развоја; 
• начелу интегралности - политика заштите животне средине која се реализује доношењем 
планова и  
програма заснива се на укључивању услова заштите животне средине, односно очувања и одрживог  
коришћења биолошке разноврсности у одговарајуће секторске и међусекторске програме и планове; 
• начелу предострожности - свака активност мора бити спроведена на начин да се спрече 
или смање  
негативни утицаји одређених планова и програма на животну средину пре њиховог усвајања 
обезбеди  
рационално   коришћење   природних   ресурса   и   сведе   на   минимум   ризик   по   здравље   
људи,   животну  
средину и материјална добра; 
• начелу хијерархије и координације  - процена утицаја планова и програма врши се на 
различитим  
хијерархијским нивоима на којима се доносе планови и програми. У поступку стратешке процене 
утицаја  
обезбеђује   се   узајамна   координација   надлежних   и   заинтересованих   органа   у   поступку   
давања  
сагласности на стратешку процену, кроз консултације, обавештавања и давања мишљења на план 
или  
програм; 
• начелу јавности  - у циљу информисања јавности о одређеним плановима и програмима и њиховом  
могућем утицају на животну средину, као и у циљу обезбеђења пуне отворености поступка припреме 
и  
доношења или усвајања планова и програма, јавност мора, пре доношења било какве одлуке, као и  
после   усвајања   плана   и   програма,   имати   приступ   информацијама   које   се   односе   на   те   
планове   и  
програме или њихове измене. 
Стратешка   процена   утицаја   истовремено   представља   Извештај   о   Стратешкој   процени   
утицаја   Плана  
детаљне регулације на животну средину, у фази Концепта Плана.  
 

1.1. Законска регулатива и правна заснованост израде Стратешке процене  
утицаја на животну средину  
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За израду Стратешке процене утицаја Плана на животну средину и Извештаја о Стратешкој процени  
утицаја   Плана,   вредновање   простора   са   аспекта   еколошке   одрживости   и   
прихватљивости,   избор   најбоље  
понуђеног   решења   и   предлагање   смерница   за   ниже   хијерархијске   нивое,   коришћена   је   
следећа   законска  
регулатива:  

- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС” бр. 135/04, 36/09 и 72/09); 
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 
135/04); 
- Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 36/09); 
- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09);  
- Закон о заштити природе („Сл. гласник РС” бр. 36/09); 
- Закон о културним добрима („Сл. гласник РС” бр. 71/94); 
- Закон о водама („Сл. гласник РС” бр. 46/91, 53/93, 48/94 и 54/96); 
- Закон о шумама („Сл. гласник РС” бр. 101/2005); 
- Закон о јавним путевима („Сл. гласник РС” бр. 101/05); 
- Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС” бр. 36/09); 
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС” бр. 36/09); 
- Закон о заштити ваздуха („Сл.гласник РС” бр. 36/09); 
 

Стратешка процена на животну средину Плана детаљне регулације „Радна зона 2 - друга  
фаза” у Лапову 
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- Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС” бр. 36/09); 

 

3 

- Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС” бр. 37/88, 37/89, 53/93, 67/93, 92/93 и 
48/94); 
- Закон о заштити од јонизујућег зрачења и о нукеарној сигурности („Сл.гласник РС” 
бр. 36/09); 
- Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл.гласник РС” бр. 36/09); 
- Правилник о техничким нормативима за хидратантску мрежу за гашење пожара („Сл. 
лист СФРЈ” бр.  
30/91); 
- Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ” бр. 42/98); 
- Правилник о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС” бр. 31/82); 
- Правилник  о  начину  одређивања  и  одржавања  зона  санитарне  заштите  изворишта  
водоснабдевања  
(„Сл. гласник СРС” бр. 92/08); 
- Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и 
методама за њихово  
испитивање („Сл. гласник РС” бр. 23/94); 
- Правилник  о  граничним  вредностима,  методама  мерења  имисије,  критеријумима  за  
успостављање  
мерних места, евиденцији података („Сл. гласник РС” бр. 54/92, 30/99 и 13/2006); 
- Правилник  о  граничним  вредностима  емисије,  начину  и  роковима  мерења  и  евиденцији  
података  
(„Сл. гласник РС” бр. 30/97); 
- Правилник  о  методологији  за  процену  опасности  од  хемијског  удеса  и  од  загађивања  
животне  
средине, мерама припреме и мерама за отклањање последица („Сл. гласник РС” бр. 60/94 и 63/94); 
- Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Сл. гласник РС” бр. 
54/92); 
- Правилник  о  условима  и  начину  разврставања,  паковања  и  чувања  секундарних  сировина  
(„Сл.  
гласник РС” бр. 55/01);  
- Правилник о начину поступања са отпацима који имају својство опасних материја („Сл. гласник 
РС”  
бр. 12/95); 
- Уредба о категоризацији водотокова („Сл. гл. СРС” бр. 5/68); 
- Уредба о класификацији вода („Сл. гл. СРС” бр. 5/68); 
- Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 
које  
се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 114/08); 

1.2. Методологија Стратешке процене  
утицаја Плана на животну средину  
 
 
Законом о Стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 135/04) дефинисан је  
основни методолошки приступ и генерални садржај Стратешке процене утицаја на животну средину. 

За поступак процене утицаја и израду Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације „Радна  
зона 2 - друга фаза” у Лапову на животну средину, коришћена је методологија процене животне средине „Rapid  
Urban   Environmental   Assessment”   са   елементима   еколошког   вредновања   за   урбани   развој   „Mev   Urban  
Environmental Assessment” модел: 

• прикупљање   информација   и   података   о   простору,   заштићеним   природним   и   културним   

добрима,  
„осетљивости  и  повредивости”  зона,   локација,  објеката  и   медијума,   евидентираним  и   потенцијалним  
утицајима и изворима угрожавања, деградације и загађивања и укупном стању животне средине, 
• успостављање  основне  анализе  и  нултог  стања,  као  услова  и  полазне  основе  за  анализу  и  
процену  
могућих значајних утицаја и промена у простору, 
• вредновање  стања  према  могућим  и  процењеним  утицајима  са  предлогом  могућих  
алтернатива  и  
варијантних решења, 
• синтеза и компарација са вредновањем и поређењем могућих варијанти и алтернатива, 
• интеграција, презентација и имплементација најбоље понуђеног решења са аспекта заштите 
природних  
вредности и животне средине. 
Примењена   методологија   заснована   је   на   вредновању   животне   средине   у   границама   захвата   Плана,  
непосредном окружењу и широј просторној целини („Mev Urban Environmental Assessment”).  

Ток процене стања животне средине за подручје Плана, представљен је проценом постојећег статуса,  
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стања и вредности животне средине у анализираним границама и широј просторној целини, на основу чега је  
дата   еколошка   матрица   са   смерницама   за   микропланирање   -   реализацију   планираних   намена,   
објеката   и  
садржаја просторно-еколошких целина, односно простора у границама Плана. 

На   основу   планираних   решења   извршена   је   еколошка   валоризација   подручја   Плана,   дефинисане   су  
еколошке   смернице   за   израду,   спровођење   и   имплементацију   Плана,   односно   за   утврђивање   
еколошке  
валоризације просторне целине на одрживи и еколошки прихватљив начин. Методолошки, основ за вредновање  
индикатора животне средине су критеријуми и представљају кључне елементе управљања животном 
средином. 

Критеријуми за одређивање могућих карактеристика значајних утицаја, појединачних и синергичних,  
као   и   њихових   потенцијалних   последица   по   природне   вредности   и   животну   средину,   формирани   су   
и  
успостављени   на   основу   доступне   информационе   основе,   увида   на   терену,   (идентификације   и   
опсервације),  
увида у постојећу документацију (просторно-планску, урбанистичку, студијску и пројектну). 

Полазни критеријуми за одређивање могућих карактеристика утицаја су: 
 
 
Стратешка процена на животну средину Плана детаљне регулације „Радна зона 2 - друга  
фаза” у Лапову 
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• значај Плана за заштиту, презентацију и одрживо коришћење простора, природних 

вредности, ресурса и  
животне средине,   
• карактеристике и значај Плана са аспекта одрживог развоја подручја, 
• значај  и  карактеристике  Плана  са  аспекта  могућих  утицаја  на  природна  добра,  предеоно-
пејзажне  
вредности,  природне  ресурсе  и  вредности  животне  средине  (ваздух,  воде,  земљиште,  климатске  и  
микроклиматске карактеристике, биљни и животињски свет, станишта и биодиверзитет), 
• значај и карактеристике Плана са аспекта могућих утицаја на становништво, инфраструктурне 
системе и  
остале створене вредности, 
• карактеристике Плана са аспекта степена и нивоа условљености, ограничења и утицаја из Плана 
вишег  
реда и услова надлежних органа, институција и предузећа. 
Битни   критеријуми   за   вредновање   утицаја   еколошких   целина,   зона   и   локација   и   карактеристика  
природних   вредности   и   животне   средине   су   величина   и   значај   утицаја   стратешког   и   локалног   
карактера.  
Стратешка процена утицаја и Извештај о Стратешкој процени утицаја Плана, ради се на основу: 

• утврђених граница Плана детаљне регулације, 
• важеће просторно-планске и урбанистичке документације, 
• расположивих података и процењеног стања животне средине, 
• процене могућих утицаја планираних намена и решења на вредности и стање животне 
средине. 

За процену ризика по стање осетљивих и повредивих објеката и медијума животне средине и здравље  
становништва,   коришћене   су   и   методе   дате   у   препорукама   и   упутствима   Светске   здравствене   
организације  
(WHO). 

Стратешка   процена   утицаја   се   ради   као  јединствен   документ   у   фази   усвојеног   Програма   за   План   и  
Нацрта   плана  за   вредновање   могућих   варијантних   решења   и   избор   најбоље   понуђене   варијанте   са   
аспекта  
заштите   природних   и   културних   добара,   природних   и   предеоно-пејзажних   вредности,   квалитета   
животне  
средине и здравља становништва. 
 
 
1.3. Извори података о стању у простору, стању животне средине, коришћена  
просторно-планска, урбанистичка и друга доступна документација  
 

За   поступак   процене   утицаја,   израду   Стратешке   процене   утицаја   (Извештаја   о   Стратешкој   процени  
утицаја) коришћена је документација, подаци и информације из следећих извора: 

• Просторно-планска и урбанистичка документација: 

• Просторни план Републике Србије („Сл. гласник РС” бр. 13/96), 
• Генерални план Лапово 2020, („Сл. гласник општине Лапово” бр. 7/2009) 
• Просторни Планинфраструктутрног коридора аутопута Е-75, деоница Београд-Ниш („Сл. 
гласник  
РС” бр. 69/2003) 
• Концепт плана детаљне регулације „радна зона 2 - друга фаза” у Лапову. 

• Услови надлежних институција, органа и организација : 

• Услови заштите природе и животне средине, Завод за заштиту природе Србије, бр. 03-

3027/2 од  
14.01.2008. године, 
• Услови Завод за заштиту споменика културе бр. 62/1 од 19.01.2010. године, 
• Обавештење, Министарство одбране, Управа за инфраструктуру, инт. бр. 4472/3 од 
21.12.2007.  
године, 
• Услови,   Министарство   одбране,   Управа   за   инфраструктуру,   инт.   бр.   4472/3   од   
21.12.2007.  
године, 
• Обавештење, Одељење за заштиту и спасавање у Крагујевцу, Сектор за заштиту и 
спасавање,  
Министарство унутрашњих послова, 06/12 бр. 217-1/07-2585 од 10.12.2007. године, 
• Услови, ЈКСП „Морава” Лапово, бр. 350-31/07-02 од 04.12.2007. године, 
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• Електроенергетска сагласност на локацију, ЕД „Електрошумадија” Крагујевац, бр. 1-3-
15347 од  
19.12.2007. године, 
• Сагласност, бр. 010 од 14.01.2008., „Телеком Србија” ИЈ Крагујевац, 
• Услови,   бр.   015/08-60550/2007   од   24.12.2007.,   „Телеком   Србија”   Извршна   
дирекција   регије  
Београд. 
• „Геотехничке   подлоге   за   потребе   израде   Плана   детаљне   регулације   радне   
зоне   2   у   Лапову”,  
„Геоинжењеринг” д.о.о. Ниш. 

• Подаци добијени опсервацијом на терену. 

• Подаци из постојећих Анализа утицаја на животну средину појединачних Пројеката. 
 
 
 
 
 
Стратешка процена на животну средину Плана детаљне регулације „Радна зона 2 - друга  
фаза” у Лапову 
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2.0. Полазне основе Стратешке процене утицаја Плана  
детаљне регулације на животну средину 
 
 
Као основ и полаз за израду Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације „Радна зона 2 -  
друга фаза” у Лапову на животну средину коришћена је следећа документација и подаци: 

• Концепт Плана детаљне регулације „Радна зона 2 - друга фаза” у Лапову; 

• Процена еколошко-просторних и економских услова за одрживи развој;  

• Еколошка валоризација подручја Плана и функционално-еколошки зонинг; 

• Макролокацијско-просторно,   зонско,   локацијско-микролокацијско   вредновање   

простора   за  
обухват   Плана,   анализа   фактора   ограничења,   степена,   врсте,   интензитета   и   вероватноће  
могућих утицаја у границама Плана и окружењу. 
 

2.1. Повод и предмет Стратешке процене утицаја 
 

Аспект   заштите   животне   средине,   принципи   одрживог   развоја   и   начела   Стратешке   процене   утицаја  
прописани су Законом о стратешкој процени утицаја („Сл. гласник РС” бр. 135/04) и   Законом о планирању и  
изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09) и представљају обавезни и саставни део урбанистичког плана. 

Процес   процене   потенцијалних   утицаја   стратешког   карактера   Плана   на   животну   средину,   природне  
вредности   и   културна   добра,   становништво,   изворишта   водоснабдевања,   спроводи   се   у   Стратешкој   
процени  
утицаја   Плана   на   животну   средину   и   представља   инструмент   контроле   у   поступку   и   процесу   
израде   и  
имплементације Плана. Смернице и мере заштите животне средине из Извештаја о стратешкој процени утицаја  
Плана на животну средину, представљају саставни део Плана. 

Предмет Стратешке процене утицаја представљају планови, програми и основе из области просторног и  
урбанистичког планирања у областима којима се успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката  
одређених   прописима   којима   се   уређује   процена   утицаја   на   животну   средину   (члан   5.   Закона   о  
стратешкој  
процени утицаја, „Сл. гласник РС” бр. 135/04). 

Узимајући у обзир обухват Плана, просторно-положајне карактеристике, постојеће стање у простору и  
планирану намену простора, потпуно је оправдан захтев за проценом могућих утицаја стратешког карактера,  
израду Стратешке процене и Извештаја о Стратешкој процени утицаја Плана на животну средину. 

Предмет Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације „  Радна зона 2 -  

друга фаза”  у Лапову  је процена ефеката које могу имати планом предвиђене намене, објекти, функције и  
садржаји   као   и   активности   у   простору   и   импликација   њихових   негативних   утицаја   на   животну   
средину.  
Стратешком проценом утицаја разматраће се:  

• постојеће стање животне средине и стање у простору, 
• постојећи начин коришћења и презентације подручја и његових вредности, 
• могуће варијанте планирања, изградње и уређења подручја Плана, 
• заштита, унапређење, одрживо коришћење ресурса и управљање природним 
вредностима, 
• разматрање приоритетних и дугорочних мера у функцији заштите и развоја подручја 
Плана. 

Предмет  Стратешке  процене  утицаја  и  Извештаја  о  Стратешкој  процени  утицаја  Плана   детаљне  
регулације „ Радна зона 2 - друга фаза” у Лапову је валоризација простора за одрживи развој подручја Плана,  
односно  реализација  планираних  намена,  еколошких  целина  и  зона  уз  поштовање  смерница  и  мера  
заштите  
природних ресурса и вредности, животне средине и здравља становништва општине Лапово. 
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Стратешка процена на животну средину Плана детаљне регулације „Радна зона 2 - друга  
фаза” у Лапову 
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2.2. Подручје Стратешке процене утицаја 

 

6 

 

Подручје   процене   могућих   утицаја   стратешког   карактера   је   подручје   дефинисано   

границама   Плана  
детаљне регулације потес „Радна зона 2 - друга фаза”  у Лапову  . Подручје Просторног плана 
представља и  
подручје могућих утицаја на залеђе, односно на зоне у непосредном и ширем окружењу. 

Границом Плана детаљне регулације „ Радна зона 2 - друга фаза” у Лапову обухваћена је површина 

од  
22.38 ha, која је ограничена: 

• са северне стране , улицом Краља Александра Обреновића, 
• са источне стране, коридором аутопута Е-75, 
• са јужне стране , подручјем Плана детаљне регулације „Радна зона 2 - индустријска 
зона” („Сл. Гласник  
општине Лапово” бр. 2/2008), односно неизграђеним грађевинским земљиштем, намењеним за развој  
индустријских капацитета, 
• са западне стране, деоницом канала - старим коритом реке Лепенице. 
 
 
2.3. Разлог израде Стратешке процене  
утицаја на животну средину 
 
 
Идентификација   проблема   који   могу   настати   реализацијом   и   имплементацијом   Плана   
детаљне  
регулације,   као   и   предлог   смерница   и   мера   за   спречавање   и   ограничавање   
очекиваних   и   потенцијалних  
еколошких   конфликата   у   простору   и   негативних   утицаја   на   животну   средину   
представља   разлог   израде  
Извештаја о стратешкој процени. 

Обзиром на карактеристике предметног подручја, на Планом предвиђене активности и интервенције 

у  
простору, неопходна је процена могућих утицаја стратешког карактера и смањење негативних 
ефеката Плана на  
животну средину и здравље становништва. 
 

2.4. Плански основ Стратешке процене утицаја 
 

Плански   основ   за   израду   Стратешке   процене   утицаја   на   животну   средину  Плана   детаљне  
регулације потес „Радна зона 2 - друга фаза” у Лапову: 

• Просторни план Републике Србије („Сл. гласник РС” бр. 13/96), 
• Генерални план Лапово 2020, („Сл. гласник општине Лапово” бр. 7/2009), 
• Просторни Планинфраструктутрног коридора аутопута Е-75, деоница Београд-Ниш („Сл. 
гласник РС” бр.  
69/2003), 
• Концепт плана детаљне регулације „радна зона 2 - друга фаза” у Лапову. 
 
 
2.5. Правни основ Стратешке процене утицаја  
 
 
Правни основ за израду Плана детаљне регулације: 

• Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09); 

• Правилник 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); 

• Одлука о изради Плана детаљне регулације „Радн азона 2 - друга фаза” у Лапову, 
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Скупштина општине  
Лапово, („Сл. Гласник општине Лапово”) бр. 12/2009.   

Правни   основ   за   израду   Стратешке   процене   утицаја   на   животну   средину   (Извештаја   о  
Стратешкој процени утицаја) Плана детаљне регулације:  

• Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 

135/04); 

• Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 72/09); 

• Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09). 
 
 
 
 
 
Стратешка процена на животну средину Плана детаљне регулације „Радна зона 2 - друга  
фаза” у Лапову 
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3.0. Карактеристике и циљеви Плана  
 
3.1. Подручје и обухват Плана 

 

7 

План   детаљне   регулације   „Радн   азона   2   -   друга   фаза”   у   Лапову   обухвата   подручје   

површине   око  
22.38ha.  

У   граници   обухвата   плана   налазе   се   следеће   катастарске   парцеле:   целе   кп.бр.   6267,   6268,   6269,  
6270/1, 6270/2, 6271, 6272/1, 6272/2, 6273/1, 6273/2, 6273/3, 6273/4, 6273/5, 6273/6, 6274/1, 6274/2, 6274/3,  
6275/1, 6275/2, 6277/1, 6538/4, 6540/1, 6540/5, 6541, 6542/1, 6542/2, 6542/3, 6543/1, 6543/2, 6544/1, 6544/2,  
6545/1, 6546/1, 6547/1, 6552/2, 6554, 6555/1, 6555/2, 6556/1, 6556/2, 6558/1, 6558/2, 6558/3, 6558/4, 6558/5,  
6558/6, 6558/7, 6558/8, 6558/9, 6559, 6560/1, 6560/2, 6560/3, 6560/4, 6560/5, 6561/1, 6561/2, 6562/1, 6562/2,  
6562/3, 6563, 6564, 6565, 6567/1, 6569, 6580/2 (пут), 6585/1, 6585/2, 6586/2, 6586/3, 6589/4, 6962/1 (пут),  
7407, 7408, 7408, 7410, 7411 и 14559 и део кп.бр. 5765/1 (ул. Краља А. Обреновића), све у КО 
Лапово. 
 
 
3.2. Постојећа намена и начин коришћења  
простора на подручју Плана  
 

У ширем контексту, предметно подручје припада радној зони, која је лоцирана: 

• између улица Краља Александра Обреновића на северу, 
• Његошеве улице на југу, 
• старог корита реке Лепенице на западу и  
• коридора аутопута Е – 75 на истоку. 

У саобраћајном смислу, овај простор је ослоњен на улицу Краља Александра Обреновића, која преко  
надвожњака прелази аутопут и на Његошеву улицу, која излази на петљу „Лапово” - по Просторном плану на  
стационажи km 691+186, односно по Референтом систему Републичке дирекције за путеве на стационажи km  
688+064 (чвор 0110 „Лапово”) на државном путу I реда (аутопуту) број 1 (Е – 75). 

У постојећем стању,  земљиште на подручју Плана детаљне регулације „Радна зона 2 - друга фаза” у  
Лапову, подељено је на: 

l Јавне намене, којима припадају: 

- улица Краља Александра Обреновића, која у наставку, источно од планског 

подручја, преко путног  
надвожњака прелази аутопут, а део шкарпе надвожњака је заузео и земљиште изван парцела ове  
улице; 
- некатегорисани путеви, који више нису у функцији (кп.бр. 6962/1 КО Лапово); 
- водно земљиште (старо корито реке Лепенице), које је, делимично (по фактичком 
стању) у граници  
обухвата Концепта плана; 
- коридори постојеће инфраструктуре. 

l Остале намене, којима припадају: 

- парцеле са изграђеним стамбеним и  помоћним објектима (кп.бр. 6269, 6270/1, 7409 и 7410 

КО  
Лапово; 
- неизграђено грађевинско земљиште. 

Биланс постојеће намене, по фактичком коришћењу земљишта приказан је у следећој табели: 

Табела 1: Биланс постојеће намене земљишта 

Редни  
број 
Јавне намене 

Намена  површина  
(ha) 

Проценат учешћа  
(%) 

1. 
2. 
3. 

ул. Краља Александра Обреновића 
некатегорисани пут (кп.бр. 6962/1 КО Лапово) 
водно земљиште. Старо корито реке Лепенице 
УКУПНО (1.- 3.) 

0,46.76 
0,19.38 
0,22.89 
0,89.03 

2,00 
0,87 
1,13 
4,00 
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Остале намене 
4. постојећи стамбени и помоћни објекти 

 
0,72.98 

 
3,25 

5. неизграђено грађевинско земљиште 
УКУПНО (4.- 5.) 
УКУПНО (1.- 5.) 

20,75.99 
21,48.97 
22,38 

92,75 
96,00 
100,00 

 

Стратешка процена на животну средину Плана детаљне регулације „Радна зона 2 - друга  
фаза” у Лапову 
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3.3. Циљеви израде Плана детаљне регулације 

 

8 

 
Циљ   израде   Плана   детаљне   регулације   је   формирање   система   регулације   у   захвату   

као   разрада  
програмског   концепта   утврђеног   Генералним   планом   уз   уважавање   карактеристика   и   потенцијала   
простора,  
односно:  

• реализација регулације саобрацаја (колског и пешачког),  
• реализација становања индивидуалног и колективног, 
• реализација намене пословања, 
• реализацију градске инфраструктуре, 
• очување и унапређење природног амбијента, 
• репрезентативност у свим наведеним програмима. 
 

3.4. Садржај Плана детаљне регулације и карактеристике планираних 
 намена и функција 
 

Садржај  Плана   детаљне   регулације   „Радна   зона   2   -   друга   фаза”   у   Лапову  урађен   је   у   складу   са  
одредбама   и   методологијом   Закона   о   планирању   и   изградњи   („Сл.   гласник   РС”   бр.   72/09)  и   
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). 

Стратешка процене утицаја на животну средину рађена је на основу Концепта Плана и Нацрта Палана, а  
његов садржај је: 

1. УВОДНИ ДЕО 
1.1. Правни и плански основ з аизраду и доношење Плана детаљне регулације 
1.2. Граница Плана детаљне регулације  
1.3. Циљеви израде Плана детаљне регулације 
1.4. Подлоге за израду плана детаљне регулације 

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
2.1. Подела земљишта на јавно и остало грађевинско земљиште 
   2.1.1. Јавно грађевинско земљиште 
   2.1.2. Остало грађевинско земљиште 
2.2. Просторна организација 
2.3. Урбанистички услови за јавне површине 
   2.3.1.  Саобраћај 
   2.3.2. Водоснабдевање, одвођење отпадних и кишних вода и против пожарна заштита 
   2.3.3. Електроенергетика 
   2.3.4. ТТ објекти и капацитети 
   2.3.5. Гасификација 
2.4. Биланс планиране намене површина 
2.5. Општи и посебни услови заштите животне средине, природних и непокретних културних добара, 
заштите од  
елементарних непогода и заштите од ратних разарања 
2.6. Програм уређивања јавног грађевинског земљишта 
2.7. Садржај графичког дела. 

3. Правила грађења 
3.1. Правила и образовање грађевинских парцела 
3.2. Правила грађења на јавном грађевинском земљишту 
   3.2.1. Правила грађења за јавне саобраћајнице 
   3.2.2. Правила грађења за комуналну инфраструктуру 
         3.2.2.1.  Водоснабдевање, одвођење отпадних и кишних вода 
         3.2.2.2. Електроенергетика 
         3.2.2.3. ТТ објекти и капацитети 
         3.2.2.4. Гасификација 
3.3. Правила грађења на осталом грађевинском земљишту 
   3.3.1. Правила грађења за индустријску зону 
   3.3.2. Правила грађења за зону проитводног занатства и складишта 
   3.3.3. Правила грађења за зону становања са услужним и комерцијалним садржајима 
4. Завршне одредбе 
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4.1   Смернице за примену и спровођење Плана детаљне регулације 
4.2   Остало 
 
 
 

Стратешка процена на животну средину Плана детаљне регулације „Радна зона 2 - друга  
фаза” у Лапову 
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Основни   концепт   плана   своди   се   на   поступак   рационалног   и   потребног   дефинисања   

грађевинског  
земљишта потребног за значај целе општине. 
 
 
3.5. Планска усклађеност, веза са другим плановима, хијерархијска условљеност  
од значаја за стратешку процену утицаја 
 

При процени могућих утицаја стратешког карактера Плана на животну средину, морају се у обзир узети  

планови вишег реда и планови од значаја за предметни План, јер они садрже обавезујуће смернице које морају  
бити имплементиране у предметни План. 

Једно од начела стратешке процене утицаја је начело хијерархије и координације на свим нивоима.  
Усвајање   обавезујућих   смерница   Просторног   плана   Републике   Србије   је   обавезно   и   представља   
услов   за  
обезбеђивање   узајамне   координације   надлежних   и   заинтересованих   органа   у   поступку   процене   
утицаја  
стратешког   карактера,   израде   Стратешке   процене   утицаја   Плана   и   исходовање   сагласности   на   
Стратешку  
процену, кроз консултације, обавештавања и прибављања мишљења на План и Стратешку процену. 

Еколошки   извештај   о   могућим   утицајима   Плана   мора   да   обезбеди   информације   о   вези   са   другим  
плановима од значаја и циљевима заштите животне средине датим у тим плановима, као и начин на који су ти  
циљеви узети у обзир при изради Стратешке процене. 

Планови вишег реда за заштиту животне средине и Стратешку процену утицаја Плана детаљне  
регулације, са аспекта стратешких и обавезујућих смерница и мера заштите животне средине су: 

• Просторни план Републике Србије („Сл. гласник РС” бр. 13/96) и 

• Генерални план Лапово 2020, („Сл. гласник општине Лапово” бр. 7/2009), 

Просторни   план   Републике   Србије  представља   стратешки   документ   којим   су   утврђене   дугорочне  
основе   организације,   уређења   и   коришћења   простора   Републике   Србије.   Основно   стратегијско   
опредељење  
Просторног плана Републике Србије је постизање већег степена укупне функционалне интегрисаности простора  
Републике Србије и веће саобраћајно и економско повезивање са суседним и осталим европским 
земљама. 

Са   становишта   организације,   уређења   и   коришћења   простора,   основни   циљ   је   равномернији  
територијални развој и размештај становништва, као и интензивније обнављање и оживљавање сеоских насеља.  
У развоју система градова, тежиште је на смањењу релативне концентрације становништва у републичком и  
покрајинским центрима, тако да је тежиште на подстицању одговарајућих програма за побољшање квалитета  
живота у макро- и регоналним центрима, као и стимулисање развоја у мањим градовима. 

Просторним   планом   Републике   Србије   („Сл.   гласник   РС”   бр.   13/96)   дефинисани   су   основни   циљеви  
заштите животне средине и природе: 

• квалитетна животна средина, 
• чист ваздух,  
• довољна количина квалитетне и хигијенски исправне воде за пиће, производњу и 
рекреацију, 
• очувано пољопривредно земљиште, 
• очувани екосистеми и биолошка разноврсност, 
• здравствено безбедна храна, 
• уређена насеља, 
• рационално   коришћење   природних   ресурса,   нарочито   необновљивих   и   
делимично   обновљивих  
(минералне сировине, воде, земљиште), 
• смањење отпада и увођење рециклаже, 
• безбедно депоновање комуналног отпада, 
• спречавање деградације природне средине (ваздух, вода, земљиште, вегетација), 
• заустављање ерозије у угроженим подручјима, 
• очување природних предела посебне вредности, 
• очување амбијенталних и пејзажних вредности. 
Понуђена   варијанта   Плана   детаљне   регулације   вредновала   је   основне   циљеве   заштите   
животне  
средине, те је прихватљива и еколошки одржива. План детаљне регулације је еколошки прихватљив 
и одржив  
са   аспекта   стратешких   смерница   Просторног   плана  Републике  Србије.  Стратешке   смернице  
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заштите  животне  
средине дате у ПП Републике Србије, директно су прихваћене и примењене у предметном плану. 
Генерални   план  Лапово  2020.  -  обухвата  целу  катастарску  општину  Лапово,  површине  5.522  ha.  
Према   основној   намени   простора,   подручје   Генералног   плана   је   подељено   на  
грађевински   реон   и   остало  
земљиште (пољопривредно, шумско и водно). 
На подручју Генералног плана, грађевински реон заузима око 2658 ha. Подручје Генералног плана је  
подељено на целине и подцелине, а предметно подручје припада целини II – Центар (подцелини 
2.05). 

Планирана намена површина  – 
првенствено   намењене   за   развој   малих   и   средњих   предузећа.   Радне   зоне   заузимају   
просторе   уз   виталне  
 
 
Стратешка процена на животну средину Плана детаљне регулације „Радна зона 2 - друга  
фаза” у Лапову 
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саобраћајне правце. Дугорочни развој зона производних делатности представља реконструкцију 

постојећих зона  
и формирање нових. Потребно је обезбедити понуду локација различитих величина, структуре и услова, ради  
рационалнијег коришћења земљишта и прилагођавања потребама тржишта, различитих инвеститора, и утицају  
међународног капитала. 

Друмски   саобраћај  -  Друмски   прикључци  на  аутопут   Е-75   остварују   се  преко  две   петље,   на   правцу  
централне зоне Лапова и у јужном делу, на позицији везивања државног пута I реда М-1.11 према Крагујевцу.  
Северно   од   посматраног   подручја   и   у   непосредној   близини   границе   плана   налази   се   планирана   
петља   на  
позицији укрштања аутопута Е-75 и нове трасе државног пута  I  реда М-4 Марковац-Бор. Недостатак уличне  
мреже   Лапова   огледа   се   у   неправилном   положају   секундарних   саобраћајница   и   недовољној   
развијености  
уличних профила што се неповољно одражава на безбедност свих учесника у саобраћају. 

Спровођење   Генералног   плана –   за   предметно   подручје   предвиђена   је   разрада   кроз   

план   детаљне  
регулације. 

ДОМИНАНТНА НАМЕНА - привредна зона (мала и средња привредна предузећа МОГУЋЕ ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ: 1)  

услужне делатности 2) мешовито пословање (овакве локације погодне су и за актуелне облике организовања  
привредних делатности као што су бизнис инкубатор центри и индустријско технолошке зоне, односно мешовите  
намене привређивања). 

НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА У ОВОЈ ЗОНИ: све намене чија би делатност угрозила животну  
средину и основну намену (Процена утицаја).  
- становање (у оквиру привредних зона може се наћи пословно становање као повремено и 
привремено  
које не подразумева одговарајућу социјалну инфраструктуру). 
- неопходна   је   израда   регулационих   планова   за   целе   блокове,   на   основу   утврђених   
програма,   а  
појединачни комплекси могу се реализовати фазно. 

План детаљне регулације „Радна зона 2 - друга фаза”, са аспекта заштите животне средине у  

поступку израде је хијерархијски усаглашен са Плановима вишег реда.  

Стратешка процена  утицаја Генералног плана Лапово 2020. -  Према смерницама из  Стратешке  
процене утицаја Генералног плана Лапово 2020. обавезно је да за сваки будући план нижег реда, у оквиру  
простора обухваћеног предметним планским документом, донети посебну Одлуку о изради Стратешке процене  
утицаја на животну  средину,    на основу  претходно прибављеног  мишљења  и одлуке  надлежног органа  , на  
основу   Закона   о   стратешкој   процени   утицаја   на   животну   средину   (Сл.гласник   РС   бр.135/04).   Услове   
за  
реализацију планираних активности и програма усагласити са одредбама ГП Лапово, као вишег планског акта и  
Стратешке процене утицаја ГП. 

Стратешка процена утицаја на животну средину плана детаљне регулације „Радна зона 2 -  
друга   фаза”   у   Лапову,   са   аспекта   заштите   животне   средине   у   поступку   израде   је   хијерархијски  
усаглашен са Стратешком проценом утицаја хијарархиски вишег реда.  
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4.0. Преглед постојећег стања животне средине подручја  
Плана - подручја Стратешке процене утицаја на  
животну средину 
 
 
За поступак процене утицаја Плана на животну средину коришћени су релевантни подаци о простору 
из  
постојеће   документације   као   базе   података,   подаци   добијени   опсервацијом   на   терену   и   
евидентирањем  
потенцијалних извора загађења, обзиром стање животне средине, као и медијума животне средине није праћено  
у претходном периоду тако да не постоје подаци о капацитету, карактеристикама и стању животне 
средине. 

Преглед стања и фактора природе и животне средине у планском подручју и елемената животне средине  
шире просторне целине за које постоји могућност да буду угрожени, дати су кроз анализу и процену стања и  
степена угрожености животне средине, природних вредности и културних добара. 
 
 
4.1. Природне карактеристике подручја Плана  
 
4.1.1. Топографске, геоморфолошке и геолошке карактеристике  
 

Подручје   Плана   детаљне   регулације   се   налази   у   општини   Лапово.   Општина   Лапово   се   налази   у  
централној Србијии, у долини реке Велике Мораве, у североисточном делу Шумадијског округа. Центар општине  
је град Лапово. 

Лапово   се   налази   на   месту   укрштања   главних   саобраћајних   (друмских   и   железничких)   и  
инфраструктурних праваца (гасовод, далеководи). 

У   морфолошком   погледу,   предметна   локација   је   равна   до   благо   нагнута,   оивичена   локалним  
саобраћајницама. Припада долини старе Лепенице, односно левој обали и алувијалној равни Велике 
Мораве. 

За   предметно   подручје   је   урађен   Елаборат   „Геотехничке   подлоге   за   потребе   израде   Плана   детаљне  
регулације индустријске зоне у Лапову”, од стране предузећа „Геоинжењеринг” д.о.о. Ниш. 

Геолошка   грађа   истражног   простора   је   најбитнија   за   опште   хидрогеолошке,   инжењерско-геолошке,  
морфолошке и сеизмичке каратеристике тла. 

Неогене творевине представљене гоњим миоценом су откривене западно од истраживане локације и  
представљају подинске седименте на целој локацији која је изграђена од алувијалних седимената означених  
фацијом поводња. 

Неогене творевине леже трангресивно преко палеозојских и мезозојских творевина. Карактеристични су  
по бочном  смењивању седимената, тако да се и блиски  профили  веома разликују  по  распореду  литолошких  
чланова. 

Седименти овог комплекса су констатовани на највећем делу терена испод квартарних седимената, у  
подини алувијалних, алувијално-проалувијалних, делувијалних, делувијално - пролувијалних седимената, а у  
ерозионим   засецима   и   на   површини   терена.   Запуњавају   стари   палеорељеф   те   им   је   дубина   
неуједначена.  
Представљени   су   глинама,   пешчарима,   конгломератима   и   лапорцима   који   су   везани   за   веће   дубине.   
На  
истраживаном терену седименти неогена су у трансгресивном односу према млађим квартарним седиментима,  
као и према старијим издвојеним геолошким јединицама. 

Другу генетску групу чине квартарне творевине које су на истражном терену издвојене у виду млађих  
холоцених алувијалних седимената који изграђују целу локацију. 

Алувијални седименти су везани за развој алувијалне равни Велике Мораве и њених притока. Основна  
карактеристика   седимената   алувиона   је   присуство   подводањских   суглина   и   суспескова   у   чијој   
подини   су  
пескови,   песковити   шљункови   и   шљункови   у   којима   је   формирана   стална   издан   под   благим   
субартеским  
притиском.   Основна   карактеристика   овог   дела   терена   је   релативно   висок   ниво   подземне   воде   и   
повремено  
забаривање терена због присуства слабо водопропусних глина у приповршинском делу локације. 
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Према важећим сеизмичким картама за подручје Југославије из 1987. године, за територију Лапова за  
повратни период од 50 година важи основни степен сеизмичности 7°MCS, за 100 година важи 7-8°MCS, док за  
повратни период од 200 и 500 година (као меродавне), важи основни степен од 8°MCS. Сеизмичка рејонизација  
је извршена на основу анализе свих досадашњих података, сеизмогеолошких карактеристика терена и на основу  
података   сеизмичке   рејонизације   ужег   градског   језгра.   Према   наведеним   подацима   може   се   усвојити   
као  
пројектна   сеизмичност   ВИИИ   степен   сеизмичког   интензитета   по   скали   MCS,   са   коефицијентом   
сеизмичности  
 
 

Стратешка процена на животну средину Плана детаљне регулације „Радна зона 2 - друга  
фаза” у Лапову 
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Kc=0.05, јер је у питању средње тло према техничким прописима за темељење објеката. При градњи 

објеката у  
зависности од врсте и намене, за сваки објекат треба дефинисати параметре сеизмичности. 
 
4.1.2. Хидрографске, хидролошке и хидрогеолошке карактеристике 
 
Алувијални седименти се карактеришу присуством поводањских прашинастих и финозрно песковитих  
глина, док је фација корита представљена невезаним кластичним седиментима од песка, шљунка, песковитог  
шљунка и др.  

У   типичним   алувијалним   седиментима   формиран   је   стални   збијени   тип   издани   са   интергрануларним  
типом  порозности  везан  за  песковити-шљунковити  материјал,  где  се  налази  под  благим  притиском  директно  
завистан од падавина и од хидролошких услова у току године, па самим тим и веома променљив. Констатовани  
нивои подземне воде су се кретали од 2.60-3.20м од коте терена. 

Прихрањивање   издани   се   врши   инфилтрацијом   падавина,   инфилтрацијом   воде   из   речних   токова,  
сливањем површинских вода са падина и подземним дотоком из терцијарних и квартарних наслага. 
 
 
4.1.3. Климатске карактеристике и метеоролошки показатељи 
 
Климатски и метеоролошки услови представљају битан фактор за карактерисање и одређивање стања  
животне   средине,   процену   капацитета   животне   средине,   процену   утицаја   планираних   намена   и   
планираних  
активности   на   анализираном   подручју   –   обухвату  Плана   детаљне  регулације  „Радна   зона  2   -  друга   
фаза”   у  
Лапову, али и утицаја из/на шире посматране просторне целине. 

Метеоролошке прилике се најчешће дефинишу помоћу просторних и временских варијација струјања,  
температуре,   влажности   и   интензитета   зрачења   и   падавина.   За   процену   распростирања   и   дисперзије  
аерозагађења   значајна   је   честина   јављања   тишине,   доминантних   ветрова,   температурних   инверзија,  
температурних екстрема и магле. 

У погледу климатских карактеристика, за предметно подручје постоје следећи подаци: 

- средња годишња температура ваздуха у овом подручју износи 11,4°C, 
- најтоплији месец је јул, а најхладнији јануар, 
- апсолутно максималне температуре су износиле 38,2-39,3°C, 
- апсолутне минималне температуре имају вредности: у јануару -19 до -24,1°C, у фебруару од -18 до  
-26°С, у децембру од -17 до -22,6°С, 
- релативна влажност ваздуха се креће у границама од 63-73%, 
- дужина осунчавања износи 2090,7 часова, 
- количина падавина износи просечно 600-650mm, а креће се у границама од 580-
820mm, 
- у овом подручју јављају се локални ветрови као стална ваздушна струјања и повремени, који 
продиру  
из суседних области, 
- изразити   ветрови   се   у   овом   делу   јављају   у   касну   јесен,   зиму   и   пролеће   када   се   
смењују   са  
североистока, севера и југа, 
- кошава у касну јесен, зиму и пролеће знатно расхлађује ваздух и појачава исушивање, 
- северац појачава сушу, нарочито у току лета, кад се често јавља, 
- јужни ветар у рано пролеће изазива топљење снега, 
- средња јачина ветрова у овом подручју се процењује на 2-3 бофора, односно 2-5m/s 
(7-18km/h). 
Микроклиматске карактеристике су највише одређене отвореношћу простора према ветровима из јужног  
квадранта, а затвореношћу према према доминантним северозападним и северним ветровима. Велика релативна  
влажност   ваздуха   условљава   појаву   тзв.   радијационе   магле   у   јесењим   и   раним   зимским   данима,   
док   су  
температурне инверзије карактеристичне за шири простор и цело Поморавље. 
 
4.1.4. Карактеристике биљног покривача и фауне подручја 

Део зоне предвиђене за реализацију Плана припада пољопривредном земљишту у постојећем стању.  
Непосредно окружење представља пољопривредно земљиште, зоне становања са производним и комерцијалним  
делатностима, као и саобраћајнице у окружењу (аутопут Београд-Ниш, железничка пруга). 

О   заступљености   екосистема,   биотопа   и   врста   може   се   говорити   са   аспекта   коришћења   земљишта.  
Заступљени су претежно агроекосистеми, различитих структура. 

У предметној зони, са аспекта заштите биодиверзитета у правом смислу речи се не може говорити. 
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Представници фауне су типични за агроекосистеме. 

Опсервацијом на терену закључено је да су едификатори агроекосистема типични. Такође, коришћење  
земљишта у претходном периоду и постојећем стању као и природне карактеристике предеоне целине, створене  
вредности и постојећи ограничавајући фактори, указују на то да не постоје услови за потенцијалну могућност  
постојања ретких или угрожених врста, њихових станишта и биоценоза. 
 
 

Стратешка процена на животну средину Плана детаљне регулације „Радна зона 2 - друга  
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Потенцијални   миграциони   правци,   ако   су   постојали,   реализацијом   путне   инфраструктуре   

и  
инфраструктурних  коридора  у  претходном периоду  су  већ  нарушени  и  успостављени  нови  према  постојећим  
условима.   Постојеће   коришћење   земљишта   подразумева   коришћење   механизације,   агротехничких   мера   
и  
интензивно антропогено присуство, што је условило и редукцију присутних врста флоре и фауне. 
 
4.1.5.  Заштићена природна добра од значаја  
за Стратешку процену утицаја  

На основу документације Завода за заштиту природе, увидом у Регистар заштићених природних добара  
и на основу планске документације вишег реда - Просторног плана Републике Србије, констатовано је да на  
територији која је обухваћена границама Плана детаљне регулације  нема заштићених природних 
добара. 
 

4.2. Створене вредности 
 
4.2.1. Демографске карактеристике 
 
Демографске   карактеристике   -   промене   укупног   броја   и   структуре   становника,   као   пројекције  
економских компонената стандарда чине основу на којој се темељи просторно-физичка димензија 
развоја. 

Број становника у Лапову има тенденцију благог раста кроз дуги низ година, све до последњег пописа  
када је први пут забележен пад броја становника (1991. у односу на 1981. годину). У 2010. години, на подручју  
Лапова очекује се укупно 13000 становника, односно 3800 домаћинстава. 

Простор обухваћен Планом представља углавном неизграђено земљиште. Зона становања са услужним  
и комерцијалним делатностима лоцирана је између старог корита реке Лепенице и зоне „производно занатство и  
складишта” на истоку, границе Плана детаљне регулације на северу и западу и Његошеве улицом на 
југу. 
 

4.2.2. Културно наслеђе 
 
Увидом   у   постојећу   документацију   и   увидом   на   терену   утврђено   је   да   на   подручју   Плана   нема  
евидентираних   -   валоризованих   објеката   градитељског   наслеђа,   односно   споменика   културе   и   не   
постоји  
евидентирано археолошко налазиште. 

Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач  
радова је дужан да одмах,  без одлагања  прекине  радове и  обавести  надлежни завод за заштиту споменика  
културе, да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у ком је  
откривен. 
 

4.2.3. Инфраструктурна и комунална опремљеност  
 

Водоснабдевање, одвођење отпадних и атмосферских вода -  У   улици   

Николе   Пашића   је  
изграђена градска водоводна мрежа Ř 160, а у улици Његошевој је изграђена градска водоводна 
мрежа Ř 100 и  
из ових праваца је могуће обезбедити водоснабдевање предметног подручја. 

У погледу одвођења отпадних вода, паралелно са старим коритом реке Лепенице је могуће положити  
канализациони колектор, према северу, до укрштања Казанског и Липарског потока. 

У предметном подручју је могуће обезбедити техничку воду, ископом бунара h=11,0 m са количином  
воде Q= до 10 l/sec. 

Електроенергетска инфраструктура - Преко планског подручја пролазе далеководи 35 kV који мора  

да се изместе, јер ће бити угрожени планираном изградњом. 
Телекомуникације   -  Дуж   коридора   аутопута   положен   је   подземни   међумесни   оптички   ТК   

кабл   на  
релацији Београд – Ниш, деоница Београд – Баточина (ТОSM 03 (7x4)xIIx0,4x3,5 CMAN), који 
обезбеђује и носи  
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врло   значајан   месни,   међумесни   и   међународни   ТК  14  саобраћај   и   који   не   сме   бити   
угрожен   било   каквим  
грађевинским радовима. Постојећи, подземни међумесни оптички кабл је положен кроз једну од две 
заштитне PE  
цеви Ř 40 mm (у земљаном рову су положене две заштитне PE цеви Ř 40 mm: радна и резервна). 

У Његошевој улици је изграђена месна ТТ мрежа (MSAN Лапово село) на којој су планирани 

капацитети  
за индустријску зону у Лапову. 

Гасификација -  До раскрснице улица Његошева и Цара Лазара је изграђен постојећи  дистрибутивни  
гасовод DN 63, одакле постоји могућност за даљу доградњу дистрибутивне мреже. 
 
 
 
 

Стратешка процена на животну средину Плана детаљне регулације „Радна зона 2 - друга  
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5.0. Разматрана питања и проблеми животне средине у  
обухвату Плана  
 
 
5.1. Карактеристике животне средине у зонама  
где постоји могућност значајног утицаја 
 
Еколошки капацитет простора, односно животне средине, према концепту одрживог развоја, 

представља  
границу коришћења обновљивих ресурса, сагласно њиховој регенеративности. 

Смернице заштите животне средине дате Плановима вишег реда - Просторном плану Републике Србије и  
Генералним планом Лапово 2020 су обавезујуће за нижи хијерархијски ниво - План детаљне регулације и морају  
бити испоштоване и имплементиране у планска решења. 

Даљи   одрживи   развој   подручја   у   границама   Плана   детаљне   регулације   мора   бити   заснован   на  
поштовању обавезујућих смерница да се на принципима економичности и разумности користе природни ресурси  
овог подручја. 

Планирана   изградња   објеката   и   уређење   терена   мора   бити   дефинисана   и   усклађена   са   природним  
карактеристикама   и   вредностима   подручја,   а   у   циљу   очувања   предеоно-пејзажних   вредности   
простора,  
спречавања нежељених ефеката потенцијалног угрожавања и деградације вода, земљишта и 
ваздуха. 

Земљиште у обухвату Плана детаљне регулације „Радна зона 2 - друга фаза” је углавном неизграђено и  
по претежној намени површина, планско подручје је намењено за привређивање  - радну зону, која заједно са  
простором   јужно   од   границе   обухвата   плана   чини   јединствену   просторну   целину,   намењену   за   
развој  
производних делатности. 

Реализација Плана детаљне регулације може утицати на пољпоривредно земњиште, подземне воде и  
ваздух   као   медијуме   животне   средине.   Из   тих   разлога   неопходна   је   примена   мера   превенције,   
спречавања,  
отклањања   и   свођење   утицаја   у   законом   дозвољене   границе   еколошке   прихватљивости   при   
реализацији  
планираних објеката и садржаја у зони процене утицаја. 

Смернице за даљи одрживи развој простора у границама Плана детаљне регулације: 

• развој подручја Плана у складу са планираним наменама и капацитетима, 
• намена   простора   и   услови   коришћења   природних   ресурса,   усаглашени   са   просторно-
еколошким  
капацитетом,   значајем   подручја   и   факторима   ограничења,   представља   подлогу   за   имплементацију  
Плана, 
• развој планираних капацитета одржив је уз специјализацију засновану на обележјима и 
предностима  
подручја, 
• развој инфраструктурне и комуналне опремљености, сагласно мерама заштите и 
унапређења стања, 
• валоризација и планска подршка специфичним предностима ширег окружења. 
 
 
5.2. Проблеми заштите животне средине у зонама 
где постоји могућност значајног утицаја 
 

У Плану детаљне регулације планиране су мере заштите у смислу рационалног коришћења земљишта  

као тешко обновљивог природног ресурса (степен изграђености, заузетости и остали урбанистички параметри).  
Такође, планиране су мере заштите од потенцијалног загађивања чинилаца животне средине. 

Дакле, Планом детаљне регулације дати су сви елементи за хијерархијски нижи ниво поступка процене  
(Процене утицаја Пројеката на животну средину), у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну  
средину, „Сл. гласник РС”, бр. 135/04. 

Сагласно члану 6. Закона о стратешкој процени утицаја („Сл. гласник РС” бр. 135/04), у Извештају о  
Стратешкој процени утицаја нису разматрана следећа питања из области заштите животне средине: 
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• климатске промене и промене озонског омотача, обзиром на очекивану еманацију CO2   и других 

гасова  
са   ефектом   стаклене   баште,   простор   у   границама   Плана   детаљне   регулације   није   меродаван   у  
потенцијално   позитивном   и   негативном   смислу   (а   са   аспекта   обавеза   према   међународним  
споразумима); 

• јонизујуће   и   нејонизујуће   зрачење,   обзиром   да   планирана   намена   простора,   планирани   

Пројекти   -  
објекти и садржаји не представљају опасност по животну средину и утицај на ниво постојећег 
зрачења. 
 
 
Стратешка процена на животну средину Плана детаљне регулације „Радна зона 2 - друга  
фаза” у Лапову 
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• Проблеми заштите животне средине у Плану, су пре свега недостатак релевантних 

података о стању  
медијума   животне   средине   као   „нултом   стању”,   базе   података   и   извору   информација   о   могућим  
ограничењима при планирању намене простора.   

• Подаци праћења стања медијума животне средине за предметну зону не постоје, а за потребе 

Плана  
нису вршена, те за поступак процене утицаја представљају недостатак. 
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16 

 
 
у току израде Плана детаљне регулације, као и у поступку процене могућих утицаја Плана на 
животну  
средину посебан акценат стављен је на:  

- постојеће стање, 
- природне карактеристике и створене вредности,  
- услове и циљеве планских докумената на вишем хијерархијском нивоу, 
- ширу просторну целину, 
- ниво достигнутог развоја и  
- могућности даљег развоја. 

Сви подаци добијени анализом просторне целине су послужили као подлога за вредновање простора,  
избор најприхватљијивих решења са аспекта заштите животне средине за планирање даљег 
одрживог развоја на  
овом подручју.    

При изради Стратешке процене утицаја разматране су две варијанте:  

• варијанта нереализовања Плана и 
• варијанта реализовања Планом предвиђених намена, објеката и садржаја. 

Утицаји   стратешког   карактера   и   укупни   ефекти   Плана   на   животну   средину   могу   се   

утврдити   кроз  
процену и поређење постојећег стања и циљева и планских решења, односно поређењем 
разматраних могућих  
варијантних решења Плана. 

6.1. Приказ варијантног решења нереализовања Плана  
 
 
На основу усвојеног Концепта донета је Одлука о изради Плана детаљне регулације „Радна зона 2 -  
друга фаза” у Лапову (према Закону о планирању и изградњи, „Сл. гласник РС” бр. 47/03 и 34/06). 
концептом су  
обухваћени сви битни параметри, извршене су потребне анализе и сагледавања: 

- анализа постојећег стања, 
- величина захвата Плана са специфичним карактеристикама природних и створених 
вредности, 
- начин коришћења простора, структура функција и ниво опремљености, 
- начин коришћења земљишта, 
- положај и значај у Генералном плану Лапово 2020, 
- процена могућих праваца даљег одрживог развоја просторне целине. 

Концептом је, на основу сагледавања простора са свих аспеката, због специфичности просторне 

целине  
дат   предлог   могућих   садржаја   и   функција   и   предлог   за   израду   Плана   детаљне   
регулације.   Таква   одлука  
представља најбоље понуђено решење са аспекта еколошке контроле у простору. 

Из   тих   разлога   плански   документ   мора   садржати   пројекцију   развоја   и   просторног   

уређења,   начин  
коришћења   природних   ресурса,   мере   заштите,   правила   регулације,   уређења   и   грађења,   
инфраструктурну  
опремљеност, степен изграђености, заузетости и уређености, као одраз планирања према еколошкој 
матрици. 

У   случају   нереализовања   Плана   могуће   последице   по   здравље   људи   и   животну   

средину   могу   бити  
значајне због следећих могућих појава: 

- неконтролисане и непланске градње, што неминовно доводи до деградације аутохтоних 

карактеристика,  
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пејзажних и природних вредности просторне целине, девастације простора, 
- изградње објеката који се не уклапају у специфични контекст окружења, 
- неадекватне   и   недовољне   инфраструктурне   опремљености   због   неадекватних   
и   недостајућих  
капацитета, 
- нерационалног коришћења необновљивих и тешко обновљивих природних  ресурса, 
- потенцијалног загађивања подземних и површинских вода, земљишта и ваздуха,  
- неадекватне и недовољне инфраструктурне опремљености  
- реализације Пројеката без претходног потпуног инфраструктурног опремања, 
- реализације Пројеката без претходне процене могућих утицаја на животну средину. 
Нереализовање   Плана   је   варијантно   решење   са   потенцијалним   негативним   утицајима   по   
животну  
средину, јер су при изради Плана идентификовани основни проблеми животне средине и узроци 
настанка. 

Планом   детаљне   регулације   и   Стратешком   проценом   утицаја   предложена   су   решења   за   

спречавање  
конфликтности у простору и разрешење постојећих просторних и еколошких проблема. 
 

Стратешка процена на животну средину Плана детаљне регулације „Радна зона 2 - друга  
фаза” у Лапову 
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За решавање утврђених еколошких проблема, унапређење животне средине и развој просторне 

целине,  
а сагласно одредбама Плана вишег реда, препорука је доношење и имплементација Плана детаљне регулације  
„Радна зона  2 - друга фаза” у Лапову као еколошки превентивне и прихватљиве матрице за одрживи 
развој. 
 
 
6.2. Приказ најбоље понуђеног варијантног  
решења са аспекта заштите животне средине 
 
 
На основу усвојеног Концепта донета је Одлука о изради Плана детаљне регулације „Радна зона 2 -  
друга фаза” у Лапову (према Закону о планирању и изградњи, „Сл. гласник РС” бр. 47/03 и 34/06). Концептом су  
обухваћени сви битни параметри, извршене су потребне анализе и сагледавања: 

- анализа постојећег стања, 
- величина захвата Плана са специфичним карактеристикама природних и створених 
вредности, 
- начин коришћења простора, структура функција и ниво опремљености, 
- начин коришћења земљишта, 
- положај и значај у Генералном плану Лапово 2020, 
- процена могућих праваца даљег одрживог развоја просторне целине. 

Концептом је, на основу сагледавања простора са свих аспеката, због специфичности просторне целине  
дат   предлог   могућих   садржаја   и   функција   и   предлог   за   израду   Плана   детаљне   регулације.   Таква   
одлука  
представља најбоље понуђено решење са аспекта еколошке контроле у простору. 

Из   тих   разлога   плански   документ   мора   садржати   пројекцију   развоја   и   просторног   уређења,   начин  
коришћења   природних   ресурса,   мере   заштите,   правила   регулације,   уређења   и   грађења,   
инфраструктурну  
опремљеност, степен изграђености, заузетости и уређености, као одраз планирања према еколошкој 
матрици. 

У   случају   нереализовања   Плана   могуће   последице   по   здравље   људи   и   животну   средину   могу   бити  
значајне због следећих могућих појава: 

- неконтролисане и непланске градње, што неминовно доводи до деградације аутохтоних 

карактеристика,  
пејзажних и природних вредности просторне целине, девастације простора, 
- изградње објеката који се не уклапају у специфични контекст окружења, 
- неконтролисане   и   нерационалне   експлоатације   природних   ресурса   (необновљивих   и   
тешко  
обновљивих), 
- потенцијалног загађивања подземних и површинских вода, земљишта и ваздуха,  
- неадекватне   и   недовољне   инфраструктурне   опремљености   због   неадекватних   и   
недостајућих  
капацитета, 
- реализације Пројеката без претходне процене могућих утицаја на животну средину. 

Нереализовање   Плана   је   варијантно   решење   са   потенцијалним   негативним   утицајима   по   животну  
средину, јер су при изради Плана идентификовани основни проблеми животне средине и узроци 
настанка. 

Планом   детаљне   регулације   и   Стратешком   проценом   утицаја   предложена   су   решења   за   спречавање  
конфликтности у простору и разрешење постојећих просторних и еколошких проблема. 

За решавање утврђених еколошких проблема, унапређење животне средине и развој просторне целине,  
а сагласно одредбама Плана вишег реда, препорука је доношење и имплементација Плана детаљне регулације  
„Радна зона 2 - друга фаза” у Лапову као еколошки превентивне и прихватљиве матрице за одрживи 
развој. 
 

6.2. Приказ најбоље понуђеног варијантног  
решења са аспекта заштите животне средине 
 
 
Израда Плана детаљне регулације представља најбољег варијантно решење за даљи одрживи развој  
простора у границама Плана, које се односи на одрживо коришћење природних ресурса, заштиту природних  
ресурса и простора уопште, као и заштиту животне средине. 



21.05.2010                                 "Службени гласник Општине Лапово"                Број   3   - страна 
69 

 
Генералним планом Лапово 2020, који представља Плано вишег реда, дате су основне смернице за даљи  
развој предметног подручја, дефинисане су и утврђене основне карактеристике Плана. 

Израдом  Концепта  Плана   анализирано  је  подручје,  положај   и  значај  читавог   подручја  Плана,  стање  
подлога, статус земљишта, постојеће структуре, стање инфраструктурне и комуналне опремљености. 

Дата је анализа и процена развојних могућности за основне поставке Плана. 

На   основу   наведених   анализа   и   процена   донета   је   Одлука   о   изради   Плана   детаљне   регулације   за  
простор обухваћен Концептом, као усвојена варијанта пре поступка стратешке процене утицаја. 
 
 
 
Стратешка процена на животну средину Плана детаљне регулације „Радна зона 2 - друга  
фаза” у Лапову 
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Најповољније решење Плана детаљне регулације садржи стратешки циљ заштите животне средине и  
очување еколошког интегритета, регенеративног и апсорпционог капацитета простора:  

• рационално коришћење природних ресурса и енергије, 
• рационалну организацију и уређење простора у границама Плана,  
• заштиту   свих   сегмената   животне  средине,   заштиту  од  аерозагађивања,   загађивања   
подземних   вода,  
земљишта,   заштиту   од   прекомерне   буке,   еманације   мириса,   топлоте,   светлости   и   електромагнетног  
зрачења, 
• потпуно инфраструктурно и комунално опремање подручја Плана, 
• управљање  свим  генерисаним   врстама   отпада   и   отпадних   вода   у   току   реализације  и  
редовног   рада  
постојећих и планираних Пројеката, 
• планиране су мере заштите, које ће се оперативно пројектовати и спроводити према хијерархијским  
нивоима - у процесу имплементације Плана, на нижим хијерархијским нивоима, 
• за   појединачне   Пројекте,   потенцијалне   изворе   негативних   утицаја,   обавезна   је   процена   
утицаја   на  
животну средину, пројектовање и спровођење мера заштите, мера управљања акцидентом и контрола  
стања животне средине (обавезни мониторинг животне средине). 
Нацрт   Плана   детаљне   регулације  представља  најбоље   понуђено   решење са   еколошког  
становишта, јер омогућује: 

• доношење просторно-планске и урбанистичке регулативе за предметни простор, 
• развој   просторне   целине   уз   очување   и   унапређење   стања   животне   средине   и   
поштовање   принципа  
економичности и одрживости, 
• одрживо коришћење свих ресурса у границама Плана у функцији развоја, 
• утврђивање правила регулације, уређења и грађења, 
• заштиту обновљивих, тешко обновљивих и необновљивих природних ресурса, 
• избор управљања простором на еколошки прихватљив и одржив начин, 
• обавезну хијерархијску условљеност за Процене утицаја планираних Пројеката на 
животну средину, 
• спречавање узрока еколошких проблема на извору догађања и избегавање конфликата 
у простору, 
• утврђивање и успостављање критеријума за израду појединачних Процена утицаја уз 
идентификацију  
могућих проблема у простору, 
• ревитализацију простора и заштиту и унапређење животне средине. 
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7.0. Резултати и консултације са надлежним органима  
битним са аспекта процене утицаја  
на животну средину и са аспекта заштите животне  
средине 
 
 
У   поступку   доношења   Одлуке   о   изради   Плана,   предложен   је   Концепт   Плана   као   полаз   
за   избор   и  
предлог врсте потребног Плана за анализирани простор. 

Због   специфичности   простора   у   анализираним   границама,   непосредног   окружења   и   ширег   залеђа,  
постојећих и планираних намена и функција, предложен је План детаљне регулације „радна зона 2 - друга фаза”  
у Лапову. 

У   поступку   израде   Концепта   План,   прибављени   су   битни   услови   надлежних   органа,   институција   и  
предузећа, како би се захтеви, услови и препоруке истих, испоштовале и интегрисале у планска 
решења. 

Резултати консултација: 

Завод   за   заштиту   природе   Србије  -  На   основу   документације   Завода   за   заштиту   природе,   

као   и  
увидом   у   Регистар   заштићених   природних   добара,   констатовано   је   да   на   територији   
која   је   обухваћена  
границама Плана детаљне регулације „Радне зоне - друга фаза” у Лапову нема заштићених 
природних добара.  
Планом   треба   дефинисати   концепт   инфраструктурног   опремања   индустријске   зоне,   
успоставити   управљање  
отпадом и отпадним водама, формирати заштитно зеленило, обезбедити противпожарну заштиту. 

Завод за заштиту споменика културе Крагујевац - Увидом у постојећу документацију и увидом на  
терену   утврђено   је   да   на   предметној   локацији   нема   евидентираних   -   валоризованих   
објеката   градитељског  
наслеђа, односно споменика културе и не постоји евидентирано археолошко налазиште. 

Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач  
радова је дужан да одмах,  без одлагања  прекине  радове и  обавсети  надлежни завод за заштиту 
споменика  
културе, да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у 
ком је  
откривен. 

Министарство одбране, сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Београд -  
издало   је   Мишљење   да   на   подручју   Плана  детаљне   регулације   „Радне   зоне   -   друга   
фаза”   у   Лапову  нема  
посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље. Иста институција дала је и 
услове и  
захтеве за прилагођавање концепта за израду урбанистичког Плана  детаљне регулације „Радне зоне 
- друга  
фаза” у Лапову: 

- потребно   је   дефинисати   мере   заштите   и   спасавања   у   случају   ратних   

дејстава,   појаве   елементарних  
непогода   и   техничко-технолошких   несрећа.   Дефинисат   обавезу   изградње   двонаменских   
склоништа  
допунске заштите. 

- Ширине саобраћајница дефинисати у зависности од зарушавања и могућности прилаза 

објектима у фази  
спасавања   затрпаних,   као   и   резервне   (алтернативне)саобраћајне   правце   за   пролаз   
интервентних  
јединица   за   спасавање.   Одредити   места   за   снабдевање   противпожарних   јединица   водомз   
агашење  
пожара. 

Консултације су обављене и са другим предузећима и институцијама: 
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- ЈКСП „Морава” Лапово, 
- Министарство унутрашњих послова, Сектор за заштиту и спасавање, 
- Електродистрибуција Крагујевац, 
- ЈП „Србијагас” Београд, 
- „Телеком” Србија. 

Консултације   са   надлежним   органом   за   урбанизам   и   заштиту   животне   средине   

резултирале   су  
доношењем Одлуке  о процени утицаја,  изради Стратешке процене утицаја (Извештаја  о Стратешкој 
процени  
утицаја). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стратешка процена на животну средину Плана детаљне регулације „Радна зона 2 - друга  
фаза” у Лапову 
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Еколошком проценом Плана ће, у циљу остваривања општих и посебних циљева заштите простора и  
животне   средине,   бити   обезбеђен   приказ   могућих   утицаја   планираних   намена   на   животну   средину,   
као   и  
смернице за даље поступање при имплементацији Плана. 

Циљеви   стратешке   процене   утицаја   могу   бити   изведени   из   циљева   заштите   животне   средине  
идентификованим у другима плановима и програмима или из доступне документације и еколошких проблема.  
Надлежни органи и заинтересована јавност, такође могу предложити циљеве стратешке процене. 
 

8.1. Општи циљеви Стратешке процене утицаја  
 
 
Просторни  план Републике Србије представља стратешки развојни  документ усмерен ка изналажењу  
могућности   решавања   најзначајнијих   просторних   проблема   који   су   настали   у   претходном   периоду,   
као  и  на  
утврђивање   дугорочних   (глобалних)   циљева   развоја   и   уређења   простора   и   насеља,   коришћења   
ресурса   и  
заштите животне  средине. На тај начин, дефинисан је и један  од  основних циљева који  указује да заштита  
животне средине представља интегрални и интегративни део свих сегмената Плана. Осим тога, стратешки је  
постављен   захтев   за   обавезним   усклађивањем   коришћења   простора   са   капацитетом   и   потенцијалима   
и  
ограничењима природних и створених вредности и потребама социоекономског развоја, што заправо представља  
концепт и основни принцип одрживог развоја. 

Општи циљеви  Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације „Радна зона 2 - друга фаза” у  
Лапову на животну средину (због хијерархијске и временске условљености и планског хоризонта 
Просторног  
плана Републике Србије и Генералног плана Лапово 2020.) су: 

• опште побољшање и унапређење стања у простору и животној средини; 
• уређена   територија   Плана   са   квалитетнијом   животном   средином,   чистијим   
ваздухом   и   довољном  
количином квалитетне и хигијенски исправне воде за пиће, производњу и рекреацију, као 
предуслова  
за хуманије услове живљења (становања, рада, рекреације);  
• рационалније   коришћење   природних   ресурса,   нарочито   необновљивих   и   
делимично   обновљивих  
(воде, земљиште природног богатства и ресурса); 
• заштита и очување атрактивности, аутохтоности и разноврсности предела и пејзажа; 
• заштита и очување амбијенталних, предеоних и пејзажних вредности подручја, 
заштићених природних  
и културних добара и наслеђа; 
• заштита   од   загађивања   и   деградације   природних   вредности   подручја   
(ваздуха,   површинских   и  
подземних вода, шумског, пољопривредног и водног земљишта, флоре и фауне и укупног 
диверзитета  
подручја); 
• заустављање и спречавање ерозије и ерозионих процеса на угроженим локацијама и 
зонама; 
• смањење извора загађивања ваздуха избором еколошки најприхватљивијих 
енергената и увођењем  
енергетске ефикасности; 
• коришћење обновљивих извора енергије (енергије сунца, ветра, воде, биомасе и 
биоотпада); 
• заштита од појаве и повећања нивоа буке применом биолошких и техничких мера 
заштите у складу са  
просторним зонингом; 
• сузбијање непланске изградње и ненаменског коришћења простора; 
• успостављање   система   контроле   над   свим   облицима   загађивања   са   
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плановима   превентивних,  
санационих и мера заштите животне средине; 
• утврђивање   услова   за   процену   утицаја   на   животну   средину   појединачних   
пројеката   на   животну  
средину, 
• институционално и нормативно јачање органа за заштиту животне средине; 
• подизање и јачање нивоа  еколошке свести,  информисања и едукације 
становништва о еколошким  
проблемима укључивањем јавности у доношење одлука у погледу мера заштите животне средине; 
Стратешки   циљеви   заштите   животне   средине   дати   одредбама   планова   вишег   реда,   
представљају  
полазне основе за дефинисање општих циљева Стратешке процене утицаја Плана детаљне 
регулације, као и  
факторе   очувања   еколошког   интегритета   простора,   односно   рационалног   коришћења   
природних   ресурса   и  
заштите медијума животне средине. 
Мере за остваривање наведених циљева и концепције планова вишег реда, са аспекта заштите 
животне  
средине представљене су кроз инструмент за превентивну заштиту животне средине у планирању и 
уређивању  
простора   и   насеља   преко   обавезе   Носиоца   Пројекта   (Плана)   да   изврши   квантификацију   
и   анализу   утицаја  
предметне активности на животну средину. 
 

Стратешка процена на животну средину Плана детаљне регулације „Радна зона 2 - друга  
фаза” у Лапову 
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Стратешком   проценом   утицаја   предвиђена   је   мера   обавезне   примене   еколошких   

критеријума   при  
утврђивању   намене   земљишта   у   урбанистичким   плановима.   Таква   мера   је   суштински   важна   за   
остваривање  
утврђених циљева животне средине и полаз при Стратешкој процени утицаја на животну средину.   
 
 
8.2. Посебни циљеви Стратешке процене утицаја 
 
 
Посебни циљеви Стратешке процене утицаја Плана на животну средину утврђују се на основу анализе  
стања животне средине, значајних и битних питања, проблема, ограничења и потенцијала подручја Плана, као и  
приоритета   за   решавање   еколошких   проблема   у   складу   са   општим   циљевима   и   начелима   заштите   
животне  
средине.   Еколошки   одговорно   планирање   и   коришћење   простора   у   оквиру   Плана   детаљне   
регулације,  
представља   услов   превентивне   заштите   и   побољшања   стања   у   простору   и   животној   средини   и   
очувања  
природних вредности и ресурса, природних и културних добара. 

Посебни циљеви Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације „Радна зона 2 - друга фаза” у  
Лапову  на животну средину су: 

• укључивање одрживости за План, анализирајући узроке могућих еколошких 

проблема на извору  
догађања (при изради Плана) како би се спречили трошкови санације могућих грешака, 
• имплементација захтева за одрживим развојем у коришћењу земљишта, 
водоснабдевања, третмана  
отпадних   вода,   саобраћаја,   управљања   отпадом   како   би   се   обезбедили   услови   за   
унапређење  
животне средине, 
• организовање адекватног управљања свим генерисаним врстама отпада и 
отпадних вода, 
• очување квалитета површинских и подземних вода, 
• смањење ризика загађивања, 
• очување   еколошког   капацитета   простора   и   побољшање   квалитета   стања   
медијума   животне  
средине, 
• спречавање конфликата у простору између привредних активности и саобраћаја 
са једне стране и  
становања са друге стране, 
• процена   стратешких   утицаја   Плана   и   планских   решења   како   би   се   
предупредила   потреба   и  
проблеми   парцијалних   процена   за   појединачне,   конкретне   Пројекте,   али   и   увела   
обавезност  
појединачних   Процена   утицаја   за   специфичне   Програме   и   Пројекте,   потенцијалне   изворе  
загађивања или негативног утицаја на животну средину. 
Одредбе   Стратешке   процене   утицаја   омогућавају   формирање   еколошке   матрице   за  
планирање   намене   простора   у   обухвату   Плана   на   принципима   одрживости   и   еколошке  
прихватљивости. 
 

8.3. Избор индикатора 
 
Да   би   индикатори   били   поуздани   и   применљиви   на   свим   нивоима   планирања   као   инструмент   за  
компарацију, неопходан је усаглашени систем праћења који подразумева: 

• јединствене показатеље, 
• јединице мерења, 
• метод мерења, 
• период праћења, 
• начин обраде података, 
• приказивање резултата;  
Подаци се прикупљају на разним нивоима и у разним институцијама: статистичким заводима, заводима  
за  јавно  здравље  и  здравствену  заштиту,  хидрометеоролошким  службама,  геолошким  и  геодетским  
заводима,  
заводима за заштиту природе и споменика културе. Индикатори се могу сврстати у три основне 
групе: 
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• активности и процеси у животној средини обухватају: све људске активности које доводе до 

промена у  
животној средини (као што су процеси насељавања, пољопривредне делатности, индустрија, саобраћај,  
енергетика, водопривреда, рекреација),   
• пратеће појаве урбанизације и индустријализације (отпад, бука),   
• природно угрожавање средине (непогоде и катастрофе); 

Стање животне средине обухвата оне индикаторе који дају опште информације о: 

• подручју (информације о средини - територији и просторном уређењу), 
• стању земљишта, 
• начину експлоатације минералних сировина,  
• стању шумске вегетације, 
• карактеристикама и стању фауне и флоре, 
• стању површинских и подземних вода, 
• водоснабдевању, 
 

Стратешка процена на животну средину Плана детаљне регулације „Радна зона 2 - друга  
фаза” у Лапову 
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• стању природних вредности и културном насељу,  
• условима становања, 
• условима рада, 
• урбаном стандарду, 
• инфраструктурној и комуналној опремљености подручја; 
Средства и мере за остваривање политике заштите животне средине обухватају: 

• информационе системе, 
• законодавство, 
• планирање, 
• истраживање,  
• образовање, 
• економске мере, 
• организацију и  
• међународну сарадњу; 
Приказ индикатора одрживог развоја (развоја усклађеног са захтевима заштите животне средине) је  
лимитиран начином прикупљања  и обраде статистичких  података.  Индикатори  одрживог развоја  морају  бити  
коришћени у контактима са међународним организацијама и институцијама. Међутим, они траже дужи период  
обраде података, јер су у већини случајева изведени показатељи у Србији, за које је неопходна статистичка  
обрада на основу постојеће статистичке документације. Потребно је радити на развоју еколошких (Indicators of  
Sustainable Development) статистичких показатеља у статистици Србије. У недостатку стандардизованог система  
индикатора   животне   средине   и   недостатку   адекватне   базе   података   о   стању   животне   средине   за   
потребе  
процене утицаја примењена је методологија модела „Rapid Urban Environmental Assessment” и „Mev Urban” (са  
елементима анализе, валоризације и процене). Критеријуми за оцену величине, обима и значаја утицаја Плана  
су основ за валоризацију индикатора животне средине и представљају кључни фактор управљања животном  
средином у границама Плана, али и окружења од значаја за План. Критеријуми за оцену могућих појединачних,  
синергичних,   кумулативних,   дуготрајних,   дугорочних,   привремених,   трајних,   реверзибилних,   
краткотрајних,  
иреверзибилних, једноставних, сложених са вероватноћом понављања утицаја и могућих последица по животну  
средину успостављени су на основу: 
- Циљева развојне политике локалне Управе Лапова; 
- Стратешких смерница Просторног плана Републике Србије и Генералног плана 
Лапово 2020; 
- Рационалног и одрживог коришћења расположивих природних и створених ресурса; 
- Смерница за заштиту и управљање стањем и квалитетом природних вредности, 
заштићених природних  
и културних добара и животне средине; 

Преглед индикатора 

Природне вредности 

Ваздух:  емисија   загађујућих   материја,  таложне   материје,   чађ,   SOX,   NOx,   CO,   озон,  

саобраћај,   индустрија,  
енергенти (гасификација, топлификација) 

Вода:  квалитет   површинских   и   подземних   вода,  pH,   HPK,   BPK5,   органско   оптерећење,   укупна   уља   и   

масти,  
микобиолошке карактеристике, третман отпадних вода – постројења, уређаји за третман, капацитети 
и услови  
водоснабдевања, капацитети и услови каналисања отпадних вода 

Земљиште:  Загађеност земљишта  (pH,  опасне и  штетне  материје),  промена  површина  обрадивог  

земљишта,  
структура и стање приватних и државних шума 

Шуме: степен шумовитости, пошумљавање 

Биљни и животињски свет: заступљеност врста, бројност популација, очуваност биодиверзитета 

Природна добра: заступљеност и укупно учешће у простору, стање и статус 

Предеоне вредности 

Предеони типови:  Предеона разноврсност структурираност простора, однос природних/створених 

елемената  
(биолошких,   климатских,   геоморфолошких,   педолошких,   хидролошко   –   хидрографских,   
културноисторијских,  
социолошких, градитељских) 
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Степен   деградације:  загађене   локације   и   зоне,   неконтролисана   сметлишта,   непланска   изградња,  
експлоатација сировина 

Ерозија: еродиране површине, девастиране зоне 

Степен рекултивације: рекултивисане површине (заступљеност и процентуално учешће), зоне 

ремедијације 

Уређено  зеленило:  уређене  зелене   површине  (процентуално  учешће  у   структури   површина),   

заступљеност  
(паркова, скверова, тргова, дрвореда, насељско и остало зеленило) 
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Грађевинска подручја:  урбани простори, рурални простори, радне зоне ван грађевинских подручја, 

густине  
становања и насељености 

Индустријске зоне: просторни положај, капацитети – опремљеност, заступљене технологије 

Јавне намене: степен опремљености насеља, капацитети насељске опреме, учешће инфраструктуре 

Културна добра: стање и статус, доступност и репрезентативност 

Инфраструктура 

Саобраћај: саобраћајна мрежа – развијеност, стање саобраћајница, фреквентност и саобраћајна 

проточност 

Водоснабдевање:  извориште   –   стање   и   капацитет,   вода   за   пиће   –   прерада,   квалитет,   

водоводна   мрежа   –  
покривеност, капацитет 

Канализација:  канализациона   мрежа,   капацитет,   покривеност   подручја,   пречишћавање   

комуналних,  
технолошких и зауљених отпадних вода 

Остала   инфраструктура:  степен   покривености   и   опремљености   подручја   осталом   линијском   и   

комуналном  
инфраструктуром 

Услови – параметри 

Урбанистички параметри: правила грађења и уређења, величина парцеле, степен изграђености 

Бука: изложеност становништва, саобраћај, индустрија, стање комуналне буке 

Отпад: План управљања отпадом, покривеност територије организованим прикупљањем отпада, неконтролисана  
сметлишта 

Комунална хигијена: ниво достигнуте комуналне хигијене 

Коришћење обновљивих извора енергије: степен заступљених обновљивих извора енергије 

Енергетска ефикасност: степен енергетске ефикасности 

Демографија 

Демографске карактеристике: миграције, депопулација села, насељеност 

Институционални   капацитети:  градска   норматива,   контрола   –   мониторинг,   доступност   

информација   о  
животној средини 
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9.0. Процена могућих утицаја на животну средину Плана  
детаљне регулације „Радна зона 2 - дуга фаза” у  
Лапову 
 
Од значаја за животну средину су решења која се односе на просторни положај планираних намена  
простора и планиране инфраструктуре. 

Утицаји на животну средину могу бити механички, физички, хемијски, а објекат утицаја су медијуми  
животне  средине   преко  којих   се   утицаји   преносе  или   на   која   се  одражавају.   У  Стратешкој  процени   
утицаја  
анализирани су следећи објекти и медијуми:  

• природне   вредности   животне   средине   (површинске   и   подземне   воде,   извори   

минералних   вода,  
извориште   водоснабдевања,   ваздух,   земљиште,   зеленило,   шумски   екосистеми,   природна   добра,  
предеоно-пејзажне вредности, морфолошке и орографске карактеристике простора), 
• положајне карактеристике постојећих и планираних целина и зона и културна добра. 
Последице   утицаја   су   промене   особина,   изгледа   или   функције,   а   ефекти   могу   бити   позитивни   или  
негативни или стање без промена, што представља карактеристике утицаја. Процену могућих утицаја стратешког  
карактера планских решења на животну средину, могуће је извршити и у односу на:  

• врсту утицаја, 
• дужину трајања, 
• извор и развој утицаја, 
• реверзибилност, 
• могућност анулирања утицаја, 
• трајност, 
• континуитет, 
• важност (значај) утицаја и  
• степен и карактер потребних интервенција. 
У односу на време трајања утицаја, дефинисани су: 

• привремени - повремени,  
• дуготрајни ефекти и последице. 
Ефекти односно последице, сагласно наведеној категоризацији, могу бити: 

• у односу на врсту утицаја - позитивни, негативни, нулти; 
• у односу на дужину трајања - привремени, трајни; 
• у односу на развој утицаја - једноставни, кумулативни, синергетски; 
• у односу на извор утицаја - директни, индиректни; 
• у односу на реверзибилност - реверзибилни, иреверзибилни; 
• у односу на трајност утицаја - дуготрајан, инцидентан; 
• у односу на континуитет - континуалан, дисконтинуалан; 
• у односу на значај - изразито мали значај, мали значај, средњи значај, врло велики 
значај. 
Поступак   оцењивања   квалитета   животне   средине   и   очекиваних   ефеката   Плана   детаљне   регулације  
вршен је на основу вредновања могућих еколошких утицаја (позитивних и негативних).  

Величина утицаја представља приказ штете или користи од процењеног деловања на квалитет ваздуха,  
квалитет   површинских   и   подземних   вода,   пејзажне   карактеристике   просторних   целина   и   зона,   
природна   и  
културна добра и квалитет животне средине.  

Значај утицаја представља размере физичког простора који може бити изложен деловању промена у  
средини.   Утицаји,   односно   последице,   према   карактеристикама   оцењени   су   негативним   или   
позитивним  
предзнаком. 

Утицаји, односно последице, према величини промена се оцењују бројевима од -3 до +3, где се знак  
минус односи на негативне, а знак плус на позитивне промене. 

Tабела 2. Критеријуми за оцењивање величине утицаја (modifikovana PADC metodologija) 

Величина утицаја 
критичан - врло негативан 
већи 
мањи 

нема 
утицаја 
позитиван 
повољан 
врло 

повољан 
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Ознака 
-3 
-2 
-1 
0 
+1 
+2 
+3 

Значење 

симбола 
онемогућа
вање 
функције у 
датом 
простору 
у већој 
мери 
нарушава 
стање 
животне 
средине 
у мањој 
мери 
нарушава 
животну 
средину  
нема 
промена у 
животној 
средини  
мање 
позитивне 
промене и 
утицаји у 
животној 
средини  
повољне 
промене и 
утицаји на 
квалитет 
животне 
средине  
Промене 
битно 
побољшав
ају 
квалитет 
животне 
средине  
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Значај   утицаја   процењен   је   у   односу   на   просторне   размере   на   којима   се   може   

остварити   утицај  
активности у простору. Критеријуми за оцењивање размера утицаја Плана детаљне регулације „Радна зона 2 -  
друга фаза” у Лапову су локални и утицаји у оквиру шире просторне целине - Генералног плана 
Лапово 2020. 

Tабела 3.  Значај утицаја 

Значај утицаја 
шире просторни 
локални 

Ознака 
II 
I 

Опис 
могући утицаји на нивоу Генералног плана  Лапово 2020. 
могући утицаји у зони Плана детаљне регулације 

На основу укупне анализе и сагледавања карактера Плана и просторног положаја и значаја, 

коришћени  
су и критеријуми везани за карактер  утицаја, односно последица. У том смислу дефинисани су краткорочни  
ефекти, дуготрајни, реверзибилни и иреверзибилни ефекти као вероватноћа „догађања” и утицаја у 
простору. 
 
 
9.1. Приказ процењених утицаја варијантних решења Плана са мерама за  
спречавање и ограничавање негативних утицаја и повећање позитивних  
ефеката 
 
У оквиру граница зоне процене утицаја обавезна је примена мера превенције, спречавања, отклањања  
и минимизирања потенцијално штетних утицаја и њихово свођење у границе еколошке одрживости и законске  
прихватљивости. 

Решење   дато   Планом   детаљне   регулације   представља   истовремено   и   најбољу   варијанту   за   даљи  
одрживи развој подручја обухваћеног Планом. 

При процени могућих утицаја посебно су вредновани очекивани негативни ефекти због: 

• нерационалног коришћења земљишта, 
• ризика од загађења животне средине услед генерисања комуналног отпада, опасног 
отпада и отпадних  
вода, појаве буке, загађења ваздуха, земљишта, вода, 
• опасности од девастације и деградације простора услед непланске изградње, 
• потенцијалног негативног утицаја на здравље људи и животну средину у случају 
акцидента. 
Позитивни ефекти разматрани су са аспекта: 

• адекватног управљања отпадом и отпадним водама, 
• обавезног третмана свих отпадних вода и предтретмана атмосферских потенцијално зауљених вода 
пре  
упуштања у реципијент, 
• инфраструктурног опремања планираних комплекса, 
• озелењавања и пејзажног уређења простора и подизања пејзажних карактеристика на 
виши ниво. 

9.2. Поређење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег  
решења са аспекта заштите животне средине 
 
 
Израдом Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације „Радна зона 2 -  
друга фаза” у Лапову разматрана су варијантна решења за начин реализације Плана и даљег развоја предметног  
подручја,   како   би   се   извршило   поређење   и   вредновање   за   избор   најбоље   понуђене   варијанте   са   
аспекта  
заштите простора, животне средине и природних вредности. 

Предложена   варијанта,   као   најбоље   понуђено   решење,   даје   могућност   за   успостављање   интегралне  
контроле коришћења природних ресурса, развој на принципима одрживости и економске прихватљивости, као и  
контролу и заштиту природне и животне средине. 

Еколошки, најприхватљивији концепт и најбоље понуђено варијантно решење Плана детаљне  
регулације „Радна зона 2 - друга фаза” у Лапову је концепт Плана са: 

• реализацијом објеката и садржаја у функцији развоја уз поштовање принципа 

одрживости, 
• оптималним степеном заузетости и изграђености простора и бројем корисника простора, 
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• минималним утицајем на животну средину, 
• успостављањем еколошке контроле у простору. 
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9.3. Приказ процењених утицаја Плана на животну средину са описом мера за  
спречавање негативних утицаја и увељање позитивних утицаја на животну  
средину 
 
 
На   основу   анализе  просторног  развоја  у  плану   вишег  реда   -  Просторном  плану   Републике   
Србије  и  
Генерални план Лапово 2020., задатих просторно-планских, урбанистичких и еколошких смерница и очекиваних  
ефеката, дефинисани су општи и посебни циљеви Стратешке процене утицаја. 

Основни циљ, са еколошког аспекта је интегрална заштита и развој уз поштовање еколошких принципа  
и принципа одрживости у границама Плана уз избегавање конфликата, постизања компромиса и компензације у  
простору. 

План детаљне регулације „Радна зона 2 - друга фаза” у Лапову, у контексту циљева Стратешке процене  
утицаја,   оцењен   је   према   могућим   утицајима   на   квалитет   животне   средине,   сагласно   критеријумима   
за  
оцењивање величине, значаја и вероватноће утицаја (модификована PADC методологија и 
„MevUrban” модел).   
 

Табела 4. Резиме главних еколошко-просторних проблема и ограничења подручја Плана у постојећем стању 

главни еколошко-просторни  
проблеми у постојећим условима 
 
 
• просторни   положај   анализиране  
целине 
 
 

• намена простора 

 
 
 
 
 
 
 
• загађивање из радних и  
производних комплекса из  
окружења 
 
 
 

• загађивање из зоне становања 

 
 
 

• загађивање из зона  
пољопривредног земљишта 

узроци 
 

• близина аутопута Е-75  
(непосредно окружење) 
• близина зона становања 
• постојећи пројекти  
 
• коришћење земљишта  
(пољопривредно обрадиво  
земљиште) 
• постојећи радни и  
производни комплекси 
• обрада и заштита  
пољопривредних површина 
 
• неадекватна  
инфраструктурна и  
комунална опремљеност 
• непостојање адекватних  
заштитних појасева 
 
 
• непостојање система  
даљинског грејања 
• продукција отпада 
 
 
• недостатак пољозаштитних  
појасева 
• неконтролисана хемизација  
пољопривредних површина 
• еолска ерозија 

ефекти 
 

· утицај загађујућих материја 
· бука и вибрације 
· пејзажна деградација 
· загађеност земљишта 
 
 
   загађеност земљишта 
· утицај на бонитет 
· загађивање површинских и  
подземних вода 
· 
· 
· 
· 
загађивање вода и земљишта 
· неадекватно управљање отпадом и  
отпадним водама 
· загађивање аерополутантима 
· бука и вибрације 

· 
· загађење ваздуха из тачкастих  
извора (индивидуална ложишта и  
котларнице) 
· загађивање површинских и  
подземних вода 

развејавање најфинијих честица  
педолошког покривача и честица  
препарата за третирање  
пољопривредних култура 
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урбо-еколошки индикатори 

1. земљиште 

процена могућих утицаја 
постојеће стање планирано стање 

1.1. рационалност коришћења 
1.2. очување пољопривредног земљишта 
1.3. деградација 
1.4. загађивање 
2. воде 
2.1. квалитет површинских вода 
2.2. квалитет подземних вода 
3. ваздух 
3.1. загађивање у границама плана 
3.2. загађивање из окружења 
3.3. загађивање из зоне становања 
3.4. загађивање из радне зоне 
4. бука 
4.1. саобраћајна бука 
5. намена објеката 
5.1. квалитет објеката 
5.2. урбанистички параметри 
5.3. потрошња енергије 
5.4. комунална хигијена 
5.5. инфраструктурна опремљеност 
5.6. техничко-технолошка опремљеност 
5.7. пејзажна уређеност 
6. комунална инфраструктура 
6.1. водоснабдевање 
6.2. квалитет воде за пиће 
6.3. канализациона инфраструктура 
6.4. управљање комуналним отопадом 
6.5. управљање опасним отпадом 
6.6. саобраћај 
6.7. зеленило 

+1/II/I 
0/II/I 
         -1/I/II  
-1/I/II  
 
0/I 
0/I  
 
-1/I 
-2/I/II  
-1/I/II  
-1/I/II 

-2/I/II  

- 
-1/I/II 
- 
- 
-1/I 
- 
- 
 
0/I  
0/I 
-1/I 
- 
- 
-1/I/II 
- 

+2/I/II 
0/II/I  
+1/I/II  
+1/I/II  
 
+1/II  
+1/I/II  
 
0/I 
+1/II/I 
+1/I/II  
0/I/II 

-1/I/II  

+2/I 
+2/I/II 
+2/I/II 
+2/I/II 
+2/I/II 
+2/II  
+2/I/II  
 
+1/I/II 
+1/I/II 
+1/I/II 
+2/I/II  
+2/I/II 
+2/I/II  
+2/I/II 

Начела и критеријуми за одрживо уређење и коришћење простора у границама Плана и интеграција 

у  
ширу просторну целину су у складу са обавезујућим смерницама из Планова вишег реда. 

План представља усвојено варијантно решење са имплементираним мерама превенције и спречавања  
штетних утицаја на животну средину и увећањем позитивних ефеката са мерама заштите простора и животне  
средине. 

Мере   за   спречавање   и   ограничавање   негативних   утицаја   и   повећање   позитивних   ефеката  
Плана на животну средину: 

• поштовање прописаних урбанистичких правила, правила уређења и правила грађења; 
• поштовање услова и сагласности надлежних органа, организација и предузећа; 
• обезбеђивање централизованог и контролисаног начина водоснабдевања; 
• изградња канализационе и водоводне мреже у предметној зони; 
• избор мреже саобраћајница, паркинга и платоа према рангу и захтеваним коловозним 
застором; 
• одводњавање саобраћајница, паркинг-простора и платоа преко таложника-сепаратора уља и масти, 
пре  
упуштања у реципијент; 
• обавезан   услов   је   организована   и   контролисана   евакуација   комуналног   отпада   из   
постојећих   и  
планираних комплекса на прописан начин, од стране надлежног комуналног предузећа; 
• обавезно је управљање опасним отпадом који настаје у процесу чишћења таложника-
сепаратора; 
• обавезно озелењавање и партерно уређење на нивоу појединачних парцела и 
комплекса; 
• обавезна   процена   утицаја   за   појединачне   Пројекте   -   потенцијалне   изворе   загађивања   
и   значајних  
утицаја на животну средину. 
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За  подручје  Плана  детаљне регулације, а  за  потребе  израде  Извештаја о  Стратешкој  процени,  

нису  
вршена посебна мерења, анализе и истраживања стања фактора животне средине, квалитета медијума животне  
средине, степена очуваности или загађености. За оцену стања животне средине извршена је процена на основу  
увида   на   терену,   постојеће   просторно-планске   и   урбанистичке   документације,   природних   
карактеристика  
просторне целине, као и података студијске, пројектне и друге доступне документације. 

Као   главни   недостатак   наводи   се   непостојање   информационе   основе   о   стању   и   квалитету   животне  
средине  због  чега недостаје  приказ  „нултог  стања” као  важног „еколошког репера”  за поређење и  праћење  
стања животне средине, при изради Извештаја о процени утицаја у различитим фазама 
имплементације Плана. 

Подаци о  ваздуху,  квалитету  и степену загађености, у постојећем стању, не постоје као релевантни  
показатељи обзиром да нису вршена континуална мерења количине и врсте аерополутаната.  

Подаци   о   води   за   пиће,   површинским,   подземним   водама,   отпадним   водама,   као   систематизована  
доступна база података не постоје. 

Подаци о земљишту, квалитету, плодности и степену загађености за анализирано подручје не 

постоје. 

Подаци   о   клими   и   метеоролошким   показатељима,   представљају   битне   параметре   при   вредновању  
простора за избор могућих Пројеката и могућих локација, за   вредновање стања животне средине и предлог  
мера   за   смањење,   отклањање   и   спречавање   потенцијалног   аерозагађивања   и   распростирања   
загађујућих  
материја. 

Подаци   о   заштићеним   природним   и   културним   добрима,   представљају   важну   базу   података   при  
вредновању простора, примени и спровођењу прописаних мера заштите и ограничења.   

Подаци   о   инфраструктурним   системима   су   полазни   подаци   код   процене   стања   и   квалитета   животне  
средине,   инфраструктурној   опремљености   и   комуналној   уређености,   доступности   подручја,   
водоснабдевању,  
управљању отпадним водама и отпадом. 

Подаци о становништву и демографским карактеристикама су вишезначајно битни подаци (са аспекта  
могућег   угрожавања,   потенцијалних   миграција,   расељавања,   досељавања,   утицаја   на   традиционални   
начин  
живота, сагледивости, концентрације становништва, густине насељености, густине становања).   
 

9.4.1. Квалитет ваздуха и стање аерозагађености на  
 подручју Плана и непосредног окружења 
 

Обзиром да не постоје подаци о „нултом” стању квалитета ваздуха, стање аерозагађености процењује се  
на основу положаја, природних карактеристика и постојећих услова. Непостојање базе података наметнуло је  
потребу процене стања на основу: 

· опсервације на терену, 
· идентификације потенцијалних извора загађивања и едификатора стања, 
· природних карактеристика, 
· микроклиматских услова и метеоролошких показатеља. 

Као највећи извор аерозагађивања на анализираном подручју и непосредном окружењу идентификован  
је саобраћај на аутопуту Е-75 који источну границу подручја Плана.  Обзиром да се ради о врло фреквентном  
коридору   са   источне   стране   анализираног   подручја   може   се   очекивати   присуство   повећаних   
концентрација  
специфичних   полутаната   атмосфере.  Остали   извори   аерополутаната   су   производни   комплекси   у   ширем  
окружењу, као и коришћење еколошки неприхватљивих енергената за загревање. 

Саобраћај   представља   извор   специфичних   полутаната,   односно   продуката   потпуног   и   непотпуног  
сагоревања   горива,   од   којих   су   најзначајнији   NOx,   CxHy,   HCHO,   CO,   SO2,   Pb.   Обим   
емисије   и   имисионе  
вредности,   пре   свега   зависе   од   саобраћајне   оптерећености   и   фреквенце   саобраћаја,   
врсте   саобраћаја,  
карактеристика саобраћајница, али и посебно абиотичних фактора средине - орографских и 
микроклиматских.  
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Таложне честице представљају извор загађивања земљишта, површинских и подземних вода. 
Таложне честице  
са саобраћајнице се атмосферским водама спирају и тиме угрожавају околно земљиште и воде у зони 
процене  
утицаја. 

Индивидуална   ложишта   и   котларнице   из   зоне   становања,   из   окружења,   представљају   

стационарни  
извор аерозагађивања. Оне представљају извор неспецифичних полутаната - SO2, чађи и 
седиментних материја.  

Утицаји на квалитет ваздуха у оквиру анализиране целине и из непосредног окружења су од значаја 

са  
аспекта   концентрација   загађујућих   материја,   перманентности   појава,   дужине   трајања,   
интензитета   са  
вероватноћом појаве везаних дана у изразито неповољним метеоролошким условима. 
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Пољопривредне   површине,   зоне   интензивне   обраде   и   примена   агротехничких   мера   

(третирање   у  
различитим фазама, различитим препаратима), такође представљају потенцијалне изворе аерозагађивања. Са  
пољопривредних   површина   се   емитују   таложне   материје   и   суспендоване   честице   пореклом   од   
фертилизата,  
средстава за заштиту биља, као и најфиније честице педолошког покривача.   

Предложена намена простора, уз поштовање мера заштите ваздуха од загађивања, представља добро  
понуђено   решење   за   очување   квалитета   ваздуха   и   један   од   услова   при   вредновању   простора   у   
поступку  
валоризације подручја. 

Обавезне смернице и мере заштите, контроле и мониторинга ваздуха: 

- Изабрати   најбоље   понуђена   решења   загревања   објеката   и   еколошки   прихватљиве   

енергенате   за  
загревање објеката и комплекса. 

- Заштиту   ваздуха   од   загађивања   спроводити   као   интегрални   део   мониторинга   квалитета   

ваздуха   на  
подручју општине. 

- Постављање ефикасних вентилационих система и филтера у 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. 

- Дуж   граница   планског   подручја   и   посебно   дуж   граница   планираних   комплекса,   

обезбедити   зону  
заштитног   зеленила   високог   и   средњег   растиња   дугог   вегетационог   периода   у   циљу   смањења  
аерозагађења и буке, као и визуелног унапређења простора. 

- Мере забране отварања вегетацијског склопа и стварање „огољених” и отворених површина као 

извора  
еолске прашине. 

- Укључивање у јединствену стратегију и концепт локалног и регионалног мониторинга за праћење 

стања  
загађености ваздуха и утицаја на људско здравље. 

- Обавезном   проценом   утицаја   на   животну   средину   за   постојеће   и   планиране   Пројекте   

(објекте   и  
садржаје) потенцијалне изворе аерозагађивања и угрожавања квалитета ваздуха (емисија и имисија),  
применом мера превенције, спречавања и отклањања могућих извора загађивања и мера мониторинга  
стања и квалитета ваздуха. 
 
 
9.4.2. Стање, значај и квалитет вода на подручју 
Плана и утицај планских решења 
 

На основу анализе природних карактеристика и постојећих услова, може се закључити да планирана  
намена простора неће негативно утицати на хидрографске и хидролошке карактеристике простора у границама  
Плана. Процењује се да поштовање постављене урбане матрице обезбеђује превентивну заштиту од угрожавања  
и загађивања водног потенцијала, површинских и подземних вода. У случају непоштовања Планом прописаних  
параметара, услова и мера, као и услова прописаних од стране надлежних институција, могуће је очекивати  
појаву угрожавања и нарушавања стања прописаног квалитета вода. 

Фактори који утичу на стање и квалитет вода у обухвату Плана и широј просторној целини су: 

• саобраћај   на   аутопуту   Е-75,   као   и   саобраћај   у   оквиру   постојећих   и   планираних   

комплекса   који  
представља емитер специфичних и неспецифичних полутаната, 
• отпадне воде из постојећих и планираних комплекса (санитарно-фекалне, 
потенцијално зауљене), 
• упуштање непречишћених вода у реципијенте, 
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• коришћење агрохемијских средстава на обрадивим површинама у ширем окружењу, 
• одржавање   пута   и   комплекса   у   зимским   месецима   (сезонско   загађење   услед   употребе   
соли   за  
одржавање путева), 
• акцидентне ситуације (процуривање горива, уља и мазива). 
Водоснабдевање, контрола и рационално коришћење воде као ресурса уз поштовање принципа заштите  
животне средине представља услов даљег одрживог развоја подручја Плана. 

Потенцијални Пројекти, као и већ утврђени у оквиру границе Плана, захтевају обезбеђивање довољних  
количина воде за санитарне и противпожарне потребе. 

Анализа могућих утицаја и процена очекиваних ефеката су коришћени за утврђивање смернице при  
избору најприхватљивијег решења за: 

• планирану инфраструктурну мрежу за намену простора у Плану детаљне 

регулације; 
• одржив и еколошки прихватљив размештај зона, објеката и функција. 
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Предложена намена простора, уз поштовање мера заштите вода, представља добро понуђено 

решење за  
очување   квалитета   вода   и   водног   земљишта   и   један   од   услова   при   вредновању   простора   у   
поступку  
имплементације планиране намене површина. 

Обавезне смернице, мере заштите, контроле и мониторинга вода на подручју Плана: 

- При реализацији планираних намена и Пројеката, обавезне су мере спречавања и забране 

упуштања и  
просипања отпадних вода на подручју Плана. 

- Прописивање обавезног третмана (пречишћавања) отпадних вода до захтеваног нивоа, пре 

упуштања у  
реципијент. 

- Обавезни   претходни   третман   потенцијално   зауљених   атмосферских   вода   са   свих   

манипулативних   и  
осталих површина, преко сепаратора-таложника  до захтеваног нивоа пре упуштања у реципијент. 

- Обавезна је стална контрола квалитета и количине пречишћених отпадних вода по изласку из 

система  
за пречишћавање отпадних вода. 

- Обавезна   процена/прорачун   могућих   и   очекиваних   количина   и   категорија   отпадних   

вода,   прописан  
начин   третмана   и   управљање   отпадним   водама   при   реализацији   зона,   локација   и   појединачних  
Пројеката. 

- Квалитет   пречишћених   отпадних   вода   мора   задовољавати   услове   прописане   Законом   о   

водама   („Сл.  
гласник РС”, бр. 46/91, 53/93, 48/94 и 54/96), Уредбом о категоризацији водотокова („Сл. гл. СРС”, бр.  
5/68),   Правилником   о   опасним   материјама   у   водама   („Сл.   гласник   СРС”,   бр.   31/82),   Правилником   о  
квалитету   отпадних   вода   које   се   могу   упуштати   у   канализациони   систем   надлежног   комуналног  
предузећа.   

- Атмосферске воде са кровова објеката и других чистих површина прихватити и одвести у путни 

јарак или  
околни терен. 

- Добар   избор   за   планиране   Пројекте   представља   максимална   примена   система   

рециркулације   и  
рационалног коришћења и потрошње воде а сагласно мерама контроле, спречавањем и минимизирања  
потенцијално штетних утицаја по животну средину. 

- Предвидети   систем   за   пречишћавање   отпадних   вода   -   технолошких   и   санитарно-

фекалних   са  
одговарајућим техничко-технолошким решењем. 

- Квалитет воде за пиће и санитарне потребе мора задовољавати Законом прописане услове што 

намеће  
обавезу уводјења сталне контроле - мониторинга квалитета воде. 

- Обавезно   је   адекватно   управљање   насталим   отпадом   са   својствима   опасних   материја   

који   настаје   у  
процесу чишћења таложника и сепаратора масти и уља. 

- Предвидети снабдевање водом за планиране комплексе из постојећег система водоснабдевања 

насеља,  
уколико исти може да обезбеди прописани квалитет и потребне количине воде. 

- У случају да се довољне количине воде не могу обезбедити из насељског водовода, снабдевање 

водом  
решити   коришћењем   подземних   вода   уз   обавезну   евиденцију   и   постављање   уређаја   за   мерење   и  
праћење квалитета и количине при експлоатацији подземних вода. 

- Реализација   сопствених   изворишта   у   оквиру   комплекса   (или   заједничког   за   више   

Пројеката),   за  
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технолошке   потребе   мора   се   реализовати   према   водопривредним   условима   уз   обавезну   евиденцију,  
контролу и успостављање мера заштите, а према условима надлежног водопривредног предузећа. 
 
 

9.4.3. Статус и квалитет земљишта, мере заштите и унапређења 
 
 
На подручју општине Лапово као шире просторне целине и на подручју Плана детаљне регулације нису  
вршена   мерења   контроле   квалитета   земљишта   као   необновљивог   природног   ресурса   те   нема   
података   о  
квалитету и плодности земљишта и степену евентуалног загађења. 

Један   вид   деградације   земљишта   је   његова   неконтролисана   и   непланска   пренамена   у   грађевинско  
земљиште. 

На квалитет и стање земљишта (пољопривредног, шумског, водног) може утицати стварање отпадних  
вода у оквиру планираних и постојећих комплекса, одржавање комплекса и путева у зимским месецима услед  
употребе соли, таложење честица, акцидентна процуривања нафте и нафтних деривата, генерисање отпада и  
његово   неконтролисано   одлагање,   „дивље”   депоније,   непрописно   изграђене   септичке   јаме,   одвијање  
пољопривредне производње и коришћење агрохемијских препарата. 

Основна   поставка   Плана   је   рационално   коришћење   земљишта   као   природног   необновљивог   (тешко  
обновљивог)   ресурса.   Обавезна   мера   заштите   у   спровођењу   Плана   је   израда   еколошко-биолошке   
основе   -  
подлоге   за   уређивање   простора,   обавезан   избор   врста   за   озелењавање   и   пејзажно   уређење   
планираних  
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комплекса. У циљу очувања еколошког капацитета, земљиште се мора рационално заузимати новом 

изградњом.  
Заштита   земљишта   као   необновљивог   (тешко   обновљивог)   природног   ресурса   спроводиће   се   мерама  
ограничења, забране и заштите од ненаменског коришћења, загађивања, деградације и девастације. 

Обавезне мере заштите земљишта у спровођењу Плана: 

- Дозвољена   је   изградња   на   грађевинском   земљишту   у   границама   грађевинског   реона   

сагласно  
прописаним правилима грађења и уређења. 

- Оавезна је заштита земљишта од свих облика загађивања. 

- Забрана депоновања отпада и других материјала ван простора за то намењених и 

уређених, 

- Контролисана   употреба   соли,   ризле   и   др.   у   зимским   месецима   у   циљу   спречавања   

потенцијално  
негативних утицаја на земљиште. 

- Обавезна процена утицаја на животну средину за Пројекте (објекте и садржаје) потенцијалне 

изворе  
загађивања и угрожавања квалитета земљишта, применом мера превенције, спречавања и отклањања  
могућих извора загађивања и деградације, као и мера мониторинга стања и квалитета земљишта. 
 

9.4.4. Климатске и микроклиматске карактеристике,  
метеоролошки показатељи и статус животне средине 
 
Климатско-метеоролошки   показатељи   подручја,   са   аспекта   процене   могућих   утицаја   на   животну  
средину, представљају битан фактор при утврђивању концепта развоја, постављању планских решења и намене  
простора.   

Природне карактеристике просторне целине којој припада подручје Плана, морфолошке, орографске,  
хидрографске, вегетацијске, створене вредности и услови настали у претходном периоду, представљају матрицу  
за   анализу   температурних   кретања,   руже   ветрова   (ваздушних   струјања),   појаву   тишине,   појаву   
магле   и  
потенцијалног настајања и просторног распростирања загађујућих материја. Основни климатски и метеоролошки  
показатељи   представљају   подлогу   за   утврђивање   еколошких   смерница   за   планирање   простора   на   
подручју  
Плана, у циљу очувања еколошког капацитета просторно-еколошке целине и спречавања потенцијалних утицаја  
извора загађивана у границама Плана, на и из окружења. 
Реализација   планираних   зона,   објеката   и   садржаја,   према   плану   намене   површина,   урбанистичким  
параметрима и прописаним мерама заштите, омогућиће коришћење повољних и спречавање утицаја неповољних  
микроклиматских   одлика   и   екстрема   овог   подручја   и   неће   условити   климатске   промене.   Краткорочно  
посматрано,   у   поступку   уређивања   простора   за   изградњу   и   присуства   механизације,   могуће   је   
очекивати  
краткотрајне,   повремене   и   привремене   појаве   већих   концентрација   аерополутаната   на   појединачним  
локацијама. Дугорочно, уз услов и избор еколошки прихватљивих енергената, коришћење обновљивих извора и  
примену   енергетске   ефикасности,   не   очекују   се   неповољни   ефекти,   посебно   у   зимском   периоду,   
који   могу  
утицати на значајнију промену микроклиме у зонама Плана и окружења. 
 

9.4.5. Јонизујуће и нејонизујуће зрачење,  
утицај Плана и ефекти на животну средину 
 
Не   постоји   мониторинг   стања   јонизујућег   и   нејонизујућег   зрачења   те   нема   релевантних   података   о  
стању у простору са наведеног аспекта. План детаљне регулације „Радна зона 2 - друга фаза” у Лаопву не  
представљају   опасност   по   животну   средину   и   ниво   постојећег   -   природног   зрачења   (јонизујућег   и  
нејонизујућег), те се овде неће разматрати њихов утицај. 

Реализација     пројеката   –   објекта   и   делатности   могућа   је   на   основу   локацијске   дозволе   и   процене  
утицаја на животну средину. Сви пројекти потенцијални извори јонизујућег и нејонизујућег зрачења подлежу  
поступку процене утицаја на животну средину.  
 
 
9.4.6. Утицај Плана на животну средину  
са аспекта појаве буке и вибрација 



21.05.2010                                 "Службени гласник Општине Лапово"                Број   3   - страна 
97 

 
 
 
Бука на подручју Плана, као и шире просторне целине, је последица одвијања саобраћаја, и представља  
значајан фактор деловања. У предметној зони нису вршена мерења интензитета буке. 

Планским решењем извршен је зонинг функција, садржаја и објеката у циљу спречавања појаве буке у  
предметној зони.  
 
 
 
 
 
Стратешка процена на животну средину Плана детаљне регулације „Радна зона 2 - друга  
фаза” у Лапову 
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- Формирање   пејзажно   уређеног,   линеарног,   заштитног   зеленила   

(обостраног/једностраног)   дуж  
саобраћајница. 

- Избор   зеленила   прилагодити   зонским   и   локацијским   условима   у   складу   са   

пејзажним   и   еколошко- 
биолошким захтевима. 

- Обавезно озелењавање паркинг-простора,  и слобоодних површина унутар планираних 

комплекса. 

- Обавезна процена утицаја на животну средину за Пројекте (објекте и садржаје) потенцијалне 

изворе  
буке, применом мера превенције, спречавања и отклањања могућих извора буке. 
 
 
9.4.7. Могући утицаји на биљни и животињски свет, екосистеме, станишта, биодиверзитет, заштићене  
природне реткости и културна добра 
 
Реализација   Плана   детаљне   регулације,   са   аспекта   потенцијалног   угрожавања   и   нарушавања  
биодиверзитета,   заступљених   екосистема,   станишта,   биоценоза,   флоре   и   фауне   уопште   је   еколошки  
прихватљива и одржива. 

Према Условима Завода за заштиту природе Србије и Завода за заштиту споменика културе, на подручју  
Плана детаљне регулације - подручју процене стратешких утицаја нема заштићених и евидентираних природних  
реткости и културних добара на које би реализација Плана имала негативан утицај. 

У циљу одрживог планирања и коришћења простора потребно је обезбедити капацитет животне средине  
применом обавезних мера превенције, спречавања и минимизирања потенцијално штетних утицаја: 

- Обавезно пејзажно уређење на нивоу појединачних парцела. 

- Уколико се у току земљаних радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или  
минералошко-петрографског порекла, а за које се претпоставља да има својство споменика природе,  
извођач мора о томе да обавести Завод и преузме све мере како се природно добро не би оштетило до  
доласка овлашћеног лица. 

- При имплементацији Плана и реализацији планираних намена, обавеза је се да у случају 

констатације о  
постојању археолошког налазишта или археолошких предмета, одмах без одлагања прекину радови и  
обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе, да се предузму мере да се налаз не уништи и  
не оштети и да се сачува на месту и положају у ком је откривен (Закон о културним добрима, „Сл.  
гласник” бр.71/49, члан 109). 
 

9.4.8. Утицај на становништво и демографске  
карактеристике анализираног подручја 
 

Реализација Плана детаљне регулације неће утицати на демографска кретања, неће имати негативне  
ефекте   на   демеколошке   карактеристике,   неће   довести   до   расељавања,   миграција,   промене   
традиционалног  
начина живота становништва из окружења. 

Плански концепт, преузет из одредби Генералног плана је створен тако да кроз имплементацију датих  
поставки рационално користи постојеће грађевинско земљиште, а физичко ширење града оријентише ка улазу  
са аутопута Е-75. 

Простор обухваћен Планом представља неизграђено земљиште, те се о насељености и концентрацији  
становништва ове зоне у правом смислу речи не може говорити. Концентрација становништва у планираној зони  
биће у директној зависности од броја запослених и броја корисника услуга. 

Обзиром на положај, предметна зона ће бити видљива великом броју људи - учесницима у саобраћају на  
аутопуту   Београд   -   Ниш,   становништву   из   окружења,   запосленима   и   корисницима   услуга   у   
постојећим   и  
планираним комплексима. 

Обавезна   мера   је   пејзажно   уређење   и   визуелно   обликовање   предметне   зоне   у   циљу   спречавања  
визуелне деградације простора. 

Позитивни ефекти реализације Плана су запошљавање извесног броја људи, побољшање економског  
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Реализацијом   планираних   намена,   простор   у   границама   Плана   ће   се   уредити,   адекватно  
инфраструктурно и комунално опремити и неће бити негативних утицаја на демографске карактеристике, неће  
довести  до расељавања,  миграција,  промене традиционалног  начина  живота  становништва  из  непосредног  и  
ширег окружења уз стриктну примену мера заштите. 

9.4.9. Стање инфраструктурне, комуналне опремљености и  
створених вредности и утицај планских решења 

Границе Плана детаљне регулације „ Радна зона 2 - друга фаза” у Лапову представљају: 

• улица Краља Александра Обреновића - са северне стране, 
• коридор аутопута Е-75 - са источне стране, 
• подручје Плана детаљне регулације „Радна зона 2 - индустријска зона” („Сл. Гласник општине 
Лапово”  
бр.   2/2008),   односно   неизграђено   грађевинско   земљиштем,   намењено   за   развој   индустријских  
капацитета - са јужне стране и 
• деоница канала - старо корито реке Лепенице - са западне стране. 
 
У   саобраћајном   смислу,   овај   простор   је   ослоњен   на   улицу   Краља   Александра   Обреновића,   која   

преко  
надвожњака прелази аутопут и на Његошеву улицу, која излази на петљу „Лапово” - по Просторном плану на  
стационажи km 691+186, односно по Референтом систему Републичке дирекције за путеве на стационажи km  
688+064 (чвор 0110 „Лапово”) на државном путу I реда (аутопуту) број 1 (Е – 75). 

Водоснабдевање и одвођење отпадних и атмосферских вода 

За потребе израде Концепта Пална прибављени су услови (децембар 2007. године), издати од ЈКСП  
„Морава” из Лапова. 

Водоснабдевање  предметног  подручја  је  могуће   обезбедити   из  градских  водоводних  мрежа.   У  улици  
Николе   Пашића   је   изграђена   градска   водоводна   мрежа   Ř   160,   а   у   улици   Његошевој   је   изграђена   
градска  
водоводна мрежа Ř 100. 

У погледу одвођења отпадних вода, паралелно са старим коритом реке Лепенице је могуће положити  
канализациони колектор, према северу, до укрштања Казанског и Липарског потока. 

У предметном подручју је могуће обезбедити техничку воду, ископом бунара h=11,0 m са количином  
воде Q= до 10 l/sec. 

Електроенергетика 

За   потребе   израде   КОНЦЕПТА   ПЛАНА,   издата   је   електроенергетска   сагласност   на   локацију,   број  
1-3-15347 од 19.12.2007. године. 
Преко планског подручја пролазе далеководи 35 kV који мора да се изместе, јер ће бити угрожени планираном  
изградњом. 

Телекомуникације 

За потребе израде Концепта Пална издати су: 
- сагласност, Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија” а.д. Извршна једница Крагујевац, број 
010  
од 14.01.2008. године; 
- услови,   Предузеће   за   телекомуникације   „Телеком   Србија”   а.д.   Извршна   дирекција   
регије   „Београд”,  
Извршна једница „Београд 2”, број 015/08-60550/2007 ТЛ од 24.12.2007. године; 

Дуж коридора аутопута положен је подземни међумесни оптички ТК кабл на релацији Београд – Ниш,  
деоница   Београд   –  Баточина   (ТОSM  03   (7x4)xIIx0,4x3,5CMAN),   који  обезбеђује  и   носи  врло   значајан   
месни,  
међумесни и међународни ТК14 саобраћај и који не сме бити угрожен било каквим грађевинским 
радовима. 

Постојећи, подземни међумесни оптички кабл је положен кроз једну од две заштитне PE цеви Ř 40 mm  
(у земљаном рову су положене две заштитне PE цеви Ř 40 mm: радна и резервна). 

У  Његошевој улици  је  изграђена  месна  ТТ  мрежа  (MSAN  Лапово  село)  на којој су  планирани  капацитети  за  
индустријску зону у Лапову. 

Гасификација 

До раскрснице улица Његошева и Цара Лазара је изграђен постојећи дистрибутивни гасовод DN 63,  
одакле постоји могућност за даљу доградњу дистрибутивне мреже. 

Основна поставка концепта Плана је: постојеће неизграђено земљиште се планира за формирање нове  

индустријске зоне. 
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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, биодиверзитета, здравља корисника простора, неповољних утицаја на 
микроклиматске и  
еколошке услове подручја Плана и непосредног окружења.   

• Комунални отпад је отпад из домаћинства (кућни отпад) и други отпад који је по 

природи или саставу  
сличан комуналном отпаду. Стандард за сакупљање комуналног отпада је суд - контејнер, запремине  
1100l,   габарита   1,37x1,45x1,45m.   Апроксимативно,   један   контејнер   се   поставља   на   
800m2  корисне  
површине   (1000m2  бруто   површине   за   стационарну   намену).   Подручје   Плана   мора   бити   
опремљено  
довољним   бројем   контејнера   за   сакупљање   комуналног   отпада.   Пражњење   контејнера   и   
евакуација  
отпада ће бити поверена надлежном комуналном предузећу, према утврђеној динамици. 
• Комерцијални   отпад   је   отпад   који   настаје   у   предузећима,   установама   и   
институцијама   које   се   баве  
трговином, услугама, канцеларијским пословима, спортом, рекреацијом и забавом мора се сакупљати 
и  
може се уступати заинтересованим лицима и предузећима на даљи третман, уз обавезну евиденцију  
према   одредбама   Правилника   о   условима   и   начину   разврставања,   паковања   и   чувања   
секундарних  
сировина („Сл. гласник РС” бр. 55/01). 
• Индустријски отпад је отпад који настаје из било које индустрије или са локације на 
којој се налази  
индустрија. Управљање индустријским отпадом вршиће се у складу са Законом о управљању отпадом  
(„Сл.  гласник   РС”  бр.  36/09),   Правилником   о  условима   и   начину   разврставања,   паковања  
и  чувања  
секундарних сировина („Сл. гласник РС” бр. 55/01), Правилником о начину поступања са отпацима 
који  
имају својство опасних материја („Сл. гласник РС” бр. 12/95) и осталој важећој законској регулативи 
и  
подзаконским актима. 
• Опасан отпад (из постројења и технолошких процеса, складиштења, транспорта, у 
акциденту) подлеже  
управљању  и поступању у складу  са одредбама Закона о  управљању отпадом („Сл. гласник  РС” 
бр.  
36/09), Правилника о начину поступања са отпацима који имају својство опасних материја („Сл. 
гласник  
РС”   бр.   12/95).   Евакуацију   ове   врсте   отпада   може   да   врши   искључиво   организација   
која   поседује  
сертификат за обављање те врст делатности уз обавезну евиденцију о количини и врсти отпада. 
Основни   услов   за   организовано   и   коначно   сакупљање   отпада   је   поверавање   послова   
(надлежном  
комуналном предузећу и/или на други начин, у складу са важећом законском регулативом): 
• Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС” бр. 36/09); 
• Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС” бр. 36/09); 
• Правилником о условима и начину разврставаа, паковања и чувања секундарних 
сировина („Сл. гласник  
РС” бр. 55/01); 
• Правилником о начину поступања са отпацима који имају својство опасних материја 
(”Сл. гласник РС”  
бр. 12/95). 

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, 
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• 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 из  подручја 
Плана  и  
шире просторне целине. 
Мере заштите животне средине обухватају примену посебних правила у управљању отпадом  
од настанка до одлагања: 
- сакупљање, разврставање, промет, превоз, рециклажа, третман отпада, његово коначно безбедно 

одлагање  
на регионалној депонији, 

- санација, рекултивација и безбедно затварање свих локација неконтролисаног одлагања 

отпада, 

- усвајање   опције   регионализације   као   најбоље   понуђеног   решења   и   укључивање     у   систем   

поузданог  
одлагања отпада на регионалној депонији (сагласно Плану управљања комуналним отпадом за Републику  
Србију. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стратешка процена на животну средину Плана детаљне регулације „Радна зона 2 - друга  
фаза” у Лапову 
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10.0. Процена утицаја планираних  
активности на животну средину 
 

10.1. Поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја 
 

Неочекиване појаве могу се разматрати са више аспеката: 

• могућих негативних утицаја у случају недоношења Плана детаљне регулације, 

• могућих негативних утицаја у случају усвајања Плана и непоштовања одредби истог, 

 

35 

• могућих   негативних   утицаја   при   имплементацији   Плана   у   фази   реализације   

планираних   објеката   и  
садржаја, 

• могућих негативних утицаја у редовном раду, 

• могућих негативних утицаја у случају акцидента у границама Плана. 

Неочекивани   негативни   утицаји   у   случају   недоношења   (неусвајања   Плана)  представљају  
потенцијалну   опасност   непланског   и   неконтролисаног   коришћења   простора:   изградња   без   одобрења,  
неконтролисана   и   непланска   пренамена   земљишта,   неадекватно   инфраструктурно   и   комунално   
опремање.   У  
циљу контролисаног коришћења простора, потребно је донети и спроводити План детаљне регулације  „Радна  
зона 2 - друга фаза” у Лапову. 

Неочекивани негативни утицаји у случају усвајања Плана и непоштовања одредби истог  су  
разлог за санкционисање у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 47/03 и 
34/06). 

Неочекивани   негативни  утицаји   при   имплементацији  Плана  у  фази  реализације  планираних  
зона,   односно   извођење   радова   без   услова   и   сагласности   надлежних   органа   и   институција.   У   том   
случају  
потребно   је   применити   мере   отклањања   и   минимизирања   потенцијално   настале   штете   по   животну   
средину,  
извршити санацију простора и применити мере заштите животне средине. 

Неочекивани негативни утицаји у редовном раду  се морају спречити техничким мерама заштите,  
мерама спречавања и отклањања насталих узрока, санације последица и успостављање мониторинга 
животне  
средине. 

Неочекивани негативни утицаји су и утицаји у случају акцидента. Обавеза је процена утицаја на  
животну средину појединачних Пројеката и прописивање конкретног поступања за случај акцидента. 
 
 
10.2. Вероватноћа, интензитет, сложеност, реверзибилност, временска и  
просторна димензија, број изложених становника, кумулативна и  
синергетска природа утицаја Плана  
 

Карактер,   интензитет,   сложеност,   реверзибилност,   вероватноћа,   трајање,   учесталост,   понављање   на  
локалном  и ширем  просторном  значају,  кумулативна  и синергијска  природа  утицаја, могу  се 
разматрати  као  
утицаји Плана на окружење и утицаји из непосредног и ширег окружења. 

Подручје   Плана   представља   вишефункционалну   целину   са   планираним   и   постојећим   објектима   и  
садржајима   и   инфраструктуром,   чија   реализација   неминовно   доводи   до   трајних,   
иреверзибилних   промена   и  
пренамене земљишта као необновљивог и тешко обновљивог природног ресурса у грађевинско. 

Усвајање   коефицијената   изграђености   и   заузетости   у   функцији   одрживог   развоја,   контролисано  
коришћење   природних   ресурса   у   циљу   одрживог   развоја,   примена   мера   ограничења   и   
заштите   представља  
добро понуђено решење са аспекта еколошке прихватљивости, рационалности и одрживости. 

Реализација најбоље понуђеног варијантног решења Плана омогућава и позитивне ефекте са аспекта  
очувања природних ресурса као главних генератора развоја, стварање бољих услова за живот, 
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запошљавања  
становништва и побољшања економског статуса.   

Применом мера заштите и очувања природних вредности, процењује се да је на подручју Плана могуће  
простор уредити, изградити објекте и садржаје, инфраструктурно опремити и користити на еколошки 
одржив  
начин. 
 
 
 
 
 
Стратешка процена на животну средину Плана детаљне регулације „Радна зона 2 - друга  
фаза” у Лапову 
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10.3. Процена ризика у случају настанка удеса 

 

36 

 

Идентификација и могућност настанка удесних ситуација представљају основни предуслов за 

процену  
утицаја на животну средину у случају удеса. При разматрању могућих удесних ситуација са аспекта животне  
средине, првенствено се разматрају могуће опасности од настанка хемијског удеса. 

Правилником о методологији за процену опасности од хемијског удеса и загађивања животне средине,  
мерама   припреме   и   мерама   за   отклањање   последица   („Сл.   гласник   РС”,   бр.   60/94),   прописане   су   
основне  
поставке које се односе на потребу процене опасности од удеса опасним материјама у производњи, употреби,  
превозу,   промету,   складиштењу   и   одлагању.   Под   опасним   материјама   у   смислу   наведеног   
Правилника  
подразумевају  се материје које  имају  врло  токсична,  оксидирајућа,  експлозивна,  запаљива, самозапаљива и  
друга својства опасна по живот и здравље људи и животну средину. 
Према напред наведеном Правилнику процена опасности од хемијског удеса и опасности од загађивања  
животне   средине,   врши   се   када   су   опасне   материје   које   могу   изазвати   загађивање,   присутне   у   
количинама  
једнаким или већим од прописаних. Процена се такође врши и у случајевима када су количине опасних материја  
мање од прописаних, уколико се на основу анализа конкретних локацијских карактеристика дође до закључка  
да је та процена потребна обзиром на значај у погледу заштите људи, материјалних добара и 
животне средине. 

Разматрајући техничко-технолошке карактеристике планираних и постојећих Пројеката, затим врсте и  
карактеристике сировина и репроматеријала, отпадних материја које ће настајати при реализацији и у редовном  
раду, а у складу са напред наведеним Правилником, са сигурношћу се може тврдити да рад Пројеката не може  
произвести   ситуације   на   предметној   локацији   које   имају   карактер   удеса,   и   које   могу   проузроковати   
удесно  
загађење животне средине и угрозити  животе и здравље људи. 
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11.0. Еколошка валоризација простора за  
одрживи развој - функционални еко-зонинг 

 

37 

 
 
Просторно-положајне   карактеристике   подручја   Плана   и   условљеност   смерницама   
Просторног   плана  
Републике   Србије   и   Генералног   плана   Лапово   2020,   валоризација   и   зонирање   са   
аспекта   повољности  
потенцијала   и   ограничења,   дају   матрицу   за   планирање   даљег   одрживог   развоја   у   
обухвату   Плана   детаљне  
регулације „Радна зона 2 - друга фаза” у Лапову. 

Концепт   заштите   и   унапређења   животне   средине   за   подручје   Плана   заснован   је   на   оптималном  
коришћењу   природних   ресурса,   еколошки   прихватљивом   управљању   природним   
вредностима,   превенцији   и  
контроли потенцијалних облика и извора загађивања. 

Одрживо   и   еколошки   прихватљиво   управљање   природним   вредностима   и   заштита   

животне   средине  
оствариваће се:  

• доношењем   и   спровођењем   одлука   којима   ће   бити   обезбеђена   

уравнотеженост   економског   развоја   и  
заштите животне средине просторне целине имплементацијом мера заштите животне средине, 
• планирањем и одрживим коришћењем природних ресурса и чинилаца животне средине, 
• успостављањем мониторинга, контроле квалитета и сталним унапређивањем стања 
животне средине, 
• ремедијацијом и ревитализацијом деградираних и угрожених зона и локација, 
• разврставањем, смањењем, поновним коришћењем и рециклажом отпада, 
• установљавањем и успостављањем индикатора и информационог система о стању 
животне средине.  
Мере превенције, спречавања деградације и отклањање узрока потенцијално штетних утицаја на 

извору  
настанка, максимално су поштоване и примењене у процесу планирања даљег развоја простора у 
границама  
Плана детаљне регулације кроз планирану  намену  површина. Мере заштите  и мониторинга  
животне средине  
планиране су функционалним еко-зонингом и мерама за заштиту и уређење простора, за 
имплементацију Плана. 

Еколошка   валоризација   просторне   целине  -   подручја   у   захвату   Плана,   дата   је   на   основу  
релевантних података  о простору,  евидентираних  извора загађивања, потенцијално угрожених  и 
повредивих  
објеката, медијума животне средине, локација и зона (еколошко-просторне основе) и процењеног 
капацитета  
животне средине. 

Валоризацијом   простора   и   функционалним   зонирањем,   подручје   Плана   детаљне   

регулације   је  
представљено као еколошка целина „Радна зона 2 - друга фаза”. 

Услови, мере и смернице за реализацију ове целине: 

• адекватно инфраструктурно и комунално опремање, 
• адекватно управљање свим генерисаним врстама отпада, 
• приоритетно инфраструктурно и комунално опремање мрежом и објектима комуналне 
инфраструктуре  
до захтеваног нивоа, 
• изградња канализационе мреже за прикупљање и одвођење фекалних отпадних вода 
на постројење за  
третман отпадних вода, 
• изградња   система   за   предтретмане   свих   специфичних   отпадних   вода   које   
се   могу   јавити   код  
појединачних Пројеката, објеката и могућих - дозвољених технологија, 
• обавезан предтретман потенцијално зауљених отпадних вода са платоа и 
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манипулативних површина,  
преко адекватног сепаратора-таложника уља и масти, 
• коришћење еколошки прихватљивијих енергента, 
• у   случају   реализације   објеката   -   потенцијалних   извора   загађивања   ваздуха,   
воде,   земљишта,  
генерисања   отпада,   повећања   нивоа   буке   и   утицаја   на   здравље   становништва   (осим   за   
објекте  
становања) обавезан је поступак процене утицаја, 
• успостављање мониторинга животне средине, 
• пејзажно уређење на нивоу појединачних парцела и формирање зеленила са 
приоритетном функцијом  
заштите, 
• забрана   упуштања   отпадних   вода   неодговарајућег   квалитета   у   крајње   
реципијенте.  Квалитет  
пречишћених отпадних вода мора задовољавати услове прописане Законом о водама („Сл. гласник 
РС”,  
бр.   46/91,   53/93,   48/94   и   54/96),   Уредбом   о   категоризацији   водотокова   („Сл.   гл.   
СРС”,   бр.   5/68),  
Правилником о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС”, бр. 31/82), Правилником о 
квалитету  
отпадних вода које се могу упуштати у канализациони систем надлежног комуналног предузећа. 

Смернице за даљи одрживи развој: 

• развој подручја у складу са процењеним капацитетом просторно-еколошке целине, 

валоризованих зона  
и појединачних локација, 
 
 
Стратешка процена на животну средину Плана детаљне регулације „Радна зона 2 - друга  
фаза” у Лапову 
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• намена   простора   и   услови   коришћења   природних   и   створених   ресурса   

морају   бити   усаглашени   са  
просторно-еколошким   капацитетом,   значајем   подручја,   компаративном   предношћу   и   факторима  
ограничења, 
• планирани развој мора бити заснован на квалитативном унапређивању социо-
економског и тржишно- 
одрживог   развоја   што   представља   услов   за   унапређивање     еколошких   и   привредних   вредности  
подручја, 
• развој планираних капацитета одржив је уз специјализацију засновану на обележјима и 
предностима  
подручја, непосредног и ширег значаја, 
• развој инфраструктурне и комуналне опремљености, сагласно мерама заштите и 
унапређења стања, 
• валоризација и планска подршка специфичним предностима просторне целине, 
• обавезне мере санације, ремедијације и ревитализације. 
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негативних утицаја и увећање позитивних утицаја  
на животну средину 
 
 
Начела и критеријуми за одрживо уређење и коришћење постора у захвату Плана и интеграција у 
ширу  
просторну  целину   у  складу  са  обавезујућим  смерницама  из  Планова   хијерархијски   вишег  реда   су  основа   
за  
планирање са мерама превенције, спречавања, отклањања и минимизирања потенцијално штетних утицаја на  
животну   средину   планских   поставки   и   решења,   са   увећањем   позитивних   ефеката   и   мерама   заштите   
и  
мониторинга животне средине. 

Мере   за   спречавање   и   ограничавање   негативних   утицаја   и   повећање   позитивних   ефеката  
Плана на животну средину: 

• Стриктно спровођење закона и прописа (уредбе, правилници, упутства, одлуке) који 

регулишу заштиту  
животне средине, урбанистичко планирање и изградњу објеката и коришћење природних ресурса. 

• Поштовање прописаних урбанистичких правила, правила уређења и правила грађења. 

• Поштовање услова и сагласности надлежних органа, организација и предузећа. 

• Адекватна комунална и инфраструктурна опремљеност простора у складу са наменом 

земљишта.  

• Обезбеђивање централизованог и контролисаног начина водоснабдевања.  

• Реализација канализационе мреже на подручју Плана детаљне регулације. 

• Изградња   канализационе   мреже   за   планиране   објекте   где   се   генеришу   

санитарне   отпадне   воде,  
(повезивање   интерних   канализационих   мрежа)   и   прикључивање   на   колектор   и   систем   
за   третман  
отпадних вода. 

• Пре   упуштања   у   реципијент   технолошке   отпадне   воде   се   морају   третирати   

преко   уређаја   за  
пречишћавање отпадних вода. 

• Избор типа и реализација постројења за пречишћавање отпадних вода на планираној 

локацији. 

• Избор мреже саобраћајница, паркинга и платоа према рангу и захтеваним коловозним 

застором. 

• Одводњавање   саобраћајница,   паркинг-простора   и   платоа  преко  таложника-

сепаратора  уља   и   масти,  
пре упуштања у реципијент. 

• Обавезан је избор еколошки најприхватљивијих енергената у циљу смањења загађења 

ваздуха. 

• Постављање ефикасних вентилационих система и филтера у циљу пречишћавања 

ваздуха и смањења  
штетних утицаја на ваздух као медијум животне средине. 

• Усвајање  стратегије  и  програма за  управљање  отпадом,  у  складу  са  Стратегијом  

регионализације и  
укључивање на регионалну депонију преко трансфер станице. 

• Обавезан   услов   је   сакупљање,   привремено   одлагање   и   организовано   и   
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контролисано   одвожење  
комуналног отпада из појединачних објеката, зона и локација на прописан начин, од стране 
надлежног  
комуналног предузећа. 

• Обавезно   је   управљање   опасним   отпадом   који   настаје   у   процесу   чишћења   

таложника-сепаратора   и  
поступање   са   овим   отпадом   у   складу   са   Правилником   о  поступању   са   отпацима   који   
имају  
карактеристике опасног отпада („Сл. гласник РС” бр. 12/95). 

• Управљање   отпадом   са   карактеристикама   секундарних   сировина   мора   бити   

према   одредбама  
Правилника   о   условима   и   начину   разврставања,   паковања   и   чувања   секундарних   
сировина   („Сл.  
гласник РС”, бр. 55/01). 

• Обавезно озелењавање паркинг простора аутохтоним декоративним врстама. 

• Обавезно озелењавање и партерно уређење на нивоу парцеле и комплекса, уз 

поштовање принципа  
аутохтоности и максимално уклапање објеката у постојећи пејзаж. 

• Обавезна израда и реализација програма санације деградираних површина, 

антиерозионе заштите и  
заштите вода. 

• Обавезна процена утицаја за Пројекте потенцијалне изворе загађивања и значајних 

утицаја на животну  
средину. 
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• Обавезно   успостављање   система   контроле   и   мониторинга   при   имплементацији   

Плана   детаљне  
регулације у циљу заштите природне и животне средине. 
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13.0. Смернице за ниже хијерархијске нивое у поступку  
процене утицаја Плана на животну средину 
 
 
Еколошка   процена   Плана   детаљне   регулације   представља   основ   за   вредновање   простора   
и   предлог  
мера за заштиту животне средине и природних ресурса, а у циљу даљег одрживог развоја, али и ревитализације  
простора   за   достизање   најбоље   понуђеног   решења   за   развој   подручја   у   границама   Плана   на   
одрживим  
принципима. 

Постављени  захтеви  еколошке  Законске  регулативе  намећу  виши   степен   одговорности   пред  локалну  
управу за квалитет животне средине. 

Еколошке   смернице  дате   су   на   основу   циљева   Плана,   планиране   намене   објеката   и   садржаја   и  
расположивих података о простору и животној средини: 

• Реализацију   планираних   намена,   објеката   и   садржаја   спровести   израдом   и   

имплементацијом   Плана  
детаљне регулације.   

• Обавезно   је   поштовање   водопривредних,   урбанистичких   и   санитарних   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 појединачних Пројеката у захвату Плана. 

• Успостављање мониторинга квалитета ваздуха, воде, земљишта, буке, управљања отпадом и 

комуналне  
хигијене, као битних параметара од значаја за развој предметне целине. 

• Обавезан   је   поступак   процене   утицаја   на   животну   средину   за   све   Пројекте   -   

објекте,   изворе  
потенцијалног   угрожавања   животне   средине   (реализација   инфраструктурних   система   и   објеката,  
реализација производних и пословних комплекса). 

• При   реализацији   појединачних   Пројеката   обавезан   је   поступак   процене   утицаја   (у   

зависности   од  
карактеристика Пројекта, капацитета и просторне организације). 

• Обавеза   је   ажурирања   битних   параметара   за   постојеће   Пројекте,   зоне   и   локације,   са   

аспекта  
испуњености еколошких услова и захтева, у складу са проценом утицаја затеченог стања. 

• Смернице   Стратешке   процене   утицаја   су   обавезујуће   при   изради   урбанистичких   

пројеката   и   при  
издавању Акта о урбанистичким условима. 
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14.0. Програм праћења стања животне средине и  
мониторинг у поступку имплементације Плана  
детаљне регулације   

 

42 

 

Реализација Планом предвиђених намена, објеката, садржаја, функција, радова и активности у 

простору  
(које ће се реализовати фазно и сукцесивно), одвијаће се у дужем временском периоду. У циљу праћења и  
очувања  природних  ресурса, културних  добара, природних  вредности и  квалитета  животне средине,  дати  су  
индикатори за праћење стања животне средине.  

Успостављање система мониторинга је један од приоритетних задатака  како би  се предложене мере  
заштите свих вредности животне средине у Плану детаљне регулације могле успешно контролисати и пратити  
при имплементацији Плана.  

Програм праћења стања животне средине у току спровођења Плана садржи, према Закону о стратешкој  
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 135/04), следеће ставке: 

- опис циљева Плана, 
- индикаторе за праћење стања животне средине, 
- права и обавезе надлежних органа, 
- поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја. 

У претходним поглављима Стратешке процене утицаја дат је опис циљева Плана са аспекта заштите  
животне средине. 

За предметну зону није успостављен мониторинг животне средине, те је основни циљ: 

• формирање мониторске мреже,  
• обезбеђивање правовременог реаговања и упозорења на могуће појаве негативних 
утицаја, негативних  
последица и акцидентних ситуација, 
• континуирано праћење стања природних вредности - чинилаца животне средине, 
• преглед типова и врста могућих утицаја и загађења. 

Из тих  разлога потребно је обезбедити континуирано праћење стања квалитета животне средине на  
простору у границама Плана детаљне регулације  „Радна зона 2 - друга фаза” у Лапову, што ствара услове за  
рационално и еколошки прихватљиво управљање простором и животном средином. 

Обавезе Носиоца Плана су да: 

- Спроводи   мере   превенције,   по   захтеву   и   мере   санације,   спречавања,   отклањања   и   

минимизирања  
потенцијално негативних ефеката на животну средину у циљу еколошке одрживости и 
прихватљивости. 

- Спроведе и контролише примену мера заштите животне средине у свим фазама 

реализације Плана. 

- Успостави   мониторинг   у   границама   Плана,   али   и   праћење   стања   животне   средине   у   

непосредном  
окружењу. 
 

14.1. Индикатори за праћење стања животне средине 
 

Индикатори (показатељи,   индекси)  представљају   један   од   инструмената   за   систематско  
идентификовање, оцењивање и праћење стања, развоја и услова у животној средини и сагледавање последица.  
Избор индикатора у процесу процене стања се базира на:  

• подацима добијених идентификацијом и карактеризацијом потенцијалних утицаја, извора 

деградације и  
загађења и 

• анализом стечених и створених услова животне средине. 
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Индикатори   су   средство   за   изражавање   (праћење)   променљивих   вредности   у   претходном   периоду  
(прошлости)   и   постојећем   стању   (садашњости),   неопходни   су   као   улазни   подаци   за   свако   
планирање  
(друштвено-економско   и   просторно-урбанистичко)   и   представљају   полазне   основе   за   планирање   
развоја   и  
статуса животне средине.  

Планирање у области животне средине је основни инструмент друштва којим се усклађује друштвени  
развој, бројни интереси носилаца развоја и услови и вредности средине. Зато је неопходно да се они обезбеде  
утврђивањем правог стања и променама у фактору времена. 
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Мониторинг стања животне средине врши се: 

• систематским мерењем и испитивањем, 
• оцењивањем индикатора стања, 
• оцењивањем стања жвотне средине. 

Мониторинг животне средине обухвата: 

· праћење природних фактора, 
· праћење промена стања, 
· праћење карактеристика животне средине. 

 

43 

На   основу   просторног   обухвата,   просторно-положајних   карактеристика   подручја   Плана   

детаљне  
регулације стања животне средине, статуса и стања заштићених природних и културних добара и вредности,  
могућих утицаја и потенцијалних извора деградације и загађења, мониторинг се, пре свега, односи на следеће  
показатеље: 

• праћење квалитета и степена загађености ваздуха (мерење емисије и имисије), 
• контролу квалитета земљишта, 
• контролу нивоа буке, 
• мониторинг отпада и отпадних вода, 
• контролу стања природних добара, 
• контролу стања културног наслеђа, 
• сталну еколошку, урбанистичку и грађевинску контролу планирања и реализације пројеката, 
објеката и  
активности. 
Законски оквири 

Систем праћења стања животне средине успостављен је правним оквиром: 

• Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 36/09); 
• Законом о водама („Сл. гласник РС” бр. 46/91, 53/93, 48/94 и 54/96); 
• Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС” бр. 36/09); 
• Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС” бр. 36/09); 
• Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС” бр. 36/09); 
• Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС” бр. 36/09); 
• Законом о заштити природе („Сл. гласник РС” бр. 36/09); 
• Правилником   о   граничним   вредностима,   методама   мерења   имисије,   критеријумима   за   
успостављање  
мерних места, евиденцији података („Сл. гласник РС” бр. 54/92, 30/99 и 19/2006); 
• Правилником о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и евиденције података 
(„Сл.  
гласник РС” бр. 30/97); 
• Правилником   о   условима   и   начину   разврставања,   паковања   и   чувања   секундарних   
сировина   („Сл.  
гласник РС” бр. 55/01);  
• Правилником о начину поступања са отпацима који имају својство опасних материја („Сл. гласник 
РС”  
бр. 12/95); 
• Правилником о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода ( „Сл. гласник 
СРС” бр  
47/83); 
• Правилником   о   дозвољеним   количинама   опасних   и   штетних   материја   у   земљишту   и   
води   за  
наводњавање и методама за њихово испитивање („Сл. гласник РС” бр. 23/94); 
• Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Сл. гласник РС” бр. 
34/92). 
Мониторинг   систем   за   контролу   квалитета   животне   средине  успоставља   се   према   важећој  
процедури прописаној законском регулативом и подзаконским актима. 
Глобално  посматрано, на основу елемената  експертске процене и секторског вредновања, услови  
за  
реализацију планираних намена, објеката, функција и садржаја, према смерницама Стратешке 
процене утицаја  
су: 
• поштовање принципа одрживог развоја, 
• поштовање прописаних и примењених мера заштите у Плану,  
• поштовање прописане имплементације Плана, 
• поштовање прописаних мера за спречавање и отклањање потенцијално штетних 
утицаја, 
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У складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 135/04): 

• Одлуку   о   изради   Стратешке   процене   утицаја   на   животну   средину   Плана   

доноси   орган   надлежан   за  
припрему Плана по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне  
средине и других заинтересованих органа и организација; 

• Орган надлежан за припрему Плана одлучује о избору носиоца израде Стратешке процене утицаја 

на  
животну средину Плана (Извештаја о стратешкој процени); 

• Орган   надлежан   за   припрему   Плана   обезбеђује   учешће   заинтересованих   органа   и   

организација   и  
јавности у поступку прибављања сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја; 

• Орган надлежан за припрему Плана израђује извештај о учешћу заинтересованих органа и 

организација  
и јавности који садржи сва затражена мишљења, као и мишљења изјављена у току јавног увида и јавне  
расправе о Плану и Извештају о стратешкој процени утицаја; 

• Орган надлежан за припрему плана и програма доставља органу надлежном за послове заштите 

животне  
средине   захтев   за   оцену   и   сагласност   на   извештај   о   стратешкој   процени   са   извештајем   о   учешћу  
заинтересованих органа и организација и јавности; 

• Орган надлежан за послове заштите животне средине врши оцену Извештаја о стратешкој процени 

на  
основу критеријума садржаних у Прилогу II Закона о стратешкој процени утицаја и даје сагласност или  
одбија захтев за давање сагласности; 

• Орган надлежан за припрему Плана не може упутити План у даљу процедуру усвајања без 

сагласности  
на Извештај о стратешкој процени од Органа надлежног за послове заштите животне средине; 

• У складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 36/09), 

Орган  
надлежан за послове заштите животне средине спроводи поступак процене утицаја на животну средину  
за  планиране Пројекте (објекте, радове, инфраструктурне системе); 

• У поступку вредновања и процене утицаја, у случају појаве неочекиваних негативних утицаја, 

надлежни  
Орган   за   заштиту   животне   средине   доноси   Одлуку   о   сагласности   или   несагласности   за   реализацију  
Пројеката; 

• Према  Закону   о  заштити   животне   средине  („Сл.   гласник  РС”  бр.   135/04  и   36/09),   

локална   управа   у  
оквиру   своје   надлежности   обезбеђује   континуирану   контролу   и   праћење   стања   животне   средине   у  
складу са свим посебним Законима и успоставља сарадњу са надлеžним органима ресорних Републичких  
институција. 

Надлежни   орган   за  спровођење,   имплементацију   и  реализацију   Плана  детаљне   регулације  
„Радна зона 2 - друга фаза” у Лапову је у обавези да поштује смернице Стратешке процене утицаја: 

• за реализацију Плана обавезно је претходно инфраструктурно опремање предметне 

целине, 
• обавезна је процена утицаја на животну средину, 
• у поступку вредновања и процене утицаја, у случају појаве неочекиваних негативних утицаја, надлежни  
орган   за   заштиту   животне   средине   доноси   Одлуку   о   сагласности   или   несагласности   за   реализацију  
Пројеката. 
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15.0. Приказ начина одлучивања за избор 
предложеног урбанистичког Плана 
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На основу анализе постојећег стања, оцене стања и процене развојних могућности, као и на основу  
прелиминарног концепта плана, одређена је врста урбанистичког плана који треба урадити за ово 
подручје. 

У складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09) и Правилником 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,) предложен је Концепт Плана и извршен избор 
врсте плана.  

На   основу   Концепта   за   израду   одговарајућег   урбанистичког   плана,   предложена   је   израда   Плана  
детаљне регулације. 

Обзиром на карактер и ниво обраде подручја у Концепту Плана, природних карактеристика и створених  
вредности, предности и ограничавајућих фактора, доноси се Одлука о изради Стратешке процене утицаја Плана  
на животну средину, као свеобухватног вредновања постојећег и планираног стања, са свих аспеката у животној  
средини. 

Стратешка процена утицаја Плана у овој фази представља и Извештај о Стратешкој процени утицаја о  
стању животне средине и могућим утицајима Плана на животну средину. 
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16.0. Тешкоће при изради Стратешке процене утицаја на  
животну средину  
 
 
За подручје Плана детаљне регулације, а за потребе процене утицаја и израде Извештаја о 
Стратешкој  
процени, нису вршена посебна мерења, анализе и истраживања стања чинилаца животне средине, квалитета  
медијума животне средине, степена очуваности или загађености. 

За оцену стања животне средине извршена је процена, на основу увида на терену, постојеће 

просторно- 
планске и урбанистичке документације, природних карактеристика просторне целине, као и података студијске,  
пројектне и друге доступне документације. 

Уочена   тешкоћа   за   процену   стања   животне   средине   и   ток   процене   утицаја   је   недостатак  
стандардизованог   система   индикатора   животне   средине,   адекватне   и   релевантне   информационе   основе.   
У  
недостатку   стандардизованог   система   индикатора   животне   средине   и   недостатку   адекватне   базе   
података   о  
стању   животне   средине   за   потребе   процене   утицаја   примењена   је   методологија   модела   „Rapid   Urban  
Environmental Assessment” и „Mev Urban” (са елементима анализе, валоризације и процене). 
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17.0. Закључци о Стратешкој процени утицаја на животну  
средину Плана детаљне регулације  
„Радна зона 2 - друга фаза” у Лапову 
 
 
 
Стратешка   процена   утицаја   Плана   на   животну   средину   је   важан   процес   и   и   документ,   из  
следећих разлога: 

- простор   вреднује   за   даљи   еколошко-економски   прихватљив   развој,   спречава   конфликте   

и   грешке   у  
простору,   непотребне   трошкове   и   представља   превентивни   инструмент   у   фази   израде   планског  
документа; 
- даје услове за еколошко-економски оправдано, одговорно, прихватљиво, развојно, одрживо 
управљање  
простором;  
- обрађивачима   Плана   даје   потребне   податке,   информације   о   стању   и   могућностима   у   
простору,  
ограничењима,   могућим   конфликтима   и   друге   важне   податке   (сагласно   врсти   Плана   и   осетљивости  
простора); 
- даје матрицу са смерницама, препорукама и условима за ниже хијерархијске нивое; 
- нуди избор и могућност интегралне процене утицаја за планска решења и имплементацију уз 
потребне  
процене утицаја; 
- даје приказ процене стања према поставкама урбаног развоја и даје механизме контроле кроз 
услове,  
мере  и   смернице  и   правила  уређења  и  грађења,   омогућава  да  се  дугорочним  управљањем  урбаним  
развојем могу узети у обзир импликације планских решења на окружење. 
Процена Плана са еколошког аспекта је изузетно важна за доношење планских одлука на свим нивоима,  
а нарочито за одлучивање о заштити медијума животне средине, природних и створених вредности, јер намеће  
дефинисане   садржаје,   процедуре,   услове   и   мере   за   заштиту   животне   средине   у   свим   фазама   
планирања.  
Стратешка процена Плана интегрише социјално-економске и био-физичке сегменте животне средине, повезује,  
анализира и процењује активности различитих интересних сфера и усмерава План ка решењима која су, пре  
свега, од интереса по животну средину. 

Анализа стратешких утицаја превентивно делује у смислу еколошке штете. На стратешком нивоу, на  
нивоу Плана треба предвидети еколошке утицаје, укључити јавност у процес одлучивања и приликом доношења  
одлука узети у обзир добијене резултате. 

Реализација   Плана   не   импликује   битне   неповољне,   еколошки   неприхватљиве   ефекте   по   животну  
средину   који   се   не   могу   контролисати.   Такође,   реализација   Планом   предвиђених   Пројеката   је   
условљена  
проценом утицаја на животну средину. 

На   тај   начин   ће   систем   процене   животне   средине   бити   ефикасно   правило   у   планирању   простора   

у  
границама Плана, али и имплементацији Плана. 

Полазећи од циља интеграције секторског и урбанистичког планирања простора, у контексту одрживог  
развоја, задатак процене стратешких утицаја на животну средину је: 

• Утврђивање степена прихватљивости решења са аспекта одрживог развоја, потенцијалног 

загађивања и  
деградације   животне   средине,   здравља   становништва   и   корисника   простора,   вероватноћу   појаве  
кумулативних, синергетских и прекограничних ефеката и могућих акцидената; 

• Процена стања животне средине према поставкама развоја и обезбеђивање механизама контроле 

кроз  
услове   и   мере   уређења   и   грађења,   како   би   се   у   дугорочном   управљању   развојем   узеле   у   обзир  
импликације планских решења на окружење и здравље становништва; 

• Утврђивање   потребе   процене   утицаја   на   животну   средину   за   планиране   Пројекте   -   

могуће   изворе  
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загађивања животне средине; 

• Утврђивање потребе прикупљања информација о стању животне средине како би се проценили 

ефекти  
решења на животну средину и и утврдио степен и ниво потребног мониторинга животне средине; 

• Укључивање заинтересованих органа и организација; 

• Укључивање јавности и појединаца у процес одлучивања; 

• Укључивање   одрживости   бавећи   се   узроцима   еколошких   проблема   на   њиховом   извору,   

односно   на  
нивоу стратегија и планова. 

Стратешка процена утицаја мора бити интегрисана у План детаљне регулације „Радна зона 2 -  
друга фаза” у Лапову, на нивоу планирања и реализације Плана (обзиром на процедуру спроведену  
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за   План,   по   Закону   о   планирању   и   изградњи),   због   заштите   животне   средине   и   оптимизације  
управљања ресурсима, како би се планиране намене, објекти и садржаји  реализовали на одржив и  
еколошки прихватљив начин. 

Најбоље   понуђена   варијанта   са   еколошког   аспекта   је   реализација   планираних   садржаја  
према   Плану   детаљне   регулације,   уз   максимално   очување   интегритета,   подстицање   економског  
развоја   и   обавезно   учешће   локалне   заједнице   и   стручне   помоћи   надлежних   и   овлашћених  
организација у спровођењу мониторинга животне средине. 
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 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ 
ЛАПОВО 

ГОДИНА   XIII       БРОЈ   3     ЛАПОВО,    20.мај 2010.  год. 
ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ  10 ДАНА. ГОДИШЊА  ПРЕТПЛАТА  ЈЕ  1.000,00  Д. 
 

• Mишљење бр. 350-31/07-02 од 09.12.2009. Комисија за планове, општина 

Лапово, 

• Одлука  о изради  Плана детаљне регулације „Радн азона  2 - друга фаза” у 

Лапову,  
Скупштина општине Лапово бр. 020/126/09-1-04, („Сл. Гласник општине Лапово”) бр.  
12/2009.   

• Услови  заштите   природе   и  животне  средине,  Завод  за   заштиту   природе  Србије,  бр.  
03-3027/2 од 14.01.2008. године, 

• Услови Завод за заштиту споменика културе бр. 62/1 од 19.02.2010. године, 

• Обавештење,  Министарство   одбране,  Управа   за   инфраструктуру,   инт.   бр.  4472/3  од  
21.12.2007. године, 

• Услови,   Министарство   одбране,   Управа   за   инфраструктуру,   инт.   бр.   4472/3   од  
21.12.2007. године, 

• Обавештење,  Одељење   за   заштиту   и   спасавање   у   Крагујевцу,   Сектор  за   заштиту   

и  
спасавање,   Министарство   унутрашњих   послова,   06/12   бр.   217-1/07-2585   од  
10.12.2007. године, 

• Услови, ЈКСП „Морава” Лапово, бр. 350-31/07-02 од 04.12.2007. године, 

• Електроенергетска   сагласност   на   локацију,   ЕД   „Електрошумадија”   Крагујевац,   бр.  
1-3-15347 од 19.12.2007. године, 

• Сагласност, бр. 010 од 14.01.2008., „Телеком Србија” ИЈ Крагујевац, 

• Услови, бр. 015/08-60550/2007 од 24.12.2007., „Телеком Србија” Извршна дирекција  
регије Београд. 
 
 
 

Графички прилози: 
 
 
• Диспозиција предметног подручја у односу на шире окружење, 

• Извод из генералног плана „Лапово 2020” - намена површина, 

• Приказ граница донетих планова у односу на предметно подручје, 

• Еколошка валоризација простора за одрживи развој. 
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