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На основу члана 54. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 47/03 и 34/06), Одлуке о 
изради Плана детаљне регулације „Радна зона 1- друга фаза“ у Лапову („Сл.гласник општине Лапово“ бр.9/08.) и 
члана 30. став 1. тачка 5. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, број 5/08 и 7/08), 
Скупштина општине Лапово, је на седници одржаној 20.07. 2009. године, донела  
 

���� ������� ����������  

„����� ���� 1 – ����� ����“ � ������ 
 

План детаљне регулације „РАДНА ЗОНА 1 – 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. ������ ���   
 
1.1. ������ � ������� ����� �� ������ �  

       �������� ����� ������� ���������� 
 
������ �����  за израду и доношење Плана детаљне регулације је: 

1. Закон о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“ број 47/03 и 34/06); 
2. Правилник о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле урбанистичког плана, као и 

условима и начину стављању плана на јавни увид („Службени гласник Републике Србије“ број 12/04); 
3. Одлука о изради Плана детаљне регулације „Радна зона 1– друга фаза“, број 020-174/08-I-04 од 

24.12.2008. године („Сл.гласник општине Лапово“ бр.9/08).  
 

������� �����  за израду Плана детаљне регулације је: 
4. Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд-Ниш 

(„Службени гласник РС“, број 69/03) 
5. Генерални план „ЛАПОВО 2010.“ („Службени гласник општине Лапово“, број 1/98) – преиспитан 

урбанистички план Одлуком о одређивању делова „ГП ЛАПОВО 2010.“ који нису у супротности са 
Законом о планирању и изградњи („Службени гласник општине Лапово“, број 7/03). Према намени 
површина из Генералног плана, предметни простор је део планиране радне зоне 1.  

 
1.2. ��������� ����� � �������  

       ����� ������� ���������� 
 
У постојећем стању, предметни простор је неизграђено грађевинско земљиште, ограничено са: 

• северне стране комплексом предузећа ГИК „1.мај“ и мањим стамбеним насељем,  
• са источне стране, деоницом аутопута Е – 75, Београд – Ниш, 
• са јужне стране, новим коритом реке Лепенице и  
• са западне стране, коридором железничке пруге.  

 
Кроз предметни простор пролазе коридори инфраструктуре и то: 1) подземни међумесни оптички ТК кабл на 
релацији Београд – Ниш, деоница Београд – Баточина (ТОSM 03 (7x4)xIIx0,4x3,5 CMAN), непосредно уз коридор 
аутопута; 2) далековод 10 kV, који се мора изместити јер ће бити угрожен због планиране изградње; 3) водовод 
Ø 63 mm, који ће делимично бити угрожен планираном изградњом.  
 
1.3. ������� �� ������ ����� ������� ����������  
 
За израду Плана детаљне регулације урађен је катастарско – топографски план, израђен од стране „Геосистем 
М.Б.“ из Крагујевца.  у размери 1:1.000, који је оверен у складу са прописима од Републичког геодетског завода 
из Београда.  
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1.4. ������ ������ ����� ������� ����������  
 
Планом детаљне регулације се дефинише јавно и остало грађевинско земљиште, ближе одређује намена 
површина, сагледава постојеће стање инфраструктуре и услови прикључења планираних објеката, даје 
нивелационо и регулационо решење са правилима уређења и грађења. 
 
Непосредни циљеви уређења и грађења у предметном простору односно, циљеви израде овог Плана детаљне 
регулације су стварање правног и планског основа за: 

• уређење и изградњу предметног подручја у складу са позитивним законским прописима, чиме се стичу 
услови за издавање одговарајућих одобрења за изградњу; 

• дефинисање потребних површина за јавно грађевинско земљиште; 
• пренамену постојећег пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште, у складу са наменом 

дефинисаном у Генералном плану  „ЛАПОВО 2010“; 
• адекватну заштиту животне средине, тако да не буду угрожени квалитет вода, земљишта и ваздуха; 
• адекватну комуналну, инфраструктурну опремљеност простора, у складу са планираном наменом 

земљишта. 
 
2. ������� ����� ������� ����������  
 
Граница  Плана детаљне регулације обухвата следеће: 

- целе кп.бр. 12848/2; 12848/4; 12848/6; 12850/2; 12851/3; 12851/4; 12852/1; 12853/1; 12855/1; 12855/2; 
12855/3; 12856; 12857; 12858; 12859/1; 12859/2; 12859/3; 12860; 12861; 12862; 12902/1; 12903/1; 
12903/2; 12904; 12905/1; 12905/2; 12906; 12907; 12908; 12909; 12910; 12911; 12912/1; 13192/1 
(некатегорисани пут); 13195/1 (старо корито Лепенице); 13659/2; 13659/3; 13866; 13867/1; 13867/3; 
13867/4; 13868; 13881;  13974/1; 13974/2; 13974/3; 13974/4; 13977; 13978/1; 13978/2; 13978/3; 13979/1; 
13979/2; 13980; 13981/1; 13981/2; 13982/2; 14001; 14002; 14003/1; 14003/2; 14004/1; 14004/2; 14004/3; 
14005/2, све у КО Лапово; 

- делове кп.бр. 12848/1; 12849; 12850/1; 12854; 13191/1 (некатегорисани пут); 13659/1; 13660/3; 13972/1; 
13972/2; 13973/1; 13870, 13882 (некатегорисани пут); 13970; 13971; 13975; 14541 (ново корито реке 
Лепенице), све у КО Лапово; 

 
Границом Плана детаљне регулације обухваћена је површина од око 24,94 ha. 
 
У случају неслагања напред наведених бројева катастарских парцела и подручја датог у графичким прилозима, 
као предмет овог Плана детаљне регулације, важи граница утврђена у графичком прилогу број 1. – „Катастарско 
– топографски план са границом Плана детаљне регулације“, у размери 1:1.000. 
 
Граница Плана детаљне регулације је утврђена правно и физички, по границама постојећих катастарских 
парцела (када она у целини припада Плану детаљне регулације), затим као линија преко постојеће катастарске 
парцеле (када она у целини не припада Плану детаљне регулације), која спаја две постојеће детаљне тачке 
суседних парцела.  
 
3. ������ �������� �� ����� � ������  

    ����������� ��������   
 
3.1. ��������� � ��������� ����� ����������� �������� 

 
Јавно грађевинско земљиште обухвата површине чије је коришћење, односно изградња од општег интереса, у 
складу са прописима о експропријацији. 
 
У границама Плана детаљне регулације постојећем јавном грађевинском земљишту припадају: 

1. цела кп.бр. 13195/1 КО Лапово (старо корито реке Лепенице), површине 1,53.30 ha (јавно добро); 
2. цела кп.бр. кп.бр. 13192/1 КО Лапово (некатегорисани пут), површине 0,29.16 ha (корисник општина 

Лапово); 
3. део кп.бр. 13191/1 КО Лапово (некатегорисани пут), површине 0,19.67 ha (корисник општина Лапово); 
4. део кп.бр. 13882 КО Лапово (некатегорисани пут), површине 0,01.43 ha (корисник општина Лапово); 
5. део кп.бр. 14541 КО Лапово (ново корито реке Лепенице), површине 2,50.58 ha (корисник ЈВП 

„Србијаводе“); 
6. део кп.бр. 12854 КО Лапово, површине 0,28.80 ha (корисник ЈП „Железнице Србије“).  
7.  

Укупно у подручју  Плана детаљне регулације постојеће јавно грађевинско земљиште заузима 4,82.94  ha. 
 
 Планом детаљне регулације предвиђена је изградња следећих јавних намена и то: 
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САОБРАЋАЈНИЦА С 1 која обухвата: 

• делове кп.бр. 13191/1, 13195/1 и 13192/1 КО Лапово, површине 0,04.39 ha, које припадају постојећем 
јавном грађевинском земљишту; 

• делове кп.бр. 12849, 12859/2, 12859/3, 12903/1, 12904, 12911, 12912/1, 13974/2, 13974/3, 14003/1, 
14003/2 и 14004/3 КО Лапово, површине 0,77.36 ha, које припадају планираном јавном грађевинском 
земљишту. 

 
САОБРАЋАЈНИЦА С 2, која обухвата: 

1. делове кп.бр. 13191/1, 13195/1 и 13882 КО Лапово, површине 0,08.57 ha, које припадају постојећем 
грађевинском земљишту; 

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

 
САОБРАЋАЈНИЦА С 3, која обухвата: 

l део кп.бр. 12854 КО Лапово, површине 0,03.05 ha, која припада постојећем јавном грађевинском 
земљишту;  

1. делове кп.бр. 13659/1, 13659/2, 13659/3, 12853/1, 12852/1, 12851/4, 12851/3 и 12850/2 КО Лапово, 
површине 0,19.69 ha, које припадају планираном јавном грађевинском земљишту;  

 
ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО ЈЗ 1, која обухвата: 

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

 
ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО ЈЗ 2, која обухвата: 

1. делове кп.бр. 13191/1, 13195/1 и 13192/1 КО Лапово, површине 0,18.84 ha, које припадају постојећем 
грађевинском земљишту; 

2. целе кп.бр. 12848/6, 12848/2, 12860, 12861, 12862, 12902/1 и 12903/2 КО Лапово, површине 0,66.16 ha, 
које припадају планираном јавном грађевинском земљишту; 

3. делове кп.бр. 12849, 12848/1, 12848/4, 12859/3, 12903/1, 12904, 12911, 12912/1, 13974/3, 14003/2, 
14003/1 и 14004/3 КО Лапово, површине 1,96.05 ha, које припадају планираном јавном грађевинском 
земљишту; 

 
ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО ЈЗ 3, која обухвата: 

2. део кп.бр. 13195/1 КО Лапово, површине 0,18.54 ha, која припада постојећем грађевинском земљишту; 
3. целе кп.бр. 13980, 13981/1, 13981/2, 13982/2 и 14005/2 КО Лапово, површине 0,10.05 ha, које припадају 

планираном јавном грађевинском земљишту; 
4. делови кп.бр. 13977, 13978/1, 13979/1, 13979/2, 14004/2, 14001, 14002, 14003/1, 14004/1 и 14004/3 КО 

Лапово, површине 1.02.52 ha, које припадају планираном јавном грађевинском земљишту.  
 
РЕКА Р 1, која обухвата:  

‒ део кп.бр. 14541 КО Лапово, површине 2,50.58 ha, која припада постојећем јавном грађевинском 
земљишту.  

 
ЖЗ 1, (извлачњак триангле) која обухвата:  

‒ део кп.бр. 12854 КО Лапово, површине 0,25.75 ha, која припада постојећем јавном грађевинском 
земљишту.  

 
У структури јавног грађевинског земљишта у Плану детаљне регулације предвиђено је коришћење 3,29.72 ha 
постојећег јавног грађевинског земљишта и  
планирано је 6,09.56 ha новог грађевинског земљишта, односно укупно јавно грађевинско земљиште заузима 
9,39.28 ha. 
 
Статус јавног грађевинског земљишта (3,29.72 ha) задржавају следеће парцеле: 

8. део кп.бр. 13195/1 КО Лапово (старо корито реке Лепенице), површине 0,36.65 ha (јавно добро); 
9. део кп.бр. кп.бр. 13192/1 КО Лапово (некатегорисани пут), површине 0,05.15 ha (корисник општина 

Лапово); 
10. део кп.бр. 13191/1 КО Лапово (некатегорисани пут), површине 0,07.11 ha (корисник општина Лапово); 
11. део кп.бр. 13882 КО Лапово (некатегорисани пут), површине 0,01.43 ha (корисник општина Лапово); 
12. део кп.бр. 14541 КО Лапово (ново корито реке Лепенице), површине 2,50.58 ha (корисник ЈВП 

„Србијаводе“); 
13. део кп.бр. 12854, површине 0,28.80 ha (корисник ЈП „Железнице Србије“) 

 
За промену статуса из осталог у јавно грађевинско земљиште предвиђено је 6,09.56 ha. 
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За промену статуса из јавног у остало грађевинско земљиште је предвиђено 1,53.22 ha и то: 

‒ део кп.бр. 13195/1 КО Лапово (корисник ЈП „Србијаводе“), површине 1,16.65 ha, која је планирана за 
радну зону – сабирни дистрибутивни центар; 

‒ део кп.бр. 13191/1 КО Лапово (корисник општина Лапово), површине 0,12.56 ha, која је планирана за 
радну зону – сабирни дистрибутивни центар; 

‒ део кп.бр. 13192/1 КО Лапово (корисник општина Лапово), површине 0,24.01 ha, која је планирана за 
радну зону – сабирни дистрибутивни центар; 

Jавно грађевинско земљиште је приказано на графичком прилогу број 2. – „План намене површина са поделом 
на јавно и остало грађевинско земљиште“, у размери 1:1.000. 
 

3.2. ������ ����������� ��������  
 
Сво остало  земљиште, обухваћено Планом детаљне регулације, осим постојећег и планираног јавног 
грађевинског земљишта, припада осталом грађевинском земљишту, које је намењено за радну зону, односно 
изградњу  сабирног дистрибутивног центра, са пратећим садржајима, површине 15,54.25 ha (15,18.23ha 
+0,36.02ha). 
 

 

4. ������� �������  

 

 

4.1. ������ �������� �� ��������������� ������ � �������� ��������  

 
Према Генералном плану „ЛАПОВО 2010.“ територија обухваћена овим Планом детаљне регулације припада 
делу радне зоне 1, која је намењена за развој производних и комплементарних капацитета.  
 
Посебна просторна подела на целине није извршена, обзиром да ће се обухваћени простор, имајући у виду 
претежну намену, развијати у целини по истим правилима грађења.  
 
У границама обухваћеног подручја, предвиђено је земљиште за јавне и остале намене.  
 
Јавним наменама припада земљиште намењено за коридоре саобраћајница, у оквиру којих се налазе и трасе 
планиране инфраструктуре, као и површинама заштитног зеленила.  
 
Осталим наменама припада земљиште намењено за радну зону – сабирни дистрибутивни центар, са пратећим 
садржајима (објекти за складиштење, паркинг простор за путничка возила, паркинг простор за теретна возила, 
интерна станица за снабдевање горивом, сервис за одржавање возила и слично). 
 
Ограничавајући фактори у предметном простору проистичу из обавеза прописаних условима надлежних 
институција и односе се, пре свега, на: 

l обавезу инвеститора извођења радова у погледу даљег истраживања археолошког локалитета 
„Шавац“ и у зависности од резултата истраживања примениће се принципи савремене конзерваторске 
праксе; 

l обавезу измештања постојећих високонапонских водова, који ће бити угрожени планираном 
изградњом. 

 

 

4.2. ������������ ������ �� ����� ��������  

 

4.2.1. ����� ����������� ��������  

 
Планом детаљне регулације предвиђена је изградња следећих саобраћајница:  
 

• саобраћајница С 1, која је паралелна коридору аутопута и чини наставак ове саобраћајнице 
предвиђене донетим Планом детаљне регулације дела радне зоне I („Службени гласник општине 
Лапово“, број 6/2008) и која је трасирана тако да прелази реку Лепеницу преко планираног моста, са 
следећим основним карактеристикама:  
 
- дужине трасе у граници предметног простора – око 900 m,  

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

• саобраћајнице С 2 и С 3, које се трасиране у форми прстена око планиране радне зоне – сабирног 
дистрибутивног центра, са следећим основним карактеристикама:  
 
- дужине трасе саобраћајнице С 2  - 1.040 m,  

     - дужина трасе саобраћајнице С 3 – око 185 m,  
     - планирани попречни профил 9,0  m (коловоз 7,0  m и тротоар 2,0  m) 
     - трасу саобраћајнице преко дела кп.бр. 12854 КО Лапово (постојеће 
        железничко земљиште), треба решити као путни прелаз, у складу са 
       Законом о железници („Службени гласник РС“, број 18/05). 

 
Планираним саобраћајницама обезбеђена је саобраћајна повезаност са ширим просторним целинама и 
доступност до парцела у предметном подручју.  
 
Преко саобраћајнице С 1, која је у целини, у оквиру и изван предметног простора, трасирана паралелно 
коридору аутопута, предметна локација је повезана са петљом „Лапово“ (на стационажи km 688+064 - чвор 0110 
„Лапово“, северно од предметног простора), а изградњом планираног моста преко реке Лепенице и разрадом 
простора уз коридор државног пута првог реда (магистралног пута) број 1.11 (јужно од предметног простора), 
могуће је обезбедити и прикључак на петљу „Крагујевац“ (на стационажи km 691+897 - чвор 009 Баточина“). 
 
На јавну саобраћајну мрежу треба да се надовеже интерна саобраћајна мрежа, унутар комплекса, која ће 
омогућити приступ до планираних објеката. 
 
Планирани попречни профили саобраћајница димензионисани су тако да коловозне површине омогуће 
двосмерно кретање меродавних возила и да тротоари обезбеде кретање пешака и смештај комуналних 
инсталација.  
 
На графичком прилогу број 3. – „План саобраћајница са регулационим и нивелационим решењима“, у размери 
1:1.000, приказане су трасе планираних саобраћајница, са потребним аналитичко – геодетским елементима и 
оријентационим нивелационим елементима.  
 
За потребе израде Плана детаљне регулације прибављени су услови ЈП Путеви Србије, број 953-10320/08-01 од 
27.11.2008. године и мишљење број 953-3743/09-1 од 13.04.2009. године. 
 
4.2.2. ���������� ��������������  

 
Поред западне границе Плана детаљне регулације налази се следећа железничка инфраструктура: 

l магистрална двоколосечна електрифицирана железничка пруга Београд-Младеновац-Ниш-Прешево-
граница Македоније, предвиђена за јавни путнички и теретни железнички саобраћај; 

l комплекс железничке станице „Лапово“ на постојећој локацији, са свим инфраструктурним 
капацитетима, као и капацитети локомотивног депоа са трианглом.  

 
На основу услова број 102/09-720/1 од 25.05.2009. године, издатих од ЈП „Железнице Србије“, за потребе израде 
овог Плана детаљне регулације, железница планира: 

l реконструкцију и модернизацију железничке пруге Београд-Младеновац-Ниш-Прешево-граница 
Македоније, а према Генералном пројекту реконструкције и модернизације пруге Београд – Ниш (изван 
границе овог  Плана детаљне регулације); 

l задржавање постојеће триангле, која је део локомотивског депоа, са свим постојећим техничким 
карактеристикама, као и колосеке у локомотивском депоу (изван границе овог Плана детаљне 
регулације), чији један део (извлакач) се налази у граници овог Плана детаљне регулације . 

 
У оквиру планиране радне зоне, могу се градити индустријски колосеци, што ће бити предмет разраде у 
посебној урбанистичкој и техничкој документацији, уз прибављање услова и сагласности од стране ЈП 
„Железнице Србије“ и то: 1) паралелно са саобраћајницом дуж корита реке Лепенице, могуће и као утопљен 
колосек и 2) у зони постојеће триангле.  
 

 

 

 

 

4.2.3. ��������� ��������������  

 



 
 
                   10.12.2010                "Службени гласник Општине Лапово"          Број  5   - страна   6  
 

 

4.2.3.1. ��������������, �������� �������� � ������ ���� �               

             ������������� �������  

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

4.2.3.2.  �����������������  

 

��������� �����  
Предметно подручје не поседује електроенергетске објекте који би могли служити као извор напајања за 
планиране објекте.  
 
Кроз планско подручје пролазе водови 10 kV, који нису у функцији обезбеђења електричне енергије за 
предметни простор и служе за напајање суседних подручја – ваздушни 10 kV каблови за трафостанице број 
1540 и 1577. Ови водови су ограничавајући фактор планирану изградњу и неопходно је извршити њихово 
дислоцирање, поред планираних саобраћајница да би се ослободила зона за изградњу планираних објеката.  
 
Постојећа мрежа 0,4 kV у планском подручју се гаси после привођења намени простора предвиђеног за 
изградњу. 
 
��������� �����  
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За потребе израде Плана детаљне регулације прибављени су електроенергетска сагласност на локацију, број 1-
3-14550 од 04.11.2008. и услови за прикључење, број 5-1-16350 од 05.12.2008. издати од ПД за дистрибуцију 
електричне енергије „Центар“ д.о.о. „Електрошумадија“, Крагујевац, 
 
У циљу обезбеђења потребне електричне енергије и снаге за планско подручје, треба изградити нову 
трафостаницу ТС 10/0,4 kV 3 x 1000 kVA. Трафостаница се гради као зидани објекат у свему према техничким 
условима надлежне електродистрибуције број 5-1-16350 од 05.12.2008. године.  
 
Ради прикључења трафостанице на електроенергетску мрежу ПД за дистрибуцију електричне енергије 
«Центар» д.о.о. ЕД «Електрошумадија» из Крагујевца, треба извршити одређене предрадње и то: 
 

1. у ТС 110/35 kV KG 0018, опремити излазну ћелију потребном склопном и заштитном опремом; 
2. од ТС 110/10/10 kV KG 005 до новопланиране ТС 10/0,4  3 x 1000 kVA, положити нови кабл сличан типу 

3 x XHE 49 A 1x240 mm²; 
3. новопланирану ТС опремити у свему према техничким условима надлежне Електродистибуције и 

важећим техничким препорукама за ову врсту објекта – блок 10 kV треба да садржи две водне, једну 
мерну и три трафо ћелије. 

Блок ниског напона, за сва три трансформатора поред трафо поља 1000 kVA, треба да садржи разводно поље 
са одговарајућим бројем извода 400 и 630 А према потребама у предметном простору. 
 
За мерење потрошње електричне енергије и снаге треба у трафостаници уградити мерну групу – индиректну, 
који чини вишефункцијско електронско бројило 3 x 1000 V, 5A, у посебном МРО (мерно разводни орман). 
Прикључак мерне групе се врши преко мерне ћелије на струјне мерне трансформаторе 10 kV, 200/5 A и 
напонске двополно изоловане 10 kV трансформаторе у V – спрези 10/0,1 kV, 15 VA.  
 
Мерну групу уграђује надлежна Електродистрибуција уз поштовање услова из тачке 4. техничких услова за 
прикључење трафостанице од 05.12.2008. године.  
 
Тиме се обезбеђује потребна ангажована снага од 2,85 MW за планиране објекте у предметном комплексу. 
 
Као мера заштите од индиректног напона додира предвиђен је ТТ систем (заштитно уземљење). 
 
Кабловски развод 1 kV за напајање планираних објеката се предвиђа кабловима типа ppoo-ASJ или xpoo-AS 
одговарајућег пресека и то по трасама уз саобраћајнице.  
 
За све саобраћајнице у предметном простору се планира израда независне јавне расвете на челичним 
канделабрима са натријумовим или металхалогеним светиљкама снаге до 250 W, зависно од значаја 
саобраћајнице. 
 
За активирање јавне расвете у новопланираној трафостаници треба уградити комплет за аутоматско и ручно 
активирање исте. Напојни водови за јавну расвету су типа ppoo, полажу се од трафостанице поред 
саобраћајница са постављеним канделабрима, напојним каблом ppoo, пресека 5 x 10 са наизменичним 
прикључком на све три фазе.  
 

4.2.3.3. ����������������  

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

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

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

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

 
4.2.3.4. ������������  

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

4.2.4. ����� ������������� ��������  

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

4.2.5. ����� ������ �������� 

 
Између коридора аутопута и планиране саобраћајнице, као и поред реке Лепенице, предвиђено је заштитно 
зеленило, са функцијом смањења неповољних услова микросредине – ублажавање дејства доминантних 
ветрова, смањење неповољног дејстава саобраћаја, као и везивање земљишта и заштита од ерозије. 
Избор врста за заштитно зеленило је одређен биљногеографским, фитоценолошким и станишним условима. 
Потребно је изабрати дендролошки материјал отпоран на природне и новостворене станишне услове.  
 
 
4.2.6. ��������� ������ ������������ �������� 
 
Потребна средства за уређивање јавног грађевинског земљишта треба да  обезбеде буџет општине Лапово и 
заинтересовани инвеститор. Средства за изградњу саобраћајница је могуће обезбедити и преко Националног 
инвестиционог плана а решавање имовинско – правних односа је могуће спровести и путем замене земљишта, 
односно без улагања од стране буџета општине Лапово.   
 

 ������ ���� 1. 

ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА 

1 откуп земљишта за саобраћајницу С 1  
77,36 ари × 28.500,00 2.204.760,00 

2 откуп земљишта за саобраћајницу С 2 
88,73 ари × 28.500,00                2.528.805,00  

3 откуп земљишта за саобраћајницу С 3 
19,69 ари × 28.500,00                  561.165,00  
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4 изградња саобраћајнице С 1  
8.175 m² x 3.800,00             31.065.000,00 

5 изградња саобраћајница С 2 и С 3  
(9.730 m² + 1.969 m²) x 3.800,00              44.456.200,00 

                     УКУПНО (1 до 5)             80.815.930,00 
 

 ������ ���� 2. 

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

1 изградња дистрибутивне водоводне мреже од цеви ТРЕ, Ø 200 
mm, заједно са земљаним, грађевинским и инсталатерским 
радовима 
Ø200 mm      m'  2.100 x 6.000,00  

12.600.000,00 

2 набавка и уградња ливених, противпожарних хидраната,  Ø 80 
mm, комплет  
ком. 15 x 60.000,00  

900.000,00 

3 изградња уличне мреже фекалне канализације од PVC цеви, 
заједно са земљаним радовима, шахтовима и инсталатерским 
радовима  
Ø300 mm      m'  1.425 x 4.000,00 = 5.700.000,00 
Ø200 mm      m'     410 x 3.000,00 = 1.230.000,00 

6.930.000,00 

4 изградња уличне мреже кишне канализације од од PVC цеви, 
заједно са земљаним радовима, сливницима и инсталатерским 
радовима  
Ø400 mm      m'     715 x 5.000,00 = 3.575.000,00 
Ø300 mm      m'     405 x 4.000,00 = 1.620.000,00 
 

5.195.000,00 

                     УКУПНО (1 до 4)           25.625.000,00   
 
 

 

 ������ ���� 3. 

ИЗГРАДЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

1 изградња трафостанице 10/0,4 kV 3x1000 kVA  
ком. 1 x 8.500.00,00  8.500.000,00 

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

1.892.310,00 

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

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

2.000.000,00 

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

1.140.000,00  

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

6.000.000,00  

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

16.500.000,00 
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km 2,2 x 7.500.000,00  

                     УКУПНО (1 до 7)         36.032.310,00            
 

 ������ ���� 4. 

ИЗГРАДЊА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ  ИНСТАЛАЦИЈА 

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

320.000,00  

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

740.950,00 

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

419.750,00 

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

450.000,00 

5 испорука и монтажа три ЗОК – е  
kom. 3 x 62.000,00  186.000,00 

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

240.000,00 

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

180.000,00 

8 израда техничке документације изведеног стaња са израдом 
мерног протокола дистрибутивних оптичких и ФТП каблова  и 
уцртавање истих у катастар подземних објеката у оквиру 
комплекса  
паушално 

230.000,00 

9 остали ситни и непредвиђени трошкови, као и транспортни 
трошкови, услуге надзора над извођењем радова и друго 
паушално 

185.000,00 

                     УКУПНО (1 до 9)  2.951.700,00          
 

 ������ ���� 5. 

ИЗГРАДЊА ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

1 изградња дистрибутивног гасовода 
m´ 2.155 x 2.000,00  4.310.000,00  

                     УКУПНО  4.310.000,00          
 

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

 ������ ���� 6. 

ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА (изван границе плана) 

1 откуп земљишта за саобраћајницу С 1 (изван границе плана) 
29,70 ари × 28.500,00  846.450,00 

2 изградња саобраћајнице С 1 (изван границе плана) 
2.970 m² x 3.800,00       11.286.000,00 

                     УКУПНО (1 до 2)             12.132.450,00 
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 ������ ���� 7. 

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА (изван границе плана) 

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

1.920.000,00 

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

1.480.000,00 

                     УКУПНО (1 до 2)             3.400.000,00 
 

 

 ������ ���� 8. 

ИЗГРАДЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА (изван границе плана) 

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

11.353.860,00 

                     УКУПНО   11.353.860,00 
 

 ������ ���� 9. 

ИЗГРАДЊА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ  ИНСТАЛАЦИЈА (изван границе плана) 

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

1.264.690,00 

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

716.450,00 

                     УКУПНО  1.981.140,00 
 

 ������ ���� 10. 

ИЗГРАДЊА ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА  (изван границе плана) 

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

1.379.200,00  

                     УКУПНО  1.379.200,00  
 
 
 
 
 
4.3. ������������ ������ �� ������� ����������� �������  

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

                    
Саставни део документације Плана детаљне регулације је Извештај о стратешкој процени утицаја, који је урађен 
на основу Одлуке о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације „Радна 
зона 1 – друга фаза“ у Лапову, број 020–175/08- I-04 од 24.12.2008. године, коју је донела Скупштине општине 
Лапово. 
 
На основу Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину (обрађивач ECOlogica Urbo д.о.о. из 
Крагујевца), смернице за даљи одрживи развој простора у границама Плана детаљне регулације су: 
  

• развој планског подручја у складу са планираним урбанистичким параметрима; 
• намена простора и услови коришћења природних ресурса, усаглашени са просторно – еколошким 

капацитетом, значајем подручја и факторима ограничења као подлога за имплементацију Плана 
детаљне регулације; 

• развој планираних капацитета одржив је уз примену мера на нивоу реализације Пројекта;  
• развој инфраструктурне и комуналне опремљености, сагласно мерама заштите и унапређења стања; 
• валоризација и планска подршка специфичним предностима ширег окружења.  

 
Варијанта дата Планом детаљне регулације представља најбоље понуђено решење са еколошког аспекта које 
обезбеђује:  

6. израду и доношење Плана детаљне регулације за простор око 25 ha; 
7. рационално коришћење грађевинског земљишта и поштовање прописаних правила уређења и 

грађења; 
8. оптимални степен изграђености и искоришћености простора; 
9. развој просторне целине у складу са планираном наменом; 
10. повезивање са зонама у окружењу; 
11. спречавање конфликта у простору и решавање еколошких проблема на месту настанка; 
12. адекватну инфраструктурну и комуналну опремљеност предметне зоне; 
13. коришћење еколошки прихватљивих енергената; 
14. обавезан поступак процене утицаја за планирани комплекс у циљу спречавања потенцијалних ефеката 

по животну средину и здравље људи; 
15. пејзажно уређење и формирање зеленила са приоритетном функцијом заштите; 
16. спровођење мера заштите животне средине и мониторинга – праћење стања животне средине у току 

имплементације Плана детаљне регулације и реализације планираног Пројекта.  
 
Еколошком валоризацијом простора за даљи одрживи развој, подручје Плана детаљне регулације је 
представљено као јединствена еколошка целина „Форма Идеале“.  
 
Обавезне смернице и мере заштите, контроле и мониторинга ваздуха у еколошкој целини „Форма Идеале“ су: 

7. заштита ваздуха од загађивања на подручју Плана детаљне регулације спроводити као интегрални 
део мониторинга квалитета ваздуха подручја општине Лапово; 

8. за планиране објекте у оквиру еколошке целине „Форма Идеале“ обавезан је поступак процене утицаја 
у циљу минимизирања могућих утицаја на стање и квалитет ваздуха; 

9. постављање ефикасних вентилационих система и филтерских уређаја у циљу пречишћавања ваздуха 
и смањења штетних утицаја на ваздух као медијум животне средине; 

10. обавезне мере биолошке заштите (озелењавање, пејзажно уређење) при формирању зона и појасева 
са приоритетном функцијом заштите; 

11. планирати подизање континуалног ивичног линеарног зеленила састављеног од обостраних дрвореда 
дуж саобраћајница у оквиру комплекса (уз поштовање коридора подземних инсталација); 

12. планирати зеленило са приоритетном функцијом заштите од аерозагађења, буке и визуелне 
деградације дуж источне границе комплекса коју тангира аутопут Е – 75 и дуж западне границе куда 
пролази коридор железничке пруге Београд – Ниш; 

13. подстицање избора еколошки прихватљивих енергената (коришћење обновљивих извора) и 
гасификација предметног подручја и шире просторне целине – Генералног плана Лапова; 

14. укључивање у јединствени концепт локалног и регионалног мониторинга за праћење стања 
загађености ваздуха. 
 

Обавезне мере заштите, контроле и мониторинга у планском подручју су; 
• при реализацији планираних намена, обавезне су мере спречавања и забране упуштања и просипања 

отпадних вода на подручју плана у циљу заштите реке Лепенице и подземних вода; 
• обавезно је адекватно уређење форланда реке Лепенице и формирање зеленила са приоритетном 

функцијом заштите; 
• реализација канализационе мреже у циљу прикупљања санитарно – фекалних и атмосферских вода у 

планском подручју; 
• до реализације канализационе мреже у предметној зони, санитарно – фекалне воде се морају 
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упуштати у водонепропусне септичке јаме одговарајућег капацитета; 
• евакуација садржаја водонепропусних септичких јама ће се вршити преко надлежног комуналног 

предузећа према Уговору о пружању услуга и према утврђеној динамици; 
• извршити идентификацију свих отпадних вода које могу настати у оквиру планираног комплекса: 

санитарно – фекалних, атмосферских, потенцијално зауљених са манипулативних површина, по 
количини и квалитету и решити њихово одвођење тако да нема утицаја на површинске и подземне 
воде; 

• обавезан је претходни третман потенцијално зауљених атмосферских вода са свих манипулативних и 
осталих површина преко сепаратора – таложника масти и уља, до захтеваног нивоа пре упуштања у 
реципијент; 

• квавитет пречишћених отпадних вода мора задовољавати услове прописане Законом о водама 
(„Службени гласник РС“, број 46/91, 53/93, 48/94 i 54/96), Уредбом о категоризацији водотокова 
(„Службени гласник СРС“, број 5/68) и Правилником о опасним материјама у водама („Службени 
гласник СРС“, број 31/82); 

• квалитет воде за пиће и санитарне потребе мора задовољавати Законом прописане услове што 
намеће обавезу увођења сталне контроле – мониторинга квалитета воде.  

Обавезне мере заштите земљишта у спровођењу Плана детаљне регулације су: 
• изградња је дозвољена искључиво према прописаним правилама грађења и уређења, сагласно 

одредбама Плана детаљне регулације; 
• није дозвољено депоновање и одлагање било каквог отпада и отпадног материјала ван утврђених 

правила и прописаних услова; 
• мере забране просипања и изливања свих врста отпадних вода на земљиште; 
• контролисана употреба соли, ризле и другог у зимским месецима у циљу спречавања потенцијално 

негативних утицаја на земљиште; 
• праћење и мерење нивоа загађења земљишта тешким металима. 

 
Мере заштите од појаве прекомерне буке и вибрација су: 

• формирање пејзажно обликовног и уређеног, линеарног зеленила; 
• избор зеленила мора бити прилагођен зонским и локацијским условима, у складу са пејзажним и 

еколошко – биолошким захтевима; 
• обавезно је озелењавање паркинг простора и формирање заштитног зеленила према зони становања; 
• обавезна је процена утицаја на животну средину за предметни комплекс који представља 

потенцијални извор буке и примена мера превенције, спречавања и отклањања могућих извора буке. 
 
Обавезне мере превенције, спречавања и минимизирања потенцијалних штетних утицаја на биљни и 
животињски свет и културна добра су: 

• обавезно пејзажно уређење комплекса; 
• формирање појаса са приоритетном функцијом заштите према коридору аутопута Е – 75, железничке 

пруге и према форланду реке Лепенице; 
• уколико се у току земљаних радова наиђе на природно добро, а за које се претпоставља да има 

својства споменика природе, извођач мора о томе да обавести Завод и предузме све мере како се 
природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица; 

• пре извођења свих земљаних радова на предметној локацији, неопходно је да надлежни Завод за 
заштиту споменика културе обави системска истраживања на основу којих би били утврђени услови за 
даље радове; 

• уколико се на основу резултата археолошких истраживања утврди да откривени остаци представљају 
културно добро мора се извршити заштита и презентација откривених остатака у оквиру комплекса у 
складу са принципима савремене конзерваторске праксе.  

 
Управљање отпадом је засновано на избору концепта евакуације отпада, сагласно смерницама и препорукама 
Националне стратегије управљања отпадом, у циљу спречавања деградације природних и пејзажних вредности, 
здравља корисника простора, неповољних утицаја на микроклиматске и еколошке услове подручја ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ и непосредног окружења.  
 
Стандард за сакупљање отпада, карактеристика комуналног отпада је суд – контејнер, запремине 1100 l, 
габарита 1,37x1,45x1,45m. Апроксимативно, један контејнер се поставља на 800 m² корисне површине (1000 m² 
бруто површине за стационарну намену). 
 
Подручје Плана детаљне регулације мора бити опремљено довољним бројем контејнера и евакуација отпада ће 
бити поверена надлежном комуналном предузећу, према утврђеној динамици.  
 
Отпад са карактеристикама секундарних сировина се мора сакупљати и може се уступати заинтересованим 
лицима и предузећима на даљу прераду уз обавезну евиденцију према одредбама Правилника о условима и 
начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина („Службени гласник РС“, број 55/2001). 
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Са отпадом који има карактеристике опасног отпада (који ће настајати приликом чишћења таложника и 
сепаратора уља и масти за потенцијално зауљане воде), мора се поступати у складу са одредбама Правилника 
о поступању са отпацима који имају својство опасних материја („Службени гласник РС“, број 12/95). Евакуација 
ове врсте отпада може да врши искључиво организација која поседује сертификат за обављање те врсте 
делатности уз обавезну евиденцију о количини и врсти отпада.    
 
Основна концепција, принципи, услови и План управљања отпадом обухвата мере за: 

1. реализацију концепта регионализације, укључивање на регионалну депонију, према Националном 
плану управљања отпадом; 

2. сва решења до реализације основног концепта су прелазна и морају бити у функцији коначног 
решења; 

3. превенција и смањење стварања и настајања отпада на извору; 
4. решавање проблема отпада на извору настајања; 
5. постепено – фазно увођење шема раздвојеног сакупљања и сортирања отпада; 
6. побољшање организације, оптимизација учесталости сакупљања и транспорта; 
7. етапно увођење модерних судова за одвојено сакупљање отпада и савремене специјализоване 

опреме за транспорт; 
8. поуздано, безбедно, еколошки одрживо и прихватљиво коначно одлагање отпада са подручја Плана 

детаљне регулације на утврђеној регионалној депонији „Врбак“; 
 
Еколошке смернице за ниже хијерархијске нивое дате су на основу циљева Плана детаљне регулације, 
планираних намена и расположивих података о простору и животној средини: 

• реализацију планираног комплекса спровести израдом, усвајањем и имплементацијом Плана детаљне 
регулације; 

• обавезно је поштовање услова надлежних органа, организација и предузећа у циљу остваривања 
еколошке заштите простора; 

• обавезне су мере управљања и спречавања штетних утицаја при уређивању простора, реализацији, 
редовном раду и у случају акцидента појединачних пројеката у захвату Плана детаљне регулације; 

• успостављање мониторинга квалитета ваздуха (емисије и имисије), воде (површинске, подземне, 
отпадне), земљишта, буке, управљања отпадом (рециклабилни, опасан, комунални), као битних 
параметара од значаја за заштиту животне средине; 

• обавезан је поступак процене утицаја при реализацији предметног комплекса; 
• успостављање мониторинга животне средине, за законом предвиђене параметре, према Процени 

утицаја на животну средину.  
Реализација Плана детаљне регулације не импликује битне неповољне, еколошки неприхватљиве ефекте по 
животну средину који се не могу контролисати.  
 
Најбоље понуђена варијанта је управо варијанта дата Планом детаљне регулације, што ће омогућити адекватно 
инфраструктурно и комунално екипирање, рационално коришћење земљишта, успостављање потребног нивоа 
мониторинга, уз максимално очување простора и развој на принципима еколошке одрживости и 
прихватљивости.  

 
4.4.2. ������������ ���� �� ������� ������� 

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

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

                     
Заштита од пожара се обезбеђује изградњом планираног система водоснабдевања и хидрантске, 
противпожарне мреже, као и профилима саобраћајница, који омогућавају несметано кретање противпожарних 
возила. Применом ових мера остварени су основни, урбанистички услови за основну заштиту од пожара. 
 
У циљу испуњења грађевинско – техничких, технолошких и других услова, планирани објекти треба да се 
реализују према: 
 

• Закону о заштити од пожара („Службени гласник СРС“, број 37/88 и 48/94); 
• Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређења платоа за ватрогасна 

возила у близини објекта повећаног ризика од пожара („Службени лист СРЈ“, број 8/95), према коме 
најудаљенија тачка коловоза није даља од 25 m од габарита објекта; 

• Правилнику о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозије („Службени лист 
СФРЈ“, број 24/87); 

• Правилнику о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења 
(„Службени лист СРЈ“, број 41/93); 

• Правилнику о техничким нормативима за електро инсталације ниског напона («Службени лист СФРЈ», 
број 53/88, 54/88 и 28/95); 

• Правилнику о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени 
лист СРЈ“, број 11/96) и стандардима JUS IEC 1024-1 и JUS IEC 1024-1-1; 

• Правилнику о техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара 
(„Службени лист СФРЈ“, број 30/91); 

• Правилнику за стабилне инсталације за дојаву пожара („Службени лист СРЈ“, број 87/93). 
 

За предметно подручје је прибављено обавештење у вези претходних урбанистичких услова, које је издао МУП 
Републике Србије, Сектор за заштиту и спасавање, Одељење за заштиту и спасавање у Крагујевцу,  број 217 – 
1/08 - 3059 од 06.11.2008. године. 
 
Приликом спровођења Плана детаљне регулације, по изради пројектне  
документације неопходно је прибавити сагласност надлежног Одељења за заштиту од пожара и спасавања.  
 

4.4.5. ������������ ���� �� ������� �� ������ �������� 

                     
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 прибављено је 
обавештење од Министарства одбране, Управе за инфраструктуру, Инт.број 4785-2 од 11.11.2008. године, у 
коме је прописано да нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље. 
 

4.4.6. ������ � ���� �� ���������� ���������� � ������ ������  

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

4.5. ���������� �������� ������  

 
На основу Елабората геотехничке подлоге (обрађивач: Друштво за геолошка истраживања и инжењеринг 
«Геоинжењеринг» Д.О.О. из Ниша, децембар 2008. године), урађеног за потребе израде овог Плана детаљне 
регулације, у предметном подручју су издвојени следећи литолошки чланови, који су настали као продукт 
развоја алувијалне равни реке Велике Мораве и то: 
 

• ГЛИНА, прашинаста, растресита, јако хумифицирана браон боје, дебљине око 0,80 m; 
• ГЛИНА, прашинасто песковита услојена, са ситним оолитима Fe и Mn, средње до слабо пластична 

браон тамне боје, дебљине од 1,20 до 2,0 m; 
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• ГЛИНА, јако песковита са ретким комадима шљунка са оксидима Fe и Mn и ситним конкрецијама и 
траговима CaCO3 браон светле боје, дебљине од 1,40 до 2,0 m; 

• ПЕСАК, јако заглињен прашинаст, са органским остацима браон светле боје, дебљине око 1,20 m; 
• ШЉУНАК, песковит, местимично заглињен у виду сочива заобљених зрна величине максимално до 8 

cm. 
 

Подину наведених литолошких седимената чине језерски неогени седименти представљени горњим миоценом.  
 
Констатовани ниво подземне воде се кретао од 4,30 до 5,10 m мерено од коте терена.  
 
Истраживана локација представља терен од класичних алувијалних седимената са фацијом поводња од 
прашинастих глина и фацијом корита од шљункова и пескова са нешто повољнијим физичко – механичким 
карактеристикама тла због одсуства муљевитих седимената и због нижег нивоа подземне воде. Терен са 
муљевитим седиментима у оквиру фације корита (који није просторно дефинисан у овом елаборату) је нешто 
лошијих карактеристика. У подини алувијалних седимената се налазе слабо деформабилне до 
недеформабилне окамењене стене, вероватно миоцене старости. Услови рада на ископу ће бити релативно 
лаки, док је потребно за додатна захтевана оптерећења извести побољшања тла израдом шљунчаних тампона 
од природног шљунка, који се сабија у танким слојевима, затим извршити дренажу терена код ископа или 
црпљење воде и адекватним начином одабира темељења објекта анулирати ограничавајуће карактеристике 
тла.  
 
Са становишта урбанистичког планирања, предметна локација је сврстана у условно повољне терене са мањим 
ограничењима, односно у даљој разради неопходно је, приликом израде Идејних и Главних пројеката 
поједничних објеката урадити детаљнија и додатна геомеханичка истраживања.   
 
4.6. ������ �������� � ������� ����� ������� ����������  
Подручје Плана детаљне регулације је подељено на јавно грађевинско и остало земљиште, тако да је биланс 
планиране намене земљишта приказан у односу на режим коришћења грађевинског земљишта. 
       

                                                                                                  ������ ���� 11. 

��. ����� �������� (ha) �������� ������ (%) 

� � � � �    � � � � � � � � � � �    � � � � � � � � 
1. Саобраћајнице  1,93.32 7,75 %  
2. Зеленило  4,69.63 18,83 % 
 3.  Река Лепеница  2,50.58 10,05 % 
4 Железничко земљиште 0,25.75 1,03 % 
 УКУПНО (1 до 4)  9,39.28 37,66 % 

� � � � � �    � � � � � � � � � � �    � � � � � � � � 

5. Радна зона – сабирни дистрибутивни центар  15,54.25 62,34 % 
 УКУПНО (5) 15,54.25 62,34 % 

� � � � � � (1 �� 5) 24,93.53 100,0 
 
5.   ������� ������� 
 
5.1. ������� ������� �� ������ ������������ 

      �������� 
 
5.1.1. ������� �� ���������� ������������ �������  

 
5.1.1.1. На графичком прилогу број 4. – „План парцелације са елементима за обележавање јавних површина“, у 
размери 1:1.000, приказане су парцеле намењене за јавно грађевинско земљиште, са потребним аналитичко – 
геодетским елементима. 
 
5.1.1.2. Након доношења Плана детаљне регулације, потребно је урадити Пројекат геодетског обележавања у 
коме ће се дефинисати тачне површине планираних парцела за јавно грађевинско земљиште. 

 
                                                                                   ������ ���� 12. 

� � � � � � �   � 1 – ������ ������� ������������� 

��.��. �������� (ha) 

ПОСТОЈЕЋЕ ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ            0,04.39 ha 
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13191/1 КО Лапово, део 0,01.14 

13195/1 КО Лапово, део 0,02.02 
13192/1 КО Лапово, део 0,01.23 

ПЛАНИРАНО ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ             0,77.36 ha 
12849 КО Лапово, део 0,30.79 

12859/2 КО Лапово, део 0,07.38 

12859/3 КО Лапово, део 0,06.14 

12903/1 КО Лапово, део 0,07.35 

12904 КО Лапово, део 0,04.53 

12911 КО Лапово, део 0,04.88 

12912/1 КО Лапово, део 0,02.60 

13974/2 КО Лапово, део 0,00.12 

13974/3 КО Лапово, део 0,05.48 

14003/1 КО Лапово, део 0,02.33 

14003/2 КО Бањани, део 0,02.29 

14004/3 КО Лапово, део 0,03.47 

������  ��������: 0,81.75 ha 

 
                                                                                 ������ ���� 13. 

� � � � � � �   � 2 – ������� ������������� 

��.��. �������� (ha) 

ПОСТОЈЕЋЕ ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ               0,08.57 ha 
13191/1 КО Лапово, део 0,00.78 

13195/1 КО Лапово, део 0,06.36 
13882 КО Лапово, део 0,01.43 

ПЛАНИРАНО ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ             0,80.26 ha 
13659/1 КО Лапово, део 0,02.05 
13659/2 КО Лапово, део 0,04.93 

13660/3 КО Лапово, део 0,04.57 

13660/2 КО Лапово, део 0,00.02 

13881 КО Лапово, део 0,00.61 

13866 КО Лапово, део 0,03.21 

13867/4 КО Лапово, део 0,00.18 

13867/3 КО Лапово, део 0,02.07 

13867/1 КО Лапово, део 0,03.68 

13868 КО Лапово, део 0,02.72 

13870 КО Лапово, део 0,04.98 

12909 КО Лапово, део 0,02.25 

13970 КО Бањани, део 0,00.57 

13972/1 КО Лапово, део 0,01.15 

13972/2 КО Лапово, део 0,00.87 

13973/1 КО Лапово, део 0,04.56 

13975 КО Лапово, део 0,07.53 

13977 КО Лапово, део 0,05.30 

13978/1 КО Лапово, део 0,03.30 
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13978/2 КО Лапово, део 0,02.77 

13978/3 КО Лапово, део 0,01.49 

13979/2 КО Лапово, део 0,02.21 

13979/1 КО Лапово, део 0,00.17 

14001 КО Лапово, део 0,03.64 

14004/2 КО Лапово, део 0,02.45 

14002 КО Лапово, део 0,01.56 

14003/1 КО Лапово, део 0,04.25 

14003/2 КО Лапово, део 0,00.89 

14004/1 КО Лапово, део 0,02.75 

14004/3 КО Лапово, део 0,03.53 

������  ��������: 0,88.83 ha 

 
 

                                                                                 ������ ���� 14. 

� � � � � � �   � 3 – ������� ������������� 

��.��. �������� (ha) 

ПОСТОЈЕЋЕ ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ             0,03.05 ha 
12854 КО Лапово, део 0,03.05 

ПЛАНИРАНО ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ             0,19.69 ha 

13659/1 КО Лапово, део 0,04.58 

13659/2 КО Лапово, део 0,02.32 

13659/3 КО Лапово, део 0,01.84 

12853/1 КО Лапово, део 0,04.65 

12852/1 КО Лапово, део 0,02.79 

12851/4 КО Лапово, део 0,00.61 

12851/3 КО Лапово, део 0,00.80 

12850/2 КО Лапово, део 0,02.10 

������  ��������: 0,22.74 ha 

 
 

                                                                                  ������ ���� 15. 

� � � � � � �   �� 1 – ����� �������� 

��.��. �������� (ha) 

ПЛАНИРАНО ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ             0,57.47 ha 
12850/1 КО Лапово, део 0,30.11 

12850/2 КО Лапово, део 0,19.54 

12849 КО Лапово, део 0,07.82 

������  ��������: 0,57.47 ha 

 
 

                                                                                  ������ ���� 16. 

� � � � � � �   �� 2 – ����� �������� 

��.��. �������� (ha) 

ПОСТОЈЕЋЕ ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ            0,18.84 ha 
13191/1 КО Лапово, део 0,05.19 
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13195/1 КО Лапово, део 0,09.73 
13192/1 КО Лапово, део 0,03.92 

ПЛАНИРАНО ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ             2.62.21 ha 
12849 КО Лапово, део 0,32.97 

12848/1 КО Лапово, део 0,19.20 

12848/4 КО Лапово, део 0,32.61 

12848/6 Лапово, цела 0,02.42 

12848/2 КО Лапово, цела 0,03.74 

12860 КО Лапово, цела 0,30.85 

12861 КО Лапово, цела 0,20.81 

12862 КО Лапово, цела 0,00.22 

12859/3 КО Лапово, део 0,16.59 

12902/1 КО Лапово, цела 0,06.80 

12903/1 КО Лапово, део 0,25.21 

12904 КО Лапово, део 0,02.62 

12903/2 КО Лапово, цела 0,01.32 

12911 КО Лапово, део 0,12.98 

12912/1 КО Лапово, део 0,16.08 

13974/3 КО Лапово, део 0,09.05 

14003/2 КО Лапово, део 0,07.92 

14003/1 КО Лапово, део 0,08.77 

14004/3 КО Лапово, део 0,12.05 

������  ��������: 2,81.05 ha 

 
                                                                                             ������ ���� 17. 

� � � � � � �   �� 3 – ����� �������� 

��.��. �������� (ha) 

ПОСТОЈЕЋЕ ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ              0,18.54 ha 
13195/1 КО Лапово, део 0,18.54 

ПЛАНИРАНО ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ             1.12.57 ha 
13977 КО Лапово, део 0,25.05 

13978/1 КО Лапово, део 0,01.16 
13980 КО Лапово, цела 0,02.65 

13981/1 КО Лапово, цела 0,05.74 

13981/2 КО Лапово, цела 0,00.56 

13982/2 КО Лапово, цела 0,00.77 

13979/1 КО Лапово, део 0,25.96 

13979/2 КО Лапово, део 0,07.69 

14004/2 КО Лапово, део 0,05.13 

14001 КО Лапово, део 0,01.79 

14002 КО Лапово, део 0,00.80 

14003/1 КО Лапово, део 0,01.40 

14004/1 КО Лапово, део 0,27.34 

14005/2 КО Лапово, цела 0,00.33 

14004/3 КО Лапово, део 0,06.20 
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������  ��������: 1.31.11 ha 

 
                                                                                                     ������ ���� 18. 

� � � � � � �   � 1 – ���� �������� 

��.��. �������� (ha) 

ПОСТОЈЕЋЕ ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ              2,50.58 ha 
14541 КО Лапово, део 2,50.58 

������  ��������: 2,50.58 ha 

 
                                                                                                      ������ ���� 19. 

� � � � � � �   �� 1 – ��������� �������� 

��.��. �������� (ha) 

ПОСТОЈЕЋЕ ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ              0,25.75 ha 
12854 КО Лапово, део 0,25.75 

������  ��������: 0,25.75 ha 

 
5.1.2.  ������� ������� �� ����� ������������� 

 
5.1.2.1. Саобраћајнице су предвиђене за двосмерни саобраћај, ширине коловозних трака од 7,0 m (2×3,5 m), са 
једностраним тротоаром, ширине од  2,0 m.  
 
5.1.2.2. Коловозну констукцију саобраћајница димензионисати за тежак саобраћај (транспорт теретних возила).  
 
5.1.2.3. Рачунска брзина (V rac) је 50 km/h. 
 
5.1.2.4. Хоризонтална и вертикална сигнализација у подручју се решава израдом одговарајућих пројеката, у 
складу са законским прописима. 
 
5.1.2.5. Обавезна је примена одредби Правилника о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са 
несметаним кретањем деце, старијих и хендикепираних лица („Службени гласник РС“ број 18/97) и то посебно: 
1) тротоари и пешачки прелази мора да имају нагиб до 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:2), 2) попречни нагиб 
тротоара на правац кретања износи максимално 2%, 3) за савладавање висинске разлике између тротоара и 
коловоза, максимални нагиб закошеног дела износи 20% (1:5). 
 
5.1.2.6. Координате темених и осовинских тачака, елементи кривина и нивелациони елементи дати су на 
графичком прилогу број 3. – „План саобраћајница са регулационим и нивелационим решењима“ су 
оријентациони, а дефинитивни подаци се утврђују у идејном и главном пројекту. 
 
5.1.2.7. На основу мишљења ЈВП „Србијаводе“, ВПЦ „Морава“, број 5749/3 од 04.12.2008. године, у поступку 
израде пројектне документације за изградњу друмског моста преко реке Лепенице, неопходно је прибавити 
водопривредне услове, од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за 
воде.   
 
5.1.2.8. На основу услова ЈП „Железнице Србије“, број 102/09-720/1 од    25.05.2009. године, може се планирати 
укрштање саобраћајница са извлакачем триангле и индустријским колосецима, по посебним условима ЈП 
„Железнице Србије“, с тим да се места укрштаја обезбеде тако да омогуће безбедно одвијање саобраћаја на 
индустријском колосеку и саобраћајници, у складу са позитивним законским прописима о железничком и 
друмском саобраћају.   
 
5.1.3.  ������� � ���� ���������� ��������������  
 
 
5.1.3.1. Према Закону о железници, железничко земљиште је државно, а не друштвено власништво, којим 
управља ЈП „Железнице Србије“ и не може се отуђивати без посебног писменог документа ЈП „Железнице 
Србије“. 
 
5.1.3.2. У пружном појасу, могу се градити само објекти и постројења у власништву железнице, а изузетно, уз 
претходну сагласност ЈП „Железнице Србије“, могу се градити објекти и постројења других предузећа који служе 
за утовар и истовар на железници. 
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5.1.3.3. Постојећи и планирани индустријски колосеци, унутар радне зоне, могу се градити тако да омогуће 
приступ самим колосецима због одржавања, као и да омогуће безбедно одвијање саобраћаја. 
 
5.1.3.4. Изградња индустријских колосека, унутар радне зоне, биће предмет посебне урбанистичке и техничке 
документације, уз прибављање услова и сагласности ЈП „Железнице Србије“. 
 
5.1.3.5. Места укрштања друмских саобраћајница и индустријских колосека треба да омогуће безбедно одвијање 
саобраћаја на индустријском колосеку и путу, а у складу са Законом о железници. 
 
5.1.3.6. У заштитном пружном појасу, на растојању већем од 6,0 m од осе матичног индустријског колосека се 
могу градити постројења и објекти, који су у функцији превоза робе железницом, а у пружном појасу на 
растојању мањем од  6,0 m од осе индустријског колосека, који служе за утовар / истовар, могу се градити 
објекти и постројења тако да не угрожавају слободан профил пруге UIC-C. 
 
5.1.3.7. У случају потребе, манипулативну рампу планирати уз посебан индустријски колосек. 
 
5.1.3.8. У заштитном пружном појасу, ширине 200  m, са обе стране пруге, се може планирати грађење 
стамбених, помоћних,пословних и сличних објеката, копање бунара, резервоара, септичких јама, подизање 
далековода, али не ближе од 25,0 m, рачунајући од осе крајњег колосека.  
 
5.1.3.9. Саставни део овог Плана детаљне регулације су услови ЈП „Железнице Србије“, број 102/09-720/1 од 
25.05.2009. године.  
 
5.1.4.  ������� ������� �� ��������� ��������������  

 
Објекте и мреже комуналне инфраструктуре (водовод, одвођење отпадних и атмосферских вода, 
електроенергетика, ТТ инсталације и гасификација) изводити у складу са техничким условима и нормативима 
који су прописани за сваку врсту инфраструктуре и у складу са прописима о паралелном вођењу и укрштању 
водова инфраструктуре. 
 
Приликом израде Идејних и Главних пројеката поштовати издате услове за израду овог Плана детаљне 
регулације и то:  

• издавање података, ЈКСП „Морава“, Лапово, број 2777 од 20.11.2008. и допуна услова, број 100 од 
15.01.2009. године; 

• електроенергетска сагласност на локацију, ПД за дистрибуцију електричне енергије „Центар“ д.о.о. 
„Електрошумадија“, Крагујевац, број 1-3-14550 од 04.11.2008. и услови за прикључење, број 5-1-16350 
од 05.12.2008. 

• сагласност, Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Извршна дирекција регије „Центар“, 
Извршна једница Крагујевац, број 603 од 04.12.2008. године, подаци о постојећем стању и услови, 
Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ Дирекција за технику, број 07-45552/2008 од 
18.11.2008. године и допуна сагласности, Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. 
Извршна једница Крагујевац, Служба за планирање и инжењеринг, број 603/1 од 25.12.2008. године; 

• услови, ЈП „Србијагас“, Организациони део Београд,  број 18163 од 09.12.2008. 
 

5.1.4.1.  �������������� � �������� �������� � ������ ���� 

 
5.1.4.1.1. Водовод и канализација мора да се трасирају тако: 

да не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планирану намену коришћења земљишта; 
да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе; 
да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре; 
да се води рачуна о геолошким особинама тла и подземним водама. 

 
5.1.4.1.2. Димензионисање водоводних линија одредити на основу хидрауличког прорачуна, а узимајући у обзир 
потребну количину воде за гашење пожара, у складу са позитивним законским прописима.  
 
5.1.4.1.3. Минимална дубина укопавања цеви водовода је 1,2 m од врха цеви до коте терена, а падови према 
техничким нормативима и прописима, у зависности од пречника цеви. 
 
5.1.4.1.4. Водоводну мрежу градити у прстенастом систему, што омогућава сигурнији и поузданији начин 
водоснабдевања.  
 
5.1.4.1.5. Противпожарна заштита се омогућава уградњом противпожарних хидраната на водоводној мрежи. 
Цеви морају бити минималног пречника Ø 100 mm, тако да се евентуални пожар на сваком објекту може гасити 
са најмање два хидранта. 
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5.1.4.1.6. Уколико се хидрантска мрежа напаја водом недовољног притиска (минимално потребни притисак је 2,5 
bara) обавезна је уградња уређаја за повишење притиска. 
 
5.1.4.1.7. Водовод трасирати једном страном коловоза, супротној од фекалне канализације, на одстојању од 1,0 
m од ивичњака. 
5.1.4.1.8. Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих цеви, зграда, дрвореда и других 
затечених објеката, не сме бити мање од 2,5 m. 
 
5.1.4.1.9. Растојање водоводних цеви од осталих инсталација (гасовод, топловод, електроенергетски и 
телефонски каблови) при укрштању, не сме бити мање од 0,5 m. 
 
5.1.4.1.10. Тежити да цеви водовода буду изнад канализационих, а испод електоенергетских каблова при 
укрштању. 
 
5.1.4.1.11. Минимално растојање ближе ивице цеви до темеља објекта је 1,5 m. 
 
5.1.4.1.12. Димензионисање фекалне канализације одредити на основу хидрауличког прорачуна, а уколико се 
прорачуном добије мањи пречник од Ø 200 mm, усвојити као минимални пречник градске фекалне канализације 
Ø 200 mm, а за кућне прикључке  Ø 150 mm. 
 
5.1.4.1.13. Минимална дубина укопавања треба да је таква да омогући прихватање отпадних вода из свих 
објеката који треба да се прикључе на фекалну канализацију. 
5.1.4.1.14. На канализационој мрежи, код сваког рачвања, промене правца у хоризонталном и вертикалном 
смислу, промене пречника цеви, као и на правим дистанцама на приближном размаку од 160 D, постављају се 
ревизиони силази од бетонских цеви Ø 1000 mm са бетонским дном у облику кинете, са ливено – гвозденим 
шахт поклопцима, чија је носивост усаглашена са очекиваним саобраћајним оптерећењем. 
 
5.1.4.1.15. За кућне прикључке пречника већих од Ø 50 mm обавезни су одвојци са затварачима. 
 
5.1.4.1.16. Уколико у близини објекта није изграђена градска фекална канализација, отпадне воде из објеката се 
прикупљају у водонепропусну септичку јаму (или се усмеравају на уређај типа BIODISK или сличан), да би се 
спречило истицање отпадног садржаја у подземне воде. Учесталост пражњења од стране надлежног 
комуналног предузећа, врши се по потреби. Димензионисање и изградња се морају извести у складу са 
прописима за ту врсту објекта. 
 
5.1.4.1.17. Димензионисање градске атмосферске канализације извршити у складу са хидрауличким 
прорачуном, а на бази специфичног отицаја.  
 
5.1.4.1.18. Уколико је површина асфалта зауљана (у оквиру индустријских локација и слично) обавезно је 
предвидети изградњу сепаратора уља и масти пре упуштања атмосферских вода или вода од прања платоа у 
атмосферску канализацију. 
 
5.1.4.1.19. Уколико у близини објекта није изграђена градска атмосферска канализација, атмосферске, условно 
чисте воде, се могу упустити у отворене канале поред саобраћајница или у затрављене површине у оквиру 
комплекса. 
 
5.1.4.2.  ����������������� 
5.1.4.2.1. Изградња објеката у планском подручју може се вршити искључиво на  основу прибављеног одобрења 
за изградњу и пријаве радова, од надлежног органа, а на основу израђених идејних и главних пројеката, уз 
поштовање важећих техничких прописа, услова и техничких препорука Електродистрибуције Србије. 
 
5.1.4.2.2. Надземни водови 10 kV мора да се ускладе са Правилником о техничким нормативима за изградњу 
надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и 
„Службени лист СРЈ“, број 18/92). 
 
5.1.4.2.3. Нисконапонска мрежа треба да је усклађена са одредбама Правилника о техничким нормативима за 
изградњу нисконапонских надземних водова („Службени лист СФРЈ“, број 6/92). 
 
5.1.4.2.4. Избор и полагање кабловских водова треба да је у складу са техничком препоруком 
Електродистрибуције Србије број ТП 3 (Избор и полагање енергетских каблова у електродистрибутивним 
мрежама 1 kV, 10 kV, 20 kV и 35 kV). 
 
5.1.4.2.5. Код паралелног вођења, приближавања и укрштања електроенергетских каблова са другим врстама 
инсталација, мора да се обезбеде минимални размаци и то: 

3. код паралелног вођења и укрштања са ТТ водовима,  
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водоводом и канализацијом ....................................................0,5 m 
4. код паралелног вођења и укрштања са гасоводом  

у насељеном месту ................................................................0,8 m 
 
5.1.4.2.6. Уколико се потребна растојања не могу остварити, енергетски кабл треба положити у заштитну цев 
дужине најмање 2,0 m са обе стране места укрштања или целом дужином у случају паралелног вођења, али ни 
у том случају размак не може бити мањи од 0,3 m. 
 
5.1.4.2.7. Није довољено паралелно вођење енергетског кабла изнад или испод гасовода, водовода, 
канализације и топловода.  
 
5.1.4.2.8. Код укрштања са ТТ водовима, електроенергетски кабл мора бити испод ТТ вода. Угао укрштања 
треба да је што ближе 90º а најмање 30º. 
 
5.1.4.2.9. Кабловске водове по могућству полагати у зеленим површинама поред саобраћајница, на удаљености 
минимално 1,0 m од коловоза и 0,5 m од пешачких стаза.  
 
5.1.4.3. ���������������� 
за подземни међумесни оптички ТК кабл  
 
5.1.4.3.1. Извођач радова је у обавези да предузме све потребне и одговарајуће мере предострожности како не 
би на било који начин дошло до угрожавања механичке стабилности, електичне исправности и оптичких 
карактеристика постојећег међумесног оптичког ТК кабла, као и да све грађевинске радове у непосредној 
близини истог изводи искључиво ручним путем, без употребе механизације. 
 
5.1.4.3.2. Пре почетка извођења грађевинских радова, потребно је извршити идентификацију и обележавање 
траса постојећег међумесног оптичког ТК кабла помоћу инструмената трагача каблова, како би се утврдио тачан 
положај и дубина и дефинисали коначни услови заштите. 
 
за ТТ привод 
 
5.1.4.3.3. За изградњу ТТ привода, пројекат мора да садржи све потребне сагласности комуналних организација, 
као и одобрење за изградњу и пријаву радова. 
 
5.1.4.3.4. Пројектом ТТ привода, између осталог треба: 

 
- положити PVC цев 1 x 50 mm од ормана телефонске концентрације до земљане површине изван темеља 
објекта; 
- при полагању приводне цеви водити рачуна о углу савијања PVC цеви, полупречник кривине треба да 
износи r = 2 – 3 m ради несметаног полагања кабла у приводну цев. 

 
5.1.4.3.5. Радове на извођењу привода треба да ради овлашћено предузеће са лиценцом код „Телекома“.  
 

5.1.4.4. ������������  
5.1.4.1. Дистрибутивним гасоводом сматра се гасовоод од полиетиленских цеви за развод гаса радног притиска 
до 4 бара, који полази непосредно иза излазног запорног затварача на прикључном шахту или 
мернорегулационе станице, а завршава се запорним цевним затварачем потрошача.  
 
5.1.4.2. Дистрибутивни гасовод се мора трасирати да не угрожава постојеће или планиране намене коришћења 
земљишта, да се поштују прописи који се односе на другу инфраструктуру, као и прописи о геолошким 
особинама тла.  
 
5.1.4.3. Приликом извођења радова на изградњи гасоводне мреже, у исти ров ће се полагати и полиетиленске 
цеви за накнадно удувавање оптичког кабла ради формирања вишенаменске телекомуникационе мреже 
(БХТКМ) за даљинску контролу и мерење трошења гаса сваког појединог потрошача. 
 
5.1.4.4. По правилу гасовод полагати у оквиру регулационих зона саобраћајница и слободним зеленим 
површинама и тротоарима. 
 
5.1.4.5. Да би се осигурало непрекидно и безбедно снабдевање потрошача природним гасом, уз могућност 
искључења појединих потрошача, а да се остали нормално снабдевају, мрежа је планирана у облику затворених 
међусобно повезаних прстенова око појединих група потрошача. Места цевних затварача за искључење морају 
бити постављени тако да омогућују и искључење појединих потрошача,смештених у ПП-шахтама. 
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5.1.4.6. Цевни затварач са продужним вретеном уградити у складу са техничким прописима, обезбедити од 
приступа неовлашћених лица, видно обележити са натписом „ГАС“ уграђен на дистрибутивном гасном цевоводу. 
 
5.1.4.7. Дистрибутивни гасовод полагати испод земље без обзира на његову намену и притисак. 
 
5.1.4.8. У подручју где може да дође до померања тла које би угрозило безбедност гасовода применити 
прописане мере заштите. 
 
5.1.4.9. У изузетним случајевима, дистрибутивни гасовод се полаже дуж трупа пута, уз посебне мере заштите од 
механичких оштећења. Дистрибутивни гасовод не полагати испод зграда и других објеката. 
 
5.1.4.10. Радна цев гасовода се полаже у земљани ров минималне ширине 60 cm, која се мења у зависности од 
пречника цевовода и прописаних општих техничких услова. 
 
5.1.4.11. Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,60 m – 1,0 m, у зависности од услова терена а 
изузетно може износити 0,5 m, уз предузимање додатних мера заштите. 
 
5.1.4.12. Минимална дубина укопавања при укрштању дистрибутивних гасовода са путевима и улицама износи 
1,0 m. 
 
5.1.4.13. Минимална светла растојања гасовода од других инсталација износе:  

• при паралелном вођењу 40 cm 
• при укрштању 20 cm 
• поред темеља зграда и објеката 1,0 m. 

 
5.1.4.14. При укрштању дистрибутивних гасовода са саобраћајницама, водотоковима и каналима, угао укрштања 
осе препреке и осе гасовода мора бити од 60° до 90°. 
 
5.1.4.15. За снижење притиска и мерење потрошње гаса монтирају се на фасади објекта метални орман са 
мернорегулационим сетом, са главним запорним цевним затварачем, регулатором притиска и мерачом протока 
гаса. 
 
5.1.4.16. За домаћинства излазни притисак за потрошача је 0,025 бара што је и излазни притисак из 
регулационог сета. 
 
5.1.4.17. Дно ископаног профила рова за полагање дистрибутивног гасовода мора бити равно, засуто слојем 
песка испод и изад цеви, у складу са нормативима и техничким условима за полагање дистрибутивног цевовода 
од полиетиленских цеви за радне притиске до 4 бара. 
 
5.1.4.18. Спајање елемената гасовода врши се сучеоним заваривањем, електроотпорним заваривањем, 
полухузионо заваривање. 
 
5.1.4.19. Пре затрпавања цеви извршити испитивање на непропустивост и чврстоћу у складу са техничким 
прописима. 
5.1.4.20. На дубини од 30 см у рову изнад цеви, поставити упозоравајућу траку са натписом „ГАС“ жуте боје. 
 
5.1.4.21. Траса госовода обележити видно надземним укопавањем бетонских стубова са натписом на месинганој 
плочи ГАСОВОД на растојањима од 50 м од заштитног појаса. 
 
5.1.4.22. Положај секционог вентила обележити са натписом ГАС и бројем цевног индентичног броју из техничке 
документације затварача са поклопцем и уређајем за закључавање. 
 
5.1.4.23. Пре затрпавања гасовода извршити геодетско снимање по (х,у,z) оси.  
 
5.1.4.24. Један примерак геодетског елабората мора да се достави надлежној јединици геодетске службе и ЈП 
Србијагаса, Организационој јединици Београд.  
 
5.1.4.25. Пре израде техничке документације обратите се предузећу које је надлежно за транспорт, односно 
дистрибуцију природног гаса ради прибављања енергетских и техничких услова за израду техничке 
документације. 
 
5.1.4.26. При изради инвестиционо-техничке документације за изградњу дистрибутивног гасовода радног 
притиска од 0-4 бара од ПЕ цеви, потребно је прибавити енергетско-техничке услове код овлашћеног 
дистрибутера.  
 
5.1.4.27. Код израде техничке документације дистрибутивне гасоводне мреже, у свему се придржавати: 
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6. 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), 

7. Правилника о техничким нормативима за кућни гасни прикључак за радни притисак од 4 бара 
(„Службени лист СРЈ“, број 20/92) и  

8. Правилника о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације („Службени лист СРЈ“, број 
20/92). 

   
5.2. ������� ������� �� ������� ������������ 

       �������� 
 
5.2.1. ������� �� ��������� ������������ �������  

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

5.2.2. ������� �� �������� �������� �������������� ������  

 
5.2.2.1. Основна, доминантна намена: сабирни дистрибутивни центар.  
 
5.2.2.2. Пратеће намене: административни део, интерне саобраћајне и паркинг површине (за путничка и теретна 
возила), интерна станица за снабдевање горивом и ТНГ – ом, интерни сервис за прање и одржавање возила, 
помоћне просторије, финализација производа; пратећи објекти:  потребна постројења и опрема, 
инфраструктурни објекти, бунари, септичка јама, рекламни панои, сепаратор уља и масти и слично. 
 
5.2.2.3. Тип изграђености: слободностојећи објекти на парцели, односно објекти не додирују ни једну линију 
грађевинске парцеле. 
 
5.2.2.4. Индекс изграђености: до 0,8 

 
5.2.2.5. Степен заузетости земљишта:  

• до 70 % под објектима високоградње, заједно са надстрешницама и утоварним рампама; 
• око 20 % под саобраћајним, манипулативним и паркинг површинама; 
• минимално 10 % под зеленим површинама. 

 
5.2.2.6. Спратност и висина објеката: приземље са технолошки потребном висином, максимално до П+2 за 
административни и пратећи део; максимална висина до 40 m уз прибављање услова Директората цивилног 
ваздухопловства Републике Србије; изградња подрумских и сутеренских просторија је дозвољена, с тим да се 
не урачунавају у максимално дозвољену бруто грађевинску површину на парцели, ако је кота пода приземља 
максимално 1,20 m од коте терена и ако је чиста висина ове етаже до 2,40  m. 
 
5.2.2.7. Број објеката на грађевинској парцели: није ограничен, под условом да се испоштује максимално 
прописани урбанистички параметри (индекс изграђености и степен заузетости земљишта), као и растојање 
између два објекта, које износи минимално ½ висине вишег објекта.  
 
5.2.2.8. Положај објекта на грађевинској парцели: објекте постављати на или унутар зоне дефинисане 
грађевинским линијама. Објекти се могу постављати на грађевинску линију или повлачити од ње према 
унутрашњости парцеле, у складу са захтевима технолошког процеса.  
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5.2.2.9. Најмање дозвољено растојање основног габарита слободностојећег објекта и линије суседне 
грађевинске парцеле износи 5,00 m. 
 
5.2.2.10. Слободне – зелене површине: минимално 10% од укупне површине грађевинске парцеле, по 
реализацији свих планираних објеката на парцели. 
 
5.2.2.11. Основни услови за озелењавање комплекса: 1) уређење зелених површина решити у складу са 
саобраћајним и архитектонско – грађевинским решењем, као и са трасама подземних инсталација; 2) пре 
почетка извођења радова треба склонити хумусни слој, сачувати га и након завршетка радова искористити за 
санацију локације; 3) пожељно је постављање хидрантске мреже у комплексу за  одржавање  зелених 
површина, а нивелационим решењем омогућити правилно отицање атмосферских вода ка сливницима; 4) треба 
садити саднице листопадног и четинарског дрвећа и жбуња и формирати травњаке од најотпорнијих травних 
врста; 5) хортикултурним уређењем простора, треба тежити стварању повољног микроклимата и пријатне 
просторне композиције у комплексу.   
 
5.2.2.12. Саобраћајни приступ грађевинској парцели: са планираних саобраћајница С1, С2 и С3.  
 
5.2.2.13. Основни услови за интерну саобраћајну мрежу у комплексу: 1) интерну саобраћајну мрежу пројектовати 
са минималном ширином коловоза 6,0 m за двосмерни саобраћај, односно 3,5 m за једносмерни саобраћај, уз 
поштовање услова из области противпожарне заштите, ради несметаног приступа возила посебне намене; 2) 
носивост коловозне конструкције одредити према меродавном возилу (теретно возило), са свим припадајућим 
елементима и уз примену савремених коловозних конструкција 
 
5.2.2.14. Паркирање и гаражирање возила: за потребе посетилаца, запослених и службених возила (теретних и 
путничких) се обезбеђује на сопственој грађевинској парцели. 

 
5.2.2.15. Ограђивање парцеле: Грађевинска парцела сe може ограђивати транспарентном оградом, висине до 
2,20 m. 
 
5.2.2.16. Нивелациони услови: Потребно је у комплексу извршити одговарајућу припрему земљишта и 
нивелацију терена у односу на планирану нивелету јавних саобраћајница С 1, С 2 и С 3. 
 
5.2.2.17. Одвођење површинских вода из комплекса: Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом 
према риголама, односно према јавној саобраћајници, са најмањим падом од 1,5%; површинске воде се не могу 
усмеравати према другој парцели, осим у случају писмене сагласности власника / корисника друге парцеле. 
 
5.2.2.18.  Дозвољена је фазна реализација на појединачној грађевинској парцели.  
 
5.2.2.19. При пројектовању и изградњи, обавезно је поштовање и примена свих позитивних законских прописа и 
норматива, који важе за конкретан објекат.  
 
5.2.2.20. Инфраструктурни објекти:  водоснабдевање, одвођење отпадних вода, електроенергетика, ТТ 
инсталације и гасне инсталације, у складу са правилима из поглавља 5.1.4. - Правила грађења за комуналну 
инфраструктуру. 
 
5.2.2.21. Евакуација комуналног отпада: за сакупљање комуналних отпадака, неопходно је поставити 
одговарајући број судова за смеће – контејнера, на бетонираном платоу или у оквиру посебно изграђене нише, 
који ће празнити надлежно комунално предузеће. Евакуацију осталог отпада спровести у складу са смерницама 
из Извештаја о стратешкој процени утицаја и на основу Студије о процену утицаја на животну средину.  
 
5.2.2.22. Заштита водотока: забрањено је испуштати било које отпадне воде осим условно чистих атмосферских 
вода које по Уредби о категоризацији одговарају II  класи вода. 
 
5.2.2.23. Посебни услови за израду пројектне документације, који проистичу као обавеза из услова издатих за 
потребе израде овог Плана детаљне регулације су: 
 

3. на основу услова чувања, одржавања и коришћења културних добара (Завод за заштиту споменика 
културе из Крагујевца, број 951/1 од 27.11.2008. године), обавеза инвеститора радова је да финансира 
израду сондажних, археолошких истраживања, конзервације откривених налаза, заштите и чувања 
евентуалних непокретних археолошких остатака, пре извођења земљаних радова на локацији. У 
зависности од резултата археолошких истраживања (уколико се утврди да откривени остаци 
представљају културно добро), у коначној реализацији може доћи до: 

 
- заштите и презентације откривених остатака у оквиру индустријског комплекса у складу са 
принципима савремене конзерваторске праксе, 

     - забране извођења радова, односно изградње објеката на предметној 
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     локацији и предлагање утврђивања археолошког налазишта за културно 
     добро. 
4. на основу мишљења у поступку издавања водопривредних услова (ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Морава“, 

број 5749/3 од 04.12.2008. године, у поступку израде пројектне документације треба прибавити 
водопривредне услове од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке 
дирекције за воде, у складу са чланом 15. Закона о водама („Службени гласник РС“, број 46/91).   

5. на основу обавештења у вези претходних урбанистичких услова (МУП Републике Србије, Сектор за 
заштиту и спасавање, Одељење за заштиту и спасавање у Крагујевцу, број 217-1/08-3059 од 
06.11.2008. године), по изради пројектне, техничке документације, на исту је потребно прибавити 
сагласност Одељења за заштиту и спасавање у Крагујевцу.  

6. у складу са Законом о железници („Службени гласник РС“, број 18/2005), пошто се предметна локација 
налази у заштитном, пружном појасу који износи по 200 m обострано рачунајући од осе крајњих 
колосека, потребно је прибавити сагласност на пројектну документацију од ЈП „Железнице Србије“. 

7. на основу услова Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, број 214-07-1181/2008-
0002 од 19.01.2008. године, потребно је прибавити сагласност на локацију у фази израде пројектне 
документације, у складу са чланом 86. Закона о ваздушном саобраћају. 

 
6. ������� �������  

6.1.  �������� �� ������� � ���������� ����� ������� ����������  

 
Овај План детаљне регулације  представља основ за издавање Извода из плана и за израду Урбанистичког 
пројекта за потребе парцелације и препарцелације предметних катастарских парцела у циљу формирања 
грађевинске парцеле, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 
47/03 и 34/06). 
 
Извод из Плана детаљне регулације, у складу са чланом 56. Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“ број 47/03 и 34/06), издаје Општинска управа општине Лапово, Одељење за урбанизам, имовинско 
правне и стамбено комуналне делатности. 
 
Уз захтев за добијање извода из Плана детаљне регулације подноси се копија плана. 
 
Извод из Плана детаљне регулације садржи све услове и податке неопходне за израду идејног пројекта, 
правила уређења и правила грађења, која су утврђена овим Планом детаљне регулације а нарочито графички 
приказану регулациону и грађевинску линију, нивелационе услове и техничке услове за прикључење на 
саобраћајну и комуналну инфраструктуру. 
 
Извод се издаје у року од осам (8) дана од дана подношења захтева, уз накнаду стварних трошкова његовог 
издавања. 
 
Трасе планиране инфраструктуре у оквиру јавних површина могу се мењати, кроз израду урбанистичких 
пројеката, у зависности од додатних услова надлежних комуналних предузећа, у фазама спровођења овог 
Плана детаљне регулације, уз обавезу прибављања сагласности свих надлежних, комуналних предузећа на 
синхрон план инсталација.  
 
Обавезан је поступак процене утицаја на животну средину, израда Студије о процени утицаја на животну 
средину и имплементација мера прописаних Студијом о процени утицаја.  
 

6.2. ������  
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 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.  
 
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације „Радна зона 1 – друга фаза“ у Лапову, ступа на снагу осмог (8) 
дана од дана објављивања у  „Службеном гласнику општине Лапово“. 
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Uvodne napomene 
 

Zakon o strateškoj proceni uticaja („Sl. glasnik RS” br. 135/04) propisuje i definiše postupak izrade i generalni sadržaj 
Izveštaja o strateškoj proceni uticaja. 

Primena Zakona o Strateškoj proceni uticaja predstavlja put ka usklađivanju nacionalne legislative sa evropskom 
Direktivom 2001/42/EC o „proceni uticaja određenih planova i programa na životnu sredinu”. Cilj ove direktive je da obezbedi 
visok stepen zaštite životne sredine i da doprinese integraciji zahteva za zaštitom životne sredine pri izradi i usvajanju planova i 
programa u cilju promocije održivog razvoja. Ekološka procena je važan instrument za integraciju zahteva za zaštitom životne 
sredine pri izradi i usvajanju određenih planova i programa za koje se ustanovi da imaju značajan uticaj na životnu sredinu. 

Strateška procena uticaja Programa i Planova na životnu sredinu predstavlja instrument strateškog (generalnog), ali i 
prethodnog usaglašavanja ekoloških i ekonomskih interesa, vrednovanje mogućih varijantnih rešenja i izbor najbolje ponuđene 
ekološko-ekonomski prihvatljive varijante. 

Cilj Strateške procene uticaja je utvrđivanje obavezujućih, hijerarhijski usaglašenih smernica (ekoloških zahteva) pri 
izradi programa i planova, a u cilju uspostavljanja i unapređivanja održivog razvoja.  

Izrada Programa za Plan i Plana detaljne regulacije „Radna zona 1 - druga faza” u Lapovu poverena je preduzeću 
„Arhiplan” d.o.o. iz Aranđelovca, ul. Kneza Mihaila br. 33b. 

Procena mogućih strateških uticaja Plana na životnu sredinu i izrada Izveštaja o strateškoj proceni poverena je preduzeću 
„ECOlogica Urbo” iz Kragujevca, ul. Save Kovačevića br. 3/1. 

U cilju implementacije najpovoljnijeg rešenja sa aspekta zaštite životne sredine i obavezujućih smernica u Plan detaljne 
regulacije, ostvarena je stručno-kontrolna saradnja timova angažovanih na izradi Plana i Strateške procene uticaja. 

  Izrada Strateške procene uticaja i procena mogućih strateških uticaja Programa i Plana detaljne regulacije na životnu 
sredinu sadrži više nivoa: 

• analizu postojećeg stanja, stečenih karakteristika i uslova na lokaciji, 
• analizu prirodnih karakteristika predmetnog područja,  
• analizu uslova dokumentacije višeg reda od bitnog uticaja za postupak strateške procene uticaja - hijerarhijska 

uslovljenost, 
• analizu uslova nadležnih institucija,  
• analizu zahteva lokalne uprave, 
• analizu zahteva korisnika prostora,  
• vrednovanje zahtevanog i predloženog koncepta daljeg korišćenja prostora, 
• vrednovanje predmetnog kompleksa, neposrednog okruženja i šireg područja, sa aspekta mogućih načina realizacije 

planiranih objekata i sadržaja i zaštite životne sredine.  

 Analizom relevantnih podataka iz postojeće dokumentacije, uslova nadležnih institucija i zainteresovanih organa i 
organizacija za realizovanje planiranih Projekata u okviru kompleksa, vrednovanjem stanja na terenu, kao i uvidom u postojeće 
stanje na terenu, predložena je izrada Strateške procene uticaja kao instrumenta za procenu mogućih  uticaja strateškog karaktera na 
životnu sredinu. 

Odluku o izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije „Radna zona 1 - druga faza” u 
Lapovu, doneta je na sednici Skupštine opštine Lapovo dana 24.12.2008. godine pod brojem 020-175/08-I-04 i oglašena u 
Službenom glasniku opštine Lapovo, br. 9/08. 
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1.0. Uvod 
 
  

Svrha Strateške procene uticaja (Strategic Environmental Assessment) jeste da osigura uticaj ekoloških faktora prilikom 
donošenja odluka. Procena uticaja strateškog karaktera na životnu sredinu je proces koji će lokalnoj upravi obezbediti prikaz uticaja 
planiranog kompleksa na životnu sredinu. 

Za vrednovanje prostora sa svih aspekata, predlog mogućih varijantnih rešenja i izbor najbolje ponuđenog rešenja za 
Plan i postupak procene uticaja kao dostupna i sveobuhvatna dokumentacija korišćen je Program za Plan i Predlog Plana. 

Postupak procene mogućih strateških uticaja i izrada Strateške procene uticaja na životnu sredinu zasnovan je na: 

• načelu održivog razvoja - razmatranjem i uključivanjem bitnih aspekata životne sredine u pripremu i usvajanje 
određenih planova i programa i utvrđivanjem uslova za očuvanje prirodnih resursa i dobara, predela, biološke 
raznovrsnosti, odnosno racionalnim korišćenjem prirodnih resursa doprinosi se ciljevima održivog razvoja; 

• načelu integralnosti - politika zaštite životne sredine koja se realizuje donošenjem planova i programa zasniva se na 
uključivanju uslova zaštite životne sredine, odnosno očuvanja i održivog korišćenja biološke raznovrsnosti u 
odgovarajuće sektorske i međusektorske programe i planove; 

• načelu predostrožnosti - svaka aktivnost mora biti sprovedena na način da se spreče ili smanje negativni uticaji 
određenih planova i programa na životnu sredinu pre njihovog usvajanja, obezbedi racionalno korišćenje prirodnih 
resursa i svede na minimum rizik po zdravlje ljudi, životnu sredinu i materijalna dobra; 

• načelu hijerarhije i koordinacije - procena uticaja planova i programa vrši se na različitim hijerarhijskim nivoima na 
kojima se donose planovi i programi. U postupku strateške procene uticaja obezbeđuje se uzajamna koordinacija 
nadležnih i zainteresovanih organa u postupku davanja saglasnosti na stratešku procenu, kroz konsultacije, obaveštavanja 
i davanja mišljenja na plan ili program; 

• načelu javnosti - u cilju informisanja javnosti o određenim planovima i programima i njihovom mogućem uticaju na 
životnu sredinu, kao i u cilju obezbeđenja pune otvorenosti postupka pripreme i donošenja ili usvajanja planova i 
programa, javnost mora, pre donošenja bilo kakve odluke, kao i posle usvajanja plana i programa, imati pristup 
informacijama koje se odnose na te planove i programe ili njihove izmene. 

Ciljevi, zadaci i značaj SEA: 

• uključivanje održivosti analizirajući uzroke ekoloških problema na izvoru događanja kako bi se sprečili troškovi sanacije 
posledica; 

• analiza uticaja šireg značaja, uticaje zaleđa i šire prostorne celine, 
• ekološka valorizacija područja plana za održivi i ekološki prihvatljiv razvoj; 
• utvrđivanje uslova za izradu pojedinačnih Procena uticaja (EIA) i prethodnu identifikaciju problema. 

Odredbe procene uticaja moraju omogućiti formiranje podloge za planiranje sadržaja - namene za pojedinačne Projekte, 
na principima održivog i ekološki prihvatljivog razvoja zone tj. područja Plana detaljne regulacije. 

 Na osnovu svega napred navedenog, može se zaključiti da je cilj izrade Strateške procene uticaja Plana detaljne 
regulacije da se na osnovu:  

14. predloženog i usvojenog zahvata Plana,  
15. osnovne namene i planirane koncepcije, 
16. postojećeg stanja životne sredine u zoni i okruženju,  
17. raspoloživih podloga i 
18. dosadašnjih znanja, 

proceni ispunjenost uslova za predmetni zahvat Plana i realizaciju planiranih objekata i sadržaja, predlože i propišu obavezujuće 
smernice i mere za zaštitu životne sredine, kako bi se eventualni negativni uticaji prevenirali, sprečili, otklonili i minimizirali, 
predložile mere zaštite i monitoringa životne sredine, u skladu sa Zakonskim propisima. 

Strateška procena uticaja istovremeno predstavlja Izveštaj o Strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne 
regulacije, u fazi Programa za izradu Plana i predloga Plana kao najbolje ponuđenog rešenja sa aspekta zaštite životne sredine.  

 
1.1. Zakonska regulativa i pravna zasnovanost izrade Strateške procene uticaja na �ivotnu sredinu Plana detaljne 
regulacije „Radna zona 1 - druga faza” u Lapovu 

 

 Za izradu Strateške procene uticaja Plana na životnu sredinu (Izveštaja o Strateškoj proceni uticaja), vrednovanje 
prostora sa aspekta ekološke održivosti i prihvatljivosti, izbor najbolje ponuđenog rešenja, predlaganje smernica za niže 
hijerarhijske nivoe, korišćena je sledeća zakonska regulativa:  

• Zakon o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS” br. 135/04); 
9. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine („Sl.glasnik RS” br. 36/09); 
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• Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS” br. 135/04); 
• Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS” br. 135/04); 
10. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS” br. 36/09); 
• Zakon o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS” br. 47/03 i 34/06);  
• Zakon o vodama („Sl. glasnik RS” br. 46/91, 53/93, 48/94 i 54/96); 
• Zakon o javnim putevima („Sl. glasnik RS” br. 101/05); 
11. Zakon o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS” br. 36/09); 
12. Zakon o ambalažnom otpadu („Sl.glasnik RS” br. 36/09); 
13. Zakon o zaštiti vazduha („Sl.glasnik RS” br. 36/09); 
14. Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl.glasnik RS” br. 36/09); 
• Zakon o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS” br. 37/88, 37/89, 53/93, 67/93, 92/93 i 48/94); 
15. Zakon o zaštiti od jonizujućeg zračenja i o nukearnoj sigurnosti („Sl.glasnik RS” br. 36/09); 
16. Zakon o zaštiti od nejonizujućeg zračenja („Sl.glasnik RS” br. 36/09); 
• Pravilnik o sadržini, načinu izrade, načinu vršenja stručne kontrole urbanističkog plana, kao i uslovima i načinu 

stavljanja Plana na javni uvid („Sl. glasnik RS” br. 12/04); 
• Pravilnik o opštim uslovima o parcelaciji i izgradnji i sadržini, uslovima i postupku izdavanja Akta o urbanističkim 

uslovima za objekte za koje odobrenje za izgradnju izdaje opštinska, odnosno gradska uprava („Sl. glasnik RS” br. 
75/2003);  

• Pravilnik o tehničkim normativima za hidratantsku mrežu za gašenje požara („Sl. list SFRJ” br. 30/91); 
• Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće („Sl. list SRJ” br. 42/98); 
• Pravilnik o opasnim materijama u vodama („Sl. glasnik SRS” br. 31/82); 
• Pravilnik o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama za njihovo ispitivanje („Sl. glasnik 

RS” br. 23/94); 
• Pravilnik o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta, evidenciji 

podataka („Sl. glasnik RS” br. 54/92, 30/99 i 13/2006); 
• Pravilnik o graničnim vrednostima emisije, načinu i rokovima merenja i evidenciji podataka („Sl. glasnik RS” br. 30/97); 
• Pravilnik o metodologiji za procenu opasnosti od hemijskog udesa i od zagađivanja životne sredine, merama pripreme i 

merama za otklanjanje posledica („Sl. glasnik RS” br. 60/94 i 63/94); 
• Pravilnik o dozvoljenom nivou buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS” br. 34/92); 
• Pravilnik o uslovima i načinu razvrstavanja, pakovanja i čuvanja sekundarnih sirovina („Sl. glasnik RS” br. 55/01);  
• Pravilnik o načinu postupanja sa otpacima koji imaju svojstvo opasnih materija („Sl. glasnik RS” br. 12/95); 
• Uredba o kategorizaciji vodotokova („Sl. glasnik SRS” br. 5/68); 
• Uredba o klasifikaciji voda („Sl. glasnik SRS” br. 5/68). 

 
 

1.2. Metodologija Strateške procene uticaja  

 

Osnovni metodološki pristup i sadržaj Izveštaja o Strateškoj proceni uticaja definisani su Zakonom o strateškoj proceni 
uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS” br. 135/04).    

 Za postupak procene uticaja i izradu Strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije „Radna zona 1 
- druga faza” u Lapovu korišćena je metodologija procene životne sredine „Rapid Urban Environmental Assessment” sa elementima 
ekološkog vrednovanja za urbani razvoj „Mev Urban Environmental Assessment” model: 

• prikupljanje informacija i podataka o prostoru, potencijalnim i evidentiranim izvorima zagađivanja, stanju medijuma 
životne sredine, 

• uspostavljanje osnovne analize i nultog stanja, kao uslova i polazne osnove za analizu i procenu mogućih i evidentiranih 
promena, 

• vrednovanje stanja i procene mogućih uticaja sa predlogom mogućih alternativa, 
• sinteza i komparacija sa vrednovanjem i poređenjem mogućih varijanti i alternativa, 
• integracija, prezentacija i implementacija najbolje ponuđenog rešenja sa aspekta životne sredine. 

Primenjena metodologija zasnovana je na vrednovanju životne sredine u granicama zahvata Plana, neposrednom 
okruženju i široj prostornoj celini („Mev Urban Environmental Assessment”).   

Tok procene stanja životne sredine za područje Plana predstavljen je procenom postojećeg stanja životne sredine na 
osnovu čega su date ekološke smernice za mikroplaniranje - realizaciju objekata i sadržaja, odnosno pojedinačnih Projekata.  

Uočena teškoća za procenu stanja životne sredine i tok procene uticaja je nedostatak standardizovanog sistema indikatora 
životne sredine, adekvatne i relevantne informacione osnove. 

Na osnovu planiranih rešenja predložena je ekološka valorizacija prostorne celine za održiv i ekološki prihvatljiv razvoj i 
definisane su ekološke smernice za sprovođenje Plana i implementaciju.  
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Metodološki, osnov za vrednovanje indikatora životne sredine su kriterijumi i predstavljaju ključne elemente upravljanja 
životnom sredinom. 

Kriterijumi za određivanje mogućih karakteristika značajnih uticaja, pojedinačnih i sinergičnih, kao i njihovih 
potencijalnih posledica po životnu sredinu, formirani su i uspostavljeni na osnovu dostupne informacione osnove, uvidom na terenu, 
identifikacijom i opservacijom, uvidom u postojeću dokumentaciju (prostorno-plansku, urbanističku i studijsku). 

Polazni kriterijumi za određivanje karakteristika mogućih uticaja su: 

• karakteristike Plana detaljne regulacije,  
• značaj Plana za zaštitu životne sredine i održivi razvoj,  
• mogući uticaji na vazduh, vode, zemljište, klimatske i mikroklimatske karakteristike, biljni i životinjski svet, staništa i 

biodiverzitet, zaštićena prirodna i kulturna dobra, stanovništvo, infrastrukturne sisteme i ostale stvorene vrednosti, kao i  
• stepen uslovljenosti i veze sa planovima višeg reda. 

Bitni kriterijumi za vrednovanje uticaja Plana u prostoru i životnu sredinu su veličina i značaj uticaja. 

Strateška procena uticaja i Izveštaj o Strateškoj proceni uticaja Plana radi se na osnovu utvrđenih granica Plana detaljne 
regulacije, procenjenog stanja životne sredine i procene mogućih uticaja planiranih rešenja na životnu sredinu i raspoloživih 
podataka o planiranim programima. 

Za procenu rizika po životnu sredinu i zdravlje ljudi korišćene su i metode date u preporukama i uputstvima Svetske 
zdravstvene organizacije (WHO). 

Strateška procena uticaja (Izveštaj o Strateškoj proceni uticaja) radi se kao jedinstven dokument u fazi usvojenog 
Programa za Plan, za izbor najbolje ponuđenog varijantnog rešenja za Plan sa aspekta zaštite životne sredine.  

Preporuka je da Izveštaji o Strateškoj proceni uticaja prate sve bitne faze izrade, usvajanja i implementacije Plana. 

 
1.3. Izvori podataka o stanju u prostoru, stanju životne sredine, korišæena prostorno-planska, urbanistièka i druga 
dostupna dokumentacija 

 

 Za postupak procene uticaja, izradu Strateške procene uticaja (Izveštaja o Strateškoj proceni uticaja) korišćena je 
dokumentacija, podaci i informacije iz sledećih izvora: 

7.3. Prostorno-planska i urbanistička dokumentacija 

8. Prostorni plan Republike Srbije („Sl. glasnik RS” br. 13/96); 

9. Prostorni plan infrastrukturnog koridora autoputa E-75 Beograd - Niš („Sl. glasnik RS” br. 69/2003); 

10. Generalni plan Lapovo 2010 („Sl. glasnik opštine Lapovo”, br. 1/1998); 

11. Program za Plan detaljne regulacije „Radna zona 1 - druga faza” u Lapovu; 

12. Nacrt Plana detaljne regulacije „Radna zona 1 - druga faza” u Lapovu; 

12.3. Uslovi nadležnih institucija, organa i organizacija  

13. Mišljenje u postupku izdavanja vodoprivrednih uslova, JVP „Srbijavode” Beograd, VPC „Morava” Niš, 04 br. 
5749/3 od 04.12.2008. godine; 

14. Uslovi zaštite prirode i životne sredine, Zavod za zaštitu prirode Srbije, br. 03-2950/2 od 13.11.2008. godine; 

15. Uslovi, Zavod za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu, br. 951/1 od 27.11.2008. godine; 

16. Seizmički uslovi, Republički seizmološki zavod, br. 021-1087-1/08 od 10.12.2008. godine; 

17. Obaveštenje, Ministarstvo odbrane, Uprava za infrastrukturu, int. br. 4785-3 od 11.11.2008. godine; 

18. Obaveštenje, Odeljenje za zaštitu i spasavanje u Kragujevcu, Sektor za zaštitu i spasavanje, Ministarstvo 
unutrašnjih poslova, 06/12 br. 217-1/08-3059 od 06.11.2008. godine; 

19. Obaveštenje, JKSP „Morava” Lapovo, br. 2777 od 20.11.2008. godine; 

20. Dopuna podataka, JKSP „Morava” Lapovo, br. 100 od 15.01.2008. godine; 

21. Elektroenergetska saglasnost na lokaciju, ED „Elektrošumadija” Kragujevac, br. 1-3-14550 od 04.12.2008. 
godine; 

22. Uslovi za priključenje, ED „Elektrošumadija” Kragujevac, br. 5-1-16350 od 54.12.2008. godine; 

23. Saglasnost, „Telekom Srbija”, br. 603 od 04.12.2008. godine; 
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24. Uslovi, Telekom Srbija, Direkcija za tehniku, br. 07-45552/2008 od 18.11.2008. godine; 

25. Obaveštenje, JP „Putevi Srbije”, br. 953-10320/08-1 od 27.11.2008. godine; 

26. Uslovi, JP „Srbijagas”, br. 18163 od 09.12.2008. godine; 

27. Uslovi, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, br. 214-07-1181/2008-0002 od 19.01.2008. 
godine; 

28. Odgovor u vezi zahteva za izdavanje uslova, JP „Železnice Srbije”, br. 102-08-4221 od 04.12.2008. godine; 

29. Uslovi, JP „Železnice Srbije”, Sektor za strategiju i razvoj, br. 102-09-720/1 od 25.05.2009. godine; 

17. Geotehničke podloge za potrebe izrade Plana detaljne regulacije u Radnoj zoni 1 - druga faza u Lapovu, 
„Geoinženjering” d.o.o. Niš 

18. Podaci dobijeni opservacijom i identifikacijom na terenu 
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2.0. Polazne osnove Strateške procene uticaja na �ivotnu sredinu Plana detaljne regulacije  

 

Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu urađen je na osnovu: 

‒ Programa i Nacrta Plana detaljne regulacije Radna zona 1 - druga faza u Lapovu, 

‒ predmeta, sadržaja i ciljeva Plana, 

‒ procene postojećeg stanja i karakteristika životne sredine na predmetnom području, 

‒ procene ekoloških, prostornih i ekonomskih uslova za održvi razvoj, 

‒ problema zaštite životne sredine u Planu, 

‒ konsultacija sa zainteresovanim organima, organizacijama i institucijama od značaja za životnu sredinu;   

‒ ponuđene varijante za Plan - programsko rešenje kao osnov za vrednovanje varijantnih rešenja i predlog za izbor najbolje 
ponuđene varijante sa aspekta zaštite životne sredine i očuvanja kapaciteta prostorno-ekološke celine, za razvoj na održiv 
i ekološki prihvatljiv način; 

‒ makrolokacijskog-prostornog, zonskog, lokacijskog-mikrolokacijskog vrednovanja prostora za obuhvat Plana, analize 
faktora ograničenja, stepena, vrste, intenziteta i verovatnoće mogućih uticaja u granicama Plana i okruženju. 

 
2.1. Povod i predmet Strateške procene uticaja 
 

Predmet strateške procene uticaja predstavljaju planovi, programi i osnove iz oblasti prostornog i urbanističkog 
planiranja u oblastima kojima se uspostavlja okvir za odobravanje budućih razvojnih projekata određenih propisima kojima se 
uređuje procena uticaja na životnu sredinu (član 5. Zakona o strateškoj proceni uticaja, „Sl. glasnik RS” br. 135/04). Izveštaj o 
strateškoj proceni je deo dokumentacije koja se prilaže uz plan ili program i sadrži identifikaciju, opis i procenu mogućih značajnih 
uticaja na životnu sredinu zbog realizacije plana i programa, kao i varijante razmatrane i usvojene na osnovu ciljeva i prostornog 
obuhvata plana i programa. 

U fazi izrade i pripreme Programa za izradu urbanističkog plana, razmatra se potreba za izradom strateške procene 
uticaja na životnu sredinu na osnovu člana 9. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS” br. 135/04). 

Aspekt zaštite životne sredine i osnovni principi održivog razvoja su obuhvaćeni i Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. 
glasnik RS” br. 47/03 i 34/06), kao i u fazi pribavljanja uslova za program za izradu urbanističkog plana, odnosno predstavljaju 
obavezno sastavni deo urbanističkog plana. Propisivanjem mera i smernica za zaštitu životne sredine obezbediće se zaštita životne 
sredine. 

Direktan povod za izradu Strateške procene uticaja na životnu sredinu predmetnog Plana je Odluka o izradi Strateške 
procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije „Radna zona 1 - druga faza” u Lapovu, doneta na sednici Skupšitne 
opštine Lapovo dana 24.12.2008. godine, a koja je u skladu sa Zakonom o strateškoj proceni uticaja („Sl. glasnik RS” br. 135/2004) 
i Mišljenjem Odeljenja za privredu, finansije i zajedničke poslove opštinske uprave Lapovo, br. 501-28/08-03 od 18.12.2008. 
godine o potrebi izrade strateške procene uticaja na životnu sredinu. 

 

2.2. Podruèje Strateške procene uticaja 

 Strateškom procenom je obuhvaćen prostor definisan Odlukom o izradi Plana detaljne regulacije „Radna zona 1 - druga 
faza″ u Lapovu. Pri proceni mogućih uticaja strateškog karaktera uzete su u obzir postojeće strukture u okruženju, njihov moguć 
uticaj na planiranje sadržaja u granicama Plana, kao i stanje životne sredine u analiziranoj zoni. 

 Područje strateške procene uticaja - područje Plana detaljne regulacije je sa severne strane ograničeno kompleksom 
preduzeća GIK 1. MAJ u većem delu i granicom donetog Plana detaljne regulacije Radne zone 1 u manjem delu, sa istočne strane je 
koridor autoputa E-75, deonica Beograd - Niš, sa južne strane je reka Lepenica, a sa zapadne koridor železničke pruge Beograd - 
Niš. 
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2.3. Razlog Strateške procene uticaja  

 Razlozi za izradu Strateške procene proizilaze iz karaktera i sadržaja Plana detaljne regulacije. Imajući u vidu površinu 
područja Plana, činjenicu da realizacija i implementacija Plana može usloviti negativne uticaje u slučaju neprimene mera zaštite, kao 
i da ne postoji strateška procena na nivou generalnog planiranja, potpuno je opravdano izvršiti procenu mogućih strateških uticaja na 
nivou ovog Plana i dati smernice zaštite životne sredine za predmetnu zonu. 

 
2.4. Planski osnov Strateške procene uticaja 
 
 Planski osnov i stečenu obavezu predstavljaju strategije zaštite i unapređenja životne sredine definisane Prostornim 
planom Republike Srbije („Sl. glasnik RS” br. 13/96) i Generalnim planom „Lapovo 2010” („Sl. glasnik opštine Lapovo”, br. 1/98). 

 
2.5. Pravni osnov Strateške procene uticaja 
 

 Pravni osnov za izradu Plana detaljne regulacije „Radna zona 1 - druga faza” u Lapovu predstavlja: 

• Zakon o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS” br. 47/03 i 34/06), 

• Pravilnik o sadržini, načinu izrade, načinu vršenja stručne kontrole urbanističkog plana, kao i uslovima i načinu 
stavljanja plana na javni uvid („Sl. glasnik RS” br. 12/04); 

• Odluka o izradi Plana detaljne regulacije „Radna zona 1 - druga faza” u Lapovu, br. 020-174/08-I-04 od 24.12.2008. 
godine 

Pravni osnov za izradu Strateške procene uticaja (Izveštaja o Strateškoj proceni uticaja) Plana detaljne regulacije 
„Radna zona 1 - druga faza” u Lapovu predstavlja: 

3. Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS” br. 135/04), 

4. Zakon o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS” br. 135/04), 

5. Zakon o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS” br. 47/03 i 34/06), 

6. Odluka o pristupanju izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije „Radna zona 1 - druga 
faza” u Lapovu br. 020-175/08-I-04 od 24.12.2008. godine. 
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3.0. Karakteristike i ciljevi Plana detaljne regulacije „Radna zona 1 - druga faza” 

 

3.1. Podruèje i obuhvat Plana 
  

Prostorno-položajna analiza pokazuje sledeće: 

• sa severne strane je kompleks preduzeća GIK 1. MAJ, kao i područje obuhvaćeno donetim Planom detaljne regulacije 
dela radne zone I („Sl. glasnik opštine Lapovo“ br. 6/2008), 

• istočno je koridor autoputa E-75, deonica Beograd-Niš, 
• južno protiče reka Lepenica, 
• zapadno je koridor železničke pruge Beograd-Niš. 
  

 Granica  Plana detaljne regulacije obuhvata sledeće: cele kp.br. 12848/2; 12848/4; 12848/6; 12850/2; 12851/3; 12851/4; 
12852/1; 12853/1; 12855/1; 12855/2; 12855/3; 12856; 12857; 12858; 12859/1; 12859/2; 12859/3; 12860; 12861; 12862; 12902/1; 
12903/1; 12903/2; 12904; 12905/1; 12905/2; 12906; 12907; 12909; 12910; 12911; 12912/1; 13192/1 (nekategorisani put); 13195/1 
(staro korito Lepenice); 13659/2; 13659/3; 13866; 13867/1; 13867/3; 13867/4; 13868; 13881;  13974/1; 13974/2; 13974/3; 13974/4; 
13977; 13978/1; 13978/2; 13978/3; 13979/1; 13979/2; 13980; 13981/1; 13981/2; 13982/2; 14001; 14002; 14003/1; 14003/2; 
14004/1; 14004/2; 14004/3; 14005/2, sve u KO Lapovo; delove kp.br. 12848/1; 12849; 12850/1; 12854; 13191/1 (nekategorisani 
put); 13659/1; 13660/3; 13972/1; 13972/2; 13973/1; 13870, 13882 (nekategorisani put); 13970; 13971; 13975; 14541 (novo korito 
reke Lepenice), sve u KO Lapovo. 

 Granicom Plana detaljne regulacije obuhvaćena je površina od oko 24,94ha. 

Prema Generalnom planu Lapovo 2010, predmetno područje se nalazi u okviru planirane Radne zone I, koja se prostire 
između koridora autoputa i železničke pruge, južno od petlje „Lapovo” prema petlji „Kragujevac”. 

3.2. Postojeæa namena i naèin korišæenja podruèja Plana 
 

 U granicama Plana detaljne regulacije postojećem javnom građevinskom zemljištu pripadaju: 

• cela kp.br. 13195/1 KO Lapovo (staro korito reke Lepenice), površine 1,53.30 ha (javno dobro); 
• cela kp.br. kp.br. 13192/1 KO Lapovo (nekategorisani put), površine 0,29.16 ha (korisnik opština Lapovo); 
• deo kp.br. 13191/1 KO Lapovo (nekategorisani put), površine 0,19.67 ha (korisnik opština Lapovo); 
• deo kp.br. 13882 KO Lapovo (nekategorisani put), površine 0,01.43 ha (korisnik opština Lapovo); 
• deo kp.br. 14541 KO Lapovo (novo korito reke Lepenice), površine 2,50.58 ha (korisnik JVP „Srbijavode”); 
• deo kp.br. 12854 KO Lapovo, površine 0,28.80 ha (korisnik JP „Železnice Srbije”).  

 
 Ukupno na području Plana postojeće javno građevinsko zemljište zauzima 4,82.94ha. 

 

3.3. Ciljevi izrade Plana detaljne regulacije 
 

 Planom detaljne regulacije se definiše javno i ostalo građevinsko zemljište, bliže određuje namena površina, sagledava 
postojeće stanje infrastrukture i uslovi priključenja planiranih objekata, daje nivelaciono i regulaciono rešenje sa pravilima uređenja 
i građenja. 

 Osnovni ciljevi izrade Plana detaljne regulacije „Radna zona 1 - druga faza” u Lapovu, organizacije, uređenja i izgradnje 
ovog prostora su: 

• analiza svih relevantnih činilaca koji su od značaja za razvoj predmetnog prostora i predlog optimalnog i funkcionalnog 
planskog rešenja, 

• omogućiti uređenje i izgradnju predmetnog područja u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, kroz razradu u 
odgovarajućem urbanističkom planu, čime se stiču uslovi za izdavanje odgovarajućih odobrenja za izgradnju, 

• obezbediti potrebne površine za javno građevinsko zemljište, 

• obezbediti adekvatnu zaštitu životne sredine, 

• obezbediti adekvatnu komunalnu i infrastrukturnu opremljenost prostora, u skladu sa planiranom namenom zemljišta. 
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3.4. Sadr�aj Plana i karakteristike 

 planiranih namena i funkcija 

  

Sadržaj Plana detaljne regulacije „Radna zona 1 - druga faza”, urađen je u skladu sa odredbama i metodologijom Zakona 
o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS” br. 47/03 i 34/06) i Pravilnika o sadržini, načinu izrade, načinu vršenja stručne kontrole 
urbanističkog plana, kao i uslovima i načinu stavljanja Plana na javni uvid („Sl. glasnik RS” br.12/04), sadrži Program za Plan i 
Predlog Plana detaljne regulacije. Sadržaj Programa za Plan: 

1. Uvod 

1.1. Povod i cilj izrade Programa 

1.2. Pravni osnov 

1.3. Planski osnov 

2. Uslovljenost iz Generalnog plana „Lapovo 2010” 

3. Podaci i podloge za izradu programa za izradu urbanističkog plana 

3.1. Podaci Opštinske uprave opštine Lapovo 

3.2. Ostali podaci 

3.3. Podloge 

4. Uslovi nadležnih institucija 

5. Analiza i ocena postojećeg stanja 

5.1. Analiza šireg okruženja 

5.2. Analiza predmetnog područja 

5.2.1. Postojeća namena i vlasnički status zemljišta 

5.2.2. Prirodne karakteristike 

5.2.3. Postojeće stanje komunalne opremljenosti prostora i mogućnost izgradnje nove infrastrukture 

6. Potreba za izradom strateške procene uticaja na životnu sredinu 

7. Procena razvojnih mogućnosti 

8. Ciljevi uređenja i izgradnje 

9. Preliminarni koncept plana 

10. Predloženi obuhvat urbanističkog plana 

11. Potrebna sredstva za realizaciju saobraćajnica i komunalne infrastrukture 

12. Predlog za izbor vrste urbanističkog plana 

13. Grafički prilozi 

1. Dispozicija predmetnog područja u odnosu na šire okruženje......1:5000 
2. Izvod iz Generalnog plana „Lapovo 2010“.................................1:5000 
3. Katastarsko-topografski plan sa granicom Programa...................1:1000 
4. Postojeća namena površina sa koridorima  
postojeće infrastrukture.............................................................1:1000 
5. Postojeći vlasnički status zemljišta...........................................1:1000 
6. Preliminarni koncept plana sa podelom  
na javno i ostalo građevinsko zemljište.........................................1:1000 
7. Preliminarna koncepcija razvoja komunalne infrastrukture...........1:1000 

 
Sadržaj plana detaljne regulacije 
 
1. Uvodni deo 
 1.1. Pravni i planski osnov za izradu i donošenje Plana detaljne regulacije 
 1.2. Postojeće stanje u granici Plana detaljne regulacije 
 1.3. Podloge za izradu Plana detaljne regulacije 
 1.4. Ciljevi izrade Plana detaljne regulacije 
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2. Granica Plana detaljne regulacije 
3. Podela prostora na javno i ostalo građevinsko zemljište 
 3.1. Postojeće i planirano javno građevinsko zemljište 
 3.2. Ostalo građevinsko zemljište 
4. Pravila uređenja 
 4.1. Podela prostora na karakteristične celine i karakter prostora 
 4.2. Urbanistički uslovi za javne površine 
  4.2.1. Javne saobraćajne površine 
  4.2.2. Komunalna infrastruktura 
   4.2.2.1. Vodosnabdevanje, odvođenje otpadnih i kišnih voda i    
 protivpožarna zaštita 
   4.2.2.2. Elektroenergetika 
   4.2.2.3. Telekomunikacije 
   4.2.2.4. Gasifikacija 
  4.2.3. Javno vodoprivredno zemljište 
  4.2.4. Javne zelene površine 
  4.2.5. Uređivanje javnog građevinskog zemljišta 
 4.3. Urbanistički uslovi za zaštitu arheološkog nasleđa 
 4.4. Urbanističke opšte i posebne mere zaštite 
  4.4.1. Urbanističke mere za zaštitu životne sredine 
  4.4.2. Urbanističke mere za zaštitu prirode 
  4.4.3. Urbanističke mere za zaštitu od zemljotresa 
  4.4.4. Urbanističke mere za zaštitu od požara 
  4.4.5. Urbanističke mere za zaštitu od ratnih razaranja 
  4.4.6. Uslovi i mere za evakuaciju komunalnog i drugog otpada 
 4.5. Inženjersko geološki uslovi 
 4.6. Bilans površina u granici Plana detaljne regulacije 
 
5. Pravila građenja     
     5.1. Pravila građenja na javnom građevinskom zemljištu 
  5.1.1. Pravila za obrazovanje građevinskih parcela 
  5.1.2. Pravila građenja za javne saobraćajnice 
  5.1.3. Pravila građenja za komunalnu infrastrukturu 
   5.1.3.1. Vodosnabdevanje, odvođenje otpadnih i kišnih voda i    
 protivpožarna zaštita 
   5.1.3.2. Elektroenergetika 
   5.1.3.3. Telekomunikacije 
   5.1.3.4. Gasifikacija 
 5.2. Pravila građenja na ostalom građevinskom zemljištu 
  5.2.1. Pravila za formiranje građevinskih parcela 
  5.2.2. Pravila za izgradnju sabirnog distributivnog centra  
 
6. Završne odredbe 
 6.1. Sadržaj grafičkog dela 
 6.2. Sadržaj dokumentacionog dela 
 6.3. Smernice za primenu i sprovođenje Plana detaljne regulacije 
 6.4. Ostalo    
 

 Planom detaljne regulacije predviđena je izgradnja sledećih javnih namena i to: 

 SAOBRAĆAJNICA S 1 koja obuhvata: 

• delove kp.br. 13191/1, 13195/1 i 13192/1 KO Lapovo, površine 0,04.39 ha, koje pripadaju postojećem javnom 
građevinskom zemljištu; 

• delove kp.br. 12849, 12859/2, 12859/3, 12903/1, 12904, 12911, 12912/1, 13974/2, 13974/3, 14003/1, 14003/2 i 14004/3 
KO Lapovo, površine 0,77.36 ha, koje pripadaju planiranom javnom građevinskom zemljištu. 

 SAOBRAĆAJNICA S 2, koja obuhvata: 

• delove kp.br. 13191/1, 13195/1 i 13882 KO Lapovo, površine 0,08.57 ha, koje pripadaju postojećem građevinskom 
zemljištu; 

o delove kp.br. 13659/1, 13659/2, 13660/3, 13660/2, 13881, 13866, 13867/4, 13867/3, 13867/1, 13868, 13870, 12909, 
13970, 13972/1, 13972/2, 13973/1, 13975, 13977, 13978/1, 13978/2, 13978/3, 13979/2, 13979/1, 14001, 14004/2 i 
14002 KO Lapovo, površine 0,80.26 ha, koje pripadaju planiranom javnom građevinskom zemljištu;  

 SAOBRAĆAJNICA S 3, koja obuhvata: 
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• deo kp.br. 12854 KO Lapovo, površine 0,03.05 ha, koja pripada postojećem javnom građevinskom zemljištu;  
• delove kp.br. 13659/1, 13659/2, 13659/3, 12853/1, 12852/1, 12851/4, 12851/3 i 12850/2 KO Lapovo, površine 0,19.69 

ha, koje pripadaju planiranom javnom građevinskom zemljištu;  
 
 

 
 JAVNO ZELENILO JZ 1, koje obuhvata: 

• delove kp.br. 12850/1, 12850/2 i 12849 KO Lapovo, površine 0,57.47 ha, koje pripadaju planiranom javnom 
građevinskom zemljištu; 

 
JAVNO ZELENILO JZ 2, koje obuhvata: 

• delove kp.br. 13191/1, 13195/1 i 13192/1 KO Lapovo, površine 0,18.84 ha, koje pripadaju postojećem građevinskom 
zemljištu; 

• cele kp.br. 12848/6, 12848/2, 12860, 12861, 12862, 12902/1 i 12903/2 KO Lapovo, površine 0,66.16 ha, koje pripadaju 
planiranom javnom građevinskom zemljištu; 

• delove kp.br. 12849, 12848/1, 12848/4, 12859/3, 12903/1, 12904, 12911, 12912/1, 13974/3, 14003/2, 14003/1 i 14004/3 
KO Lapovo, površine 1,96.05 ha, koje pripadaju planiranom javnom građevinskom zemljištu; 

 
JAVNO ZELENILO JZ 3, koje obuhvata: 

•  
deo kp.br. 13195/1 KO Lapovo, površine 0,18.54 ha, koja pripada postojećem građevinskom zemljištu; 
cele kp.br. 13980, 13981/1, 13981/2, 13982/2 i 14005/2 KO Lapovo, površine 0,10.05 ha, koje pripadaju planiranom 
javnom građevinskom zemljištu; 

• delovi kp.br. 13977, 13978/1, 13979/1, 13979/2, 14004/2, 14001, 14002, 14003/1, 14004/1 i 14004/3 KO Lapovo, 
površine 1.02.52 ha, koje pripadaju planiranom javnom građevinskom zemljištu.  

 
REKA R 1, koja obuhvata:  

• deo kp.br. 14541 KO Lapovo, površine 2,50.58 ha, koja pripada postojećem javnom građevinskom zemljištu.  

 
ŽZ 1, (izvlačnjak triangle) koji obuhvata:  

• deo kp.br. 12854 KO Lapovo, površine 0,25.75 ha, koja pripada postojećem javnom građevinskom zemljištu.  

 U strukturi javnog građevinskog zemljišta u Planu detaljne regulacije predviđeno je korišćenje 3,29.72 ha postojećeg 
javnog građevinskog zemljišta i  planirano je 6,09.56 ha novog građevinskog zemljišta, odnosno ukupno javno građevinsko 
zemljište zauzima 9,39.28 ha. 

 Status javnog građevinskog zemljišta (3,29.72 ha) zadržavaju sledeće parcele: 

• deo kp.br. 13195/1 KO Lapovo (staro korito reke Lepenice), površine 0,36.65 ha (javno dobro); 
• deo kp.br. kp.br. 13192/1 KO Lapovo (nekategorisani put), površine 0,05.15 ha (korisnik opština Lapovo); 
• deo kp.br. 13191/1 KO Lapovo (nekategorisani put), površine 0,07.11 ha (korisnik opština Lapovo); 
• deo kp.br. 13882 KO Lapovo (nekategorisani put), površine 0,01.43 ha (korisnik opština Lapovo); 
• deo kp.br. 14541 KO Lapovo (novo korito reke Lepenice), površine 2,50.58 ha (korisnik JVP „Srbijavode”); 
• deo kp.br. 12854, površine 0,28.80 ha (korisnik JP „Železnice Srbije”) 

Za promenu statusa iz ostalog u javno građevinsko zemljište predviđeno je 6,09.56 ha. 

Za promenu statusa iz javnog u ostalo građevinsko zemljište je predviđeno 1,53.22 ha i to: 

• deo kp.br. 13195/1 KO Lapovo (korisnik JP „Srbijavode”), površine 1,16.65 ha, koja je planirana za radnu zonu - sabirni 
distributivni centar; 

• deo kp.br. 13191/1 KO Lapovo (korisnik opština Lapovo), površine 0,12.56 ha, koja je planirana za radnu zonu - sabirni 
distributivni centar; 

• deo kp.br. 13192/1 KO Lapovo (korisnik opština Lapovo), površine 0,24.01 ha, koja je planirana za radnu zonu - sabirni 
distributivni centar; 

 

Tabela 3.4. Bilans planirane namene  

Redni broj namena Površina (ha) Procenat učešća (%) 
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Javno građevinsko zemljište 

1. saobraćajnice 1,93.32 7,75 

2. zelenilo 4,69.63 18,83 

3. reka Lepenica 2,50.58 10,05 

4. železničko zemljište 0,25.75 1,03 

Ukupno (1. do 4.) 9,39.28 37,66 

Ostalo građevinsko zemljište 

5. Radna zona - sabirni distributivni centar 15,54.25 62,34 

Ukupno (5.) 15,54.25 62,34 

Ukupno (1. do 5.) 24,93.53 100,0 

 Svo ostalo zemljište, obuhvaćeno Planom detaljne regulacije, osim postojećeg i planiranog javnog građevinskog 
zemljišta, pripada ostalom građevinskom zemljištu, koje je namenjeno za radnu zonu, odnosno izgradnju sabirnog distributivnog 
centra, sa pratećim sadržajima, površine 15,54.25 ha (15,18.23ha +0,36.02ha).  

 Osim centralnog distributivnog centra, kao kompatibilna namena planira se i proizvodni deo.  

 Kao prateći sadržaji u okviru distributivnog centra su planirane kancelarije, menza, garderoba, tuš kabine, sanitarni 
čvorovi, izložbeni salon, prostor za slikanje proizvoda. U planu je realizacija akumulatorske stanice, prostora za smeštaj paleta i 
prostora za potrošni materijal.  

 U krugu kompleksa je planiran parking prostor za sopstvena transportna vozila, vozila zaposlenih i korisnika usluga, 
kotlarnica i trafostanica.  

 Planira se i skladištenje naftnih derivata za interne potrebe kompleksa. 

 
3.5. Planska usklaðenost, veza sa drugim planovima, hijerarhijska uslovljenost od znaèaja za stratešku procenu uticaja 

 

 Pri proceni mogućih uticaja strateškog karaktera Plana na životnu sredinu, moraju se u obzir uzeti planovi višeg reda i 
planovi od značaja za predmetni Plan, jer oni sadrže smernice koje su obavezujuće i koje moraju biti implementirane u predmetni 
Plan. 

 Jedno od načela strateške procene uticaja je načelo hijerarhije i koordinacije na svim nivoima. 

 Ekološki izveštaj o mogućim uticajima Plana mora da obezbedi informacije o vezi sa drugim planovima od značaja i 
ciljevima zaštite životne sredine datim u tim planovima, kao i način na koji su ti ciljevi uzeti u obzir pri izradi Strateške procene. 

Planovi višeg reda od značaja za zaštitu životne sredine i Stratešku procenu uticaja Plana detaljne regulacije, sa aspekta 
strateških i obavezujućih smernica i mera zaštite životne sredine su: 

• Prostorni plan Republike Srbije („Sl. glasnik RS” br. 13/96), 

• Generalni plan „Lapovo 2010” („Sl. glasnik opštine Lapovo” br. 1/1998). 

Obzirom na položaj predmetnog područja i činjenicu da je u neposrednom okruženju koridor autoputa E-75 Beograd - 
Niš, uzeti su u obzir ciljevi i obavezujuće smernice zaštite životne sredine iz Prostornog plana infrastrukturnog koridora E-75, 
deonica Beograd - Niš („Sl. glasnik RS” br. 69/2003). 

 Prostornim planom Republike Srbije („Sl. glasnik RS” br. 13/96), polazeći od stanja životne sredine po regionima, 
data je prostorno-regionalna diferencijacija životne sredine sa merama zaštite u naseljima, njihovoj okolini i drugim prostorima, po 
kojoj područje procene pripada Veliko-moravskoj industrijskoj zoni. 

U regionalnoj podeli teritorije Republike Srbije, Lapovo se nalazi u području uticaja makroregionalnog centra 
Kragujevac. Prostorni plan Republike Srbije odredio je pojaseve intenzivnijeg razvoja I, II i III značaja na bazi očekivanja i 
mogućnosti budućeg ukupnog razvoja. Lapovo se nalazi na osovini razvoja I reda, duž reke Velike Morave, a time i u koridoru 
krupne infrastrukture (autoput, pruga velikih brzina, međunarodni gasovod, dalekovodi 400kV). Duž ove osovine očekuje se 
koncentracija stanovništva, a samim tim koncentracija privrednih kapaciteta, javnih objekata, uslužnih delatnosti i slično. Osim 
toga, Lapovo se nalazi i na osovini II značaja koja se, od Lapova, prostire duž Lepenice, preko Kragujevca i Kraljeva. 

Procenom koncepta Plana detaljne regulacije „Radna zona 1 - druga faza” u Lapovu sa aspekta bitnih smernica iz 
Prostornog plana Republike Srbije, može se zaključiti, da su hijerarhijski ispoštovane smernice upravljanja, korišćenja, uređenja i 
zaštite prostora u granicama Plana. 
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  Prostornim planom Republike Srbije („Sl. glasnik RS” br. 13/96) definisani su osnovni ciljevi zaštite životne sredine i 
prirode: 

• kvalitetna životna sredina,  
• čist vazduh,  
• dovoljna količina kvalitetne i higijenski ispravne vode za piće i rekreaciju,  
• očuvano poljoprivredno zemljište,  
• očuvani ekosistemi i biološka raznovrsnost,  
• zdravstveno bezbedna hrana, 
• uređena naselja, 
• racionalno korišćenje prirodnih resursa, naročito neobnovljivih i delimično obnovljivih (mineralne sirovine, vode, 

zemljište), 
• smanjenje otpada i uvođenje reciklaže,  
• bezbedno deponovanje komunalnog otpada, 
• sprečavanje degradacije prirodne sredine (vazduh, voda, zemljište, vegetacija), 
• zaustavljanje erozije u ugroženim područjima, 
• očuvanje prirodnih predela posebne vrednosti,  
• očuvanje ambijentalnih i pejzažnih vrednosti. 

Predloženi koncept Plana kao ponuđena varijanta Plana detaljne regulacije vrednovala je osnovne ciljeve zaštite životne 
sredine, te je prihvatljiva i ekološki održiva. Plan detaljne regulacije je ekološki prihvatljiv i održiv sa aspekta strateških smernica 
Prostornog plana Republike Srbije. Strateške smernice zaštite životne sredine date u PP Republike Srbije, direktno su prihvaćene i 
primenjene u Planu detaljne regulacije. 

Područje Plana detaljne regulacije „Radna zona 1 - druga faza” nalazi se u obuhvatu Generalnog plana Lapovo 2010 
(„Sl. glasnik opštine Lapovo” br. 1/1998). Područje Generalnog plana obuhvata celu katastarsku opštinu Lapovo, površine 
5.522ha. Prema osnovnoj nameni prostora, područje Generalnog plana je podeljeno na građevinsko zemljište (koje se nalazi u 
građevinskom području i u rubnom predelu izvan građevinskog područja), produktivno i vodno zemljište (koje se nalazi u rubnom 
predelu). Na području Generalnog plana, građevinsko zemljište zauzima oko 660ha, od čega je za privredne delatnosti namenjeno 
ukupno 112,30ha.  

Planirana namena površina - Razvoj privrednih delatnosti predviđen u tri radne zone. Područje Plana pripada Radnoj 
zoni I. Prostor između GIK 1.MAJ i reke Lepenice (izuzimajući postojeće preduzeće „Univerzal”) zauzima oko 25ha, namenjeno je 
za razvoj manjih proizvodnih kapaciteta i treba da zapošljava oko 1000 radnika. 

Zaštitno zelenilo sa specifičnim funkcijama - zaštitno zelenilo duž vodotokova je u obuhvaćenom prostoru predviđeno 
duž novog korita reke Lepenice.  

Drumski saobraćaj - Prema funkcionalnoj organizaciji, ulična mreža gradskog naselja Lapovo je podeljena na sledeće 
kategorije saobraćajnica: 1. gradske magistrale, 2. gradske saobraćajnice, 3. saobraćajnice i 4. ostale saobraćajnice. Istočnom 
stranom područja Plana prolazi planirana gradska magistrala (sa planiranom regulacionom širinom od 15-25m) koja je trasirana 
paralelno sa koridorom autoputa, prelazi preko reke Lepenice i treba da se priključi na petlju Kragujevac. 

Infrastrukturni objekti i kapaciteti - Postojeće izvorište vodosnabdevanja „Garevina” je kapaciteta oko 60l/s i ne 
zadovoljava perspektivne potrebe, pa je predviđeno korišćenje akumulacije „Gruža”, odnosno povezivanje na distributivni sistem 
Kragujevca, čije je jedno izvorište „Morava” u selu Brzan, locirano oko 3km uzvodno od postojećeg izvorišta vodosnabdevanja 
Lapova. Svi potrošači vode pripadaju istoj visinskoj zoni vodosnabdevanja.  

Sve sakupljene otpadne vode odvode se do crpne stanice „Bunar”, a od nje do planiranog postrojenja za prečišćavanje 
otpadnih voda, koje je locirano iza klanice, pored puta za Svilajnac. Za industrijske objekte predviđeni su predtretmani otpadnih 
voda. 

Lapovo se snabdeva električnom energijom preko trafostanice 110/35kV KG0018 „Lapovo”, trafostanice 35/10kV KG08 
„Lapovo” i mreže distributivnih trafostanica 10/0,4kV. Ukupna jednovremena snaga na području Generalnog plana je 48MVA. 

U PTT sistem Lapovo je uključeno preko KATC „Lapovo”. 

Predviđena je gasifikacija poddručja Generalnog plana i korišćenje prirodnog gasa, pre svega u industriji.  

Sprovođenje Generalnog plana - za područje radne zone 1 predviđeni su sledeći osnovni urbanistički parametri: 

- pod objektima maksimalno 40%, 
- radne i tehnološke površine maksimalno 20%, 
- zelenilo minimum 20%, 
- saobraćaj 10-15%, 
- ostale površine do 10%, 
- izbor delatnosti ograničiti na one koje ne ugoržavaju životnu sredinu. 



10.12.2010                "Службени гласник Општине Лапово"          Број  5   - страна 48 
 
 

 
 

Plan detaljne regulacije „Radna zona 1 - druga faza” u Lapovu je usaglašen sa Generalnim planom Lapovo 2010 
kao plana na višem hijerarhijskom nivou. Pri izradi Plana detaljne regulacije ispoštovane su osnovne smernice Generalnog 
plana. 

 Plan od značaja za Stratešku procenu uticaja je Prostorni plan područja infrastrukturnog koridora autoputa E-
75, deonica Beograd-Niš („Sl. glasnik RS” br. 69/2003) - Infrastrukturni koridor se poklapa sa Velikomoravskim pojasom 
intenzivnog razvoja, koji se prostire središnjim delom Srbije. Lokaciono-razvojni potencijal ovog pojasa je vrlo veliki, posebno u 
donjim delovima sliva Južne i Velike Morave. Osnovna pogodnost za razvoj je veći broj industrijskih i urbanih centara složene 
strukture, sa tehnološki relativno dobro razvijenom industrijom, naučno-istraživačkim i razvojnim institucijama, kadrom i 
industrijskom tradicijom, izgrađenim proizvodnim kapacitetima i infrastrukturom. Ograničenja u ovom pojasu javljaju se usled 
problema snabdevanja vodom, odvođenja otpadnih voda i zagađenja malih vodotoka (npr. Lepenice, Crnice, Lugomira, Luga, 
Resave i dr.) i zaštite najkvalitetnijeg poljoprivrednog od prenamene u građevinsko zemljište. 

 Razmeštaj industrije na području Prostornog plana infrastrukturnog koridora autoputa E-75 zasnivaće se na uvažavanju 
prostornih ograničenja (izvorišta voda, kvalitet poljoprivrednog zemljišta, kontinualno gusto izgrađenih naseljskih područja, 
prirodnih pogodnosti terena za izgradnju i dr.), postojeće prostorne strukture proizvodnih kapaciteta, režima korišćenja i izgradnje 
zaštitnih zona/pojasa autoputa i ostalih infrastrukturnih sistema u infrastrukturnom koridoru i kriterijumima za usmeravanje razvoja 
i razmeštaja industrije utvrđenim ovim Planom. 

 Na području Prostornog plana i obuhvaćenih gradova i opština izdvojeni su postojeći i potencijalni industrijski centri. 
Prema ovoj podeli, Lapovo spada u male industrijske centre. 

 Osnovni kriterijumi za usmeravanje razvoja i izbor prioritetnih programa industrijskih delatnosti su: 

l usklađenost sa prirodno-geografskim i prostorno-ekološkim kapacitetima posebno u pogledu racionalnije iskorišćenosti 
aktiviranog prostora, zaštite kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta, korišćenja i zaštite vodnih, energetskih, sirovinskih i 
drugih prirodnih resursa; 

l infrastrukturna opremljenost (postojeći industrijski lokaliteti, stepen iskorišćenosti, izgrađenosti i organizacije prostora); 
l ekonomski (doprinos porastu zaposlenosti i spoljnotrgovinskom bilansu); 
l doprinos ravnomernijem razmeštaju aktivnosti i proizvodnih snaga (uključujući stanovništvo); 
l energetska štedljivost; 
l tehnološka efikasnost i inovativnost; 
l smanjenje udela kapitalno i resursno zahtevnih aktivnosti, uz postepeno gašenje ekološki rizičnije proizvodnje. 

 Prostornim planom područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75 utvrđeni su sledeći ciljevi dugoročnog 
razvoja: 

1. valorizacija povoljnog saobraćajnog položaja područja na magistralnim pravcima evropskih saobraćajnih komunikacija 
za razvoj industrije, turizma i drugih privrednih grana i njihovo uključivanje u svetsko tržište, 

2. uravnoteženiji razvoj područja i razmeštaj stanovništva, razvoj mreže naselja i centara, posebno javnih službi i njihovo 
funkcionisanje u odnosu na velike urbane centre, radi podizanja kvaliteta življenja u drugim urbanim i ruralnim 
naseljima, 

3. zaštita raspoloživih prirodnih resursa, u prvom redu najkvalitetnijeg poljoprivrednog zemljišta i voda od neracionalnog 
korišćenja i zagađivanja. 

 Obavezujuće smernice i mere zaštite životne sredine date Prostornim planom infrastrukturnog koridora autoputa E-75 su 
ispoštovane pri izradi Plana detaljne regulacije i implementirane u isti. 

 

 

 
4.0. Pregled postojeæeg stanja i kvaliteta životne  

sredine podruèja Plana - područja Strateške 
procene uticaja na životnu sredinu 

 

Za postupak procene uticaja korišćeni su relevantni podaci o prostoru iz postojeće dokumentacije kao baze podataka, 
podaci dobijeni opservacijom na terenu i identifikacijom potencijalnih izvora zagađivanja. 

 

4.1. Prirodne karakteristike prostorne celine 
  

Bitne prostorne karakteristike sa aspekta procene uticaja su odlike reljefa, hidrografske i hidrološke karakteristike terena, 
geološka građa, inženjersko-geološke i seizmičke osobine, pedološke, klimatske i mikroklimatske odlike, stanje vegetacije i pojava 
erozionih procesa.  
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4.1.1. Topografske karakteristike  

 
 Područje Plana detaljne regulacije se nalazi u opštini Lapovo. Opština Lapovo se nalazi u centralnoj Srbijii, u dolini reke 
Velike Morave, u severoistočnom delu Šumadijskog okruga. Centar opštine je grad Lapovo.  

 Lapovo se nalazi na mestu ukrštanja glavnih saobraćajnih (drumskih i železničkih) i infrastrukturnih pravaca (gasovod, 
dalekovodi). 

Po podacima iz 2004. godine, opština zauzima površinu od 55 km² (od čega je 4,5 ha poljoprivredno zemljište, а око 65 
ha pripada industrijskoj zoni). 

 

4.1.2. Morfološke karakteristike  
 
 U morfološkom pogledu, predmetno područje je ravna do blago nagnuta i u širem smislu pripada dolini starog toka 
Lepenice i aluvijalnoj ravni Velike Morave.  

 Predmetni prostor je okružen veštačkim barijerama (autoput i železnička pruga) koje se pružaju približnim pravcem 
sever - jug. Prosečna niveleta autoputa se kreće od 106.50mnm do 107.50mnm. Prosečna kota železničke pruge je oko 107.00mnm, 
a prosečna kota železničke pruge je oko 107.00mnm. Teren u granici Plana između autoputa i železničke pruge je u depresiji, sa 
kotama od 104.50 mnm u severnom delu do oko 105.50mnm u južnom delu. 

  

4.1.3. Geološka graða terena i seizmièke karakteristike 

 Geološka građa istražnog prostora je najbitnija za opšte hidrogeološke, inženjersko-geološke, morfološke i seizmičke 
karakteristike tla. Neogene tvorevine predstavljene gornjim miocenom (M1

3) su otkrivene zapadno od istraživane lokacije i 
predstavljaju podinske sedimente na celoj lokaciji koja je izgrađena od aluvijalnih sedimenata označenih facijom korita.  Neogene 
tvorevine leže trangresivno preko paleozojskih i mezozojskih tvorevina. Karakteristični su po bočnom smenjivanju sedimenata, tako 
da se i bliski profili veoma razlikuju po rasporedu litoloških članova. Sedimenti ovog kompleksa su konstatovani na najvećem delu 
terena ispod kvartarnih sedimenata, u podini aluvijalnih, aluvijalno-proaluvijalnih, deluvijalnih, deluvijalno-proluvijalnih 
sedimenata, a u erozionim zasecima i na površini terena. Zapunjavaju stari paleoreljef te im je dubina neujednačena. Predstavljeni su 
glinama, peščarima, konglomeratima i laporcima koji su vezani za veće dubine. Na istraživanom terenu sedimenti neogena su u 
transgresivnom odnosu prema mlađim kvartarnim sedimentima, kao i prema starijim izdvojenim geološkim jedinicama.  

 Drugu genetsku grupu čine kvartarne tvorevine koje su na istražnom terenu izdvojene u vidu mlađih holocenih 
aluvijalnih sedimenata koji izgrađuju celu lokaciju.  

 Aluvijalni sedimenti su vezani za razvoj aluvijalne ravni Velike Morave i njenih pritoka. Osnovna karakteristika 
sedimenata aluviona je prisustvo peskova, šljunkova i muljevitih glina dok su povodanjske sugline i supeskovi ređe zastupljeni. U 
pesku i šljunku je formirana stalna izdan pod blagim subarteskim pritiskom. Osnovna karakteristika ovog dela terena je relativno 
visok nivo podzemne vode i povremeno zabarivanje terena zbog prisustva  slabo vodopropusnih glina u pripovršinskom delu 
lokacije. 

 Prema važećim seizmičkim kartama za područje Jugoslavije iz 1987. godine, za teritoriju Lapova za povratni period od 
50 godina važi osnovni stepen seizmičnosti 7°MCS, za 100 godina važi 7-8°MCS, dok za povratni period od 200 i 500 godina (kao 
merodavne), važi osnovni stepen od 8°MCS. Seizmička rejonizacija je izvršena na osnovu analize svih dosadašnjih podataka, 
seizmogeoloških karakteristika terena i na osnovu podataka seizmičke rejonizacije užeg gradskog jezgra.  

 Za istražni teren značajnije se ne povećava seizmičko dejstvo i seizmogeološki su povoljni kada su stabilni, a nepovoljni 
kada su slabije dijagenizirani, tj. kada su više podložni raspadanju i procesima nestabilnosti. Zavisno od sastava i inženjersko-
geoloških aluvijoni generalno čine nepovoljnu seizmogeološku sredinu zbog većeg uticaja na seizmički intenzitet i mogućih 
sleganja tla pod dejstvom seizmičkih vibracija, naročito kada je u pitanju rastresiti sloj prašina sa muljevima ako je veće dubine.  

 Prema navedenim podacima može se usvojiti kao projektna seizmičnost VIII stepen seizmičkog intenziteta po skali 
MCS, sa koeficijentom seizmičnosti Kc=0.05, jer je u pitanju srednje tlo prema tehničkim propisima za temeljenje objekata. Pri 
gradnji objekata u zavisnosti od vrste i namene, za svaki objekat treba definisati parametre seizmičnosti. 

 

4.1.4. Litološke odlike terena 
  

 Rekognosciranjem terena, proučavanjem i istražnim bušenjem do dubine od 8.50m do 10.0m utvrđene su litološke 
karakteristike tla na predmetnom području i izdvojeni su sledeći litološki članovi: 
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 autohtono tlo (aluvijalni sedimenti - al): 
 

• glina - prašinasta, rastresita, jako humificirana, braon crne boje, debljine oko 0.80m, 
• glina - prašinasto peskovito uslojena, sa sitnim oolitima Fe i Mn, srednje do slabo plastična braon tamne boje, debljine 

1.20-1.60m, 
• glina - jako peskovita sa retkim komadima šljunka sa oksidima Fe i Mn i sitnim konkrecijama i tragovima CaCO3, braon 

svetle boje, debljine od 1.40-2.0m, 
• pesak - jako zaglinjen prašinast, sa organskim ostacima braon svetle boje, debljine oko 1.20m, 
• šljunak - peskovit, mestimično zaglinjen u vidu sočiva zaobljenih zrna veličine maksimalno do 8cm. 

 Litološki predstavnici su nastali kao produkt razvoja aluvijalne ravni šire posmatrano reke Velike Morave. Izdvojeni 
litološki članovi u potpunosti održavaju produkte nastale u aluvijalnoj ravni reke u prostoru i vremenu koji odražava pomeranje 
rečnog korita u današnji pološaj sa ostavljanjem deponata koji predstavljaju akumulaciono-erozione oblike i koji su naravno pod 
dejstvom vremena (trajanja) izmenjeni drugim fizičko-mehaničkim faktorima. 

4.1.5. Hidrogeološke i hidrografske karakteristike 

Aluvijalni sedimenti se karakterišu prisustvom povodanjskih prašinastih i finozrno peskovitih glina, dok je facija korita 
predstavljena nevezanim klastičnim sedimentima od peska, šljunka, peskovitog šljunka i dr.  

U tipičnim aluvijalnim sedimentima formiran je stalni zbijeni tip izdani sa intergranularnim tipom poroznosti vezan za 
peskoviti-šljunkoviti materijal, gde se nalazi pod blagim pritiskom direktno zavistan od padavina i od hidroloških uslova u toku 
godine, pa samim tim i veoma promenljiv. Konstatovani nivoi podzemne vode su se kretali od 4.30-5.10m mereni od kote terena.  

Prihranjivanje izdani se vrši infiltracijom padavina, infiltracijom vode iz rečnih tokova, slivanjem površinskih voda sa 
padina i podzemnim dotokom iz tercijarnih i kvartarnih naslaga. Obzirom na malu vodopropusnost površinskih glina, dolazi do 
usporenog oticaja vode od padinskog dela ka reci i do formiranja čestih sezonskih zabarivanja terena.  

Aluvijalne ravni koje su razvijene u tercijarnom neogenom basenu i koje se mogu pratiti na većem delu terena od same 
lokacije istraživanja sa promenom širine od nekoliko desetina do nekoliko stotina metara moćnosti facije korita od 3.0-6.0 m, 
poseduju znatne rezerve podzemne vode.  

Južnu granicu područja Plana predstavlja novo korito reke Lepenice. Lepenica, leva pritoka Velike Morave je jedna od 
najvećih reka u Šumadiji. Veličina slivnog područja na ušću iznosi 594,0km2, a srednji godišnji proticaj je 1,79m3/s. Proticaj 
Lepenice se meri na vodomernoj stanici „Rogot”. Kolebanja proticaja Lepenice, kao i kod većine drugih vodotokova u Šumadiji su 
znatno izražena, pa se može reći da ima bujični karakter. U pogledu kvaliteta vode obično pripada IV kategoriji. Najveći proticaji su 
uglavnom u februaru, martu i aprilu, a najmanji u avgustu, septembru i oktobru. 

4.1.6. In�enjersko-geološke karakteristike 

 Cela lokacija je izdvojena u inženjerskogeološkom pogledu u Reon I koji predstavlja deo terena aluvijalne ravni Velike 
Morave. Rejon I spada u uslovno povoljne terene sa manjim ograničenjem gde je potrebno za potrebe Idejnih i Glavnih projekata 
pojedinačnih objekata uraditi detaljna dodatna geomehanička istraživanja.  

4.1.7. Klimatske karakteristike i meteorološki pokazatelji 

 U pogledu klimatskih karakteristika, za predmetno područje postoje sledeći podaci: 

• srednja godišnja temperatura vazduha u ovom području iznosi 11,4°C, 
• najtopliji mesec je jul, a najhladniji januar, 
• apsolutno maksimalne temperature su iznosile 38,2-39,3°C, 
• apsolutne minimalne temperature imaju vrednosti: u januaru -19 do -24,1°C, u februaru od -18 do -26°C, u decembru od 

-17 do -22,6°C, 
• relativna vlažnost vazduha se kreće u granicama od 63-73%, 
• dužina osunčavanja iznosi 2090,7 časova, 
• količina padavina iznosi prosečno 600-650mm, a kreće se u granicama od 580-820mm, 
• u ovom području javljaju se lokalni vetrovi kao stalna vazdušna strujanja i povremeni, koji prodiru iz susednih oblasti, 
• izraziti vetrovi se u ovom delu javljaju u kasnu jesen, zimu i proleće kada se smenjuju sa severoistoka, severa i juga,  
• košava u kasnu jesen, zimu i proleće znatno rashlađuje vazduh i pojačava isušivanje, 
• severac pojačava sušu, naročito u toku leta, kad se često javlja, 
• južni vetar u rano proleće izaziva topljenje snega, 
• srednja jačina vetrova u ovom području se procenjuje na 2-3 bofora, odnosno 2-5m/s (7-18km/h). 

Mikroklimatske karakteristike su najviše određene otvorenošću prostora prema vetrovima iz južnog kvadranta, a 
zatvorenošću prema prema dominantnim severozapadnim i severnim vetrovima. Velika relativna vlažnost vazduha uslovljava 
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pojavu tzv. radijacione magle u jesenjim i ranim zimskim danima, dok su temperaturne inverzije karakteristične za širi prostor i celo 
Pomoravlje. 

4.1.8. Karakteristike biljnog pokrivaèa i faune podruèja 

Područje Plana ne predstavlja područje značajnih vegetacionih karakteristika. Autohtonost je realizacijom postojećih 
infrastrukturnih sistema, proizvodnih i poslovnih kompleksa, zona stanovanja u potpunosti izmenjena.  

U okruženju su uglavnom zastupljeni agroekosistemi, različitih struktura. U predmetnoj zoni, sa aspekta zaštite 
biodiverziteta u pravom smislu reči se ne može govoriti. Oko starog korita reke Lepenice zastupljene su uglavnom vrste iz rodova 
rodova vrba (Salix sp.) i topola (Populus sp.). U okviru parcela individualnog stanovanja postoje uređene zelene površine.  

Predstavnici faune su tipični za agroekosisteme. 

Opservacijom na terenu zaključeno je da su edifikatori agroekosistema tipični. Takođe, korišćenje zemljišta u 
prethodnom periodu i postojećem stanju kao i prirodne karakteristike predeone celine, stvorene vrednosti i postojeći ograničavajući 
faktori, ukazuju na to da ne postoje uslovi za potencijalnu mogućnost postojanja retkih ili ugroženih vrsta, njihovih staništa i 
biocenoza. 

Potencijalni migracioni pravci, ako su postojali, realizacijom putne infrastrukture i infrastrukturnih koridora u 
prethodnom periodu su već narušeni i uspostavljeni novi prema postojećim uslovima. Postojeće korišćenje zemljišta podrazumeva 
korišćenje mehanizacije, agrotehničkih mera i intenzivno antropogeno prisustvo, što je uslovilo i redukciju prisutnih vrsta flore i 
faune. 

4.1.9.  Zaštiæena prirodna dobra 
 

 Pri izradi Programa za Plan pribavljeni su Uslovi zaštite prirode i životne sredine od strane nadležne institucije - Zavoda 
za zaštitu prirode br. 03-2950/2 od 13.11.2008. godine. 

 Na osnovu dokumentacije Zavoda za zaštitu prirode, uvidom u Registar zaštićenih prirodnih dobara konstatovano je da 
na teritoriji koja je obuhvaćena granicama Plana detaljne regulacije „Radna zona 1 - druga faza” u Lapovu nema zaštićenih 
prirodnih dobara. 

4.1.10. Pejza�no-predeone odlike  
 

 Pejzaž na području Plana je u prethodnom periodu formiran izgradnjom saobraćajnih koridora, stambenih objekata, 
radnih, poslovnih i proizvodnih kompleksa. 

 Prostor na području Plana je neizgrađeno zemljište. U neposrednom okruženju je koridor autoputa E-75 Beograd - Niš, 
železnička pruga, reka Lepenica.  

  

4.2. Stvorene vrednosti 

4.2.1. Naseljenost i gustine stanovanja 
 

 Broj stanovnika u Lapovu ima tendenciju blagog rasta kroz dugi niz godina, sve do poslednjeg popisa kada je prvi put 
zabeležen pad broja stanovnika (1991. u odnosu na 1981. godinu). U 2010. godini, na području Lapova očekuje se ukupno 13000 
stanovnika, odnosno 3800 domaćinstava. 

 Severno i zapadno od područja Plana nalaze se zone stanovanja, predstavljene uglavnom objektima individualnog 
stanovanja.  

 Broj korisnika prostora zavisi od broja zaposlenih u postojećim radnim i poslovnim kompleksima, od broja korisnika 
usluga, kao i od broja učesnika u saobraćaju na autoputu i železničkoj pruzi.  

4.2.2. Kulturno nasleðe  
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Uvidom u postojeću dokumentaciju i uvidom na terenu utvrđeno je da se u okviru granica Radne zone 1 - druga faza u 
Lapovu nalazi arheološki lokalitet „Šavac”. Na potezu autoput, staro korito reke Lepenice i ložionica železničke stanice u Lapovu 
nalaženi su ostaci zidova, keramike i fibule što bi indiciralo rimsku proizvodnju. Zavod za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu 
je 1970. godine obavio i manja iskopavanja sondažnog karaktera. Tom prilikom su takođe pronađeni ostaci obrušenih građevina, 
opeke, fragmenti keramičkog posuđa, što je sve ukazivalo na III vek naše ere.  

Ako se u toku izvođenja radova naiđe na arheološka nalazišta ili arheološke predmete, izvođač radova je dužan da 
odmah, bez odlaganja prekine radove i obavesti nadležni zavod za zaštitu spomenika kulture, da preduzme mere da se nalaz ne 
uništi i ne ošteti i da se sačuva na mestu i u položaju u kom je otkriven.  

4.2.3. Infrastrukturna i komunalna opremljenost  
 

Vodovod - Severno od predmetnog područja nalaze se postojeći, magistralni cevovodi Ø400mm i Ø200mm, koji dovode 
vodu iz izvorišta do glavnog distributivnog rezervoara u Lapovu. Postojeće manje stambeno naselje je prikjlučeno na ovaj vodovod 
preko cevovoda Ø6/4" što ne može da zadovolji planske potrebe u obuhvaćenom području.  

Kanalizacija - U predmetnom području nije izgrađena fekalna ni atmosferska kanalizacija. 

Elektroenergetika - Predmetno područje nema elektroenergetske objekte koji bi mogli služiti kao izvori električne 
energije za planirane objekte u radnoj zoni. Kroz plansko područje prolaze vodovi 10kV koji nisu u funkciji obezbeđenja električne 
energije za predmetni obuhvat, već služe za napajanje susednih područja: vazdušni 10kV dalekovod i napojni 10kV kablovi za 
trafostanice TS br. 1540 i 1577 koji su ograničavajući faktor za planiranu izgradnju i neophodno je izvršiti dislociranje pored 
planiranih saobraćajnica. 

Telekomunikacije - paralelno sa koridorom autoputa prolaze postojeći, podzemni međumesni optički kabl na relaciji 
Beograd - Niš, deonica Beograd - Batočina za koji se mora obezbediti adekvatna zaštita. 

Gasifikacija - pošto je severne od planskog područja locirana GMRS/MRS „Lapovo“ postoji mogućnost za izgradnju 
mreže distributivnog gasovoda u planskom području. 
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5.0. Razmatrana pitanja životne sredine 

 

U Planu detaljne regulacije razmotrena su pitanja i problemi zaštite životne sredine u odnosu na:  

• prirodne uslove i resurse i stvorene vrednosti, 
• kulturno nasleđe,  
• vode, vazduh, buku,  
• stanovništvo, naselja, javne službe,  
• poljoprivredu,  
• saobraćaj i tehničke sisteme,  
• upravljanje otpadom i otpadnim vodama.  

 Na osnovu procene stanja životne sredine na području Plana detaljne regulacije, posebno su razmatrana sledeća pitanja: 

• postojanje arheološkog lokaliteta „Šavac“, 
• nepostojanje infrastrukture za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda na predmetnom području, 
• neadekvatno upravljanje otpadom, 
• nerazvijen monitoring životne sredine i promena u prostoru, uz nepostojanje informacionog sistema. 

 Shodno članu 6. Zakona o strateškoj proceni uticaja, pojedina pitanja iz oblasti zaštite životne sredine nisu merodavna za 
razmatranje: 

§ klimatske promene i degradacija ozonskog omotača - obzirom da sadašnja i očekivana produkcija CO2 i drugih gasova sa 
efektom staklene bašte ili sa uticajem na ozonski omotač, na planskom području nije merodavna u negativnom ili 
pozitivnom smislu sa stanovišta obaveza koje naša zemlja ima u odnosu na odgovarajuće, relevantne međunarodne 
sporazume u vezi klimatskih promena i zaštite ozonskog omotača, 

§ jonizujuće i nejonizujuće zračenje, obzirom da postojeća i planirana namena prostora, urbanističke zone, postojeći i 
planirani Projekti - objekti i sadržaji ne predstavljaju opasnost po životnu sredinu i uticaj na nivo postojećeg zračenja. 

 

5.1. Karakteristike �ivotne sredine i problemi zaštite �ivotne sredine u zonama gde postoji moguænost znaèajnog uticaja  
 

 Prema konceptu održivog razvoja, ekološki kapacitet prostora i životne sredine predstavlja granicu korišćenja 
obnovljivih prirodnih resursa, saglasno njihovoj regenerativnosti.  

 Ekološki kapacitet predmetnog područja zbog postojanja zona stanovanja, radnih kompleksa, koridora autoputa E-75 
Beograd - Niš i koridora železničke pruge Beograd - Niš je u znatnoj meri opterećen. 

 Dalji održivi razvoj područja u granicama Plana detaljne regulacije mora biti zasnovan na poštovanju obavezujućih 
smernica da se na principima ekonomičnosti i razumnosti koriste prirodni resursi ovog područja. 

 Planirana izgradnja objekata i uređenje terena mora biti definisana i usklađena sa prirodnim karakteristikama i 
vrednostima područja Plana, a u cilju povećanja regenerativnog i apsorpcionog kapaciteta životne sredine. 

 Ekološki osetljivim i potencijalno izloženim značajnijim aktivnostima koje utiču na životnu sredinu na području Plana 
detaljne regulacije ocenjuju se sledeće oblasti i zone: 

• reka Lepenica zbog potencijalne opasnosti od zagađenja i pogoršanja kvaliteta vode, neadekvatnog upravljanja otpadom i 
otpadnim vodama,  

• podzemne vode, 

• vodno zemljište, 

• poljoprivredno zemljište zbog potencijalnih nepovoljnih promena usled korišćenja agrohemijskih sredstava, 

• zone stanovanja u okruženju. 

 Zbog postojanja vulnerabilnih objekata i sadržaja, neophodna je primena mera prevencije, sprečavanja, otklanjanja i 
svođenje uticaja u zakonom dozvoljene granice ekološke prihvatljivosti pri realizaciji pojedinačnih Projekata i infrastrukturnih 
sistema u zoni procene uticaja.  

 Predloženi koncept Plana i namena površina u Planu detaljne regulacije, predstavlja matricu za: 
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• uspostavljanje preventivne ekološke zaštite prostora na osnovu evidentiranih potencijalnih uticaja, procenjenih 
negativnih i pozitivnih efekata na životnu sredinu. Konstatacija je izvedena na osnovu kriterijuma za vrednovanje 
predloženih namena i mogućih efekata; 

• zaštitu od potencijalnog zagađivanja površinskih i podzemnih voda, planiranom namenom i integracijom povredivih 
zona, pojaseva i vode kao medijuma životne sredine za buduće korišćenje, uz obavezno prethodno ispitivanje terena za 
realizaciju, infrastrukturno uređivanje i komunalno opremanje i restriktivne mere pri korišćenju; 

• zaštitu zemljišta od neracionalnog korišćenja, ali i potencijalnog zagađivanja optimalnim stepenom izgrađenosti i 
obaveznim infrastrukturnim ekipiranjem; 

• očuvanje kvaliteta i zaštite vazduha od zagađivanja na nivou propisanom za radne zone, izborom ekološki 
najprihvatljivijih energenata i isključivanjem energenata koji su kategorisani kao izvori emisija zagađujućih materija, 
korišćenjem alternativnih izvora energije (mini hidroelektrane, snaga vetra, solarna energija). 

Smernice za dalji održivi razvoj prostora u granicama Plana detaljne regulacije „Radna zona 1 - druga faza”: 

3. razvoj područja Plana u skladu sa planiranim urbanističkim parametrima, 
4. namena prostora i uslovi korišćenja prirodnih resursa, usaglašeni sa prostorno-ekološkim kapacitetom, značajem područja 

i faktorima ograničenja, predstavlja podlogu za implementaciju Plana, 
5. razvoj planiranih kapaciteta održiv je uz specijalizaciju zasnovanu na obeležjima i prednostima područja, 
6. razvoj infrastrukturne i komunalne opremljenosti, saglasno merama zaštite i unapređenja stanja, 
7. valorizacija i planska podrška specifičnim prednostima šireg okruženja. 

 
 

 
6.0. Prikaz varijantnih rešenja u Planu detaljne regulacije „Radna zona 1 - druga faza” u Lapovu 
 

U postupku izrade Programa i Predloga Plana, kao i procene strateških uticaja Programa za izradu Plana i Predloga Plana 
detaljne regulacije vrednovano je: 

• postojeće stanje u prostoru, 
• prirodne karakteristike i stvorene vrednosti prostora, 
• uslovi planske dokumentacije višeg reda,   
• uslovi i mišljenja nadležnih institucija,  
• šira prostorna celina - područje zaleđa od značaja za Plan, odnosno područje mogućih uticaja,  
• ograničavajući faktori, 
• stanje infrastrukturne i komunalne opremljenosti i nivo uređenosti. 

 Podaci dobijeni analizom prostorne celine su poslužili kao matrica za vrednovanje prostora i izbor najpovoljnije varijante 
sa aspekta zaštite životne sredine. 

 Samo realna i relevantna varijantna rešenja (alternative) mogu biti istaknuta. Varijantna rešenja moraju biti dovoljno 
različita kako bi njihova komparacija bila moguća i procenjen njihov uticaj na životnu sredinu. 

 Pri izradi Programa i Plana detaljne regulacije razmatrana je organizacija objekata u okviru kompleksa. Obzirom na 
definisani položaj predmetnog kompleksa, definisane saobraćajne uslove, pristup kompleksu, strateškom procenom uticaja nisu 
razmatrane varijante za Plan. Planom predložena varijanta predstavlja istovremeno i najbolje ponuđenu varijantu sa ekološkog 
aspekta.  

  

6.1. Prikaz varijantnog rešenja nerealizovanja Plana 
 

Na osnovu usvojenog Programa za izradu urbanističkog plana, doneta je Odluka o izradi Plana detaljne regulacije 
„Radna zona 1 - druga faza” u Lapovu (prema Zakonu o planiranju i izgradnji „Sl. glasnik RS” br. 47/03 i 34/06). Programom su 
obuhvaćeni svi bitni parametri, izvršena je analiza postojećeg stanja, prirodnih resursa i stvorenih vrednosti, način korišćenja 
zemljišta i procena daljeg razvoja predmetne celine. 

Strateškom procenom uticaja Plana, sagledani su stanje i uslovi neposrednog zaleđa od značaja za Plan, kao i značaj i 
mogući uticaji područja Plana na okruženje.  

Programom je, na osnovu sagledavanja prostora sa svih aspekata, zbog specifičnosti prostorne celine dat predlog 
mogućih sadržaja i funkcija i predlog za izradu Plana detaljne regulacije što predstavlja najbolje ponuđeno rešenje sa aspekta 
ekološke kontrole i upravljanja u prostoru. 

Iz tih razloga planski dokument mora sadržati projekciju razvoja i prostornog uređenja, način korišćenja prirodnih 
resursa, mere zaštite, pravila regulacije, uređenja i građenja, infrastrukturnu opremljenost, stepen izgrađenosti, zauzetosti i 
uređenosti, kao odraz planiranja prema ekološkoj matrici. 
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Varijanta nerealizovanja Plana detaljne regulacije može usloviti sledeće posledice:  

• neracionalno i neplansko korišćenje zemljišta kao neobnovljivog prirodnog resursa na području Plana, 
• negativne uticaje na arheološki lokalitet „Šavac“ i kulturno nasleđe, 
• neadekvatnu, neravnomernu i nedovoljnu infrastrukturnu opremljenost zbog nedostajućih kapaciteta, 
• potencijalno zagađivanje vazduha, zemljišta, podzemnih voda i reke Lepenice, 
• realizaciju planiranih objekata bez prethodne procene uticaja, 
• nepostojanje Plana upravljanja otpadom i otpadnim vodama. 

 Nerealizovanje Plana je varijantno rešenje sa potencijalnim negativnim efektima po životnu sredinu, jer su u izradi Plana 
identifikovani osnovni problemi životne sredine i uzroci nastanka.   

 Planom detaljne regulacije i Strateškom procenom uticaja predložena su rešenja za sprečavanje konflikata u prostoru i 
razrešenje postojećih prostornih i ekoloških problema. 

Za rešavanje utvrđenih ekoloških problema, unapređenje stanja životne sredine i razvoj prostorne celine, a saglasno 
strateškim odredbama Plana višeg reda, preporuka je donošenje i implementacija Plana detaljne regulacije, kao ekološki preventivne 
i prihvatljive matrice za održivi razvoj radne zone.  
 

6.2. Prikaz najbolje ponuðenog varijantnog  
rešenja sa aspekta zaštite �ivotne sredine 

 

 
 Cilj izrade Plana detaljne regulacije je izbor najboljeg varijantnog rešenja za održivi razvoj prostora u granicama Plana, 
zaštitu prirodnih resursa, prostora uopšte i životne sredine. 

 Kroz izradu Programa razmatrani su potencijali predmetne zone, ali i mogući ograničavajući faktori: 

• zaštitni koridor državnog puta I reda - magistralnog puta (autoputa) broj 1 (E-75) koji iznosi minimalno 40m od krajnje 
tačke poprečnog profila uvećano za 1m zemljišnog pojasa, u skladu sa Zakonom o javnim putevima („Sl. glasnik RS” br. 
101/2005); 

• zaštitni pružni pojas, koji iznosi po 200m obostrano računajući od ose krajnjih koloseka, s tim da se ne bliže od 25m 
računajući od ose krajnjih koloseka ne mogu graditi stambeni, poslovni, pomoćni i slični objekti, a pružni pojas čini 
pojas između železničkih koloseka i prostor levo i desno pored krajnjih koloseka od najmanje 8m, u skladu sa Zakonom 
o železnici („Sl. glasnik RS” br. 18/2005); 

• postojeći dalekovod i vodovod, koji će biti ugroženi planiranom izgradnjom i koji se moraju izmestiti u skladu sa 
pozitivnim zakonskim propisima, 

• niža niveleta terena u odnosu na okolni prostor i potreba izrade elaborata o inženjersko-geološkim uslovima građenja 
koji će definisati nasipanje terena, uslovi za izgradnju objekata i ostali potrebni uslovi, 

• arheološki lokalitet „Šavac“. 

Varijanta data Planom detaljne regulacije predstavlja najbolje ponuđeno rešenje sa ekološkog aspekta koje obezbeđuje: 

• izradu i donošenje planske dokumentacije za prostor od oko 24ha, 
• racionalnu prenamenu zemljišta i korišćenje građevinskog zemljišta uz poštovanje propisanih pravila uređenja i građenja, 
• optimalan stepen izgrađenosti i iskorišćenosti prostora, 
• razvoj prostorne celine u skladu sa planiranom namenom, 
• povezivanje sa zonama u okruženju, 
• sprečavanje konflikata u prostoru i rešavanje ekoloških problema na mestu nastanka, 
• adekvatnu infrastrukturnu i komunalnu opremljenost predmetne zone, 
• korišćenje ekološki prihvatljivih energenata, 
• obavezan postupak procene uticaja za planirani kompleks u cilju sprečavanja  potencijalnih efekata po životnu sredinu i 

zdravlje ljudi, 
• pejzažno uređenje i formiranje zelenila sa prioritetnom funkcijom zaštite, 
• sprovođenje mera zaštite životne sredine i monitoringa - praćenja stanja životne sredine u toku realizacije i 

implementacije Plana. 
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7.0. Rezultati i konsultacije sa nadležnim organima bitnim sa aspekta procene uticaja na životnu sredinu i sa aspekta 
zaštite životne sredine 
  

U postupku izrade Plana detaljne regulacije i Strateške procene uticaja na životnu sredinu obavljen je veliki broj 
konsultacija sa nadležnim organima, institucijama i preduzećima. Pribavljeni podaci, uslovi i mišljenja su ispoštovani i 
implementirani u planska rešenja.  

Rezultati konsultacija: 

Zavod za zaštitu prirode Srbije - Na osnovu dokumentacije Zavoda za zaštitu prirode, kao i uvidom u Registar 
zaštićenih prirodnih dobara, konstatovano je da na teritoriji koja je obuhvaćena granicama Plana detaljne regulacije nema zaštićenih 
prirodnih dobara. Planom treba definisati koncept infrastrukturnog opremanja predmetne zone, uspostaviti upravljanje otpadom i 
otpadnim vodama, formirati zaštitno zelenilo, obezbediti protivpožarnu zaštitu. 

Zavod za zaštitu spomenika kulture Kragujevac - Uvidom u postojeću dokumentaciju i uvidom na terenu utvrđeno je 
da se u okviru granica Radne zone 1 - druga faza u Lapovu nalazi arheološki lokalitet „Šavac”. Na potezu autoput, staro korito reke 
Lepenice i ložionica železničke stanice u Lapovu nalaženi su ostaci zidova, keramike i fibule što bi indiciralo rimsku proizvodnju. 
Zavod za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu je 1970. godine obavio i manja iskopavanja sondažnog karaktera. Tom prilikom 
su takođe pronađeni ostaci obrušenih građevina, opeke, fragmenti keramičkog posuđa, što je sve ukazivalo na III vek naše ere.  

JVP „Srbijavode” Beograd, VPC „Morava” Niš - dato je Mišljenje u postupku izdavanja vodoprivrednih uslova za 
izradu Plana detaljne regulacije: 

15. na prostoru koji je obuhvaćen Planom detaljne regulacije nalazi se staro korito reke Lepenice, u državnoj svojini, 
čiji je korisnik JVP „Srbijavode” Beograd, ukupne površine 02.73,41ha, 

16. na osnovu pribavljenih podloga izvršiti odgovarajuće analize i predvideti adekvatno vodosnabdevanje predmetne 
zone i odvođenje otpadnih voda, 

17. ukoliko se predviđa izgradnja mosta preko reke Lepenice, potrebno je pribaviti posebne vodoprivredne uslove.  

 JKSP „Morava” Lapovo - dati su podaci o stanju vodovodne i kanalizacione mreže na predmetnom području.  

 JP „Putevi Srbije” -  u kontaktnom području, a van granice predmetnog Plana, nalazi se autoput E-75, deonica br. 
0017/1162 od čvora br. 0110 Lapovo (km.688+492) do čvora br. 0009 Batočina (km. 692+318) prema Referentnom sistemu 
Republičke direkcije za puteve čiji je pravni naslednik JP „Putevi Srbije”.  

 Konsultacije su obavljene i sa drugim preduzećima i institucijama: 

l Savezno ministarstvo odbrane, Uprava za infrastrukturu, 
l Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za zaštitu i spasavanje, 
l Elektrodistribucija Kragujevac,  
l JP „Srbijagas” Beograd, 
l JP „Železnice Srbije”, 
l Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, 
l „Telekom” Srbija. 

 Konsultacije sa nadležnim organom za urbanizam i zaštitu životne sredine rezultirale su donošenjem Odluke o 
pristupanju izradi Strateške procene uticaja (Izveštaja o Strateškoj proceni uticaja). 



10.12.2010                "Службени гласник Општине Лапово"          Број  5   - страна 57 
 
 

 
 

 
8.0. Opšti i posebni ciljevi Strateške  

procene uticaja i izbor indikatora 

 

 Ekološkom procenom Plana detaljne regulacije „Radna zona 1 - druga faza” u Lapovu, lokalnoj upravi će u cilju zaštite 
životne sredine i zdravlja stanovništva biti obezbeđen prikaz mogućih uticaja planiranih namena na životnu sredinu, kao i smernice 
za dalje postupanje pri implementaciji Plana.  

 Ciljevi strateške procene uticaja mogu biti izvedeni iz ciljeva zaštite životne sredine identifikovanim u drugim planovima 
i programima ili iz dostupne dokumentacije i ekoloških problema. Nadležni organi i zainteresovana javnost, takođe mogu predložiti 
ciljeve strateške procene. 

8.1. Opšti ciljevi 

  

 Prostorni plan Republike Srbije (PPRS) predstavlja strateški razvojni dokument i orijentisan je na iznalaženje 
mogućnosti rešavanja najznačajnijih prostornih problema koji su nastali u prethodnom periodu, kao i na utvrđivanje dugoročnih 
(globalnih) ciljeva uređenja prostora i naselja. Na taj način, definisan je i jedan od osnovnih ciljeva PPRS koji ukazuje da je zaštita 
životne sredine integralni deo svih segmenata plana. 

 Osim toga, strateški je postavljen zahtev za obaveznim usklađivanjem korišćenja prostora sa kapacitetom i ograničenjima 
prirodnih i stvorenih vrednosti, a sa potrebama socioekonomskog razvoja, što zapravo predstavlja osnovni koncept održivog 
razvoja. 

 Opšti ciljevi Strateške procene uticaja, (zbog hijerarhijske i vremenske uslovljenosti i planskog horizonta Prostornog 
plana Republike Srbije i Generalnog plana Lapovo 2010) su: 

4. obezbeđivanje kvalitetne životne sredine, što podrazumeva čist vazduh, dovoljne količine kvalitetne i higijenski ispravne 
vode za piće; 

5. smanjivanje potencijalnih izvora zagađivanja i izbor ekološki najprihvatljivijih energenata; 
6. racionalno korišćenje prirodnih resursa; 
7. postizanje racionalne organizacije, uređenja, korišćenja i zaštite prostora izborom rešenja za dalji održivi razvoj; 
8. preduzimanje preventivnih mera i uspostavljanje sistema kontrole svih oblika zagađivanja; 
9. sprečavanje i suzbijanje neplanske izgradnje, nenamenskog i neracionalnog korišćenja prostora; 
10. valorizacija povoljnog saobraćajnog položaja područja na magistralnim pravcima evropskih saobraćajnih komunikacija 

za razvoj industrije, turizma i drugih privrednih grana i njihovo uključivanje u svetsko tržište, 
11. sprečavanje konflikata u prostoru između privrednih aktivnosti i saobraćaja sa jedne strane i stanovanja sa druge strane, 
12. ekološka valorizacija područja Plana, predlog funkcionalnog (ekološkog) zoninga za dalji razvoj na održiv i ekološki 

prihvatljiv način; 
13. podizanje i jačanje nivoa ekološke svesti, informisanja i edukacije stanovništva o ekološkim problemima uključivanjem 

javnosti pri donošenju odluka o zaštiti životne sredine. 

Strateški ciljevi zaštite životne sredine dati odredbama planova višeg reda predstavljaju faktore očuvanja ekološkog 
integriteta prostora tj. racionalnog korišćenja prirodnih resursa i zaštite segmenata (medijuma) životne sredine. 

Strateškom procenom uticaja predviđena je mera obavezne primene ekoloških kriterijuma pri utvrđivanju namene 
zemljišta u urbanističkim planovima. Takva mera je suštinski važna za ostvarivanje utvrđenih ciljeva životne sredine i polaz pri 
Strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. 

8.2. Posebni ciljevi  

Posebni ciljevi Strateške procene uticaja Plana na životnu sredinu utvrđuju se na osnovu analize stanja životne 
sredine, značajnih i bitnih pitanja, problema, ograničenja i potencijala područja Plana, kao i prioriteta za rešavanje ekoloških 
problema u skladu sa opštim ciljevima i načelima zaštite životne sredine. Posebni ciljevi zaštite životne sredine u Planu detaljne 
regulacije su: 

2. uključivanje održivosti za Plan, analizirajući uzroke mogućih ekoloških problema na izvoru događanja (pri izradi Plana) 
kako bi se sprečili troškovi sanacije mogućih grešaka; 

3. implementacija zahteva za održivim razvojem u korišćenju zemljišta, vodosnabdevanja, tretmana otpadnih voda, 
saobraćaja, upravljanja otpadom, unapređenja stanja, kako bi se obezbedili uslovi za unapređenje životne sredine radne 
zone; 

4. povećanje regenerativnog i apsorpcionog kapaciteta prostora i poboljšanje kvaliteta životne sredine; 
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5. procena strateških uticaja Plana i planskih rešenja kako bi se  predupredila potreba i problemi parcijalnih procena za 
pojedinačne, konkretne Projekte, ali i uvela obaveznost pojedinačnih Procena uticaja za specifične Programe i Projekte, 
potencijalne izvore zagađivanja ili negativnog uticaja na životnu sredinu; 

6. zaštita i očuvanje kvaliteta vazduha (kontrola nivoa emisije i imisije); 
7. zaštita zemljišta od potencijalnog zagađivanja; 
8. zaštita stanovništva od prekomernih intenziteta buke (sprečavanje pojave povećanih intenziteta i nivoa buke u 

predmetnoj zoni i neposrednom okruženju); 
9. upravljanje vodama (vodosnabdevanje, očuvanje i zaštita reke Lepenice, zaštita podzemnih voda);  
10. infrastrukturno opremanje i komunalno uređivanje prostorno-ekološke celine;  
11. upravljanje otpadom i otpadnim vodama na ekološki prihvatljiv način. 

Odredbe Strateške procene uticaja omogućavaju formiranje ekološke matrice za planiranje novih kapaciteta u prostoru na 
principima održivosti i ekološke prihvatljivosti područja u zahvatu Plana, ali i sa osnovnim smernicama za neposredno okruženje - 
zonu zaleđa. 

8.3. Izbor indikatora 

Da bi indikatori bili pouzdani, primenljivi na svim nivoima planiranja, kao i instrument za poređenje, neophodan je 
usaglašeni sistem praćenja koji podrazumeva: jedinstvene pokazatelje, jedinice merenja, metod merenja, period praćenja, način 
obrade i prikazivanje rezultata. 

Podaci se prikupljaju na raznim nivoima i u raznim institucijama: statističkim zavodima, zavodima za zdravstvenu 
zaštitu, hidrometeorološkim službama, geološkim i geodetskim zavodima, zavodima za zaštitu prirode i spomenika kulture.  

Indikatori mogu da se svrstaju u tri osnovne grupe. To su: 

• aktivnosti i procesi u sredini,  
• stanje životne sredine,  
• sredstva i mere za ostvarivanje politike zaštite životne sredine. 

Aktivnosti i procesi u sredini obuhvataju: sve ljudske aktivnosti koje dovode do promena u sredini (kao što su procesi 
naseljavanja, poljoprivredne delatnosti, šumarstvo, lov i ribolov, industrija, saobraćaj, energetika, vodoprivreda, rekreacija), zatim 
prateće pojave urbanizacije i industrijalizacije (otpad, buka, zračenje), kao i prirodno ugrožavanje sredine (nepogode i katastrofe).  

Stanje životne sredine obuhvata one indikatore koji daju opšte informacije o području (informacije o sredini - teritoriji i 
prostornom uređenju), zatim za prirodne izvore i uslove: zemljište, mineralne sirovine, šume, faunu i floru, vodu i vazduh, prirodne 
vrednosti, gradska i seoska naselja, opšte informacije o njima, o uslovima stanovanja, uslovima rada, urbanom standardu, 
komunalnoj opremljenosti, istorijskim celinama i spomenicima. 

Sredstva i mere za ostvarivanje politike zaštite životne sredine obuhvataju informacione sisteme, zakonodavstvo, 
planiranje, istraživanje, obrazovanje, ekonomske mere, organizovanost i međunarodnu saradnju. 

Prikaz indikatora održivog razvoja (razvoja usklađenog sa zahtevima zaštite životne sredine je limitiran načinom 
prikupljanja i obrade statističkih podataka). Indikatori održivog razvoja moraju biti korišćeni u kontaktima sa međunarodnim 
organizacijama i institucijama. Međutim, oni traže duži period obrade podataka, jer su u većini slučajeva izvedeni pokazatelji u 
Srbiji, za koje je neophodna statistička obrada na osnovu postojeće statističke dokumentacije. Potrebno je raditi na razvoju 
ekoloških (Indicators of Sustainable Development) statističkih pokazatelja u statistici Srbije. 

U nedostatku standardizovanog sistema indikatora životne sredine i nedostatku adekvatne baze podataka o stanju životne 
sredine za potrebe procene uticaja primenjena je metodologija modela „Rapid Urban Environmental Assessment” i „Mev Urban” 
(sa elementima analize, valorizacije i procene). 

Kriterijumi za ocenu mogućih pojedinačnih, sinergičnih, kumulativnih, dugotrajnih, dugoročnih, reverzibilnih, 
kratkotrajnih, ireverzibilnih, složenih sa verovatnoćom ponavljanja uticaja i mogućih posledica po životnu sredinu uspostavljeni su 
na osnovu: 

l Ciljeva razvojne politike lokalne Uprave; 
l Strateških smernica planova na višem hijerarhijskom nivou; 
l Racionalnog i održivog korišćenja raspoloživih prirodnih resursa; 
l Smernica za upravljanje stanjem i kvalitetom životne sredine. 

Kriterijumi za ocenu veličine, obima i značaja uticaja Plana su osnov za valorizaciju indikatora životne sredine i 
predstavljaju ključni faktor upravljanja životnom sredinom u granicama Plana, ali i neposrednog okruženja koje je od značaja za 
Plan. 

Prostorni položaj, prirodne karakteristike i vrednosti, definisani objekti, sadržaji i funkcije u granicama Plana su matrica 
za vrednovanje ekoloških uticaja lokalnog i šireg prostornog značaja. 
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9.0. Procena mogućih uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije „Radna zona 1 - druga faza” 

  

 Procena mogućih uticaja Plana na životnu sredinu obuhvata: 

17. prikaz procenjenih uticaja varijantnih rešenja Plana povoljnih sa stanovišta zaštite životne sredine sa opisom mera za 
sprečavanje i ograničavanje negativnih, odnosno pozitivnih uticaja na životnu sredinu, 

18. poređenje varijantnih rešenja i prikaz razloga za izbor najpovoljnijeg rešenja, 
19. prikaz procenjenih uticaja Plana na životnu sredinu sa opisom mera za sprečavanje i ograničavanje negativnih, odnosno 

uvećanje pozitivnih uticaja na životnu sredinu, 
20. način na koji su pri proceni uticaja uzeti u obzir činioci životne sredine, uključujući podatke o vazduhu, vodi, zemljištu, 

klimi, jonizujućem i nejonizujućem zračenju, buci i vibracijama, biljnom i životinjskom svetu, stanovništvu, zdravlju 
ljudi, gradovima i drugim naseljima, kulturno-istorijskoj baštini, infrastrukturnim, industrijskim i drugim objektima ili 
drugim stvorenim vrednostima, 

21. način na koji su pri proceni uzete u obzir karakteristike uticaja: verovatnoća, intenzitet, složenost/reverzibilnost, 
vremenska dimenzija (lokacija, geografska oblast, broj izloženih stanovnika, kumulativna i sinergetska priroda uticaja). 

 Postojeći i planirani objekti i sadržaji i njihova egzistencija u vremenu i prostoru neminovno dovode do trajnih, 
ireverzibilnih promena na predmetnom prostoru i mogu uticati na kvalitet životne sredine u slučaju neprimene i sprovođenja 
odgovarajućih mera zaštite. To za posledicu može imati uticaj na kvalitet životne sredine, u postojećem stanju, u postupku 
realizacije planiranih sadržaja, u redovnom radu i u slučaju akcidenta. U Izveštaju o Strateškoj proceni uticaja: 

5. analizirani su mogući uticaji strateškog karaktera na stanje i kvalitet životne sredine,  
6. izvršen izbor indikatora i vrednovanje,  
7. propisane su obavezujuće smernice i planske mere zaštite, kako bi se potencijalni negativni efekti Plana doveli na nivo 

prihvatljivosti i ekološke održivosti, 
8. propisane su obavezujuće smernice u postupku implementacije Plana, za izradu obavezne procene uticaja Projekta na 

životnu sredinu, kao dokumentacije hijerarhijski nižeg reda. 

 Ekološki problemi prostora u zahvatu Plana obuhvataju prostorno-ekološke specifične pojave koje mogu nastati zbog: 

• karakteristika predmetne zone i njenog okruženja (blizina koridora autoputa i železničke pruge, reka Lepenica, zone 
stanovanja) 

• postojećih infrastrukturnih i komunalnih kapaciteta, 
• uticaja na činioce životne sredine (vazduh, vodu, zemljište). 

Procena strateških uticaja postojećih i planiranih sadržaja, funkcija, objekata i delatnosti na životnu sredinu vršena je sa 
aspekta mogućih uticaja u okviru prostorno-ekološke celine, kao i uticaja na neposredno okruženje.  

Ekološka procena Plana je važan aspekt u postupku donošenja Odluke za usvajanje planiranih namena, načina korišćenja 
i zaštite resursa životne sredine, a pre svega sa aspekta: 

• racionalnog, ekološki prihvatljivog korišćenja prirodnih resursa,  
• vrednovanja postojećih (stvorenih) vrednosti i resursa,  
• izbora mogućih Projekata - objekata, tehnologija, funkcija i sadržaja, 
• primenjenih mera prevencije na planskom nivou,  
• planiranih mera za sprečavanje i minimiziranje potencijalno štetnih uticaja na nivou predmetnog kompleksa,  
• obaveznih mera za otklanjanje mogućih posledica od realizovanih i planiranih projekata i 
• uspostavljanje mera zaštite i monitoringa životne sredine. 

Za potrebe Strateške procene uticaja korišćeni su podaci nadležnih institucija, Program i Plan detaljne regulacije, kao 
okvir graničnih kapaciteta životne sredine, a postojeće stanje dato je kao procena na osnovu opservacije i evidentiranja na terenu.  

Postupak ocenjivanja kvaliteta životne sredine i očekivanih efekata Plana detaljne regulacije vršen je na osnovu 
vrednovanja mogućih ekoloških uticaja (pozitivnih i negativnih). Veličina uticaja predstavlja prikaz štete ili koristi od procenjenog 
delovanja na životnu sredinu, dok značaj uticaja predstavlja predstavlja razmere fizičkog prostora koji može biti izložen delovanju 
promena u sredini. Uticaji, odnosno posledice, prema karakteristikama ocenjeni su negativnim ili pozitivnim predznakom. 

Uticaji, odnosno posledice, prema veličini promena se ocenjuju brojevima od -3 do +3, gde se znak minus odnosi na 
negativne, a znak plus na pozitivne promene. 

Tabela 9.0.a  Kriterijumi za ocenjivanje veličine uticaja (modifikovana PADC metodologija) 

Veličina uticaja Oznaka Tumačenje 
kritičan - vrlo negativan -3 onemogućavanje funkcije u datom prostoru 

veći -2 u većoj meri narušava stanje životne sredine 
manji -1 u manjoj meri narušava životnu sredinu 
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nema uticaja 0 nema promena u životnoj sredini 
pozitivan +1 manje pozitivne promene i uticaji u životnoj sredini 
povoljan +2 povoljne promene i uticaji na kvalitet životne sredine 

vrlo povoljan +3 promene bitno poboljšavaju kvalitet životne sredine 

Značaj uticaja procenjen je u odnosu na prostorne razmere na kojima se može ostvariti uticaj aktivnosti u prostoru. 
Kriterijumi za ocenjivanje razmera uticaja Plana detaljne regulacije su lokalni i uticaji u okviru šire prostorne celine - prostora 
obuhvaćenog Generalnim planom.   

Tabela 9.0.b  Značaj uticaja 

Značaj uticaja Oznaka Opis 
šire prostorni II mogući uticaji u okviru šire prostorne celine -  

Generalnog plana Lapovo 2010 
lokalni I mogući uticaji u zoni Plana detaljne regulacije 

Na osnovu ukupne analize i sagledavanja karaktera Plana i prostornog položaja i značaja, korišćeni su i kriterijumi 
vezani za karakter uticaja, odnosno posledica. U tom smislu definisani su kratkoročni efekti, dugotrajni, reverzibilni i ireverzibilni 
efekti kao verovatnoća „događanja” i uticaja u prostoru.  

Tabela 9.0.c  Verovatnoća uticaja 

Verovatnoća Rang 
100% posledice izvesne 
>50% posledice verovatne 
<50% posledice manje verovatnoće 
<1% posledice isključene 
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9.1. Prikaz procenjenih uticaja varijantnih rešenja  

Plana sa merama za spreèavanje i ogranièavanje negativnih uticaja i poveæanje pozitivnih efekata  
 

 Strateškom procenom uticaja nisu razmatrane moguće varijante daljeg razvoja,  obzirom na definisani položaj planiranog 
kompleksa, saobraćajni pristup, tehnologiju, koja će se odvijati u granicama Plana.   

 Rešenje dato Planom detaljne regulacije istovremeno predstavlja i najpovoljniju varijantu, obzirom da je pri izradi Plana 
uzet u obzir i ekološki aspekt. 

Posebno su vrednovani očekivani negativni efekti zbog: 

4. neracionalnog korišćenja zemljišta i delimične izgrađenosti prostora, 
5. uticaja na stanje i kvalitet vazduha, 
6. rizika od zagađenja životne sredine usled generisanja otpada i otpadnih voda  u slučaju parcijalnog rešavanja 

upravljanja otpadom i otpadnim vodama; 
7. vizuelne degradacije prostora. 

Pozitivni efekti razmatrani su sa aspekta: 

5. racionalnog korišćenja zemljišta i poštovanja propisanih urbanističkih parametara, 
6. povećanja komunalnih i infrastrukturnih kapaciteta, 
7. smanjenja aerozagađenja i prelaska na ekološki prihvatljivije energente, 
8. ozelenjavanja i pejzažnog uređenja prostora i podizanja pejzažnih karakteristika na viši nivo. 

 

9.2. Poreðenje varijantnih rešenja i prikaz razloga za izbor najpovoljnijeg rešenja sa aspekta zaštite �ivotne sredine 

  

 Poređenje varijantnih rešenja u postupku izrade Izveštaja o strateškoj proceni je izostavljeno. Planom predloženo 
varijantno rešenje sa ekološkog aspekta predstavlja i najpovoljniju varijantu. Realizacija ove varijante podrazumeva sledeće: 

19. racionalnu i plansku izgradnju objekata, 
20. povezivanje sa zonama u okruženju, 
21. povećanje infrastrukturnih kapaciteta i adekvatno komunalno opremanje,  
22. prelazak na ekološki prihvatljiv energent (prirodni gas) - gasifikacija predmetnog područja, 
23. uređenje forlanda reke Lepenice što doprinosi podizanju pejzažnih vrednosti predmetne zone,  
24. formiranje zone zelenila sa prioritetnom funkcijom zaštite, 
25. realizacija objekata sa obaveznom procenom uticaja na životnu sredinu zbog potencijalnih uticaja na medijume životne 

sredine i zdravlje ljudi, 
26. uspostavljanje ekološke kontrole u prostoru i zaštitu životne sredine. 

9.3. Prikaz procenjenih uticaja Plana na �ivotnu sredinu 
sa opisom mera za spreèavanje negativnih uticaja i 
uveæanje pozitivnih uticaja na �ivotnu sredinu 

 

Dosadašnji razvoj, značaj i način korišćenja prostora u zahvatu Plana, u velikoj meri je bio uslovljen namenom 
postojećih objekata u okruženju i stepenom opremljenosti analizirane zone.  

Na osnovu analize prostornog razvoja i zadatih prostorno - planskih, urbanističko-ekoloških smernica i očekivanih 
efekata, definisani su opšti i posebni ciljevi Strateške procene uticaja. 

Plan detaljne regulacije, u kontekstu ciljeva Strateške procene uticaja, ocenjen je prema mogućim uticajima na kvalitet 
životne sredine, saglasno kriterijumima za ocenjivanje veličine, značaja i verovatnoće uticaja (modifikovana PADC metodologija i 
„MevUrban” model).   

Tabela 9.3.a. Rezime glavnih ekološko-prostornih problema  
 i ograničenja područja Plana u postojećem stanju 
 

Glavni ekološko–prostorni problemi u postojećim 
uslovima Uzroci Efekti 

prostorni položaj analizirane celine 
 
 
 

blizina autoputa E-75 (neposredno 
okruženje) i železničke pruge 
blizina forlanda reke Lepenice 
blizina zona stanovanja 

Uticaj zagađujućih materija  
buka i vibracije 
pejzažna degradacija 
zagađenost zemljišta 
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namena prostora 
 
 
 
 
 
 
 
zagađivanje iz postojećih radnih, poslovnih i 
proizvodnih kompleksa 
 
 
 
 
 
 
 
zagađivanje iz zona stanovanja 
 
 
 
 
 
 
zagađivanje iz zona poljoprivrednog zemljišta 

postojeći projekti 
arheološki lokalitet „Šavac” 
 
korišćenje zemljišta (poljoprivredno 
obradivo zemljište) 
postojeći radni i proizvodni kompleksi 
obrada i zaštita poljoprivrednih 
površina 
 
neadekvatna infrastrukturna i 
komunalna opremljenost 
nepostojanje adekvatnih zaštitnih 
pojaseva 
 
 
 
 
nepostojanje sistema daljinskog 
grejanja 
produkcija otpada (komunalnog, 
sekundarnih sirovina) 
 
 
nedostatak poljozaštitnih pojaseva 
nekontrolisana hemizacija 
poljoprivrednih površina 
eolska erozija 

potencijalni uticaji na kulturno nasleđe 
 
 
 
zagađenost zemljišta 
uticaj na bonitet 
zagađivanje površinskih i podzemnih 
voda 
 
 
 
 
zagađivanje voda i zemljišta 
neadekvatno upravljanje otpadom i 
otpadnim vodama 
zagađivanje aeropolutantima 
buka i vibracije 
 
zagađenje vazduha iz tačkastih izvora 
(individualna ložišta i kotlarnice) 
zagađivanje površinskih i podzemnih 
voda 
 
razvejavanje najfinijih čestica 
pedološkog pokrivača i čestica 
preparata za tretiranje poljoprivrednih 
kultura 

 

 

Na osnovu identifikovanih osnovnih problema životne sredine (elementi metodologije ekspertize životne sredine) u zoni 
Plana i neposrednog okruženja od bitnog uticaja, kao uzroka koji mogu dovesti do poremećaja ekološke ravnoteže, izvršena je 
procena stanja životne sredine. 

 

Tabela 9.3.c. Vrednovanje primenjenih indikatora 

 

urbo-ekološki indikatori 
procena mogućih uticaja 
postojeće stanje planirano stanje 

1. zemljište   
 1.1. racionalnost korišćenja +1/II/I +2/I 

1.2. očuvanje poljoprivrednog zemljišta 0/II/I 0/II/I 
1.3. degradacija -1/II/I +1/I/II 
1.4. zagađivanje -1/I/II +1/I/II 

2. vode   
 2.1. kvalitet površinskih voda -1/I/II +1/I/II 

2.2. kvalitet podzemnih voda 0/I +1/I/II 
3. vazduh    
 3.1. zagađivanje u granicama plana -2/I/II 0/I/II 

3.2. zagađivanje iz okruženja -2/I/II +1/II 
3.3. zagađivanje od saobraćaja -3/I/II -1/I/II 
3.4. zagađivanje iz radne zone -2/I/II 0/I/II 

4. buka   
 4.1. saobraćajna buka -2/I/II -1/I/II 
5. namena objekata    
 5.1. kvalitet objekata -1/I/II +3/I/II 
 5.2. urbanistički parametri -1/I +2/I/II 

5.3. potrošnja energije -1/I +2/I 
5.4. komunalna higijena -1/I +2/I/II 



10.12.2010                "Службени гласник Општине Лапово"          Број  5   - страна 63 
 
 

 
 

5.5. infrastrukturna opremljenost -1/II +2/I/II 
5.6. tehničko-tehnološka opremljenost -1/II +2/II 
5.7. pejzažna uređenost 0/II +2/I/II 

6. komunalna infrastruktura   
 6.1. vodosnabdevanje 0/I +1/II 

6.2. kvalitet vode za piće 0/I +1/II 
6.3. kanalizaciona infrastruktura -1/I +1/II 
6.4. upravljanje komunalnim otpadom -1/I +2/I/II 
6.5. upravljanje opasnim otpadom -1/I +2/I/II 
6.6. saobraćaj -1/II +3/I/II 
6.7. zelenilo -2/I +3/I 

 

Mere za sprečavanje i ograničavanje negativnih uticaja i povećanje pozitivnih efekata Plana na životnu sredinu:  

- Poštovanje propisanih urbanističkih pravila, pravila uređenja i pravila građenja. 

- Poštovanje uslova i saglasnosti nadležnih organa, organizacija i preduzeća. 

- Obezbeđivanje centralizovanog i kontrolisanog načina vodosnabdevanja.  

- Obavezna izgradnja kanalizacione mreže za planirane objekte gde se generišu sanitarne otpadne vode. 

- Obavezna realizacija tehnološke kanalizacione mreže za tehnološke otpadne vode i odvođenje na uređaj za 
prečišćavanje. 

- Obavezno je prečišćavanje otpadnih voda pre upuštanja u recipijent. 

- Izbor tipa uređaja (postrojenja) za prečišćavanje otpadnih voda mora biti usaglašen sa postojećim i planiranim 
tehnologijama.  

- Obavezno je odvodnjavanje saobraćajnica, parking-prostora i platoa preko taložnika-separatora ulja i masti, pre 
upuštanja u recipijent. 

- Kvalitet prečišćenih voda pre upuštanja u recipijent mora zadovoljavati propisani kvalitet, prema važećim 
propisima, za predmetni recipijent. 

- Obavezna je kontrola kvaliteta otpadnih voda pre upuštanja u recipijent, saglasno važećim zakonskim propisima. 

- Obavezan uslov je organizovana i kontrolisana evakuacija komunalnog otpada iz planiranih kompleksa na propisan 
način, od strane nadležnog komunalnog preduzeća. 

- Obavezno je upravljanje opasnim otpadom koji nastaje u procesu čišćenja taložnika-separatora i tehnološkim 
procesima. 

- Obavezno ozelenjavanje i parterno uređenje na nivou kompleksa. 

- Obavezna procena uticaja za predmetni kompleks - potencijalni izvor zagađivanja i značajnih uticaja na životnu 
sredinu. 

 

9.4. Vrednovanje činilaca životne sredine 
 

Glavni nedostatak pri ekološkoj proceni mogućih uticaja Plana detaljne regulacije radne zone na životnu sredinu je 
nepostojanje informacione osnove o stanju i kvalitetu životne sredine zbog čega nedostaje prikaz „nultog stanja” kao važnog 
ekološkog repera za poređenje i praćenje stanja životne sredine, pri izradi Izveštaja o proceni uticaja u različitim fazama 
implementacije Plana.       

Prirodne karakteristike područja, stvorene vrednosti i stvoreni uslovi, predstavljaju polaz za procenu ekološkog 
kapaciteta predmetne zone, za realizaciju planiranih Projekata u cilju sprečavanja mogućih ekoloških konflikata u prostoru i 
potencijalnih uticaja na kvalitet životne sredine. 

Podaci o kvalitetu i stepenu zagađenosti vazduha, u postojećem stanju, ne postoje kao relevantni pokazatelji obzirom da 
nisu vršena kontinualna merenja količine i vrste aeropolutanata. Kao izvor zagađivanja vazduha u postojećem stanju identifikovan je 
saobraćaj na autoputu E-75 Beograd - Niš i železničkoj pruzi Beograd - Niš, poljoprivredna proizvodnja, zone stanovanja i poslovni 
i proizvodni kompleksi u neposrednom i širem okruženju. 

Podaci o vodi za piće, površinskim, podzemnim vodama, otpadnim vodama, kao sistematizovana dostupna baza 
podataka ne postoje. Procena stanja je izvršena na osnovu pojedinačnih podataka i evidentiranjem dostupnih edifikatora na terenu.  
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Podaci o zemljištu, kvalitetu, plodnosti i stepenu zagađenosti za analizirano područje ne postoje.  

 Podaci o klimi i meteorološkim pokazateljima iz postojeće prostorno-planske dokumentacije, predstavljaju bitne 
parametre pri vrednovanju prostora za izbor mogućih Projekata i mogućih lokacija, za  vrednovanje stanja životne sredine i za 
predlaganje mera za smanjenje, otklanjanje i sprečavanje potencijalnog aerozagađivanja i rasprostiranja zagađujućih materija. 

 Podaci o zaštićenim prirodnim i kulturnim dobrima, predstavljaju važnu bazu podataka pri vrednovanju prostora, primeni 
i sprovođenju propisanih mera zaštite i ograničenja. Na području Plana je evidentirano arheološko nalazište, što predstavlja 
ograničenje u prostoru i obavezu sprovođenja adekvatnih mera zaštite. 

 Podaci o infrastrukturnim sistemima su polazni podaci kod procene stanja i kvaliteta životne sredine, infrastrukturne 
opremljenosti i komunalne uređenosti, vodosnabdevanja, upravljanja otpadnim vodama i otpadom.  

Podaci o stanovništvu i demografskim karakteristikama su bitni podaci sa aspekta 

• mogućeg ugrožavanja kvaliteta životne sredine lokalnog stanovništva, 
• potencijalnih uticaja na tradicionalni način života, 
• potencijalnih vizuelnih efekata i sagledivosti u prostoru i okruženju,  
• koncentracije stanovništva u neposrednom okruženju,  
• gustine naseljenosti i gustine stanovanja u zonama neposrednog i šireg okruženja. 

 
9.4.1. Kvalitet vazduha i stanje aerozagaðenosti  

na podruèju Plana i neposrednog okru�enja 
 

Pri proceni stanja aerozagađenosti i kvaliteta vazduha na predmetnom području uzeti su obzir položaj područja Plana, 
prirodne karakteristike, stvorene vrednosti i postojeći uslovi na terenu. 

Problem u postupku procene mogućih uticaja strateškog karaktera Plana na životnu sredinu je nedostatak relevantnih i 
celovitih podataka o stanju aerozagađenosti, kao rezultata merenja i praćenja specifičnih i nespecifičnih polutanata atmosfere.  

Za analizirano  područje, kao ni za širu prostornu celinu ne postoje relevantni i celoviti podaci o stanju aerozagađenosti. 
Nepostojanje baze podataka nametnulo je potrebu procene stanja na osnovu: opservacije na terenu, identifikacije potencijalnih 
izvora zagađivanja i edifikatora stanja, prirodnih karakteristika, mikroklimatskih uslova i meteoroloških pokazatelja. 

 Uvidom na terenu konstatovano je da na analiziranom području i neposrednom okruženju kao izvori aerozagađivanja od 
bitnog uticaja na kvalitet vazduha identifikovani saobraćaj na autoputu E-75 Beograd - Niš i drugim saobraćajnicama, železnički 
saobraćaj, poljoprivredne površine u okruženju, zone stanovanja i radni kompleksi.  

Poljoprivredne površine, zone intenzivne obrade i primena agrotehničkih mera (tretiranje u različitim fazama, različitim 
preparatima) predstavljaju potencijalne izvore zagađivanja vazduha. Sa poljoprivrednih površina se emituju taložne materije i 
suspendovane čestice poreklom od fertilizata, sredstava za zaštitu bilja, kao i najfinije čestice pedološkog pokrivača.   

 Saobraćaj predstavlja izvor specifičnih polutanata, odnosno produkata potpunog i nepotpunog sagorevanja goriva, od 
kojih su najznačajniji NOx, CxHy, HCHO, CO, SO2, Pb. Obim emisije i imisione vrednosti, pre svega zavise od saobraćajne 
opterećenosti i frekvence saobraćaja, vrste saobraćaja, karakteristika saobraćajnica, ali i posebno abiotičnih faktora sredine - 
orografskih i mikroklimatskih.  

 Prostorno-položajnom analizom može se zaključiti da se analizirano područje (granice Plana) nalazi u široj zoni direktnih 
i intenzivnih uticaja saobraćajnica obzirom na visok intenzitet saobraćaja na autoputu, ali i na intenzitet železničkog saobraćaja. 

Individualna ložišta i kotlarnice iz zone stanovanja predstavljaju stacionarni izvor aerozagađivanja. One predstavljaju 
izvor nespecifičnih polutanata - SO2, čađi i sedimentnih materija.   

Odvijanje različitih tehnologija u postojećim radnim, proizvodnim i poslovnim kompleksima raspoređenih u 
neposrednom okruženju planiranog kompleksa i duž koridora autoputa, u većoj ili manjoj meri utiču na stanje vazduha u 
analiziranom području. 

Uticaji na kvalitet vazduha u okviru analiziranih celina i iz neposrednog okruženja su od značaja, sa aspekta 
koncentracija zagađujućih materija, permanentnosti pojava, dužine trajanja, intenziteta sa verovatnoćom pojave vezanih dana u 
izrazito nepovoljnim meteorološkim uslovima ili u slučaju akcidenta. 

Planom predviđena namena prostora, realizacija kompleksa i uspostavljanje planirane tehnologije može uticati na 
kvalitet vazduha ako se ne poštuju i primenjuju mere zaštite i monitoringa kvaliteta vazduha.  

Predložena namena prostora, uz poštovanje mera zaštite vazduha od zagađivanja, predstavlja dobro ponuđeno rešenje za 
očuvanje kvaliteta vazduha i jedan od uslova pri vrednovanju prostora u postupku valorizacije predmetne zone. 

Obavezne smernice i mere zaštite, kontrole i monitoringa vazduha: 

• Zaštitu vazduha od zagađivanja na području Plana detaljne regulacije sprovoditi kao integralni deo monitoringa kvaliteta 
vazduha područja opštine Lapovo. 
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• Za planirane objekte u okviru ekološke celine „Forma Ideale” obavezan je postupak procene uticaja u cilju minimiziranja 
mogućih uticaja na stanje i kvalitet vazduha. 

• Postavljanje efikasnih ventilacionih sistema i filterskih uređaja u cilju prečišćavanja vazduha i smanjenja štetnih uticaja 
na vazduh kao medijum životne sredine. 

• Obavezne mere biološke zaštite (ozelenjavanje, pejzažno uređenje) pri formiranju zona i pojaseva sa prioritetnom 
funkcijom zaštite.  

• Planirati podizanje kontinualnog ivičnog linearnog zelenila sastavljenog od obostranih drvoreda duž saobraćajnica u 
okviru kompleksa. 

• Planirati zelenilo sa prioritetnom funkcijom zaštite od aerozagađenja, buke i vizuelne degradacije duž istočne granice 
kompleksa koju tangira autoput E-75 i duža zapadne strane kuda prolazi koridor železničke pruge Beograd - Niš. 

• Podsticanje izbora ekološki prihvatljivih energenata (korišćenje obnovljivih izvora) i gasifikacija područja Plana i šire 
prostorne celine - Generalnog plana Lapova. 

• Uključivanje u jedinstven koncept lokalnog i regionalnog monitoringa za praćenje stanja zagađenosti vazduha.  

 
9.4.2. Stanje, znaèaj i kvalitet voda na podruèju Plana  

i prostorno-ekoloških celina od bitnog  
znaèaja i uticaja na analizirano podruèje 

 

Na osnovu analize prirodnih karakteristika, može se zaključiti da planirana namena prostora neće negativno uticati na 
hidrografske i hidrološke karakteristike prostora u granicama Plana detaljne regulacije. Procenjuje se da poštovanje postavljene 
urbane matrice obezbeđuje preventivnu zaštitu od ugrožavanja i zagađivanja vodnog potencijala reke Lepenice i podzemnih voda. 
Pri implementaciji i realizaciji Plana obaveza je poštovanje uslova propisanih od strane nadležne institucije - JVP „Srbijavode” 
Beograd, VPC „Morava” Niš, kako ne bi došlo do ugrožavanja i narušavanja stanja propisanog kvaliteta voda.  

 Na stanje i kvalitet voda u obuhvatu Plana i široj prostornoj celini mogu uticati sledeći faktori:  

saobraćaj na saobraćajnicama u okruženju i saobraćaj u okviru postojećih i planiranih kompleksa koji predstavlja emiter 
specifičnih i nespecifičnih polutanata,  

otpadne vode iz postojećih kompleksa (sanitarno-fekalne, potencijalno zauljene, tehnološke), 
otpadne vode iz planiranog kompleksa (sanitarno-fekalne, potencijalno zauljene) 
korišćenje hemijskih preparata u poljoprivredi, 
održavanje saobraćajnica u zimskim mesecima (sezonsko zagađenje usled upotrebe soli za održavanje puteva), 
akcidentne situacije (procurivanje goriva, ulja i maziva).  

Analiza mogućih uticaja i procena očekivanih efekata su korišćeni za utvrđivanje smernice pri izboru najprihvatljivijeg 
rešenja za: 

• planiranu infrastrukturnu mrežu za namenu prostora u Planu detaljne regulacije; 
• održiv i ekološki prihvatljiv razmeštaj objekata i sadržaja. 

 Predložena namena prostora, uz poštovanje mera zaštite voda, predstavlja dobro ponuđeno rešenje za očuvanje kvaliteta 
voda i jedan od uslova pri vrednovanju prostora u postupku implementacije Plana. 

 Obavezne mere zaštite, kontrole i monitoringa na području Plana: 

1. Pri realizaciji planiranih namena, obavezne su mere sprečavanja i zabrane upuštanja i prosipanja otpadnih voda na 
području Plana u cilju zaštite reke Lepenice i podzemnih voda. 

2. Obavezno je adekvatno uređenje forlanda reke Lepenice i formiranje zelenila sa priroritetnom funkcijom zaštite. 

3. Realizacija kanalizacione mreže u cilju prikupljanja sanitarno-fekalnih i atmosferskih voda sa područja Plana. 

4. Do realizacije kanalizacione mreže u predmetnoj zoni sanitarno-fekalne vode se moraju upuštati u vodonepropusne 
septičke jame odgovarajućeg kapaciteta.  

5. Evakuacija sadržaja vodonepropusnih septičkih jama će se vršiti preko nadležnog komunalnog preduzeća prema 
Ugovoru o pružanju usluga i prema utvrđenoj dinamici. 

6. Izvršiti identifikaciju svih otpadnih voda koje mogu nastati u okviru planiranog kompleksa: sanitarno-fekalnih, 
atmosferskih, potencijalno zauljenih sa manipulativnih površina, tehnoloških, po količini i kvalitetu i rešiti njihovo 
odvođenje tako da nema uticaja na površinske i podzemne vode. 

7. U slučaju nastanka tehnoloških otpadnih voda, obavezan je njihov predtretman do zahtevanog nivoa kvaliteta pre 
upuštanja u recipijent. 
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8. Obavezan je prethodni tretman potencijalno zauljenih atmosferskih voda sa svih manipulativnih i ostalih površina preko 
separatora-taložnika masti i ulja, do zahtevanog nivoa pre upuštanja u recipijent. 

9. Kvalitet prečišćenih otpadnih voda mora zadovoljavati uslove propisane Zakonom o vodama („Sl. glasnik RS” br. 46/91, 
53/93, 48/94 i 54/96), Uredbom o kategorizaciji vodotokova („Sl. gl. SRS” br. 5/68), Pravilnikom o opasnim materijama 
u vodama („Sl. glasnik SRS” br. 31/82).   

10. Kvalitet vode za piće i sanitarne potrebe mora zadovoljavati Zakonom propisane uslove što nameće obavezu uvodjenja 
stalne kontrole - monitoringa kvaliteta vode. 

9.4.3. Status i kvalitet zemljišta, mere zaštite i unapreðenja 
 

 Obzirom da na području Plana nisu vršena ispitivanja kvaliteta zemljišta, ne postoje relevantni podaci o stanju zemljišta i 
stepenu zagađenja. Najveći deo područja Plana u postojećem stanju je neizgrađeno poljoprivredno zemljište.  

Realizacija Plana će neminovno dovesti do gubitka poljoprivrednog zemljišta kao neobnovljivog resursa iz primarne 
poljoprivredne proizvodnje i njegovog prevođenja u građevinsko. Na taj način će doći do trajne, dugoročne i ireverzibilne promene 
namene i korišćenja zemljišta. Obzirom na činjenicu da se zbog blizine autoputa i železničke pruge ne može proizvoditi biološki 
vredna hrana, kao i da je Generalnim planom ova zona predviđena za razvoj industrije, opravdana je prenamena zemljišta u 
građevinsko, uz strogu kontrolu i racionalno korišćenje. 

 Izvori zagađivanja zemljišta na predmetnom području su: 

• otpadne vode u okviru postojećih kompleksa,  
• otpadne vode koje će nastajati u planiranom kompleksu, 
• održavanje kompleksa i autoputa u zimskim mesecima usled upotrebe soli,  
• taloženje čestica,  
• akcidentna procurivanja nafte i naftnih derivata,  
• generisanje otpada i njegovo nekontrolisano odlaganje,  
• kao i odvijanje poljoprivredne proizvodnje na obradivim površinama u širem okruženju.  

Osnovne postavke Plana su racionalno korišćenje zemljišta kao prirodnog neobnovljivog (teško obnovljivog) resursa. 
Zaštita zemljišta kao neobnovljivog (teško obnovljivog) prirodnog resursa sprovodiće se merama ograničenja, zabrane i zaštite od 
nenamenskog korišćenja, zagađivanja i degradacije. 

Obavezna mera zaštite u sprovođenju Plana je izrada ekološko-biološke osnove - podloge za uređivanje prostora, 
obavezan izbor vrsta za ozelenjavanje i pejzažno uređenje planiranog kompleksa i predmetne zone. 

Obavezne mere zaštite zemljišta u sprovođenju Plana: 

1. Izgradnja je dozvoljena isključivo prema propisanim pravilima građenja i uređenja, saglasno odredbama Plana detaljne 
regulacije. 

2. Nije dozvoljeno deponovanje i odlaganje bilo kakvog otpada i otpadnog materijala van utvrđenih pravila i propisanih 
uslova. 

3. Mere zabrane prosipanja i izlivanja svih vrsta otpadnih voda na zemljište. 

4. Kontrolisana upotreba soli, rizle i dr. u zimskim mesecima u cilju sprečavanja potencijalno negativnih uticaja na 
zemljište. 

5. Praćenje i merenje nivoa zagađenja zemljišta teškim metalima.   

 
9.4.4. Klimatske i mikroklimatske karakteristike,  

meteorološki pokazatelji i status �ivotne sredine 
 

Klimatsko-meteorološki pokazatelji, sa aspekta procene mogućih uticaja na životnu sredinu su bitni pri utvrđivanju 
koncepta Plana, postavljanju planskih rešenja i namene prostora.   

Prirodne karakteristike celine i šireg okruženja, morfološke, orografske, hidrografske, vegetacijske, ruža vetrova, kao i 
stvorene vrednosti, uslovi nastali u prethodnom periodu, predstavljaju matricu za analizu potencijalnog nastajanja i prostornog 
rasprostiranja zagađujućih materija.  

Osnovni klimatski i meteorološki pokazatelji predstavljaju podlogu za utvrđivanje ekoloških smernica za planiranje 
prostora Plana, u cilju očuvanja ekološkog kapaciteta zone i sprečavanja potencijalnih uticaja na okruženje: 

• prostorno zauzimanje, izgrađenost, obezbeđivanje dobre aeracije, 
• izbor ekološki prihvatljivih energenata za zagrevanje objekata, 
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• orijentacija kompleksa u odnosu na dominantne pravce vetra u cilju sprečavanja potencijalno štetnih uticaja, 
• ozelenjavanje i povezivanje lokacijsko i zonsko, sa ciljem sprečavanja potencijalno štetnih uticaja, dobrog provetravanja 

i stvaranje povoljnih klimatskih uslova. 

Realizacija planiranih sadržaja, prema planu namene površina i propisanim merama zaštite, omogućiće korišćenje 
povoljnih mikroklimatskih odlika područja i neće usloviti klimatske promene i promene mikroklime.  

 
9.4.5. Jonizujuće i nejonizujuć zračenje,  

uticaj Plana i efekti na životnu sredinu 
 

Ne postoji monitoring stanja jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja te nema relevantnih podataka o stanju u prostoru sa 
navedenog aspekta. Planirana namena prostora ne predstavlja opasnost po životnu sredinu i uticaj na nivo postojećeg zračenja 
(jonizujućeg i nejonizujućeg), te se ovde neće razmatrati njihov uticaj. 

 
9.4.6. Uticaj Plana na �ivotnu sredinu  

sa aspekta pojave buke i vibracija 
 

Predmetno područje je sa izraženim uticajem buke i vibracija usled odvijanja saobraćaja na autoputu E-75 Beograd - Niš 
i na železničkoj pruzi Beograd - Niš, kao i usled odvijanja različitih delatnosti u okruženju. 

U predmetnoj zoni nisu vršena merenja intenziteta buke. 

Planskim rešenjem izvršen je zoning funkcija, sadržaja i objekata u cilju sprečavanja pojave buke u predmetnoj zoni.  

Mere zaštite od pojave prekomerne buke i vibracija: 

1. Formiranje pejzažno oblikovanog i uređenog, linearnog, zaštitnog zelenila. 

2. Izbor zelenila mora biti prilagođen zonskim i lokacijskim uslovima, u skladu sa pejzažnim i ekološko-biološkim 
zahtevima. 

3. Obavezno je ozelenjavanje parking-prostora i formiranje zaštitnog zelenila prema zoni stanovanja. 

4. Obavezna je procena uticaja na životnu sredinu za predmetni kompleks koji predstavlja potencijalni izvor buke i primena 
mera prevencije, sprečavanja i otklanjanja mogućih izvora buke. 

 
9.4.7. Moguæi uticaji na biljni i �ivotinjski svet, ekosisteme, staništa, biodiverzitet, zaštiæene prirodne retkosti i 
kulturna dobra 

 

Područje Plana ne predstavlja područje značajnih vegetacionih karakteristika. Autohtonost je realizacijom predmetne 
zone u potpunosti izmenjena. Na području Plana i širem okruženju je zastupljeno poljoprivredno zemljište sa tipičnim 
agroekosistemima. 

U okviru parcela individualnog stanovanja postoje uređene zelene površine. 

Na području Plana prema Uslovima Zavoda za zaštitu prirode Srbije nema zaštićenih prirodnih doabar, retkih ili 
ugroženih vrsta, njihovih staništa ili biocenoza.  

Planom predviđeno ozelenjavanje i pejzažno uređenje kompleksa, kao i formiranje zelenog pojasa sa prioritetnom 
funkcijom zaštite predstavljaju dobro ponuđeno rešenje i uticaće na smanjenje potencijalno negativnih uticaja na medijume životne 
sredine i pejzažne karakteristike prostorne celine.  

Obzirom da na području Plana prema podacima Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kragujevca postoji arheološki 
lokalitet „Šavac”, uređenje kompleksa i izgradnja objekata se mora vršiti u potpunosti u skladu sa uslovima nadležne institucije. 

Obavezne mere prevencije, sprečavanja i minimiziranja potencijalno štetnih uticaja na biljni i životinjski svet i kulturna 
dobra: 

• Obavezno pejzažno uređenje predmetnog kompleksa. 

• Formiranje pojasa sa prioritetnom funkcijom zaštite prema koridoru autoputa E-75, železničke pruge Beograd-Niš i 
prema forlandu reke Lepenice. 

• Ukoliko se u toku zemljanih radova naiđe na prirodno dobro koje je geološko-paleontološkog ili mineraloško-
petrografskog porekla, a za koje se pretpostavlja da ima svojstvo spomenika prirode, izvođač mora o tome da obavesti 
Zavod i preuzme sve mere kako se prirodno dobro ne bi oštetilo do dolaska ovlašćenog lica.  
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• Obaveza u pogledu daljeg istraživanja arheološkog lokaliteta „Šavac” i u zavisnosti od rezultata istraživanja primena 
principa savremene konzervatorske prakse. 

• Pre izvođenja svih zemljanih radova na predmetnoj lokaciji neophodno je da nadležni Zavod za zaštitu spomenika 
kulture obavi sistematska istraživanja na osnovu kojih bi bili utvrđeni uslovi za dalje radove. 

• Ukoliko se na osnovu rezultata arheoloških istraživanja utvrdi da otkriveni ostaci predstavljaju kulturno dobro mora se 
izvršiti zaštita i prezentacija otkrivenih ostataka u okviru kompleksa u skladu sa principima savremene konzervatorke 
prakse. 

 

9.4.8. Uticaj na stanovništvo i demografske  
karakteristike analiziranog podruèja 

 

 Broj stanovnika u Lapovu ima tendenciju blagog rasta kroz dugi niz godina, sve do poslednjeg popisa kada je prvi put 
zabeležen pad broja stanovnika (1991. u odnosu na 1981. godinu). U 2010. godini, na području Lapova očekuje se ukupno 13000 
stanovnika, odnosno 3800 domaćinstava. 

 Severno i zapadno od područja Plana detaljne regulacije nalaze se zone stanovanja, predstavljene uglavnom objektima 
individualnog stanovanja.  

Broj korisnika prostora u postojećem stanju zavisi od broja zaposlenih u realizovanim radnim i poslovnim kompleksima, 
od broja korisnika usluga, kao i od broja učesnika u saobraćaju na autoputu i železničkoj pruzi. Realizacijom Plana povećaće se broj 
korisnika prostora obzirom na povećanje broja zaposlenih u predmetnom kompleksu i povećanje broja korisnika usluga.  

 Realizacijom planiranih namena, prostor u granicama Plana će se urediti, adekvatno infrastrukturno i komunalno 
opremiti i neće biti negativnih uticaja na demografske karakteristike, neće dovesti do raseljavanja, migracija, promene 
tradicionalnog načina života stanovništva iz neposrednog i šireg okruženja uz striktnu primenu mera zaštite. 

 

9.4.9. Stanje infrastrukturne, komunalne opremljenosti 
i stvorenih vrednosti i uticaj Planskih rešenja   

 

Vodosnabdevanje - Potrebno je izgraditi novi dovod Ø100mm od magistralnog potisnog cevovoda do predmetnog 
kompleksa. 

Kanalizaciona mreža - U predmetnom području nije realizovana ni fekalna ni atmosferska kanalizacija. Duž 
saobraćajnice, paralelne autoputu treba izgraditi glavni kolektor fekalne kanalizacije, do priključka na postojeću mrežu, koja je 
koncipirana tako da se otpadne vode odvode do planirane crpne stanice u istočnom delu naselja Lapovo i odatle do lokacije 
postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Kao prelazno rešenje, do izgradnje mreže gradske fekalne kanalizacije, otpadne vode iz 
planiranih objekata biće usmerene na septičke jame, izgrađene po propisima. 

Atmosferske vode sa saobraćajnica i drugih uređenih površina treba prihvatiti uličnim slivnicima sa taložnicima, a 
ukoliko su površine zauljene tre ih prethodno tretirati na separatoru ulja i masti. U predmetnom području treba izgraditi mrežu 
atmosferske kanalizacije do izliva u recipijent - regulisano korito reke Lepenice. 

Elektroenergetika - U cilju obezbeđenja potrebne električne energije i snage za plansko područje treba izgraditi novu 
trafostanicu TS 10/0,4kV 3 x 1000kVA.  

Telekomunikacije - planirano je priključenje na postojeći međumesni optički kabl - deonica Beograd - Batočina. 

Gasifikacija - od lokacije GMRS/MRS „Lapovo” koja je locirana severno od predmetnog područja treba položiti mrežu 
distributivnog gasovoda za radni pritisak od 4 bara za potrebe potrošača u predmetnoj zoni. 

Upravljanje otpadom je zasnovano na izboru koncepta evakuacije otpada, saglasno smernicama i preporukama 
Nacionalne strategije upravljanja otpadom, u cilju sprečavanja degradacije prirodnih i pejzažnih vrednosti, biodiverziteta, zdravlja 
korisnika prostora, nepovoljnih uticaja na mikroklimatske i ekološke uslove područja Plana i neposrednog okruženja.   

 Standard za sakupljanje otpada, karakteristika komunalnog otpada  je sud - kontejner, zapremine 1100l, gabarita 
1,37x1,45x1,45m. Aproksimativno, jedan kontejner se postavlja na 800m2 korisne površine (1000m2 bruto površine za stacionarnu 
namenu). 

 Područje Plana mora biti opremljeno dovoljnim brojem kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada. Pražnjenje 
kontejnera i evakuacija otpada će biti poverena nadležnom komunalnom preduzeću, prema utvrđenoj dinamici. 

Otpad sa karakteristikama sekundarnih sirovina se mora se sakupljati i može se ustupati zainteresovanim licima i 
preduzećima na dalju preradu uz obaveznu evidenciju prema odredbama Pravilnika o uslovima i načinu razvrstavanja, pakovanja i 
čuvanja sekundarnih sirovina („Sl. glasnik RS” br. 55/01).    
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Sa otpadom koji ima karakteristike opasnog otpada (koji će nastajati prilikom čišćenja taložnika i separatora masti i ulja 
za potencijalno zauljene vode) mora se postupati u skladu sa odredbama Pravilnika o postupanju sa otpacima koji imaju svojstvo 
opasnih materija („Sl. glasnik RS” br. 12/95). Evakuaciju ove vrste otpada može da vrši isključivo organizacija koja poseduje 
sertifikat za obavljanje te vrste delatnosti uz obaveznu evidenciju o količini i vrsti otpada. 

 Osnovna koncepcija, principi, uslovi i Plan upravljanja otpadom obuhvata mere za:  

9. realizaciju koncepta regionalizacije, uključivanje na regionalnu deponiju, prema nacionalnom Planu upravljanja otpadom, 
10. sva rešenja do realizacije osnovnog koncepta su prelazna i moraju biti u funkciji konačnog rešenja, 
11. prevencija i smanjenje stvaranja i nastajanja otpada na izvoru, 
12. rešavanje problema otpada na izvoru nastajanja, 
13. postepeno - fazno uvođenje šema razdvojenog sakupljanja i sortiranja otpada, 
14. poboljšanje organizacije, optimizacija učestalosti sakupljanja i transporta,  
15. etapno uvođenje modernih sudova za odvojeno sakupljanje otpada i savremene specijalizovane opreme za transport, 
16. pouzdano, bezbedno, ekološki održivo i prihvatljivo konačno odlaganje otpada iz područja Plana i šire prostorne celine. 
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10.0. Procena uticaja planiranih  

aktivnosti na životnu sredinu 
 

10.1. Postupanje u slučaju pojave  
neočekivanih negativnih uticaja 

 

Neočekivane pojave mogu se razmatrati sa aspekata mogućih negativnih uticaja: 

u slučaju nedonošenja Plana, 
u slučaju usvajanja Plana i nepoštovanja odredbi istog, 
pri implementaciji Plana u fazi realizacije Projekta, 
u redovnom radu predmetnog Projekta, 
u slučaju akcidenta u granicama Plana. 

Neočekivani negativni uticaji u slučaju nedonošenja (neusvajanja Plana) predstavljaju potencijalnu opasnost 
neplanskog i nekontrolisanog korišćenja prostora:  

• gradnja bez odobrenja,  
• nekontrolisana prenamena zemljišta,  
• neadekvatno tretiranje otpadnih materija: otpada, otpadnih voda i gasova, 
• neadekvatno infrastrukturno i komunalno opremanje (nedovoljni kapaciteti, nerazvijene mreže, izostanak obaveznih 

uređaja za tretman otpadnih voda). 

Iz navedenih razloga, a u cilju kontrolisanog korišćenja prostora, potrebno je doneti i implementirati Plan detaljne 
regulacije „Radna zona 1 - druga faza” u Lapovu. 

Neočekivani negativni uticaji u slučaju usvajanja Plana i nepoštovanja odredbi istog su razlog za sankcionisanje u 
skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS” br. 47/03 i 34/06). 

Neočekivani negativni uticaji pri implementaciji Plana u fazi realizacije kompleksa, odnosno izvođenje radova bez 
uslova i saglasnosti nadležnih organa i institucija. U tom slučaju potrebno je primeniti mere otklanjanja i minimiziranja potencijalno 
nastale štete po životnu sredinu, izvršiti sanaciju prostora i primeniti mere zaštite životne sredine. 

Neočekivani negativni uticaji u redovnom radu se moraju sprečiti tehničkim merama zaštite, merama sprečavanja i 
otklanjanja nastalih uzroka, sanacije posledica i uspostavljanjem monitoringa životne sredine - praćenja stanja i kvaliteta činilaca 
životne sredine. 

Neočekivani negativni uticaji su i uticaji u slučaju akcidenta. Obaveza Nosioca Projekta je procena uticaja na životnu 
sredinu, procena rizika i propisivanje konkretnog postupanja za slučaj akcidenta. 
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10.2. Verovatnoća, intenzitet, složenost, reverzibilnost, vremenska i prostorna dimenzija, broj izloženih stanovnika, 
kumulativna i sinergetska priroda uticaja Plana detaljne regulacije  

 

Mnogi ekološki problemi češće nastaju zbog akumulacije relativno malih i često indirektnih uticaja nego nekoliko većih i 
očiglednih uticaja. Teško je da se procene ovi efekti na nivou procene uticaja. Ovi uticaji se najbolje identifikuju na višem nivou - 
nivou strateške procene uticaja. 

Strateškom procenom treba da se razmotri uticaj Plana na pojavu kumulativnih, sekundarnih (indirektnih) i sinergističkih 
efekata. 

Karakter, intenzitet, složenost, reverzibilnost, verovatnoća, trajanje, učestalost, ponavljanje na lokalnom i širem 
prostornom značaju, kumulativna i sinergijska priroda uticaja, mogu se razmatrati kao uticaji Plana na okruženje i uticaji iz 
neposrednog i šireg okruženja.  

Područje Plana predstavlja prostornu celinu sa planiranim objektima i sadržajima i infrastrukturom, čija realizacija 
neminovno dovodi do trajnih promena u prostoru. 

Realizacija Plana detaljne regulacije uz poštovanje propisanih mera zaštite neće usloviti pojavu kumulativnih i 
sinergetskih efekata sa realizovanim projektima, objektima i sadržajima iz neposrednog i šireg okruženja. 

Planirani koeficijenti izgrađenosti i zauzetosti i realizacija Projekta predstavlja dobro ponuđeno rešenje sa aspekta 
ekološke prihvatljivosti, racionalnosti i održivosti. 

Realizacija rešenja ponuđenog Planom (najbolje ponuđena varijanta) omogućava i pozitivne efekte sa aspekta bolje 
komunalne i infrastrukturne opremljenosti, zapošljavanja  stanovništva i poboljšanja ekonomskog statusa. 

Uz primenu mera zaštite životne sredine prostor na području Plana je moguće urediti, izgraditi objekte i sadržaje, 
infrastrukturno ekipirati i koristiti uz striktno poštovanje principa ekološke prihvatljivosti i održivosti.  

 
10.3. Procena rizika u sluèaju nastanka udesa 
 

 Pri proceni uticaja na životnu sredinu u slučaju udesa, potrebno je izvršiti identifikaciju i mogućnost nastanka udesnih 
situacija. Pri razmatranju mogućih udesnih situacija sa aspekta životne sredine, prvenstveno se razmatraju moguće opasnosti od 
nastanka hemijskog udesa. 

Pravilnikom o metodologiji za procenu opasnosti od hemijskog udesa i zagađivanja 

životne sredine, merama pripreme i merama za otklanjanje posledica („Sl. glasnik RS” br. 

60/94), propisane su osnovne postavke koje se odnose na potrebu procene opasnosti od 

udesa opasnim materijama u proizvodnji, upotrebi, prevozu, prometu, skladištenju i 

odlaganju. Pod opasnim materijama u smislu navedenog Pravilnika podrazumevaju se 

materije koje imaju vrlo toksična, oksidirajuća, eksplozivna, zapaljiva, samozapaljiva i druga 

svojstva opasna po život i zdravlje ljudi i životnu sredinu. 

Prema napred navedenom Pravilniku procena opasnosti od hemijskog udesa i 

opasnosti od zagađivanja životne sredine, vrši se kada su opasne materije koje mogu izazvati 

zagađivanje, prisutne u količinama jednakim ili većim od propisanih. Procena se takođe vrši i 

u slučajevima kada su količine opasnih materija manje od propisanih, ukoliko se na osnovu 

analiza konkretnih lokacijskih karakteristika dođe do zaključka da je ta procena potrebna 

obzirom na značaj u pogledu zaštite ljudi, materijalnih dobara i životne sredine.  
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 Planirana namena prostora, objekti, sadržaji i tehnologija ne mogu proizvesti situacije u predmetnoj zoni koje imaju 
karakter udesa, i koje mogu prouzrokovati udesno zagađenje životne sredine i ugroziti živote i zdravlje ljudi. 

 

11.0. Ekološka valorizacija prostora za  
održivi razvoj - funkcionalni eko-zoning 
 

 Prostorno-položajne karakteristike područja Plana i uslovljenost smernicama Prostornog plana Republike Srbije i 
Generalnog plana Lapova, valorizacija i zoniranje sa aspekta povoljnosti potencijala i ograničenja, daju matricu za planiranje daljeg 
održivog razvoja u obuhvatu Plana detaljne regulacije.  

 Koncept zaštite i unapređenja životne sredine za područje Plana zasnovan je na optimalnom korišćenju prirodnih resursa, 
ekološki prihvatljivom upravljanju prirodnim vrednostima, prevenciji i kontroli potencijalnih oblika i izvora zagađivanja. 

  Održivo i ekološki prihvatljivo upravljanje prirodnim vrednostima i zaštita životne sredine ostvarivaće se:  

 donošenjem i sprovođenjem odluka kojima će biti obezbeđena uravnoteženost ekonomskog i privrednog razvoja i zaštite 
životne sredine prostorne celine implementacijom mera zaštite životne sredine, 

 planiranjem i održivim korišćenjem prirodnih resursa i činilaca životne sredine, 
 uspostavljanjem monitoringa, kontrole kvaliteta i stalnim unapređivanjem stanja životne sredine, 
 razvrstavanjem, smanjenjem, ponovnim korišćenjem i reciklažom otpada,  
 ustanovljavanjem i uspostavljanjem indikatora i informacionog sistema o stanju životne sredine.  
 

 Mere prevencije, sprečavanja degradacije i otklanjanje uzroka potencijalno štetnih uticaja na izvoru nastanka, 
maksimalno su poštovane i primenjene u procesu planiranja daljeg razvoja prostora u granicama Plana detaljne regulacije kroz 
planiranu namenu površina. Mere zaštite i monitoringa životne sredine planirane su funkcionalnim eko-zoningom i merama za 
zaštitu i uređenje prostora, za implementaciju Plana.  

 Ekološka valorizacija prostorne celine - područja u zahvatu Plana, data je na osnovu relevantnih podataka o prostoru, 
evidentiranih izvora zagađivanja, potencijalno ugroženih i povredivih objekata, medijuma životne sredine, lokacija i zona 
(ekološko-prostorne osnove) i procenjenog kapaciteta životne sredine.  

 Valorizacijom prostora i funkcionalnim zoniranjem, područje Plana detaljne regulacije je predstavljeno kao ekološka 
celina „Forma Ideale”. 

 Uslovi, mere i smernice za realizaciju ove celine: 

l adekvatno infrastrukturno i komunalno opremanje, 
l striktno poštovanje urbanističkih parametara - pravila uređenja i građenja, kao i uslova nadležnih organa, organizacija i 

preduzeća, 
l adekvatno upravljanje svim generisanim vrstama otpada i otpadnih voda, 
l zaštita toka i forlanda reke Lepenice od degradacije i zagađivanja, 
l zabrana upuštanja otpadnih voda neodgovarajućeg kvaliteta prema Uredbi o kategorizaciji vodotokova („Sl. glasnik 

SRS” br. 5/68), 
l korišćenje ekološki prihvatljivih energenata, 
l obavezan postupak procene uticaja za planirani kompleks „Forma Ideale” i pojedinačne Projekte u okviru kompleksa, 
l uspostavljanje monitoringa životne sredine, 
l pejzažno uređenje i formiranje zelenila sa prioritetnom funkcijom zaštite. 

 
12.0. Predlog mera za sprečavanje i ograničavanje negativnih uticaja i uvećanje pozitivnih uticaja na životnu sredinu 

 

Načela i kriterijumi za održivo uređenje i korišćenje postora u zahvatu Plana - ekološkoj celini „Forma Ideale” i 
integracija u širu prostornu celinu u skladu sa obavezujućim smernicama iz Planova hijerarhijski višeg reda su osnova za planiranje 
sa merama prevencije, sprečavanja, otklanjanja i minimiziranja potencijalno štetnih uticaja na životnu sredinu planskih postavki i 
rešenja, sa uvećanjem pozitivnih efekata i merama zaštite i monitoringa životne sredine. 

Mere za sprečavanje i ograničavanje negativnih uticaja i povećanje pozitivnih efekata Plana na životnu sredinu: 

• Poštovanje propisanih urbanističkih parametara, pravila uređenja i pravila građenja, uslova i saglasnosti nadležnih 
organa, organizacija i preduzeća. 

• Adekvatna komunalna i infrastrukturna opremljenost prostora u skladu sa namenom zemljišta. 

• Obavezan je izbor ekološki najprihvatljivijih energenata u cilju smanjenja zagađenja vazduha. 
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• Postavljanje efikasnih ventilacionih sistema i filterskih uređaja u cilju prečišćavanja vazduha i smanjenja štetnih uticaja 
na vazduh kao medijum životne sredine. 

• Obezbeđivanje centralizovanog i kontrolisanog načina vodosnabdevanja.  

• Izgradnja kanalizacione mreže za planirane objekte gde se generišu sanitarne otpadne vode, (povezivanje internih 
kanalizacionih mreža) i priključivanje na kolektor i sistem za tretman otpadnih voda.   

• Izbor mreže saobraćajnica, parkinga i platoa prema rangu i zahtevanim kolovoznim zastorom. 

• Odvodnjavanje saobraćajnica, parking-prostora i platoa preko taložnika-separatora ulja i masti, pre upuštanja u 
recipijent. 

• Usvajanje Plana upravljanja otpadom, u skladu sa strategijom regionalizacije.  

• Obavezan uslov je sakupljanje, privremeno odlaganje i organizovano i kontrolisano odvoženje komunalnog otpada iz 
prostorno-ekološke celine  na propisan način, od strane nadležnog komunalnog preduzeća. 

• Obavezno je upravljanje otpadom sa svojstvima opasnih materija koji nastaje u procesu čišćenja taložnika-separatora, 
otpadom iz tehnoloških postupaka i otpadom koji nastaje u slučaju akcidentnog prosipanja naftnih derivata, u skladu sa 
Pravilnikom o načinu postupanja sa otpacima koji imaju svojstvo opasnih materija („Sl. glasnik RS” br. 12/95). 

• Upravljanje otpadom sa karakteristikama sekundarnih sirovina mora biti prema odredbama Pravilnika o uslovima i 
načinu razvrstavanja, pakovanja i čuvanja sekundarnih sirovina („Sl. glasnik RS” br. 55/01). 

• Obavezno ozelenjavanje parking prostora autohtonim vrstama visokog zelenila. 

 

 

• Obavezno ozelenjavanje i parterno uređenje na nivou kompleksa. 

19. Formiranje pojasa sa prioritetnom funkcijom zaštite prema koridoru autoputa E-75, železničke pruge Beograd-Niš i 
prema forlandu reke Lepenice. 

• Obavezna procena uticaja za predmetni kompleks i planirane Projekte - potencijalne izvore zagađivanja i značajnih 
uticaja na životnu sredinu. 

• Obavezno uspostavljanje monitorske mreže - praćenje stanja i kvaliteta životne sredine na području Plana, ali i u široj 
prostornoj celini. 
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13.0. Smernice za niže hijerarhijske nivoe u postupku procene uticaja Plana na životnu sredinu 

 

Izveštaj o strateškoj proceni sadrži smernice za planove ili programe na nižim hijerarhijskim nivoima, koje obuhvataju 
definisanje potrebe za izradom strateških procena i procena uticaja Projekata na životnu sredinu, određuju aspekte životne sredine i 
druga pitanja od značaja za procenu uticaja na životnu sredinu planova i programa nižeg hijerarhijskog nivoa. 

Procena mogućih uticaja planiranih namena sa ekološkog aspekta predstavlja osnov za vrednovanje prostora i predlog 
mera zaštite životne sredine, a u cilju daljeg održivog razvoja. 

Ekološke smernice date su na osnovu ciljeva Plana, planiranih namena i raspoloživih podataka o prostoru i životnoj 
sredini: 

1. Realizaciju planiranog kompleksa sprovesti izradom, usvajanjem i implementacijom Plana detaljne regulacije.   

2. Obavezno je poštovanje uslova nadležnih organa, organizacija i preduzeća u cilju ostvarivanja ekološke zaštite 
prostora.  

3. Obavezne su mere upravljanja i sprečavanja štetnih uticaja pri uređivanju prostora, realizaciji, redovnom radu i 
u slučaju akcidenta.   

4. Uspostavljanje monitoringa kvaliteta vazduha (emisija i imisija), vode (površinske, podzemne, otpadne), 
zemljišta, buke, upravljanja otpadom (reciklabilni, opasan, komunalni), kao bitnih parametara od značaja za 
zaštitu životne sredine.  

5. Obavezan je postupak procene uticaja pri realizaciji predmetnog kompleksa. 

6. Uspostavljanje monitoringa životne sredine, za zakonom predviđene parametre, prema Proceni uticaja na životnu 
sredinu.  
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14.0. Program praćenja stanja životne sredine i monitoring u postupku implementacije Plana detaljne regulacije 
„Radna zona 1- druga faza” 

 

 Planirane aktivnosti (izgradnja objekata, infrastrukturno i komunalno opremanje kompleksa) će se realizovati fazno i u 
dužem vremenskom periodu. Iz tog razloga, neophodno je uspostavljanje monitoringa - praćenja stanja životne sredine odmah po 
početku implementacije i realizacije Planom predviđenih namena. 

 Kako bi se smernice i mere zaštite životne sredine mogle uspešno kontrolisati i pratiti pri implementaciji Plana jedan od 
prioritetnih zadataka je uspostavljanje monitoringa u predmetnoj zoni i praćenje kvaliteta životne sredine. 

Prema Zakonu o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, „Sl. glasnik RS” br. 135/04, 
program praćenja stanja životne sredine u toku sprovođenja Plana sadrži: 

• opis ciljeva Plana i Programa, 
• indikatore za praćenje stanja životne sredine, 
• prava i obaveze nadležnih organa, 
• postupanje u slučaju pojave neočekivanih negativnih uticaja. 

U prethodnim poglavljima Strateške procene uticaja dat je opis ciljeva Plana sa aspekta zaštite 
životne sredine, kao i postupanje u slučaju pojave neočekivanih negativnih uticaja. 

 Na području opštine Lapovo - šire prostorne celine predmetnog Plana nije uspostavljena 
monitorska mreža i praćenje kvaliteta vazduha, voda, zemljišta, nivoa buke. Prioritet treba da bude 
formiranje monitorske mreže, obezbeđivanje pravovremenog reagovanja i upozorenja na moguće 
negativne posledice i akcidentne situacije,  uvid u stanje prirodnih vrednosti - činilaca životne sredine i  
vrste mogućih zagađenja.  

Obaveze Nosioca Plana su da: 

• Sprovodi mere prevencije, po zahtevu i mere sanacije, sprečavanja, otklanjanja i 
minimiziranja potencijalno negativnih efekata na životnu sredinu u cilju ekološke održivosti 
i prihvatljivosti. 

• Sprovede i kontroliše primenu mera zaštite životne sredine u svim fazama realizacije 
Plana. 

• Uspostavi monitoring u granicama Plana i nastavi praćenje stanja životne sredine u 
neposrednom okruženju, odnosno na čitavom području opštine Lapovo. 
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14.1. Indikatori za praćenje stanja životne sredine 
 

Indikatori (pokazatelji, indeksi) predstavljaju jedan od instrumenata za sistematsko identifikovanje, ocenjivanje i 
praćenje stanja, razvoja i uslova sredine i sagledavanje posledica. Izbor indikatora u procesu procene stanja se bazira na podacima 
dobijenim identifikacijom i karakterizacijom izvora zagađenja i analizom stečenih i stvorenih uslova životne sredine.  

 Indikatori su sredstvo za izražavanje (praćenje) izvesne promenljive vrednosti u prošlosti i sadašnjosti i neophodni su 
kao ulazni podaci za svako planiranje (društveno-ekonomsko i prostorno-urbanističko). Planiranje u oblasti životne sredine je 
osnovni instrument društva kojim se usklađuje društveni razvoj, brojni interesi nosilaca razvoja i uslovi i vrednosti sredine. Zato je 
neophodno da se oni obezbede utvrđivanjem pravog stanja i promenama u faktoru vremena. 

 Monitoring stanja životne sredine vrši se: 

1. sistematskim merenjem, 
2. ispitivanjem i 
3. ocenjivanjem indikatora stanja i 
4. zagađenosti žvotne sredine. 

 Monitoring životne sredine obuhvata: 

1. praćenje prirodnih faktora, 
2. promene stanja i 
3. karakteristike životne sredine. 

 Na osnovu prostornog obuhvata Plana i mogućih zagađenja, monitoring se, pre svega, odnosi na sledeće pokazatelje: 

• merenje emisije i imisije u cilju praćenja kvaliteta i stepena zagađenosti vazduha, uticaja na zdravlje korisnika prostora, 
životnu sredinu, 

• ispitivanje kvaliteta zemljišta, 
• ispitivanje kvaliteta vode reke Lepenice, 
• merenje nivoa buke u predmetnom kompleksu, 
• uspostavljanje kontrole generisanja i količine komunalnog, opasnog i otpada sa karakteristikama sekundarnih sirovina, 
• uspostavljanje kontrole generisanja, količine i kvaliteta otpadnih voda, 
• stalnu ekološku, urbanističku, građevinsku kontrolu planiranja i realizacije sadržaja. 

Zakonski okviri 

 Sistem praćenja stanja životne sredine (vazduh, voda, zemljište, otpadne materije, opasne i štetne materije, buka) 
uspostavljen je pravnim okvirom: 

• Zakonom o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS” br. 135/04); 
22. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine („Sl.glasnik RS” br. 36/09); 
• Zakonom o vodama („Sl. glasnik RS” br. 46/91, 53/93, 48/94 i 54/96); 
23. Zakon o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS” br. 36/09); 
• Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta, 

evidenciji podataka („Sl. glasnik RS” br. 54/92, 30/99 i 19/2006); 
 

• Pravilnikom o graničnim vrednostima emisije, načinu i rokovima merenja i evidencije podataka („Sl. glasnik RS” 
br. 30/97); 

• Pravilnikom o načinu postupanja sa otpacima koji imaju svojstvo opasnih materija („Sl. glasnik RS” br. 12/95); 
• Pravilnikom o načinu i minimalnom broju ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ( „Sl. glasnik SRS” br 47/83); 
• Pravilnikom o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i vodi za navodnjavanje i metodama za 

njihovo ispitivanje („Sl. glasnik RS” br. 23/94); 
• Pravilnikom o dozvoljenom nivou buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS” br. 34/92). 

Monitoring sistem za kontrolu kvaliteta životne sredine uspostavlja se prema važećoj proceduri propisanoj Zakonom i 
podzakonskim aktima.  

Globalno posmatrano, na osnovu elemenata ekspertske procene i sektorskog vrednovanja, uslov za realizaciju planiranih 
sadržaja Plana detaljne regulacije je poštovanje principa održivog razvoja, primenjenih mera zaštite u Planu, propisanih mera za 
sprečavanje, otklanjanje i minimiziranje potencijalno štetnih uticaja, mera zaštite i monitoringa životne sredine, a prema 
smernicama Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije. 

 
 
14.2. Prava i obaveze nadležnih organa 
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U skladu sa Zakonom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS” br. 
135/04): 

• Odluku o izradi strateške procene, odnosno odluku o nepristupanju izradi strateške procene, 
donosi organ nadležan za pripremu plana i programa po prethodno pribavljenom mišljenju 
organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine i drugih zainteresovanih organa i 
organizacija; 

• Organ nadležan za pripremu plana i programa odlučuje o izboru nosioca izrade Izveštaja o 
strateškoj proceni; 

• Organ nadležan za pripremu plana i programa obezbeđuje učešće zainteresovanih organa i 
organizacija i javnosti u postupku pribavljanja saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni 
uticaja; 

• Organ nadležan za pripremu plana i programa izrađuje izveštaj o učešću zainteresovanih 
organa i organizacija i javnosti koji sadrži sva zatražena mišljenja, kao i mišljenja izjavljenih u 
toku javnog uvida i javne rasprave o planu ili programu, odnosno o izveštaju o strateškoj 
proceni; 

• Organ nadležan za pripremu plana i programa dostavlja organu nadležnom za poslove zaštite 
životne sredine saglasnost na izveštaj o strateškoj proceni sa izveštajem o učešću 
zainteresovanih organa i organizacija i javnosti; 

• Organ nadležan za poslove zaštite životne sredine vrši ocenu Izveštaja o strateškoj proceni na 
osnovu kriterijuma sadržanih u Prilogu II Zakona o strateškoj proceni uticaja; 

• Organ nadležan za pripremu plana ili programa ne može uputiti plan ili program u dalju 
proceduru usvajanja bez saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni od organa nadležnog za 
poslove zaštite životne sredine; 

• Prema Zakonu o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS” br. 135/04), lokalna Uprava u okviru 
svoje nadležnosti, obezbeđuje kontinuiranu kontrolu i praćenje stanja životne sredine u skladu 
sa svim posebnim Zakonima. 

 Nadležni organ za sprovođenje, implementaciju i realizaciju Plana detaljne regulacije je u 
obavezi da poštuje smernice Strateške procene uticaja: 

‒ za realizaciju Plana obavezno je prethodno infrastrukturno opremanje zone, 
‒ obavezan je postupak procene uticaja na životnu sredinu, 
‒ u postupku vrednovanja i procene uticaja, u slučaju pojave neočekivanih negativnih 

uticaja, nadležni organ za zaštitu životne sredine donosi Odluku o saglasnosti ili 
nesaglasnosti za realizaciju Projekta.  

 
Program zaštite životne sredine - Program monitoringa Plana detaljne regulacije, može biti 

lokalno organizovan, ali mora biti integralni deo Programa monitoringa koji donosi lokalna Uprava. 

Ciljevi Programa praćenja stanja životne sredine: 

• Obezbeđivanje monitoringa životne sredine: 

• praćenje kvaliteta vazduha, 

• praćenje kvaliteta vode, 

• kontrola kvaliteta i količina otpada i otpadnih voda, 

• kontrola kvaliteta zemljišta, 

• kontrola nivoa buke, 

• Definisanje sadržaja i načina vršenja monitoringa životne sredine. 

• Određivanje ovlašćenih organizacija (institucija) za monitoring životne sredine. 

• Definisanje monitoringa zagađivača (specifičnih i nespecifičnih). 

• Uspostavljanje informacionog sistema i definisanje načina prezentacije podataka za vođenje jedinstvenog - integralnog 
katastra zagađivača na području Plana, a i na području opštine Lapovo.  

• Uvođenje obaveze izveštavanja o stanju životne sredine prema propisanom sadržaju Izveštaja o stanju životne sredine. 
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Organ nadležan za zaštitu životne sredine, u cilju integralne kontrole životne sredine, 
donosi Odluku o integralnoj kontroli i upravljanju kvalitetom životne sredine na lokalnom nivou, za 
područje Plana.  

 

5.0. Prikaz načina odlučivanja za izbor  
predloženog urbanističkog Plana  
 

 
Na osnovu pribavljenih uslova nadležnih organa, organizacija i preduzeća, analize postojećeg stanja, ocene stanja i 

procene razvojnih mogućnosti, kao i na osnovu preliminarnog koncepta plana, određena je vrsta urbanističkog plana koji treba 
uraditi za ovu zonu.  

U skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS” br. 47/03 i 34/06) i Pravilnikom o sadržini, načinu izrade, 
načinu vršenja stručne kontrole urbanističkog plana, kao i uslovima i načinu stavljanja Plana na javni uvid („Sl. glasnik RS” br. 
12/04) predložen je Program za Plan i izvršen izbor vrste plana.  

Prema Programu za izradu urbanističkog plana, doneta je Odluka o izradi Plana detaljne regulacije. 

 Donošenjem Odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije od strane nadležnog organa lokalne uprave, po 
prethodno pribavljenom mišljenju Komisije za planove, stekao se pravni osnov za izradu urbanističkog plana. Način izbora vrste 
potrebnog Plana, nivo obrade za razvoj predmetne celine predstavlja najbolje ponuđeno rešenje, sa ekološkog aspekta, pri čemu je 
utvrđeno javno građevinsko zemljište i ostalo građevinsko zemljište. 

 Obzirom na karakter i nivo obrade područja u Programu za Plan, prirodnih karakteristika i stvorenih vrednosti, prednosti 
i ograničavajućih faktora, donosi se Odluka o izradi Strateške procene uticaja Plana na životnu sredinu, kao sveobuhvatnog 
vrednovanja postojećeg i planiranog stanja, sa svih aspekata u životnoj sredini.  

Strateška procena uticaja Plana u ovoj fazi predstavlja i Izveštaj o Strateškoj proceni uticaja o stanju životne sredine i 
mogućim uticajima Plana na životnu sredinu. 

 
 
 
16.0. Teškoće pri izradi Strateške procene  

uticaja Plana detaljne regulacije  
  
 

Za potrebe procene uticaja i izrade Izveštaja o Strateškoj proceni, nisu vršena posebna merenja, analize i istraživanja 
stanja faktora životne sredine, kvaliteta medijuma životne sredine, stepena očuvanosti ili zagađenosti. 

Za ocenu stanja životne sredine izvršena je procena, na osnovu uvida na terenu, postojeće prostorno-planske i 
urbanističke dokumentacije, prirodnih karakteristika prostorne celine, podataka dobijenih ispitivanjem kvaliteta i stanja činilaca 
životne sredine u prethodnom periodu od strane ovlašćene organizacije, kao i podataka studijske, projektne i druge dostupne 
dokumentacije.   

Uočena teškoća za procenu stanja životne sredine i tok procene uticaja je nedostatak standardizovanog sistema indikatora 
životne sredine, adekvatne i relevantne informacione osnove. U nedostatku standardizovanog sistema indikatora životne sredine za 
potrebe procene uticaja primenjena je metodologija modela „Rapid Urban Environmental Assessment” i „Mev Urban” (sa 
elementima analize, valorizacije i procene). 
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17.0. Zaključci o Strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije „Radna zona 1 - druga faza” 
u Lapovu 

 

Strateška procena uticaja Plana na životnu sredinu je važan proces i  dokument iz sledećih razloga: 

• prostor vrednuje za dalji urbani, ekološko-ekonomski prihvatljiv razvoj, sprečava konflikte i greške u prostoru, 
nepotrebne troškove i predstavlja preventivni instrument u fazi izrade planskog dokumenta; 

• daje uslove za ekološko-ekonomski opravdano, odgovorno, prihvatljivo, razvojno, održivo upravljanje prostorom; 
• obrađivačima Plana daje potrebne podatke, informacije o stanju i mogućnostima u prostoru, ograničenjima, mogućim 

konfliktima i druge važne podatke (saglasno vrsti Plana i osetljivosti prostora); 
• daje matricu sa smernicama, preporukama i uslovima za hijerarhijske nivoe; 
• nudi izbor i mogućnost integralne procene uticaja za planska rešenja i implementaciju uz potrebne procene uticaja; 
• daje prikaz procene stanja prema postavkama urbanog razvoja i daje mehanizme kontrole kroz uslove, mere i smernice i 

pravila uređenja i građenja, omogućava da se dugoročnim upravljanjem urbanim razvojem mogu uzeti u obzir 
implikacije planskih rešenja na okruženje. 

Ekološka procena Plana je izuzetno važna za donošenje planskih odluka na svim nivoima, a naročito za odlučivanje o 
zaštiti medijuma životne sredine, prirodnih i stvorenih vrednosti, jer nameće definisane sadržaje, procedure, uslove i mere za zaštitu 
životne sredine u svim fazama planiranja. Strateška procena Plana integriše socijalno-ekonomske i bio-fizičke segmente životne 
sredine, povezuje, analizira i procenjuje aktivnosti različitih interesnih sfera i usmerava Plan ka rešenjima koja su, pre svega, od 
interesa po životnu sredinu.  

Analiza strateških uticaja umanjuje troškove na nivou projektne analize i samim tim potvrđuje i svoje osnovno 
opredeljenje, jer preventivno deluje u smislu ekološke štete. Na strateškom nivou, na nivou Plana treba predvideti ekološke uticaje, 
uključiti javnost u proces odlučivanja i prilikom donošenja odluka uzeti u obzir dobijene rezultate.  

 Realizacija Plana detaljne regulacije „Radna zona 1 - druga faza” u Lapovu ne implikuje bitne nepovoljne, ekološki 
neprihvatljive efekte po životnu sredinu koji se ne mogu kontrolisati.  

 Smernice i mere ekološke - strateške procene uticaja potrebno je integrisati u odredbe Plana detaljne regulacije, 
na nivou planiranja (obzirom na proceduru sprovedenu za Plan, prema odredbama Zakona o planiranju i izgradnji), zbog 
zaštite životne sredine i optimizacije upravljanja prostorom i resursima.   

 Najbolje ponuđena varijanta je upravo varijanta data Planom detaljne regulacije, što će omogućiti adekvatno 
infrastrukturno i komunalno ekipiranje, racionalno korišćenje zemljišta, uspostavljanje potrebnog nivoa monitoringa, uz 
maksimalno očuvanje integriteta prostora i razvoj na principima ekološke održivosti i prihvatljivosti. 
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Prilozi: 
 

• Odluka o pristupanju izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije „Radna zona 1 - druga 
faza” u Lapovu br. 020-175/08-I-04 od 24.12.2008. godine; 

• Odluka o izradi Plana detaljne regulacije „Radna zona 1 - druga faza” u Lapovu, br. 020-174/08-I-04 od 24.12.2008. 
godine; 

• Mišljenje u postupku izdavanja vodoprivrednih uslova, JVP „Srbijavode” Beograd, VPC „Morava” Niš, 04 br. 5749/3 
od 04.12.2008. godine; 

• Uslovi zaštite prirode i životne sredine, Zavod za zaštitu prirode Srbije, br. 03-2950/2 od 13.11.2008. godine; 
• Uslovi, Zavod za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu, br. 951/1 od 27.11.2008. godine; 
• Seizmički uslovi, Republički seizmološki zavod, br. 021-1087-1/08 od 10.12.2008. godine; 
• Obaveštenje, Ministarstvo odbrane, Uprava za infrastrukturu, int. br. 4785-3 od 11.11.2008. godine; 
• Obaveštenje, Odeljenje za zaštitu i spasavanje u Kragujevcu, Sektor za zaštitu i spasavanje, Ministarstvo unutrašnjih 

poslova, 06/12 br. 217-1/08-3059 od 06.11.2008. godine; 
• Obaveštenje, JKSP „Morava” Lapovo, br. 2777 od 20.11.2008. godine; 
• Dopuna podataka, JKSP „Morava” Lapovo, br. 100 od 15.01.2008. godine; 
• Elektroenergetska saglasnost na lokaciju, ED „Elektrošumadija” Kragujevac, br. 1-3-14550 od 04.12.2008. godine; 
• Uslovi za priključenje, ED „Elektrošumadija” Kragujevac, br. 5-1-16350 od 54.12.2008. godine; 
• Saglasnost, „Telekom Srbija”, br. 603 od 04.12.2008. godine; 
• Uslovi, Telekom Srbija, Direkcija za tehniku, br. 07-45552/2008 od 18.11.2008. godine; 
• Obaveštenje, JP „Putevi Srbije”, br. 953-10320/08-1 od 27.11.2008. godine; 
• Uslovi, JP „Srbijagas”, br. 18163 od 09.12.2008. godine; 
• Uslovi, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, br. 214-07-1181/2008-0002 od 19.01.2008. godine; 
• Odgovor u vezi zahteva za izdavanje uslova, JP „Železnice Srbije”, br. 102-08-4221 od 04.12.2008. godine; 
• Uslovi, JP „Železnice Srbije”, Sektor za strategiju i razvoj, br. 102-09-720/1 od 25.05.2009. godine; 
• Ekološka valorizacija prostora za dalji održivi razvoj - funkcionalni eko-zoning, R=1:2500 
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