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79.       

На основу члана 54. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ 
бр.47/03 и 34/06), Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Радна зона 1 у 
Лапову“ („Сл.гласник општине Лапово“ бр.5/07) и члана 28. став 1. тачка 4. статута 
општине Лапово („Сл.гласник општине Лапово“ бр.4/02,5/03 и 1/06), Скупштина 
општине Лапово, је на седници одржаној  01. 07.2008.г.   донела   

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
„ РАДНА ЗОНА  1  У ЛАПОВУ“ 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ  ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА 

  Правни основ је Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“  бр. 47/ 03)  са 
Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (Сл. гл. бр. 34/06), као и 
Правилник о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле урбанистичког 
плана, као и условима и начину стављања плана на јавни увид (Сл. гласник РС“  бр. 12/04).  
 Плански основ за израду Програма и Плана  је важећи Генерални план „Лапово 
2010“.                                         
 
     2.  ИЗВОД ИЗ ПРОГРАМА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА  
 

2.1. Анализа и оцена стања 
 Подручје плана обухвата простор површине око 90.70 ха, лоциран je у јужном 
потезу  захвата  ГП  „Лапово 2010“.  
  У зони се  поред дела формираног постојећег стамбеног насеља налазе парцеле у 
приватном поседу које су у функцији обрадивог земљишта до привођењa истог планираној 
намени. 

У непосредном окружењу '' Г.И.К. 1. мај '' Лапово се налази и гасна 
мернорегулациона станица као и мања постојећа  складишна зона. 

Развој захвата планске разраде планира се на земљишту које је нивелационо  
уравнотежено и лоцирано уз важне комуникационе правце постојеће железничке пруге са 
запада и ауто пута коридора  Е75 са истока.  

Функционисање захвата у великој мери ће зависити од саобраћајног система и 
система техничке инфраструктуре, са прикључцима који омогућавају реализацију 
програма рада и пословања  Радне Зоне 1. 

 
     2.2.   Процена развојних могућности 
      Карактер захвата према условима просторне диспозиције,  омогућава пуно 
ефективно коришћење за планирану намену у  складу са планираном наменом према ГП 
„ЛАПОВО 2010“. Укупан ефективни простор према Програму обухвата 80 % захвата, 
односно око 70.00 хектара, док остатак простора захвата плана одлази на јавни интерес, 
саобраћајнице и зелени заштитни појас зеленила према ауто путу. Основи уређивања на 
нивоу општине Лапово подразумевају пре свега изградњу приступних саобраћајница и 
прикључење инфраструктуре. Основи грађења подразумевају обезбеђење простора, 
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регулације и парцела које подржавају изградњу одговарајућих објеката за индустријске 
капацитете према посебним Програмима заинтересованих инвеститора .  
 
2.3.    Концепт плана/извод из Програма за план 
           Намена површина / Циљеви уређења и изградње 
 Регулациону матрицу формира основни саобраћајни и просторни систем зоне у 
оквиру захвата и целина урбанистичког плана.  Функционални систем је ефективни  
наменски простор, организован кроз подцелине и блокове  радне зоне, становања и 
рекреативног зеленила / спортско рекреационог центра. 
 Зоне у захвату плана се организују делом као  стамбено а претежно као  пословне / 
радне зоне са отвореном програмском основом и земљиштем претежно у приватном 
власништву и коришћењу. Парцелација у захвату предвиђа редефинисање  постојећих 
парцела према одређивању најмање и оптималне јединице простора за радне и стамбене 
зоне, који ће омогућити флексибилност локације обједињавањем растера у складу са 
потребама потенцијалних инвеститора.  Током разраде Програма а у складу са темом-
радна зона, посебну пажњу посветити процесу еколошке валоризације и заштите овог 
простора према важећој законској регулативи. Овај процес обухвата спровођење 
процедуре доношења Одлуке о изради стратешке процене утицаја плана детаљне 
регулације на животну средину, којом се верификује општи режим коришћења и заштите 
простора, као и потреба израде посебних процена утицаја на животну средину појединих 
пројеката и програма у оквиру  Радне зоне 1.  

Циљеви плана детаљне регулације заснивају се на следећем планском основу: 
 

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

 
2. Постизање отвореног  система реализације, са откупом земљишта у приватном 
власништву  ради формирања радних зона са блоковским  системом основне 
парцелације који  обезбеђује лакше увођење програма уређења земљишта и 
изградње. 

  
           3. Обезбедити реализацију инфраструктуре неопходне за функционисање 

комплекса на релацији Република-општина. Општина  доноси план детаљне 
регулације, иницира и спроводи реализацију  јавног дела у оквиру општинског 
интереса на подручју плана. 

 
     3.  ПОДРУЧЈЕ И ГРАНИЦА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 Граница захвата плана почиње на северу од тромеђе кп. бр. 6619/2 КО Лапово, 
Улице Ррадничке и Улице Његошеве и у смеру казаљке на сату иде на исток катастарском 
међном линијом која раздваја индивидуалне грађевинске парцеле Његошеве улице, све до 
пресека са експропријационом линијом аутопута Београд-Ниш (коридора  X ). Од тачке 
пресека, граница скреће десно и наставља експропријационом линијом на југ све до 
пресека са правцем јужне међне линије кп. бр. 12850 где скреће десно, иде поменутом 
катастарском међом све до границе комплекса ГИК-а ,,1.мај” одакле поново скреће десно и 
иде границом комплекса све до регулационе линије локалног пута који пролази поред 
поменутог предузећа и омогућава приступ пољопривредном земљишту које се налази са 
друге стране аутопута. Одавде граница скреће лево, иде оградом ГИК-а ,,1.мај” која прати 
поменути пут, све до раскрснице са локалним путем који је на катастарском плану означен 
као кп. бр. 6963/2,  где скреће десно и наставља катастарском међном линијом између 
поменуте катастарске парцеле и катастарских парцела које се налазе са леве стране пута  
(посматрајући у правцу југ-север), све до катастарске међне линије (границе 
експропријације) која раздваја локални пут и железничку пругу Београд-Ниш. Гранична 
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линија одавде наставља на север и иде линијом раздвајања пружног и појаса постојећег 
локалног пута све до пресека правца катастарске међе између кп. бр. 13329/1 и 13330/5 и 
осовине пружног колосека (најближи локалном путу).  
Осовином поменутог пружног колосека гранична линија иде све до надвожњака који се 
налази у  улици Лава Толстоја, где скреће десно и наставља даље десном ивицом коловоза 
све до правца северне међне линије теретног терминала (паркинга), одавде скреће десно, 
иде овом међном линијом на југо- исток, наставља међним линијама намењеним за 
индивидуалну стамбену изградњу све до Улице Радничке, пресеца ову улицу и долази у 
тромеђу која је дефинисана улицом и катастарским парцелама 11620/5 и 11621/3. Од ове 
тромеђе граница скреће десно, иде на југ пролазећи кроз катастарске међне линије које 
представљају регулацију Радничке улице све до двомеђе кп бр. 10840/2 и 11509/1 где 
поново скреће десно и долази у тромеђу кп. бр. 10840/2, 11624/7 и 11622/2. Граница одавде 
скреће лево и иде на север катастарским међама које дефинишу крајеве грађевинских 
плацева који припадају Радничкој улици и долази у тромеђу кп. бр. 11620/5, 11621/1 и 
11621/3, у овој тромеђи скреће десно, иде катастарском међом између кп. бр. 11621/1 и 
11620/5 све до пресека са правцем постојеће међне линије, где скреће лево и пресеца кп. 
бр. 11620/5, 11620/4,11620/1,11619/1 и 11619/3 све до продужетка правца катастарске међе 
између кп. бр. 11619/3 и 6627/2, одавде скреће лево,  долази у двомеђу ових парцела, 
скреће десно, иде на север пролазећи кроз катастарске међне линије индивидуалних 
грађевинских парцела које припадају Радничкој улици и долази у тромеђу кп бр. 6628/1, 
1666/16 и 6627/3.  Из ове тромеђе граница иде лево,  долази у тромеђу кп бр. 1666/16, 
1666/13 и 6627/3, скреће десно (на север) и иде границом катастарских парцела све до 
тромеђе кп. бр. 6621/32, 6621/31 и 6621/29, скреће лево, иде северном катастарском 
међном линијом кп. бр. 6621/29 све до њеног краја, односно Радничке улице, где скреће 
лево и наставља на југ пролазећи кроз катастарске међе које раздвајају ову улицу од 
грађевинских плацева све до тромеђе кп. бр. 6621/5, 6621/25 и Радничке улице, пресеца 
улицу под правим углом, долази до постојеће граничне линије између улице и 
грађевинских плацева, скреће десно (на север) и долази у двомеђу кп. бр. 6621/20 и 6620/4. 
Од ове двомеђе граница се даље простире источним катастарским међним линијама 
катастарских парцела кп. бр. 6620/4, 6620/1 и 6619/1  и долази у почетну тачку описа 
границе захвата ПДР-а.  

Површина захвата износи   90.70,40 ха и комплетан се налази у КО Лапово. 
Графички прилог бр. 4 - Катастарско топографски план са границом захвата, Р=1:1000 
 
4.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
4.1.  Подела на јавно и остало грађевинско земљиште,                
             односно остало земљиште у подручју плана     
 
 Подручје плана детаљне регулације се у целини развија у оквиру грађевинског 
реона Генералног плана  „ЛАПОВО 2010“.  

У овом захвату   јавно грађевинско земљиште обухвата систем саобраћајне  
инфраструктуре и специфично зеленило, као и парцеле јавне намене  према плану детаљне 
регулације (Градски парк), док се све основне програмске намене формирају на осталом 
грађевинском земљишту.  
 Јавно грађевинско земљиште обухвата парцеле и делове парцела у оквиру 
катастарских општина  према табелама у прилогу : 
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ПОПИС ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА - К.О. ЛАПОВО 

КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА 
Намена 

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

КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА 
Намена 

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

 
 
 
 

КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА 
Намена 

Број Подброј П (m2) 
11509 1 183 саобраћајница-нова 1 
11509 1 73 саобраћајница-нова 6 
11509 1 171 саобраћајница-нова 7 
11509 1 343 парковске површине 
11509 1 218 зеленило-З2 
11570 3 910 саобраћајница-нова 2 
11570 4 180 саобраћајница-нова 2 
11570 5 413 саобраћајница-нова 2 
11570 8 204 саобраћајница-нова 2 
11570 9 2 саобраћајница-нова 2 
11574 1 271 саобраћајница-нова 2 
11577 1 66 саобраћајница-нова 1 
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11577 2 689 саобраћајница-нова 1 
11577 2 695 зеленило-З2 
11577 4 322 саобраћајница-нова 1 
11577 4 124 зеленило-З2 
11577 5 426 саобраћајница-нова 1 
11577 5 536 зеленило-З2 
11578 3 13 саобраћајница-нова 1 
11578 3 355 зеленило-З2 
11578 4 66 саобраћајница-нова 1 
11578 4 86 зеленило-З2 
11613 2 87 саобраћајница-нова 2 
11613 3 646 саобраћајница-нова 1 
11613 3 156 зеленило-З2 
11618 0 41 саобраћајница-нова 2 
11619 1 119 саобраћајница-нова 1 
11619 1 138 зеленило-З2 
11619 3 206 саобраћајница-нова 1 
11619 3 269 зеленило-З2 
11620 1 90 саобраћајница-нова 1 
11620 1 127 зеленило-З2 
11620 4 116 саобраћајница-нова 1 
11620 4 141 зеленило-З2 
11620 5 34 саобраћајница-нова 1 
11620 5 14 зеленило-З2 
11621 1 209 саобраћајница-нова 1 
11621 1 248 зеленило-З2 
11621 2 240 саобраћајница-нова 1 
11621 2 253 зеленило-З2 
11622 1 748 саобраћајница-нова 1 
11622 1 961 зеленило-З2 
11622 2 277 саобраћајница-нова 1 
11622 2 375 зеленило-З2 
11624 4 92 саобраћајница-нова 1 
11624 4 37 саобраћајница-нова 7 
11624 4 332 парковске површине 
11624 4 99 зеленило-З2 
11624 5 97 саобраћајница-нова 1 
11624 5 171 саобраћајница-нова 7 
11624 5 177 зеленило-З2 
11624 6 86 саобраћајница-нова 1 
11624 6 88 саобраћајница-нова 7 
11624 6 154 зеленило-З2 
11624 7 80 саобраћајница-нова 1 
11624 7 4 саобраћајница-нова 7 
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КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА 
Намена 

Број Подброј П (m2) 
11624 7 133 зеленило-З2 
11625 0 251 саобраћајница-нова 1 
11625 0 27 саобраћајница-нова 6 
11625 0 694 парковске површине 
11625 0 365 зеленило-З2 
11626 0 376 саобраћајница-нова 1 
11626 0 294 саобраћајница-нова 6 
11626 0 19 парковске површине 
11626 0 472 зеленило-З2 
11627 3 31 саобраћајница-нова 1 
11627 3 39 зеленило-З2 
11629 1 334 саобраћајница-нова 1 
11629 1 430 зеленило-З2 
11631 2 15 саобраћајница-нова 1 
11631 2 172 зеленило-З2 
12634 1 53 саобраћајница-нова 1 
12634 1 1608 зеленило-З2 
12634 2 963 саобраћајница-нова 1 
12634 2 1651 зеленило-З2 
12835 2 364 зеленило-З1 
12848 1 4580 зеленило-З1 
12849 0 1579 саобраћајница-нова 1 
12849 0 1709 зеленило-З1 
13303 1 44 саобраћајница-нова 2 
13303 2 45 саобраћајница-нова 2 
13303 3 87 саобраћајница-нова 2 
13303 4 165 саобраћајница-нова 2 
13304 1 140 саобраћајница-нова 2 
13304 2 2 саобраћајница-нова 2 
13305 1 331 саобраћајница-нова 2 
13305 2 299 саобраћајница-нова 2 
13310 0 60 саобраћајница-нова 1 
13312 0 501 саобраћајница-нова 1 
13312 0 702 зеленило-З2 
13313 0 9 саобраћајница-нова 3 
13313 0 178 зеленило-З2 
13314 0 1072 зеленило-З2 
13315 0 1072 зеленило-З2 
13316 0 301 саобраћајница-нова 3 
13316 0 2769 зеленило-З1 
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13316 0 54 зеленило-З2 
13317 0 24 саобраћајница-нова 1 
13317 0 167 саобраћајница-нова 3 
13317 0 1490 зеленило-З1 
13317 0 77 зеленило-З2 
13318 0 214 саобраћајница-нова 1 
13318 0 159 саобраћајница-нова 3 
13318 0 1079 зеленило-З1 
13318 0 102 зеленило-З2 
13319 1 1066 саобраћајница-нова 1 
13319 1 863 саобраћајница-нова 3 
13319 1 58 зеленило-З1 
13319 1 3630 зеленило-З2 
13319 2 585 саобраћајница-нова 1 
13319 2 9 саобраћајница-нова 3 
13319 2 290 саобраћајница-нова 4 
 
 
 

КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА 
Намена 

Број Подброј П (m2) 
13319 2 10 гасна МРС 
13319 2 755 зеленило-З1 
13320 1 368 саобраћајница-нова 3 
13320 1 49 саобраћајница-нова 4 
13320 2 366 саобраћајница-нова 3 
13320 2 624 саобраћајница-нова 4 
13320 2 47 зеленило-З4 
13322 0 328 саобраћајница-нова 3 
13322 0 213 саобраћајница-нова 4 
13322 0 1889 ватрогасни дом 
13322 0 49 зеленило-З4 
13324 0 580 саобраћајница-нова 3 
13324 0 1366 ватрогасни дом 
13326 1 17 саобраћајница-нова 3 
13327 0 49 саобраћајница-нова 2 
13327 0 275 саобраћајница-нова 3 
13329 2 165 саобраћајница-нова 2 
13330 1 472 саобраћајница-нова 2 
13330 3 364 саобраћајница-нова 2 
13330 4 63 саобраћајница-нова 2 
13330 5 3 саобраћајница-нова 2 
13332 1 12 саобраћајница-нова 2 
13646 2 398 ватрогасни дом 
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13646 2 52 зеленило-З4 
13646 3 119 зеленило-З4 
13646 4 15 саобраћајница-нова 3 
13646 4 582 ватрогасни дом 
13647 0 84 саобраћајница-нова 4 
13647 0 359 гасна МРС 
13648 1 1766 гасна МРС 
13649 0 549 саобраћајница-нова 1 
13649 0 48 гасна МРС 
13649 0 1330 зеленило-З1 
13650 1 342 саобраћајница-нова 1 
13650 1 1182 гасна МРС 
13650 1 157 зеленило-З1 
13650 2 183 зеленило-З1 
13659 2 539 саобраћајница-нова 1 
13877 0 33 саобраћајница-нова 3 
13877 0 12 саобраћајница-нова 4 
13878 0 2 саобраћајница-нова 4 
15576 0 938 саобраћајница-нова 1 
15576 0 1096 зеленило-З2 
 
 
 
 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОВРШИНА ПО НАМЕНАМА 
 

НАМЕНА 
ПОВРШИНА 

ха а м2 
САОБРАЋАЈНИЦЕ 7 69 42 
ПАРКОВСКЕ ПОВРШИНЕ 2 92 55 
ВАТРОГАСНИ ДОМ 0 53 63 
ГАСНА МРС 0 36 83 
ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО 5 13 29 
ЖЕЛЕЗНИЦА 2 20 38 

УКУПНО : 18 86 10 
 

 
Све наведене парцеле дефинисане су посебним графичким прилогом  са 

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

Обезбеђење јавног земљишта у складу са Законом и планом детаљне регулације 
вршиће се поступно, према фазама реализације Радних зона и Градског парка. Све остало 
земљиште у захвату припада осталом грађевинском земљишту. 
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4.2. Подела подручја на просторне јединице 
 
ЦЕЛИНА  I 
 
I.1. РЕКРЕАТИВНА ЗОНА/СРЦ/ / П =  2.8ха / јавно грађевинско земљиште 
I.2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАНОВАЊЕ / П =  1.4ха / остало грађевинско земљиште 
I.3. МЕШОВИТО /УСЛУГЕ-СТАНОВАЊЕ / П =  0.7ха  
/ остало грађевинско земљиште 
I.4. НОВО СТАНОВАЊЕ / П =  1.26ха/ остало грађевинско земљиште  
I.5. НОВО СТАНОВАЊЕ / П =  1.0ха/остало грађевинско земљиште 
I.6. ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО / стационарни саобраћај  / П =  0.36ха / остало 
грађевинско земљиште 
I.7. ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО / стационарни саобраћај  
појас уз аут пут Ниш-Београд  / П = 0.34 ха / остало грађевинско земљиште 
I.8. ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО  
појас уз аут пут Ниш-Београд / П =   0.32 ха / јавно грађевинско земљиште 
 
ЦЕЛИНА  II 
 
II.1. РАДНА ЗОНА 1 / П = 6.8ха /остало грађевинско земљиште 
II.2. РАДНА ЗОНА 2 / П = 50 ха/остало грађевинско земљиште 
II.3. РАДНА ЗОНА 3  / П = 1.2ха/остало грађевинско земљиште 
II.4. ВАТРОГАСНА СТАНИЦА / П = 0.5ха/јавно грађевинско земљиште 
II.5. РАДНА ЗОНА 4/складишта / П = 1.15ха/ остало грађевинско земљиште 
II.6. ГЛАВНА МЕРНОРЕГУЛАЦИОНА СТАНИЦА / П = 0.25ха/ 
јавно грађевинско земљиште 
II.7. РАДНА ЗОНА 5/складишта / П = 0.8ха/ остало грађевинско земљиште 
II.8.ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО 
појас уз аут пут Ниш-Београд / П =1.2 ха  / јавно грађевинско земљиште 
II.9. ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО  
појас уз аут пут Ниш-Београд / П =0.7 ха / јавно грађевинско земљиште 

 
Диспозиција целина и свих просторних јединица приказана је посебним графичким 

прилогом, који садржи, намену површина и поделу на целине и  подцелине.   
 
4.3.Општи услови за јавне површине и објекте  
 
1.  Систем  инфраструктуре у захвату ради се у оквиру система регулације према овом 
плану. Сва укрштања са  железничком пругом изводе се према условима Јавног предузеће 
„Железнице Србије“, а према урбанистичком плану саобраћајнице на укупном потезу и  у 
захвату плана,  пројекту и техничким условима овог саобраћајног система.  
2. Систем локалне саобраћајне мреже изводи се фазно, са типским симетричним и 
асиметричним профилом 6.00 + 2(1)x1.60 метара, односно укупно 9.20 и 7.60 метара, у 
систему регулације и парцелације према овом плану. Коловоз се изводи од асвалт бетона 
са оивичењем, а тротоари са застором од асвалтног биндера. Систем представља основ 
регулационе матрице и обухвата кишну канализацију и јавну расвету, као и комплетан 
развод инсталација у профилу за прикључење радних комплекса и парцела.  
 
3. У оквиру  јавне површине градског парка планира се уређење јавних површина и 
формирање јавних објеката рекреативног карактера (музички павиљон са пратећим 
садржајима који обезбеђују његово функционисање ) Простор, намена и парцеле овог 
локалног захвата дефинишу се планом детаљне регулације, а систем реаализације  
урбанистичким пројектом са урбанистичко-архитектонским решењем планиране изградње.  
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4. Специфично  зеленило се формира у задњој фази реализације инфраструктуре са 
примарном обрадом површине, затрављивањем и високим засадом, према посебном 
пројекту уређења и озелењавања. У регулације  собраћајнице уз аутопут   формира се 
линијски зелени потез са ниским засадом, као и у енклавама дуж границе плана, које се 
формирају у систему регулације као саставни део уређења јавних саобраћајница. 
 
4.4. Регулациона матрица и регулациони нивелациони систем 
 

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

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

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

 Основни елементи локалне нивелације захвата дати су у оквиру регулационе 
матрице, преко нивелета осовинских тачака, укрштања и подужних падова трасе.  
 
 
4.5. Саобраћајна инфраструктура 
 
Улична мрежа 

 
Посматрано подручје лоцирано је јужно од централног дела насељеног места 

Лапово, између аутопута Београд-Ниш (Е-75) и магистралне двоколосечне 
електрифициране пруге Београд-Ниш.  

Друмске саобраћајне везе са ширим окружењем оствариваће се преко аутопута 
Београд-Ниш, на који се локација везује преко петље „Лапово“. Изузетан положај локације 
обезбеђује и могућност прикључка на петљу „Крагујевац“, која је лоцирана јужно од 
подручја плана као и непосредна близина регионалног пута Р-214. Регионални пут Р-214 
представља један од најважнијих регионалних праваца у Србији који омогућава 
повезивање великог броја насељених места по правцу север-југ.   

Саобраћајнице унутар комплекса прате ободно постојеће инфраструктурне 
коридоре, са неопходним попречним везама. Основна саобраћајница пружа се дуж 
коридора аутопута, при чему је на јужној страни планиран надвожњак што омогућава 
повезивање са зоном са источне стране аутопута, између аутопута и Велике Мораве.   

Предложени попречни профили димензионисани су према дефинисаној намени 
простора, односно према очекиваним саобраћајним токовима у радној зони.  
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Стационарни саобраћај  

Стационирање теретних возила за потребе корисника планирано је у унутрашњости 
блокова, док је за путничка возила планирано паркирање и у попречном профилу 
саобраћајница на издвојеним паркинг површинама. 

У попречном профилу саобраћајнице (означене пресеком  2-2) планиран је паркинг 
простор капацитета 155 паркинг места.  

Паркирање за потребе зоне становања у северном деле захвата плана оствариваће се 
у оквиру индивидуалних парцела. 
 
Пешачки и бициклистички саобраћај 

Деонице планираних саобраћајница садрже пешачке површине чија ширина 
задовољава захтеве очекиваних  пешачких токова. 

У профилима планираних саобраћајница нису предвиђене издвојене површине за 
бициклистички саобраћај тако да ће се бициклистички саобраћај одвијати мешовито са 
динамичким моторним саобраћајем. 

 
Железнички саобраћај 

Железничка двоколосечна електрифицирана пруга Београд-Ниш пролази западно, 
ободно у односу на посматрано подручје.  

Према достављеним условима ЈП „Железнице Србије“ не планирају развој 
инфраструктурних капацитета у захвату плана, а за потребе корисника радне зоне 
посматрано подручје биће повезано индустријским колосеком на железничку пругу. 

Укрштање индустријског колосека и друмских саобраћајница планирано је у нивоу,  
при чему се прикључење индустријског колосека на железничку пругу Београд-Ниш 
остварује у станици Лапово Ранжирна, према условима ЈП „Железница Србије“.  

Део захвата плана према  железничкој станици, планиран Генералним планом 
„Лапово 2010“ за локотеретну станицу, овим планом припојен је радној зони. 
 
Саобраћајни услови за несметано кретање лица са посебним потребама у 

простору 
 

Приликом изградње нових и реконструкције постојећих саобраћајница неопходно је 
придржавати се Правилника о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са 
несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица („Службени 
гласник РС“ бр.18/97). 

За лица са посебним потребама у простору потребно је прилагодити за коришћење 
и све јавне саобраћајне и пешачке површине, прилазе до објеката као и стамбене зграде и 
објекте за јавно коришћење.  
 
Правила за изградњу и реконструкцију саобраћајница 
 

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

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

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

4. саобраћајнице пројектовати и изводити према попречним профилима датим у 
графичком прилогу 

5. главним пројектом предвидети сву потребну саобраћајну сигнализацију 
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6. укрштања индустријских колосека и друмских саобраћајница пројектовати и 
извести у свему према важећем Закону о железници („Службени гласник РС“ бр. 
18/05) 

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

8. паркинг просторе за путничке аутомобиле обрадити са растер коцкама са  травом  
 
4.6. Техничка инфраструктура 
 

Хидротехника /снабдевање водом  
Анализа и оцена стања 

 
 Кроз подручје обухваћеном ПДР-е пролазе потисни магистрални цевоводи ф 200 
мм, дубине око 1,2 м, и ф 400 мм, дубине око 1,4 м.  
 Постојеће инсталације водовода омогућиће несметано снабдевање разматраног 
подручја водом. 
 
Планирани радови 
 
 Ивицом комплекса планирана је изградња магистралног цевовода ф 400 мм, дужине 
око 2300 м. Кроз планиране саобраћајнице је предвиђена изградња разводне водоводне 
мреже.  Укупно је потребно изградити око 4400 м нових водоводних линија. 

 оквиру индустријских комплекса могуће је бушење бунара ради добијања 
индустријске воде. 
 
Правила за изградњу нових водоводних линија 
 
 Трасе планираних водоводних линија  водити постојећим и планираним 
саобраћајницама и по потреби слободним површинама. 

Димензије нових водоводних линија одредити на основу хидрауличког прорачуна, а 
узимајући у обзир потребну количину воде за гашење пожара како се то противпожарним 
прописима захтева. Минималан пречник цеви је ф 100 мм. На водоводним линијама 
предвидети потребан број противпожарних хидраната, на максималном размаку од 80 м. 
Препоручује се уградња надземних противпожарних хидраната. 
  Минимална дубина укопавања разводних водоводних линија је 1,2 м, магистралних 
цевовода 1,8 м. 
 Новопројектоване објекте прикључити на планиране водоводне линије. 
 Техничке услове и начин прикључења новопројектованих водоводних линија као и 
прикључење појединих објеката одређује надлежно комунално предузеће. 

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

Анализа и оцена стања  
 У границама захвата плана постоји изграђена фекална канализација у стамбеном 
делу. Она не може да прихвати све нове отпадне воде. 
 
Планирани радови 
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 За одвођење санитарних отпадних вода из комплекса предвиђена је изградња 
фекалне канализације у дужини од око 7000 м. Санитарне отпадне воде из железничке 
станице и дела насеља око ње, преко црпне станице увешће се у постојећу фекалну 
канализацију, до изградње новог фекалног колектора између аутопута и радне зоне, када 
ће се извршити превезивање. Нови фекални колектор ће проћи испод аутопута и даље 
према постројењу за пречишћавање отпадних вода. 
 
Правила за изградњу фекалне канализације 
 
 Трасе сабирне канализације водити постојећим и планираним саобраћајницама и по 
потреби слободним површинама. 
 Димензије нове фекалне канализације одредити на основу хидрауличког прорачуна. 
Уколико се прорачуном добије мањи пречник од ф 200 мм, усвојити пречник цеви ф 200 
мм.  
 Минимална дубина укопавања треба да је таква да може да прихвати отпадне воде 
из свих објеката који су предвиђени да се прикључе на ову канализацију. За исправно 
функционисање фекалне канализације предвидети довољан број ревизионих окана, и 
водити рачуна о минималним и максималним падовима. 
 Новопројектоване објекте прикључити на постојећу и планирану фекалну 
канализацију. 
 Техничке услове и начин прикључења новопројектоване фекалне канализације као 
и прикључење појединих објеката одређује надлежно комунално предузеће. 

Положај предвиђене фекалне канализације дат је у ситуацији.  
 

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

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

Ц) Технолошке отпадне воде  
 
Анализа и оцена стања 
 



07.07.2008.                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   6  - страна 17 
 
 Технолошке отпадне воде од станице за дезинфекцију се без икаквог пречишћавања 
одводе ка Великој Морави, што угрожава извориште водоснабдевања Лапова. 
 
Планирани радови 
 
 Потребно је извршити предтретман  технолошких  отпадних  вода у комплексима 
где настају, пре упуштања у фекалну канализацију. 
 
Правила за изградњу технолошке канализације 
 
 Трасе технолошке канализације водити постојећим и планираним саобраћајницама 
и по потреби слободним површинама. 
 Димензије нове канализације одредити на основу хидрауличког прорачуна. 
Уколико се прорачуном добије мањи пречник од ф 200 мм, усвојити пречник цеви ф 200 
мм.  
 За исправно функционисање канализације предвидети довољан број ревизионих 
окана, и водити рачуна о минималним и максималним падовима. 
 Техничке услове и начин прикључења новопројектоване фекалне канализације 
одређује надлежно комунално предузеће. 
 

РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКОВА 
  
Анализа и оцена стања 
 

Кроз подручје плана протиче Липарски поток који није регулисан.  
 

Планирани радови 
 

У циљу заштите од поплава планирана је регулација Липарског потока. Кроз 
подручје плана њега треба зацевити у дужини од око 600 м. Траса регулисаног корита дата 
је варијантно, по постојећој траси и новој траси која иде испод аутопута ка Великој 
Морави. 
 
Правила за извођење регулације водотока 
 
 Трасу уређеног водотока усагласити са привредним, инфраструктурним и 
саобраћајним  објектима. 
 Меродавни протицај за димензионисање корита је стогодишња велика вода, а 
контролни протицај је хиљадугодишња вода. 
 Са обе стране регулисаног водотока оставити заштитни појас минималне ширине 
3,0 м  због могућих интервенција. 
 
Електроенергетика  
      
Постојеће стање  
 
У захвату овог плана не постоји изграђенa ни једна трафостаница, док кроз захват 
плана пролазе далеководи напонског нивоа 10kV, 35кV, 110kV. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Потребно је изградити оптичку телекомуникациону мрежу у складу са 
развојем оптичких мрежа на територији општине Лапово. 
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Правила грађења за електроенергетске објекте 
Електроенергетика 
Целокупну електроенергетску мрежу градити у складу са законима и важећим 
техничким прописима. 
Трафостанице 
 
- Трафостаницу 10/0.4 kV градити  као монтажнобетонску. Трафостаница мора 
имати најмање два одељења и то: 
• одељење за смештај трансформатора  
• одељење за смештај развода ниског и високог напона 

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

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

Поред тога морају  бити испуњени следећи услови: 

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

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

- Пројектом грађевинског дела решити топлотну и звучну изолацију просторије. 
- У непосредној близини трафостаница не смеју се налазити просторије са лако 
запаљивим материјалом, котларница, складишта и сл. 

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

 Подземни водови 
 
- Сви планирани подзмени високонапонски каблови се полажу у профилима 
саобраћајних површина према регулационим елементима датим на графичком 
прилогу. 

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

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

- Након полагања каблова трасе истих видно обележити.  
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Међусобно приближавање и укрштање енергетских каблова 
 
- На месту укрштања енергетских каблова вертикално растојање мора бити веће 
од 0,2 м при чему се каблови нижих напона полажу изнад каблова виших 
напона. 

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

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

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

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

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

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

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

 
Приближавање и укрштање енергетских каблова са цевима водовода и канализације 
- Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова изнад или испод 
водоводних и канализационих цеви.  

- Хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне и канализационе цеви 
треба да износи најмање 0,5м за каблове 35 kV, односно најмање 0,4м за 
остале каблове. 

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

- Уколико не могу да се постигну размаци према горњим тачкама на тим местима 
енергетски кабл се провлачи кроз заштитну цев. 
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- На местима паралелног вођења или укрштања енергетског кабла са 
водоводном или канализационом цеви, ров се копа ручно (без употребе 
механизације). 

Приближавање и укрштање енергетских каблова са гасоводом 
 

- Није дозвољено паралелно полагање енергетских каблова изнад или испод 
цеви гасовода.  

- Размак између енергетског кабла и гасовода при укрштању и паралелном 
вођењу треба да буде најмање: 
- 0,8м у насељеним местима 
- 1,2м изван насељених места  

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

- На местима укрштања цеви гасовода се полажу испод енергетског кабла.  
 
Приближавање енергетских каблова дрворедима 
 
- Није дозвољено засађивање растиња изнад подземних водова. 
- Енергетске кабловске водове треба по правилу положити тако да су од осе 
дрвореда удаљени најмање 2м. 

- Изнад подземних водова планирати травњаке или тротоаре поплочане 
помичним бетонским плочама. 

 

Правила грађења за телекомуникационе објекте 

Фиксна телефонија 
- Сви планирани ТТ каблови се полажу у профилима саобрађајних површина 
према регулационим елементима датим на графичком прилогу.  

- ТТ мрежу градити у кабловској канализацији или директним полагањем у 
земљу. 

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

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

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

- Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на размаку од 
најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде најмање 300, по могућности што 
ближе 900; Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод 
телекомуникационог кабла. 
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- Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се 
енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да буде 
мањи од 0,3м. 

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

- Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,80 м.   
- Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и водоводних цеви 
на међусобном размаку од најмање 0,6 м  

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

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

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

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

- Од регулационе линије зграда телекомуникациони кабл се води паралелно на 
растојању од најмање 0,5м. 

 
Термоенергетска инфраструктура 
  

Топлотна енергија за грејање објеката у захвату плана дела Радне зоне I Лапово, као 
и за технолошке потребе, обезбеђиваће се из система дистрибуције природног гаса. 

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

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

Начин грађења сваког од објекта ове инфраструктуре се увек дефинише техничким, 
енергетским, и другим условима надлежног предузећа за ту комуналну инфраструктуру.  

Градска мрежа гасовода је мрежа средњег притиска од мах 16 бара. Прави се од 
челичних бешавних цеви, квалитета Č1212, са строго прописаном технологијом израде и 
испитивања исправности. Растојање ових цеви од објеката је мин 3 метра, дубина је мин 80 
цм, а углавном 1 метар. При пролазу испод улица, дубина укопавања је мин. 1,5 метара, а 
ако се иста не може остварити, онда цеви постављати у заштиту према правилима. 

Дистрибутивна мрежа гасовода се ради од полиетиленских цеви високе густине, и 
полаже се директно у земљу, на минималној дубини од 80 цм, а испод улица, минимална 
дубина је 1,5 метара. Удаљење од објеката је 1 метар , а од других инсталација 40 м, 
изузетно 20 цм. Уколико се ова растојањ не могу остварити, онда треба применити додатне 
мере (заштитне цеви, повећана дебљина цеви, итд). За разлику од других инсталација, ове 
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се постављају углавном у тротоарима, и то са обе стране улице. Изнад цеви на 25 цм се 
поставqа упозоравајућа трака, а сви положени водови морају бити геодетски снимљени и 
уцртани у катастар подземних инсталација. 

Гасне мерно-регулационе станице градити према потребама, а у циљу  мерења и 
смањења притиска гаса. 

Гасне мерно-регулационе станице градити у ограђеним зонама зидане или лимене. 
Димензије станице су дефинисане потребама и капацитетом. Око станице се поставља 
ограда висине 2,5 метара на 2 метра од зидова станице. Просторије су добро вентилиране, 
а под им је од материјала који не варничи. Противпожарни шахт се налази на мин. 5 
метара од станице. У станицама широке потрошње је обавезно уграђивање одоризатора - 
средства за убацивање мириса у гас, док то за индустриске потрошаче није потребно. 
Станица мора имати омогућен прилаз теретног возила мање величине. 

Капацитети (величине) објеката гасоводне градске мреже ће се одређивати 
накнадно, према потребама техничким условима дистрибутера природног гаса. 

Уређење зелених површина 
 
  Зеленило планског подручја се третира као приоритетно заштитно 
зеленило.  

Концепција озелењавања простора заснива се на усклађивању намене простора  
кроз  естетски и функционално обликовано зеленило, које ће пре свега имати заштитни 
карактер.  

Зеленило планирати и  развијати  кроз пројекат хортикултурног уређења. 
 

Предлаже се следећи зонинг: 
9. зона заштитног зеленила према ауто путу, 
10. зона заштитног зеленила – рекреативна зона, према зони становања 
11.  зеленило у оквиру радне зоне. 

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

• подизање дрвореда, 
• садња дрвећа и шибља. 

 Заштитно зеленило подизаће се уз уважавање техничко-технолошких 
захтева инфраструктурих система за прегледношћу и заштитом од акцидента. 
 Зона заштитног зеленила – рекреативна зона, према зони становања, 
подразумева формирање градског парка, ради подизања укупног капацитета 
животне средине. Ова зона мора обезбедити еколошко естетску функцију, пре 
свега ограничити аерозагађење преме окружењу, док естетска функција 
подразумева  пејзажно уређење и уклапање у амбијент окружења. Избор врста 
садног материјала засновати на жбунастим и дрвенастим формама  у групацији 
или у низу у зависности од пројекта хортикултурног уређења. 
 Зеленило у оквиру ране зоне  - уређење ових зелених површина биће 
разрађено кроз пројекте озелењавања у оквиру пројекта партера. Препоручује се 
партерни склоп декоративног растиња које ће уједно обезбедити и заштитну и 
естетску улогу.  
 
4.7.МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
И МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ 
РАЗАРАЊА 
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Обзиром да свака активност у простору  мора бити спроведена на начин да се спрече или 
смање негативни утицаји на животну средину, обезбеди рационално коришћење и сведе на 
минимум ризик по здравље људи, животну средину и материјална добра, услов је да се 
усклади техничко – технолошки и економски развој.  
 Како би се  постојеће стање побољшало и планска решења спроводила на одржив 
начин, потребно је дефинисати и у току разраде плана уградити: 
• мере превенције, спречавања и отклањања потенцијалних негативних 
утицаја, 
• мере минимизирања и свођења у законске оквире, 
• мере мониторинга животне средине у зони утицаја.  
• Заштита и унапређење животне средине на подручју Плана детаљне 
регулације, оствариваће се применом : 
 а) програмских мера; 
 б) техничко-технолошких мера за отклањање или смањење на прихватљиви ниво 
неповољних утицаја; 
 в) биолошко-еколошких мера. 
 
Програмске мере 

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

Техничке мере 

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

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

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

У оквиру овог поглавља Плана детаљне регулације Радне зоне 1 у Лапову, обрађују 
се првенствено улагања у новопланиране комуналне капацитете и опрему инфра и 
супраструктуре која је предвиђена планом детаљне регулације, како би се на одређен 
економско-финансијски начин стекла представа о потребним финансијским средствима за 
имплементацију, примену и спровођење планског концепта. План се првенствено односи 
на изузимање земљишта, уређење саобраћајница и осталих јавних површина и изградњу 
нове инфраструктуре. 

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

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

2. Изградња саобраћајних површина 
Тротоари......................................................................380.000 ЕУР 
Коловоз.....................................................................1.800.000 ЕУР 
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Паркинзи........................................................................25.000 ЕУР 
Надвожњак..................................................................320.000 ЕУР 
Изградња индустријских колосека.........................1.000.000 ЕУР 
 

3. Гасификација 
     Целина I .......................................................................140.000 ЕУР 
     Целина II.....................................................................1.200.000ЕУР 
  

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

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

 
6. Телекомуникација……....................................................175.000 ЕУР 
7. Водопривредна инфраструктура 

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

         Свега за уређење и опремање земљишта.........12.018.300 ЕУР 
      
5. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
Правила грађења за планиране намене у оквиру Радне зоне 1 у Лапову 

дефинисана су у складу са правилима из Генералног плана „Лапово 2010“. 
Сви елементи урбанистичке регулације који нису обухваћени овим Правилима 

грађења дефинишу се према Правилнику о општим условима о парцелацији и 
изградњи и садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким 
условима за објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска, односно 
градска управа („Сл.гласник РС“ бр.75/2003). 

 
5.1.   Правила парцелације и препарцелације 
 
Парцелација предвиђа коришђење постојећих парцела у складу са програмима 

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

Код елемената становања, за ново становање у зони предвиђа препарцелација путем 
израде нових Урбанистичког пројекта који би обухватали зоне блокова који су планом 
приказани као јасно дефинисане урбане матрице оивичене јавним простором интерним 
блоковским саобраћајницама. Уколико се у оквиру основних  парцела врши парцелација за 
стандардне програме становања, минимална грађевинска парцела износи 5 ари уз 
дозвољене корекције у складу са стањем на терену које нису веће од 20%. 
 

Радне зоне 
 

Најмања грађевинска парцела 1000м2 оптимална 3000-5000м2 са 
могућностима парцелације-обједињавања у складу са потребама и програмима 
Инвеститора.  

Најмања ширина грађевинске парцеле за производне – радне зоне износи 
20м. 

Грађевинске парцеле морају имати обезбеђене излазе на јавне површине-
интерне собраћајнице. 

 
5.2.Правила грађења 

 
5.2.1. Остало грађевинско земљиште 

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

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

5.2.1.Остало грађевинско земљиште 
 
Породично становање у зонама средњих густина 
(Извод из ГП Лапово 2010) 
Намена становања као пратећа у оквиру ширег захвата Радне зоне 1 дефинисана 
је Генералним планом „Лапово 2010“ .   
У захвату је Генералним планом предвиђена средња густина.  
           Б зоне становања средњих густина 
     -  тип становања је претежно индивидуални уз могућност изградње     објеката у 
прекинутом низу(двојни објекти ) или непрекинутом низу 

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

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

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

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

Карактер објеката 
 

У складу са могућностима које пружају предметне локације,  постоје адекватни  
услови за формирање радних комплекса  који као физичку појаву има објекте – хале у 
којима је могуће одвијање  технолошких  процеса у складу са програмом потенцијалног 
инвеститора. Како се ради о захвату за чије функционисање је од пресудне важности 
формирање инфраструктуре  у  зависности од величине и позиције радних зона оне се 
према величини у могу поделити на радне зоне малих, средњих и великих капацитета. 
 
Опште карактеристике изградње објеката у радним зонама  

 

II 1  Радна зона /средњи капацитет 
II 2  Радна зона /велики капацитет 
II 3  Радна зона/мали капацитети 
II 5  Радна зона/мали капацитети 
II 7  Радна -зона складишта/мали капацитети 
 

Објекте у комплексима градити од трајних и квалитетних материјала  
( вискококвалитетни челици, таласасти лимови, керамички подови, ливени 
индустријски подови итд.)    
Конструкције АБ или комбинација АБ -челик -ЛЛД .  
Ускладити архитектонска решења објеката у комплексима. 

У радним комплексима је могуће формирање производних објеката , попут 
сушара,складишта,преса и других облика делатности уз услов да се у зависности 
од врсте производних процеса прибави сва потребна документација везана за 
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процене утицаја на животну средину у складу са законском регулативом која 
регулише ту област. 
 
Принципи решавања  партерних површина унутар радних зона у комплексу 
 

Партере решавати као целине уз јединствени третман урбаног мобилијара, 
расветних тела и зелених површина. 

Посебну пажњу при решавању интерних саобраћајница у комплексима обратити на 
решавање противпожарних путева који морају бити усклађени са нормативима везаним за 
противпожарне услове и то како на нивоу појединачних објеката тако и на нивоу 
целокупних захвата радних зона усклађених са одговарајућом Законском регулативом из 
те области. 
 
Диспозиција објеката у простору / 
хоризонтална и вертикална регулација 
спратност  
 
Производни делови комплекса - високо приземље до П+2 
Висина производних објеката до 22м . 
Такође постоји и могућност интегрисања техничких просторија у производне хале . 
Изузетно спратност објеката који су у функцији пословних управних објеката у 
комплексима није ограничена и зависи искључиво од геолошких параметара 
терена на којем се предвиђа изградња. 
Објекти у радним комплексима припадају типу слободностојећих објеката. 
 
Паркирање  
 

Број паркинг места према нормативу за сваку делатност и броју запослених, 
а просечно 1 паркинг место на 70 м2 корисног простора. 
Паркинг простор је могуће остварити на отвореном или у оквиру објеката. 
Могућа је етапност изградње, а према сагледаном концепту целине. 
Ограђивање парцеле према карактеру комплекса и намени објекта а у складу са 
архитектуром комплекса. 
Коту пода приземља ускладити и прилагодити специфичним програмима који се 
одвијају у радним комплексима. 
 
Посебни услови вертикалне регулације 
 

Уколико се као део производног процеса подижу објекти који имају висину 
већу од висина датих кроз правила грађења ( уколико се предвиђају  димњаци као 
објекти који представљају саставне делове производног процеса они морају  бити 
постављени у складу са ограничењима која су производ постојећих и планираних 
инфраструктурних система(далековода и сл.)као и у складу са свим прописима 
који регулишу утицаје које таква структура врши у простору(сигнализација на 
објекту која регулише питање ваздушне безбедности. 
 
Хоризонтална регулација  
 

Објекте у комплексима градити у односу на дефинисане грађевинске линије 
са могућим одступањима по дубини комплекса у односу на линију дату графичким 
прилогом  на прилогу  плана регулације и нивелације у складу са предложеним 
моделом физичке структуре у радним зонама. 
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5.2.2.Јавно грађевинско земљиште 
 
Ватрогасна станица 

У складу са планираним наменама из Генералног плана преузета је 
локација за Ватрогасну станицу са позицијом према графичком прилогу намене 
површина. Како се ради о специјализованом програму планира се израда УП-а 
којим ће се детаљније решити простор планиран за ту намену у складу  истим. 
Општи параметри простора били би : 

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

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

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

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

Планиране активности у тој зони се пре свега огледају кроз стварања услова за 
одвијање свих облика рекреације на трави у природном амбијенту и које 
подразумевају минималне интервенције на уређењу а које се пре свега огледају у 
формирању пешачких  стаза за кретање кроз парк. 
Од конкретних садржаја који имају одређене видове физичке структуре планира се 
и изградња летње сцене ( која би се користила за низ јавних манифестација 
забавно рекреативног карактера). 
Разрада ове зоне планирана је путем израде УП-а. 
 
 
Мерно регулациона станица 
 

За градњу градске гасоводне мреже и мерно-регулационих станица користити 
"Услове и техничке нормативе за пројектовање и изградњу градског гасовода" („Сл. лист 
града Београда" број 14 од 15.07.1977), а за дистрибутивну мрежу према "Правилнику о 
техничким условима и нормативима за пројектовање и изградњу дистрибутивних гасовода 
од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара" („Сл. гласник РС“  број 22 од 18 
04.1992). 
 
 6. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
  

Према условима Републичког завода за заштиту природе за План детаљне 
регулације „Радна зона 1 у Лапову“, у захвату планске разраде нема евидентираних или 
проглашених природних добара. 
 Према условима Завода за заштиту споменика културе Крагујевац у захвату планске 
разраде нема евидентираних или проглашених културних добара. Приликом израде плана 
придржавати  се  општих   услова  Завода. 
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 7. ПРЕГЛЕД НАМЕНСКОГ КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 
  

Подручје плана детаљне регулације се у целини развија у оквиру грађевинског 
реона  Генералног плана Лапово 2010. У овом захвату   јавно грађевинско земљиште 
обухвата систем саобраћајне  инфраструктуре и специфично зеленило, као и парцеле јавне 
намене    према плану детаљне регулације, док се све основне намене  формирају на 
осталом грађевинском земљишту. Водоток у оквиру регулације генералним планом 
дефинисан је као остало земљиште са јавном наменом.  

 
8. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
 Након доношења новог плана у оквиру дефинисане границе престају да важе сви 
делови постојећих планова, и важе решења Плана детаљне регулације Радне зоне 1 
Лапово. Плански концепт и његова разрада у оквиру регулације, парцелације, општих и 
посебних правила уређења и грађења омогућавају да се на најширем делу подручја за 
основне јавне и наменске површине спровођење и реализација врши директно изводом из 
плана, на основу плана детаљне регулације. За делове Градског парка као и нових 
стамбених блокова, као и све програме који су специфични по карактеру, капацитету и 
захвату,  спровођење плана и реализација врше се кроз урбанистички пројекат за 
парцелацију и архитектонско-урбанистичко решење планиране изградње.     

Спровођење плана врши се кроз фазну и поступну реализацију, у претежно 
отвореном програмском систему и систему власништва и корисништва грађевинског 
земљишта.  

Република са општином иницира изградњу  инфраструктуре око радних зона. 
Скупштина општине Лапово доноси план детаљне регулације, иницира и спроводи 
реализацију јавног дела у оквиру општинског интереса, а преко својих стручних и 
управних органа врши увид и даје препоруке за планску и наменску реализацију програма 
Радне зоне 1 у  Лапову. 
 

9. ОСТАЛО 
План детаљне регулације је урађен у три (3) истоветна примерака у аналогном 

облику и четири (4) истоветна примерка у дигиталним облику, од којих се: 1) један (1) 
примерак у аналогном облику и један (1) примерак у дигиталном облику налазе у архиви 
Општинске управе општине Лапово; 2) два (2) примерка у аналогном 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 за инфраструктуру. 

План детаљне регулације ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику општине Лапово“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

                                                            Број: 020-56/08-I-04 
 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                                           
Небојша Милетић,с.р. 
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СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА 
УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „РАДНА ЗОНА 1“ 

УЛАПОВУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 
1.0. ���� 

  
 Стратешка процена утицаја на животну средину SEA (Strategic Environmental 
Assessment) је облик процене животне средине ЕА примењене у плановима, 
политикама и програмима. Користи се следећа дефиниција SEA: "SEA је 
систематичан процес оцењивања последица предложених политика, планских или 
програмских иницијатива за животну средину, са циљем да се те последице у 
потпуности обухвате и правилно решавају у најранијој фази одлучивања у и стој 
равни са социјалним и економским факторима.”  
 Иницијативе на које се односи SEA су секторски планови за саобраћај, воде, 
шуме, планови коришћења земљишта, националне или међународне стратегије 
развоја и уговора, укључујући програме структуралног прилагођавања. Већина 
практичара у области SEA и EAI (Environment Impact Assesment – процена животне 
средине, код нас одомаћен термин Процeна утицаја), праве разлику између ова 
два инструмента, при  чему се највећом разликом сматра то што је EIA законски 
инструмент са јасно дефинисаном процедуром, док је SEA по природи више 
отворен, консултативан процес који се понавља. 
 Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину (Службени 
гласник РС број 135/04 ) уређени су услови, начин и поступак вршења Стратешке 
процене утицаја појединих планова и програма на животну средину, ради 
обезбеђивања заштите животне средине и унапређивања одрживог развоја 
интегрисањем основних начела заштите животне средине у поступак припреме и 
усвајања планова и програма. 
 Разматрањем и укључивањем битних аспеката животне средине у припрему 
и усвајање одређених планова и програма и утврђивањем услова за очување 
вредности природних ресурса и добара, предела, биолошке разноврсности,  
биљних и животињских врста и аутохтоних екосистема, односно рационалним 
коришћењем природних ресурса, доприноси се циљевима одрживог развоја. 
 Применом стратешке процене утицаја у планирању, отвара се простор за 
сагледавање промена насталих у простору и уважавање потреба предметне 
средине. Планирање подразумева развој, а нова стратегија одрживог развоја 
захтева заштиту животне средине. Ако Процена утицаја није била у могућности да 
усмерава развој услед њене ограничене улоге у планирању, примена Стратешке 
процене би требало да омогући постављање једног новог система вредности, уз 
уважавање сазнања о нарушеном систему одређеног простора. 
 Увођењем  Стратешке процене утицаја на животну средину у процес 
просторног и урбанистичког планирања, она постаје незаобилазан и потенцијално 
веома ефикасан инструмент у систему управљања и заштите животне средине. На 
основу стратешке процене утицаја на животну средину, све планом предвиђене 
активности биће подложне критичком разматрању са становишта утицаја на 
животну средину, у поступку доношења планова, након чега ће се доносити одлука 
да ли ће се приступити доношењу планова и програма и под којим условима – или 
ће се одустати од истих. 
•   У сагласности са претходним опредељењима, као и у сагласности са 
захтевима постојеће законске регулативе (Закон о стратешкој процени утицаја на 
животну средину „Сл. гласник Републике Србије“ бр. 135/04) и на основу Одлуке о 
изради  Плана бр.020-10607-I-04, од 8.10.2007., Скупштине општине Лапово као и  
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Уговора о изради ПДР дела „Радне зоне 1“ у Лапову, између Општине Лапово и 
Дирекције за урбанизам Крагујевац, бр.3/108 од 1.6. 2007.год, у оквиру ког је 
уговорена израда Стратешке процене утицаја на животну средину, ово 
истраживање је урађено као стратешка процена утицаја на животну средину 
Плана детаљне регулације Радне зоне у Лапову уз дефинисање могућих утицаја и 
утврђивање потребних мера заштите, како би се у току редовних активности и у 
случајевима могућих акцидената спречиле негативне последице на животну 
средину. 
 
 
1.1.   ��������  ����������  
 
 
 За израду Извештаја о Стратешкој процени утицаја на животну средину 
Плана детаљне регулације Радне зоне 1 у Лапову, коришћена је  следећа  
законска регулатива: 

 

- Закон о заштити животне средине (престаје да важи – са 135/04 – осим 
одредаба којима се уређује заштита ваздуха, заштита природних добара и 
заштита од буке, Сл. гласник РС бр. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 
135/04); 
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне средине 
(Сл. гласник РС бр. 135/04); 
- Закон о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС бр. 135/04); 
- Закон о Стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС 
бр. 135/04); 
- Закон о планирању и изградњу (Сл. гласник РС бр. 47/03, 34/06); 
- Закон о заштити од пожара (Сл. гласник РС бр. 37/88, 37/89, 53/93, 67/93, 
92/93  и 48/94); 
- Закон о поступању са отпадним материјама (Сл. гласник РС бр. 25/96, 
26/96); 
- Закон о водама (Сл. гласник РС бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96, 
101/05); 
- Закон о комуналним делатностима (Сл. гласник РС бр. 16/97, 42/98); 
- Закон о  непокретним  културним добрима (Сл. гласник РС бр. 14/79); 
- Закон о јавним путевима (Сл.гласник РС бр.101/05); 
- Закон о заштити ваздуха од загађивања (Сл.гласник РС бр. 54/92); 
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Сл.гласник СРС бр.53/82-
пречишћен текст, 15/84, 5/86, 21/90; Сл. гласник РС бр. 28/91. 53/93, 67/93, 
48/94, 25/97- Одлука УСРС и 101/05-др.Закон); 
- Закон о пољопривредном земљишту (Сл.гласник РС бр. 62/06); 
- Закон о превозу опасних материја (Сл.лист СФРЈ бр.27/90, 45/90 - испр, 
Сл.лист СРЈ бр. 24/94, 28/96, – др.закон, Сл.лист СЦГ, бр.68/02, 1/03 – 
уставна повеља); 
- Закон о заштити од јонизујућег зрачења (Сл. лист СРЈ, бр. 46/96, 85/05); 
- Правилник о технолошким нормативима за хидрантску мрежу за гашење 
пожара (Сл. лист СФРЈ бр. 53/83); 
- Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у 
земљишту и методама за њихово испитивање (Сл. гласник РС бр. 23/94); 
- Правилник о граничним вредностима, методама мерења имисије, 
критеријума за успостављање мерних места, евиденције података (Сл. 
гласник РС бр. 54/92, 30/99 и 19/06.); 
- Правилник о граничним вредностима емисије, начину и роковима 
мерења и евидентирања података (Сл.гласник РС бр. 30/97, 35/97); 



07.07.2008.                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   6  - страна 34 
 

- Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена 
утицаја и за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 
(Сл. гласник  РС  84/05); 
- Уредба о превозу опасних материја у друмском и железничком 
саобраћају (Сл.гласник РС бр.53/02); 
- Уредба о утврђивању Програма контроле квалитета ваздуха у 2004. и 
2005.години (Сл.гласник РС бр.48/04, 54/04); 
- Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини (Сл. гласник РС 
бр. 54/92); 
- Правилник о поступању са отпатцима који  имају својство опасних 
материја (Сл. гласник РС бр. 12/95); 
- Правилник о опасним материјама у водама (Сл. гласник СРС бр. 31/82); 
- Правилник о граничним вредностима, методама мерења имисије, 
критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података 
(Службени гласник РС, бр. 54/92); 
- Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних 
вода (Сл.гласник СРС бр.47/83, 13/84); 
- Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 100 kV  (”Сл. лист 
СФРЈ”, бр. 65/1988 и ”Сл. лист СРЈ” бр. 18/1992 чл. 
103,104,105,106,107,108).   
- Уредба о класификацији вода (Сл. гласник СРС бр.  5/68). 
 
 

 За поступак процене утицаја у оквиру  Извештаја о Стратешкој процени 
утицаја Плана детаљне регулације Радне зоне 1 у Лапову, коришћени су  подаци 
из следеће планске документације: 

 

• Просторни план РС , (Сл. гласник РС бр. 13/96 ); 
• Просторни План подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, 
деоница Београд - Ниш),  
• Генерални план Лапово 2010; 
• Програм за израду Плана детаљне регулације Радне зоне 1 у Лапову; 
• План Детаљне регулације Радне зоне 1 у Лапову, Дирекција за 
урбанизам, 
 

  За поступак израде Извештаја о Стратешкој процени утицаја наведеног 
Плана, вршене су консултације са локалним органима управе и надлежним 
институцијама од којих су добијени услови за израду ПДР-а. 
 
 
• 1.2. ������������   ������    ���������    

• ������� 
 
 
 Основни методолошки приступ и садржај Извештаја Стратешке процене 
утицаја на животну средину,  дефинисани су Законом о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (Сл. гласник РС бр. 135/04). Процена стања животне 
средине за подручје плана, представљена је проценом постојећег  стања и 
сагледавањем планских решења  на основу кога су дате еколошке смернице за 
реализацију плана. 
 Специфичности конкретних услова који се односе на ово истраживање 
огледају се у чињеницама да се оно ради као Стратешка процена утицаја на 
животну средину. На основу таквог свеобухватног сагледавања, дефинишу се 
мере којима се остварује контрола утицаја, односно они се своде у еколошки 
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прихватљиве границе. У смислу наведених чињеница примењена методологија 
истраживања проблематике заштите животне средине представља, по својој 
хијерархијској уређености и садржају, верификован начин долажења до 
документованих података и стварања основа за избор оптималног решења са 
крајњим циљем остварења принципа одрживог развоја.  
  Стратешка процена утицаја је урађена  из неколико фаза: 
 

1. прикупљање информација и података о простору, потенцијалним и 
евидентираним изворима загађивања, стању природних вредности-стању 
и квалитету вода, земљишта, ваздуха, климатских и микроклиматских 
карактеристикa, биљног и животињског света, станишта и биодиверзитета, 
заштићених природних и културних добара, као и становништва, 
инфраструктурних система и осталих створених вредности,  

2. успостављање основних анализа, „нултог стања“ као услова и полазне 
основе за анализу евидентираних и процену могућих значајних промена, 

3. дефинисање основиних и поједниначних циљева стратешке процене, 
4. вредновање постојећег стања као и процене значајних утицаја планираних 
намена, у односу на циљеве стратешке процене, са мерама заштите,  

5. процена и поређење варијантних решења, уколико их има, 
6. синтеза и интеграција одредби у поступак планирања, 
7. мониторинг животне средине, као неопходна мера контроле.  

 

 С обзиром да је кроз анализу  установљено да постоје одређени ризици у 
смислу утицаја на животну средину, један део истраживања везан је за конкретне 
индикаторе и избор индикатора. Из основне матрице могућих утицаја детаљно се 
анализирају они за које је доказано да у конкретним просторним условима 
одређују међусобни однос предметног плана и животне средине. 
 На основу верификованих показатеља, урађена је процена могућих утицаја 
планских решења и истраживане су могућности заштите и унапређења животне 
средине и предложене одговарајуће мере за које постоји оправданост у смислу 
рационалног смањења негативних утицаја на животну средину. 
  Утврђивање критеријума могућих значајних утицаја, појединачних и 
повезаних, вршени су на основу доступних информација, увидом у постојећу 
документацију (просторно – планску, урбанистичку  и  студијску). Дефинисане су 
еколошке смернице за спровођење Плана и реализацију, односно за утврђивање 
еколошке валоризације простора на еколошки одржив и прихватљив начин. 
 
1.2.1.����� ������������ 
 

 С обзиром да се још увек не користи стандардизован систем индикатора 
животне средине,  предлаже се модел вредновања утицаја  изведен на основу 
методологије британског министарства за животну средину (Rapid Urban 
Environmental Assessment). 
 Значај утицаја процењује се у односу на величину (интензитет) утицаја и 
просторне размере на којима се може остварити утицај. Утицаји, односно ефекти 
планских решења, према величини промена, се оцењују бројевима од -3 до +3, где 
се знак минус односи на негативне, а знак + на позитивне промене, како је 
приказано у табели бр. 1. У табели бр. 2 приказани су критеријуми за вредновање 
просторних размера, вероватноће и време трајања могућих утицаја  који се могу 
применити као додатни параметар. (Стојановић Б., 2004). 
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 Табела бр 1. Критеријуми за оцењивање величине утицаја 
Величиа утицаја ознака опис 

Критичан -3 Јак негативан утицај 

Већи -2 Већи 

Мањи -1 Мањи 

Нејасан утицај 0 Нема података или није 
примећено 

Позитиван +1 Мањи позитиван утицај 

Повољан  +2 Већи поитиван утицај 

Врло повољан +3 Јак позтиван утицај 

 
Табела бр 2. Додатни критеријуми за оцењивање утицаја 

Просторне размере 
утицаја 

глобални- 
државни - регионални- 
општински - локални 

Вероватноћа утицаја утицај извесан – вероватан 
-могућ – није вероватан 

Време трајања утицаја повремени – привремени 
дуготрајни 

 
2.0. ������� ������ ���������  

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

 Повод за израду Стратешке процене утицаја на животну средину је израда 
Плана детаљне регулације Радне зоне  1 у Лапову.  
 Носилац израде Стратешке процене утицаја на животну средину Плана 
детаљне регулације Радне зоне 1 у Лапову, је ЈП Дирекција за урбанизам 
Крагујевац. 
 

  ПЛАНСКИ ОСНОВ за доношење ПДР Радне зоне 1 у Лапову, је: 
 

1. Просторни план Републике Србије (Сл. гласник РС бр.13/96.); 
2. ГП  Лапово 2010. 

      
 ПРАВНИ ОСНОВ за доношење ПДР  Радне зоне 1 у Лапову, је: 
 

• Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр.47/03, 34/06); 
• Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл. Гласник 
РС бр.135/04); 

• Закон о заштити животне средине (Сл. Гласник РС бр 135/04); 
• Одлука о изради Плана детаљне регулације Радне зоне 1 у Лапову, 
бр.020-10607-I-04., Скупштине општине Лапово;  

 

 Планска решења односе се на простор површине  90.70.40 ха лоциран ка 
јужној граници зоне обухвата ГП Лапово. Комплетан захват се налази у КО Лапово. 
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2.1. ������ ������� �������� � ������ ����� ������� 

����������  ����� ���� 1 � ������ 
 

 Садржај урбанистичких планова усклађен је са Правилником о садржини, 
начину израде, начину вршења контроле урбанистичког плана, као и условима и 
начину  стављања плана на јавни увид (Сл. гласник РС бр.12/04).  
 
 
2.1.1. ������� ����� ������� ���������� ����� ���� 1 � 

������ 
 
САДРЖАЈ 
 
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
 
1.  ПРАВНИ И ПЛАНСКИ  ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА 
 
2.  ИЗВОД ИЗ ПРОГРАМА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
  
 2.1.  Анализа и оцена стања  
 2.2.  Процена развојних могућности    
 2.3.   Концепт плана 
            
3.  ПОДРУЧЈЕ И ГРАНИЦА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
4.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
      4.1.  Подела на јавно и остало грађевинско земљиште                
                   односно остало земљиште у подручју плана     
      4.2.  Подела подручја на просторне јединице 
      4.3.  Општи услови за јавне површине и објекте 
      4.4.  Регулациона матрица и регулациони систем 
           4.5.  Саобраћајна инфраструктура 
      4.6.  Техничка инфраструктура 
          1.  Снабдевање водом 
          2.  Одводњавање 
          3.  Електроенергетика          
           4.  Телеконикације  
           5.  Термоенергетска инфраструктура 
           6.  Уређење зелених површина 
       4.7.  Општи и посебни услови заштите животне средине 
               
       4.8. Средњорочни програм уређивања јавног грађевинског           
земљишта 
   
5.  ПРАВИЛА ГРАђЕЊА 
6.  УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА  
7.  ПРЕГЛЕД НАМЕНСКОГ КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА  
8.  СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
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ГРАФИЧКИ ДЕО 

 
    1. Извод из Генералног плана Лапово 2010 Р - 1:10000 
 2. Катастарско - топографска подлога Р - 1:2500 
              са границом подручја плана 
    3.    Намена површина са поделом на просторне јединице и    
 јавно  и остало земљиште Р - 1:2500 
 4.   Регулационо – нивелационо решење са профилима    
 саобраћајница Р -  1:2500 
    5.   Јавно и остало грађевинско земљиште са табеларним                     
 приказом површина Р -  1:2500 
    6.   План инфраструктуре   Р -  1:2500         
    7.   Модел физичке структуре 
                      на примеру  Радних зона у захвату плана Р - 1:2500 
 
 
2.2.  ���� ������� ���������� ����� ���� 1 �     

 ������,  ������� ������  �  ������ 
 

 
 -План детаљне регулације Радне зоне 1 у Лапову обухвата простор који се 
налази ка јужној граници зоне обухвата ГП Лапово. 

-Простор је укупне површине 90.70.40 hа. Граница захвата формирана је 
иницијативом за израду плана и захвата. Земљиште је нивелационо уравнотежено 
и лоцирано уз важне комуникационе правце постојеће железничке пруге и 
аутопутског коридора Е75 са истока. На овом простору нису вршена геолошка 
испитивања тла, што ће у фази израде главних пртојеката бити обавезно. 

-Локација има повољне просторне услове као и услове комуналног 
опремања.  

-Основи грађења подразумевају обезбеђење простора, регулације и 
парцела које подржавају изградњу одговарајућих објеката за индустријске 
капацитете према посебним Програмима заинтересованих инвеститора .  
 Циљеви плана детаљне регулације заснивају се на: 
 

• Фазној  реализацији плана  у складу са просторним карактеристикама, 
потребама програма потенцијалних  инвеститора и развоја производно 
пословних комплекса у зони, 

 
• Постизању отвореног  система реализације, са откупом земљишта у 

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

• Обезбеђивању реализације инфраструктуре неопходне за функционисање 
комплекса. 

 
 
2.2.1. ������ �������, ������ �� ������  
 
Карактер захвата према условима просторне диспозиције, омогућава пуно 

ефективно коришћење за планирану намену у  складу са планираном наменом 
према ГП ЛАПОВО 2010. Укупан ефективни простор према Програму обухвата 80 
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% захвата, односно око 72.00 хектара , док остатак простора захвата плана одлази 
на јавни интерес, саобраћајнице и зелени заштитни појас зеленила према ауто 
путу. 

Регулациону матрицу формира основни саобраћајни и просторни систем 
зоне у оквиру захвата и целина урбанистичког плана.  Функционални систем је 
ефективни  наменски простор, организован кроз подцелине и блокове  

• радне зоне,  
• становања и  
• рекреативног зеленила / спортско рекреационог центра. 

 
Подручје плана подељено је на две целине: 
 

ЦЕЛИНА  I 
I.1. РЕКРЕАТИВНА ЗОНА/СРЦ/ / П =  2.8ха / јавно грађевинско земљиште 
I.2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАНОВАЊЕ / П =  1.4ха / остало грађевинско земљиште 
I.3. МЕШОВИТО /УСЛУГЕ-СТАНОВАЊЕ / П =  0.7ха  
/ остало грађевинско земљиште 
I.4. НОВО СТАНОВАЊЕ / П =  1.26ха/ остало грађевинско земљиште  
I.5. НОВО СТАНОВАЊЕ / П =  1.0ха/остало грађевинско земљиште 
I.6. ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО  / П =  0.36ха / остало грађевинско земљиште 
I.7. ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО 
појас уз аут пут Ниш-Београд  / П = 0.34 ха / остало грађевинско земљиште 
I.8. ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО  
појас уз аут пут Ниш-Београд / П =   0.32 ха / јавно грађевинско земљиште 
 
 
ЦЕЛИНА  II 
II.1. РАДНА ЗОНА 1 / П = 6.8ха /остало грађевинско земљиште 
II.2. РАДНА ЗОНА 2 / П = 50 ха/остало грађевинско земљиште 
II.3. РАДНА ЗОНА 3  / П = 1.2ха/остало грађевинско земљиште 
II.4. ВАТРОГАСНА СТАНИЦА / П = 0.5ха/јавно грађевинско земљиште 
II.5. РАДНА ЗОНА 4/складишта / П = 1.15ха/ остало грађевинско земљиште 
II.6. ГЛАВНА МЕРНОРЕГУЛАЦИОНА СТАНИЦА / П = 0.25ха/ 
јавно грађевинско земљиште 
II.7. РАДНА ЗОНА 5/складишта / П = 0.8ха/ остало грађевинско земљиште 
II.8.ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО 
појас уз аут пут Ниш-Београд / П =1.2 ха  / јавно грађевинско земљиште 
II.9. ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО  
појас уз аут пут Ниш-Београд / П =0.7 ха / јавно грађевинско земљиште 
 
        
2.3. ���� �� ��������� ����� ���� 
 
 У систему хијерархије План детаљне регулације се ослања и потпуно 
подржава планове вишег реда. 
 
 
2.3.1. ��������� ���� ��������� ������  

   (��. �������  ��� ��.13/96) 
   
 Просторни план Републике Србије донет је 1996.год, уз Закон о просторном 
плану Републике Србије и  представља стратегијски документ Републике Србије, 
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донет са циљем да створи плански и програмски основ за заштиту, уређење и 
унапређење простора, равномернији развој на принципима екологије, 
регионалности и одрживости, затим развоју села и пољопривреде, односно 
простора Републике у оквиру специфичности окружења, појасева и коридора 
развоја, посебних зона, система центара и функционалних подручја. 
 Регионалном поделом територије Републике у оквиру Просторног плана, 
општина Лапово налази се у подручју утицаја макрорегионалног центра 
Крагујевац. Просторним планом такође се у потпуности валоризују потенцијали 
дугорочног развоја овог подручја, који истовремено представљају и подстицајне 
чиниоце укупног развоја и самог насеља и привредних активности, бази 
очекиваног и могућег будућег развоја. 

Просторним планом Србије одређени су појасеви интензивног развоја I,II и 
III значаја. Општина Лапово се налази на осовини I развоја, дуж реке Велике 
Мораве, а тиме и у коридору крупне инфраструктуре (ауто-пут, пруге великих 
брзина, међународни гасовод, далековод 400 kV и сл.). Дуж ове осовине очекује се 
концентрација становништва, а самим тим и концентрација привредних 
капацитета, јавних објеката, услужних делатности и др. Осим тога Лапово се 
налази и на осовини II значаја која се од Лапова простире дуж реке Лепенице 
преко Крагујевца до Краљева. Овакав  положај даје Лапову изузетну 
инфраструктурну и привредну предност, коју је неопходно искористити адекватним  
инвестиционим програмима. 

За подручје Катастарске Општине Лапово везано је неколико значајних 
програма. У Просторном плану Републике, општина Лапово и даље има улогу 
значајног железничког и друмског чвора, места укрштања пруге за велике брзине и 
ауто-пута са правцима који воде у средиште Србије.  

Просторним планом Републике Србије дати су основни циљеви заштите 
животне средине и природе: 

 

квалитетна животна средина - чист ваздух, довољне количине 
квалитетнe и хигијенски исправне воде за пиће; 

рационално коришћење природних необновљивих ресурса, пре свега 
земљишта, смањења отпада, безбедно депоновање комуналног 
отпада. 

 

Просторном диференцијацијом, полазећи од стања животне средине  по 
регионима и потребе усклађеног планираног развоја насеља и привреде, ППРС 
даје просторно регионалну диференцијацију животне средине, где Лапово и 
предметна зона припадају великоморавској зони са основним проблемом 
недостатка воде и загађивања малих водотокова. То захтева: 
 

• селективно ограничавање индустријског развоја и преоријентација на 
процесе који захтевају мање количине технолошке воде; 

• у долини Мораве обезбедити заштиту висококвалитетних земљишта. 
 

 Према категоризацији локалитета у оквиру ППРС на основу врсте и 
количине загађивача, Лапово припада 3. категорији. Ту нема локалитета са 
прекограничним загађењем токсичним материјама и штетним енергијама, али ће 
се јављати проблем угрожавања буком, непријатним мирисима, индустријским и 
комуналним отпадом и саобраћајем. У овој групи су околине локалитета друге 
категорије на растојању од 10 km у правцу доминантног ветра и то: великих 
загађивача, средњих загађивача (где су и коридори аутопута) и малих загађивача. 
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2.3.2. ��������� ���� ���������������� ��������  

���� ���� �-75, ������� ������� – ���  

(��.������� ��, ��. 69/03) 
 
 Просторним планом инфраструктурног коридора ауто пута Е-75, деоница 
Београд – Ниш,  обухваћено је цело подручје катастарске општине Лапово. 
Инфраструктурни коридор пролази кроз подручје Лапова и граничи се са  радном 
зоном. 
 У ПП инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд – Ниш, 
разматрана су питања заштите животне средине: 
8. Повећано саобраћајно оптерећење инфрастурктурних система у 
инфраструктурном коридору манифестоваће се кроз следеће утицаје: 

 

• Повишен ниво буке – меродавни ниво буке на ауто путу биће већи за око 
12 dB(А) у односу на дозвољени ниво. Рачуна се да ће дозвољени ниво 
буке од 65 dB(А) бити достигнут на растојању од око 300 m, лево и десно 
од пута. Будући да према садашњем стању на ауто путу нису предузете 
одговарајуће мере заштите од буке, потенцијално ће буком бити 
угрожени објекти који се налазе у појасу до назначеног растојања у 
урбанизованим деловима Велике Плане, Лапова, Баточине, Ћуприје, 
Параћина, Ражња, Алексинца. На наведеним локацијама могућ је утицај 
вибрација на растојању  до 50 m од пута. 

• Загађење ваздуха – и поред процењеног знатног повећања саобраћајног 
оптерећења, емисије издувних гасова не би требало да доведу до 
повећања загађености ваздуха изнад вредности ГВИ, уколико се буду 
поштовали европски стандарди за карактеристике возила и квалитет 
горива. 

• Загађење земљишта и вода – услед повећаног саобраћајног оптерећења 
загађења са аутопута, нарочито од ранжирне станице у Лапову, ће 
уколико се не обезбеди одговарајући систем одводњавања, довести до 
појачаног загађивања околног земљишта, подземних и површинских 
вода; овим би посебно била угрожена изворишта водоснабдевања уз 
ауто пут и река Велика Морава. 

• Негативни утицаји на флору и фауну – промене на земљишту, смањење 
вегетације,  бука и препреке за кретање животињских врста одразиће се 
негативно у већој мери на животињски свет. 

• Хемијски удеси – у случају саобраћајних удеса цистерни које возе опасне 
и токсичне материје, може доћи до изливања терета на или поред ауто 
пута, што директно доводи до тежих облика загађења земљишта, 
водотока и изворишта вода. 

 

 
 
������ � ���� ������� ������� ������� � ������� 
������� (�� �������� ���������������� �������� 
���� ���� �-75, ������� ������� - ���) 

  
 Основни дугорочни циљеви заштите животне средине и предела у 
Инфраструктурном коридору су: 
 

9. Валоризација утицаја Инфраструктурног коридора на животну средину и 
на поједине делатности и структуре у зони коридора, 

10. Решавање еколошких конфликата између постојећег аутопута и осталих 
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изграђених инфраструктурних система и пратећих објеката са животном 
средином, 

11. Дефинисање мера за заштиту и унапређење животне средине кроз 
еколошки одрживо планирање нових садржаја на аутопуту, посебно за 
спречавање или смањивање утицаја буке, загађивања вода, земљишта, 
ваздуха, прикупљања и одлагања чврстог отпада и заштите од удеса са 
опасним материјама, 

12. Обезбеђивање услова за еколошки одрживи друштвено економски развој 
ширег подручја коридора, кроз рационално коришћење земљишта, 
енергија, вода и материјала и спровођење мера заштите животне средине. 

 

Санација, заштита и унапређење животне средине и осетљивих подручја са 
становишта предеоне екологије, на подручју Просторног Плана остварује се применом: 

 

1. Техничких мера за отклањање или смањење на прихватљиви ниво наповољних 
утицаја, и 

2. Биолошко еколошких мера, комбинацијом живог и неживог материјала и 
озелењавањем, за заштиту од: буке, прашине, навејавања снега, ерозије, заштиту 
од пољопривредног земљишта и воде, санацију клизишта, реконструкцију флоре 
и фауне, поспешење безбедности, естетско уређење простора коридора и др. 

 
Просторним планом инфраструктурног коридора ауто пута Е-75, деоница Београд – 

Ниш, на основу претходне анализе утицаја на животну средину, утврђују се зоне утицаја 
на животну средину и ширина заштитних појасева од буке, за постојеће и планиране 
магистралне инфраструктурне системе у Инфрструктурном коридору, које су дате у 
следећој табели: 

 

 

Табелa бр.3: Зоне утицаја инфраструктурних система на животну средину и заштитни појасеви од буке 

Редни 
број 

Инфраструктурни систем Зона утицаја буке – растојање од 
ивице коловоза (m) 

Ширина заштитног 
појаса од буке (m) 

1 

   Ауто пут 

180+180 - ниво буке до 65 dB (А) 

300+300 - ниво буке до 60 dB (А) 

700+700 - ниво буке до 50 dB (А) 

300+300 

2   Железничка пруга 100+100, уз мере заштите 125+125 

3   Оптички кабал  5+5 

4   Пловни пут  150+150 

5   Гасовод  50+50 

 

 

2.3.3. ��������� ���� ������ 2010  

 
 Према намени из ГП Лапово 2010, планско подручје припада зони привредних 
делатности – Радна зона 1 – Слободна зона Лапово. 
 Према еколошкој валоризацији (ГП Лапово 2010), захват плана се налази у ЗОНИ 
СА МЕРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРЕМА КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРОСТОР 
УРЕЂИВАТИ И КОРИСТИТИ. Мере за уређивање ове зоне (према условима из ГП  
Лапово 2010) су: 
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• у зони није дозвољено обављање делатности којима се угрожавају животна средина, 
здравље људи, материјална добра, 

• зона се оснива ако су обезбеђени услови у погледу заштите животне средине, 
• обавезна израда Анализе утицаја. 
 
3.0.������� ���������� ����� �  ��������� ������� 

������� �������� �������� 
 

3.1.��������  �������������� ��������1  
 

3.1.1. ���������� ������� �������  ������  
 

Терирорија општине Лапово се налази у североисточном делу Шумадијског 
округа, на месту укрштања главних саобраћајних (друмских и железничких) и 
инфраструктурних праваца (гасовод, далековод) и у том смислу има улогу ''капије'' 
Града. 

Системом саобраћајница (ауто пут, магистрални пут, магистрална пруга) 
Лапово је повезано са већим градским насељима Шумадијског и Поморавског 
округа – (Крагујевац – 25 km, Баточина – 4 km, Рача – 12 km, Марковац – 4 km). 

Насеље се налази у долини Велике Мораве, на надморској висини 100 -120 
mнм.  По попису из  2002. године на територији општине Лапово живело је 8.228 
становника, односно просечна густина насељености износи 150 ст./km². 

 
 

1. ������������� �������������� 
  
3.1.2.1.������������ 
 

На основу хипсометрије рељефа подручја ГПа Лапово има следеће 
карактеристике: 

1. Већи део територије налази се у висинском појасу од 100 до 150 m и то са 
65,3% површине. 

2. Најнижа апсолутна висина налази се у појасу од 0 до 100 m и износи 99,2 m, 
3. Највиша апсолутна надморска висина износи 265 m. 

 
3.1.2.2.����������� 
 
 Анализом процентуалне заступљености експозиције површине рељефа по 
висинским појасевима, закључује се следеће: 

1. Присојних експозиција има 80,35%, а осојних 19,65% 
2. Повећањем надморске висине опада заступљеност  присојених експозиција.  

 
3.1.2.3.������ 
 
 На основу анализе нагиба површина рељефа, закључује се следеће: 

2. Око 56% површине подручја захвата ГПа Лапово има нагиб 2%, 
3. Највећи део тог нагиба (75%9 налази се у висинском појасу од 100 до 150 m. 

                                                
1  Извор података ГП Лапово 2010, фаза ''Д'' документација, Дирекцијa за урбанизам, 
Каргујевац, 1997) 
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3.1.2.4.����������� � ��������� 
 

Територија општине Лапово налази се у средишњем делу долине реке 
Велике Мораве, на крајњој ЈЗ страни Доњовеликоморавске котлине, на прелазу 
алувијалне равни реке Велике Мораве у ниско побрђе крајњих источних изданака 
планине Рудника. У морфолошком погледу могу се издвојити две области: 
равничарска и брежуљкаста. 

Равничарска област захвата источни део терена уз долину реке Велике 
Мораве и њених притока Лепенице и Раче са просечном надморском висином око 
105 m и чини западни део равничарског обода великоморавске алувијалне равни. 
У оквиру ње издвајају се три основне речне фације. 

Брежуљкаста област захвата западни део терена и представља крајњи 
источни део побрђа планине Рудник. Карактерише се ниским и благим косама и 
косицама са плитким долинама потока и сувих јаруга. Највиша узвишења су 
Гвоздењак (255m) и Било (239m). На формирање геоморфолошких карактеристика 
терена знатно је утицала радијална раседна тектоника. Ту, пре свега треба 
споменути продужени регионални покривени багрдански расед који се пружа 
западним ободом алувијалне равни реке Велике Мораве и пролази кроз средишњи 
део подручја. Расед пресецају баточински и марковачки расед дуж којих теку реке 
Лепеница и Рача, у јужном и северном делу терена.  

Локација Радне зоне 1 припада равничарској области, са просечном 
надморском висином од 103 до 107mнв. Експозиција локације је 100% присојна, са 
нагибом од 0 -2%. 
 
3.1.2.5.�������� ������ 
 
 Геолошку грађу општине Лапово чине кристаласти шкриљци и квартарни 
седименти.  Преко кристаластих шкриљаца леже неогени седименти који 
стратиграфски одговарају горњем миоцену – сармату и панону. 
Најстарије творевине неогена припадају сармату и оне трансгресивно леже преко 
кристаластих шкриљаца, а млађе чине седименти који стратиграфски одговарају 
панону.  
 Седименти квартарне старости заузимају знатну површину источног дела 
подручја око реке В. Мораве и њених притока Лепенице и Раче и долина бројних 
потока.  
 Алувијални наноси су највише заступљени око реке В. Мораве, а мањим 
делом уз речна корита Лепенице и Раче и већих потока. Уз појас Велике Мораве 
достижу ширину око 3 km, а дебеле су преко 10 m. Представљени су хетерогеним 
шљунковима, песковима и алеврит песковима. По минералошком саставу 
шљункови су представљени: кварцом, кварцитом, шкриљцима, пешчарима, 
рожнацима и кречњацима. 
 Инжењерско геолошке карактеристке су углавном добре, поготово на 
подлогама од кристаластих шкриљаца и неогених седимената, које имају прилично 
добре особине које варијају, па је приликом изградње објеката неопходно 
користити литературне податке.  

Квартарни седименти, где доминирају пескови, шљункови и глине нису 
посебно испитивани. Неопходна су геолошка испитивања терена пре почетка 
извођења радова. 
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3.1.3. ������������� � ����������  �������������� 
 

У равничарском делу урезана су корита река В. Мораве, Лепенице и Раче. 
Кроз само насеље протичу Казански и Липарски поток. Величина сливног подручја 
В. Мораве на подручју Лапова је 34.000 km2 , а просечни годишњи протицај је око 
234 m3/s. Величина сливног подручја на ушћу Лепенице износи 594 km2  а средњи 
годишњи протицај је 1,79 m3/с. Колебања Лепенице су доста изражена, па се може 
рећи да има бујични карактер.  

Река Рача при ушћу у В. Мораву има сливно подручје величине 348 km2. 
Протицај је око 1 m3/s, река Рача, такође има бујични карактер. У току лета обично 
пресуши.  

Казански и Липарски поток извиру у побрђу вишег дела атара, спајају се у 
самом насељу и као Казански поток, кроз алувијалну раван В. Мораве, теку у 
правцу североистока до улива у реку Рачу. Потоци су активни само после 
пљусковитих и дуготрајних падавина и после отапања снега. 

Присуство стена од битног хидрогеолошког значаја су алувијалне наслаге 
представље алувијалним наслагама Велике Мораве. Алувијални седименти се 
састоје од слабо водопропусних до добро водопропусних јединица. 

Кроз планско подручје протиче Липарски поток који није регулисан. 
Подземним водама је посвећена посебна пажња, јер су извори у општини 

Лапово слабе издашности. Све већа потреба и потрошња воде у разне сврхе (за 
пиће, наводњавање, саобраћај, индустрију), захтевала је изналажење квалитетних 
подземних вода и њихово коришћење. Знатан део лаповског атара изграђен је од 
речних наноса који су познати као најбогатији колектори са одличним 
могућностима експлоатације подземних вода. 

У горњем делу реона Брзан -Лапово, садашњег изворишта за водовод 
Крагујевца, водоносни слој има најчешће дебљину 4 - 5 m. Идући низводно према 
Лапову дебљина тог слоја се повећава и достиже 6-8 m. Дебљина повлате креће 
се између 2 и 5 m.  

 Лапово се снабдева водом из алувијалне равни реке В. Мораве.  Водоносну 
средину чине песковити шљункови различите гранулације дебљине 2,4-8,3 m 
преко које леже ситнозрни и прашинасти пескови, а издан се налази на 4,5 до 
5,7m. 

За равничарски део терена карактеристична су ''дивља'' усецајућа нова и 
напуштена стара корита речних токова и потока те плављења нижих делова 
насеља и обрадивих површина. Лепеница тече према североистоку, Рача на 
северу такође, до места где се уливају у Велику Мораву.  

У нижим деловима насеља у алувијалној равни издан је плитка 3 – 4m, али 
је богата водом. 

У погледу квалитета воде Велика Морава обично припада III категорији а 
Лепенца IV категорији. У узорцима подземних вода из приобаља В. Мораве, 
установљене су повишене концентрације тешких метала и нитрата. 

На територији ГПа Лапово, доминантна физичко хидролошка појава је 
ерозија. Она се одвија под утицајем површинских и подземних вода стварајући 
јаруге, површине спирања, наноса, клизишта. Њоме су настале плитке долине 
текућих вода у равничарском подручју. Због обешумљености сливног подручја и 
обилних падавина углавном у пролеће и јесен долази до изливања нерегулисаних 
потока и плављења ужих делова терена, чиме се наноси штета пољопривредном 
земљишту. 

У оквиру расположивих података нису нигде описане појаве клизишта, али с 
обзиром на геолошке, инжењерско геолошке и хидрогеолошке прилике њихова 
појава се не искључује. 
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3.1.4. �������� 
 

Сеизмичност подручја у ширем смислу речи може се извести на основу 
података сеизмолошке карте за повратни период од 500 година са вероватноћом 
догађања датих интензитета од 63%. Према тој карти ово подручје лежи у зони 8,9 
степени сеизмичког интензитета по МКС скали, те је при градњи обавезна примена 
техничких прописа за градњу у сеизмичким подручјима. При овоме треба имати у 
виду чињеницу да је у равничарском делу терена алувијалне равни могућ ниво 
подземних вода јер је познато да се ефекат евентуалних земљотреса за исте 
услове увећава чак и до 2 степена ако су темељи објеката у зони подземних вода.  
 
 
3.1.5. ���� 
 

На територији ГПа Лапово 2010, најзначајније минералне сировине су вода, 
огромне резерве песка и шљунка и церитски кречњаци као грађевински материјал. 
На основу постојећих података, не би требало очекивати појаву неких нових 
спектакуларних минералних сировина. Даља истраживања би требало усмерити ка 
испитивању коришћења и заштите вода, резерви шљунка и песка и повољности 
глине и лапорца за наменско коришћење. 

 
 
‒ �������� �������������� 
 

На подручју општине Лапово, заступљени су следећи типови земљишта: 
‒ алувијални наноси, 
‒ смоница алувијална, 
‒ гајњача, 
‒ гајњача еродирана. 

 
           

Педолошки супстрат на локацији Радне зоне 1 је  према педолошкој карти, 
смоница алувијална. Спада у средње дубока земљишта. Развијеност активног 
слоја достиже до 130 cm дубине. Развијеност хумусног хоризонта креће се од 40 – 
50 cm. По саставу спада у глиновиту иловачу, у којој се у сушно доба јављају 
дубоке вертикалне пукотине. Спада у средње тешка и тешка земљишта, па је и 
тешка за обраду. Ово земљиште је потпуно безкарбонатно у активним 
хоризонтима. Реакција је слабо кисела до неутрална. Садржај хумуса јако варира. 
Ово је дубоко земљиште иловастог и глиновитог састава. Има високу 
пољопривредну вредност за гајење разноврсних култура. Уз примену 
агротехничких мера, добру и правилну обраду и стално продубљивање оранице, 
могу се постићи високи приноси. Ако се при том примени и допунско снабдевање 
водом, које је у сушном периоду неопходно, приноси се могу повећати за два до 
три пута.  

 
‒ ��������� �������������� ��������  

������� ������ 
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3.1.7.1.������������ ����� 
 

Средња годишња температура ваздуха износи 11,40 С. Најтоплији је јул, а 
најхладнији јануар месец. На основу праћења средњих месечних и годишњих 
температура ваздуха за шире подручје, кретање температуре је следеће: 

 
Табела бр.4. Средње месечне температуре на територији општине Лапово 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII прос. 
год. 

0,1 0,7 5,2 11,7 16,3 19,9 22,2 21,2 17,6 12 7,4 1,8 11,4 
 

 У вегетационом периоду овог подручја просечна температура износи 18,30 

С. У априлу и мају износи од 12 – 20 0 С, у јулу и августу око 220 С, да би се у 
септембру спустиле на 180С. Апсолутно максималне температуре забележене на 
овом подручју, износиле су 38,2 до 39,30 С. Максимум достижу  у јулу и августу, а 
могу се јавити и у јуну и у септембру. Максималне температуре у најхладнијем 
месецу у години, могу достићи вредност од 16-17,6 0С. 
 Релативна влажност ваздуха је највећа у зимским месецима, када су и 
температуре ниске. За шире подручје релативна влажност се креће у границама 
од 63 до 73%. Најнижа влажност је у јуну, августу и септембру, а највиша у 
новембру, децембру, јануару и фебруару. 
 Највећу облачност имају зимски месеци: јануар, фебруар и децембар. 
Најведрији су јул, август и септембар. Осунчавање је најдуже када су дани дуги, 
температура висока, а релативна влажност мала. Дужина осунчавања према 
подацима метеоролошке станице Крагујевац, износи 2.090,7 часова. Најсунчанији 
месец је јул, а најкраће осунчавање има јануар. Апсолутне минималне 
температуре на овом подручју имају вредности: у јануару од –19 до –24,10 С, у 
фебруару од –18 до -260 С, а у децембру од –17 до –22,60 С. 
 
3.1.7.2.�������� 
 

Количина падавина у сливу Мораве износи просечно од 600-650 mm, а креће 
се у границама од 580-820 mm. Средње висине падавина у овом периоду, на 
основу вишегодишњег осматрања на кишомерној станици у Лапову за вегетациони 
период износе: 

 
Табела бр. 5: Средње месечне висине падавина за вегетациони период 

IV V VI VII VIII IX Укупно 
mnm % 

58,0 79,9 71,5 58,1 38,0 36,9 342,4 53% 
 

 

3.1.7.3. �������� �������� 
 

У овом подручју јављају се локални ветрови као стална ваздушна струјања и 
повремени, који продиру из суседних области, као што је кошава. Изразити 
ветрови се јављају у касну јесен, зиму и пролеће и смењују се са североистока, 
севера и југа. Кошава у касну јесен, зиму и пролеће знатно расхлађује ваздух и 
појачава исушивање. Северац, такође, појачава сушу нарочито у току лета кад у 
овом подручју често дува. Јужни ветар у рано пролећe изазива топљење снега што 
доводи до честих плављења. Средња јачина ветрова у овом подручју процењује 
се на 2-5 m/s односно 7-18 km/h. 
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3.1.8.����� � ���������� ����,  

  ����������  ����������  
 

У прошлости шуме су биле главни биљни покривач овог подручја. Оне су 
крчене у највећој мери где год је земљиште могло да се искористи за обраду. 
Место шума на искрченом земљишту се јављају биљне културе тако да је 
првобитни аутохтони шумски покривач у потпуности измењен увођењем нових 
производних грана. Данас обрадиве површине захватају алувијалну раван Велике 
Мораве, Лепенице и Раче, па чак и оне терене који не би требало да се обрађују. 
То значи да је размештај биљног, а тиме и животињског света на територији 
лаповског атара условљен како историјским, тако и данашњим природним и 
друштвеним факторима.  

У долини Велике Мораве и њених притока, расла је најбујнија и највреднија 
шума Србије, у којој су лужњаци достизали висину преко 30 метара и дебљину од 
неколико метара.  

Обиље влаге крај Велике Мораве и њених притока, врло плодна и дубока 
земљишта омогућила су бујан живот дрвећа, шибља и приземне вегетације. Поред 
Мораве и њених притока на стално влажним местима расле су шуме црне јове 
(јовици), а на нешто сувљим  шуме врба и топола (врбаци и тополаци). На шуме 
данас подсећају омањи забрани, појединачно дрвеће и номенклатуре, тј. називи 
извесних делова атара насеља под шумама које су их некада покривале.  

Шумске површине захватају свега 383 hа или 6,9% укупне површине 
лаповског атара. Главни представници ових шумских забрана су ситна граница, 
клен, багрем, брестови и цер. На речним терасама и у долинама, од некада 
развијених шума, данас се где-где могу наћи ретки примерци и поједина 
стогодишња стабла храста, бреста, јасена. До наших дана се сачувао и стари дуд 
код Лаповске цркве, као сведок старости насеља. 

На подводним теренима поред Велике Мораве, Лепенице, Раче и већих 
потока заступљени су и неки лишћари – бела врба, црвена врба, жута врба, бела и 
црна топола, а на речним терасама наилази се на пољски јасен, граб, клен и у 
ретким случајевима бели јасен. 

Животињски свет шумских површина чине инсекти (губар, мрав, биљне 
ваши, стрижибуба, јеленак, разни лептири и др.) водоземци и гмизавци (корњача, 
шумска жаба, зелембаћ, слепић змија и др.), сисари (зец, јеж, твор, јазавац, 
веверица, лисица, вук, хрчак и др.) и птице (сова, орао, сврака, врана, врабац, 
кукавица, кос, препелица, фазан, јаребица, дивљи голуб, шумска шука,  јастреб, 
грлица и др.) 

Долинске ливаде фрагментарно су развијене у речним долинама. У њихов 
састав улази велики број биљних врста, од којих су најкорисније траве и 
легуминозе. Настањене су инсектима  (оса, свитац, скакавац, и др.) водоземцима и 
гмизавцима (зелембаћа, змија, и ливадски гуштер итд.). 

Тип мочварне вегетације је у сталном опадању. Регулисањем водених 
токова, из године у годину се смањују површине под овим типом вегетације. 
Представници ових хидрофита срећу се у барама и у мочварама  Велике Мораве, 
Лепенице, и Раче. То су обично напуштена корита, рукавци и мртваје, у којима се 
током године задржава вода. У њима углавном преовлађују  биљне врсте: шевар 
светлозелене боје, трска, јежева глава, врбица, водена боквица, барска перуника, 
барски раставић, барско зеље, водени босиок, бивоље просо, росица и др. 

Велика Морава и њене притоке Лепеница и Рача са топлијом и скоро преко 
целе године мутном водом представљају ципринидни регион богат рибљом 
фауном: шараном, мреном, буцовом, смуђем, гргечом, вретенаром, сомом, и 
манићем. У мањој мери се срећу караш, гавчица, чиков, сунчаница и др. На дну 
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Велике Мораве сећу се шкољке и ракови, а обале насељавају видра и бизамски 
пацов и гнезди се птица брегуница. 

На лаповском атару распрострањене су следеће антропогене биоценозе: 
кукурузишта, жито, репа, сунцокрет, луцерка, црвена детелина, крмно биље, 
бостан, купус, врбаци, багремари, виногради, канадска топола, несамоникла 
дендофлора, птице око насељених места и обрадивих површина и одговарајући 
животињски свет. 

На побрђу преовлађују оранице у којима се јављају у мањим парцелама 
шумски забрани и ливаде. Ливаде су најраспрострањеније у влажнијем 
северозападном делу атара, око реке Раче и Сипарског потока. 

У алувијалној равни су углавном распрострањене оранице поља житима, 
крмним културама и ливадама.  
  
 

  
3.1.9. �������������� ������� 
 
  Пејзажно, подручје плана се одликује равничарским тереном. Главну 
окосницу пејзажа чини алувијална зараван, до цца 107 mnv што условљава 
доминацију равнице.  Доминантна карактеристика која допуњује слику пејзажа је, 
постојећи ауто пут Београд – Ниш.    
 
3.1.10. ������� ���������� ��������� �  

    ��������� ������ 
 
 На подручју  ПДР Радне зоне 1 у Лапову, ни у околини  нису евидентирана 
заштићена природна  доба,  археолошки налази, нити има културно историјских 
споменика (манастири, цркве и сл.) као ни других објеката под заштом државе. 
Уколико се у току спровођења плана наиђе на елементе који би могли имати 
категорију заштићених објеката, инвеститор је дужан да о новонасталој ситуацији 
обавести надлежни државни орган, који ће даље спровести процедуру, према 
условима Завода за заштиту природе Србије (бр. 03-1566/2). 
  
 
3.2.  ����� ������, ������������ 

 
  Мрежа и функција насеља као и демографске карактеристике разматрају се 
на нивоу ширег просторног подручја. Тиме се истиче повољан позиционо 
функционални карактер планског подручја који се налази на важном транзиционом 
правцу. Лапово се са својим окружењем  налази у централном делу Србије и има 
изузетно добар положај у односу на крупне инфраструктурне системе, који га 
повезују са  територијом Србије и шире. 
 Општине Шумадиског округа: Лапово, Баточина, Кнић, Рача и Топола чине 
метрополитенско подручје Крагујевца. Повољан транзиционо географски положај 
Лапова огледа се у следећем: 

• Лапово се налази на Великоморавској осовини развоја Србије, 
• Западноморавски појас повезује се са Великоморавским појасом 
преко територије града Крагујевца и општине Кнић, 

• Железнички чвор у Лапову представља везу са железничком мрежом 
Србије. 

 

 Мрежу насеља на територији Шумадије чини град Каргујевац, општински 
центри Баточина, Лапово, Рача, Кнић и Топола, варошице Страгари и Гружа и 
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остала сеоска насеља. Према територијалној организацији Републике Србије 
Лапово припада шумадијском округу. Општина Лапово предстставља најмању 
општину у Републици, заузима површину од 55 km2, са укупним бројем од 8.288 
становника. Просечна густина насељености износи 150 ст./km2, а просечни 
годишњи прираштај је – 4,1/1000 становника. У састав општине улази укупно 2 
насеља, 1 катастарска општина, 1 месна заједница и 1 месна канцеларија. 
Просечна величина насеља износи 27,5 km2. Од укупне територије општине 81,8% 
заузимају пољопривредне површине. 

  У етничком погледу, национални састав становништва има следећу 
структуру: 

3. Срби 8.118,  
4. Црногорци 8,  
5. Југословени 5.  
6. Роми 27,  
7. Македонци 18,  
8. Румуни 3 и  
9. Бугари 2.  
 
Може се рећи да је општина етнички једнородна јер несрпско становништво 

заступљено са само 0,76 %. У старосном погледу структура становништва је 
следећа: 

-до 7 година старости 488,  
-7-14 година 781,  
-15-27 година 1.360,  
- преко 60 година старости 2.046 становника.  

 
Радно способних становника на територији општине Лапово има 5.088, што 

представља 61,84 % од укупног броја становника. Од укупног броја становништва 
на територији општине 2.254 становника су запослена. Структура запослености 
према делатностима, броју запослених и процентуалној заступљености приказана 
је у наредној табели:  

 
Табела бр. 6: Запосленост (број и %) на територији Општине Лапово 
Делатност број запослених % 
- пољопривреда, шумарство и водопривреда 6 0,3 
- вађење руда и камена 50 2,2 
- прерађивачка индустрија 484 21,5 
- производња ел.енергије, гаса и воде 52 2,3 
- грађевинарство 70 3,1 
- трговина на велико и мало, оправка 148 6,6 
- саобраћај, складиштење и везе 1.093 48,5 
- финансијско посредовање 12 0,5 
- државна управа и социјално осигурање 24 1,1 
- образовање 56 2,5 
- здравствени и социјални рад 68 3,0 
- друге комуналне, друштвене и локане услуге 2 - 
- лица која самостално обављају делатност 190 8,4 
 

Насељеност и густина становања је различита за поједине делове општине. 
Савкако да је највећа у самом граду Лапову, где је према последњем попису  
живело >85% становништва општине (стање које је карактеристично за највећи 
део Србије), а мања у периферним деловима општине. 
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Подаци презентирани у овом делу Процене утицаја преузети су из “Општине 
у Републици Србији” (статистички подаци), издање Републичког завода за 
статистику из  Београда, 2004.године. 
 

3.3. �������������� ���������  
  ������������ �������� �������� 

 
3.3.1.�������������� 
Анализа и оцена стања 
 Кроз подручје обухваћеном ПДР-е пролазе потисни магистрални цевоводи 
ф 200 mm, дубине око 1,2m и ф 400mm, дубине око 1,4m.  
 Постојеће инсталације водовода омогућиће несметано снабдевање 
разматраног подручја водом. 
 
Планирани радови 
 Ивицом комплекса планирана је изградња магистралног цевовода ф 400 
mm, дужине око 2300m. Кроз планиране саобраћајнице је предвиђена изградња 
разводне водоводне мреже.  Укупно је потребно изградити око 4400 m нових 
водоводних линија. 
 У оквиру индустријских комплекса могуће је бушење бунара ради добијања 
индустријске воде. 
 Техничке услове и начин прикључења новопројектованих водоводних линија 
као и прикључење појединих објеката одређује надлежно комунално предузеће. 
 
 
3.3.2. ����������� 
 
 А) Санитарне отпадне воде 

Анализа и оцена стања  
 У границама захвата плана постоји изграђена фекална канализација у 
стамбеном делу. Она не може да прихвати све нове отпадне воде. 
 
Планирани радови 
 За одвођење санитарних отпадних вода из комплекса предвиђена је 
изградња фекалне канализације у дужини од око 7000m. Санитарне отпадне воде 
из железничке станице и дела насеља око ње, преко црпне станице увешће се у 
постојећу фекалну канализацију, до изградње новог фекалног колектора између 
аутопута и радне зоне, када ће се извршити превезивање. Нови фекални колектор 
ће проћи испод аутопута и даље према постројењу за пречишћавање отпадних 
вода. 
 Техничке услове и начин прикључења новопројектоване фекалне 
канализације као и прикључење појединих објеката одређује надлежно комунално 
предузеће. 

 
Б) Атмосферске отпадне воде  

 
Анализа и оцена стања  
 У границама захвата плана постоји изграђена кишна канализација само у 
једном делу насеља. 
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Планирани радови 
 За одвођење атмосферских вода планирана је изградња кишне 
канализације укупне дужине око 3500m, која ће се увести у регулисани Липарски 
поток. 

 
 Ц) Технолошке отпадне воде  
 
Анализа и оцена стања  
 Технолошке отпадне воде од станице за дезинфекцију се без икаквог 
пречишћавања одводе ка Великој Морави, што угрожава извориште 
водоснабдевања Лапова. 
 
Планирани радови 
 Потребно је извршити предтретман  технолошких  отпадних  вода у 
комплексима где настају, пре упуштања у фекалну канализацију. 
 Трасе технолошке канализације водиће се постојећим и планираним 
саобраћајницама и по потреби слободним површинама. 
 Техничке услове и начин прикључења новопројектоване фекалне 
канализације одређује надлежно комунално предузеће. 
 

3.3.3. ���������� ���������� 

  
Анализа и оцена стања 

Кроз подручје плана протиче Липарски поток који није регулисан.  
 

Планирани радови 
 У циљу заштите од поплава планирана је регулација Липарског потока. Кроз 
подручје плана њега треба зацевити у дужини од око 600m. Траса регулисаног 
корита дата је варијантно, по постојећој траси и новој траси која иде испод 
аутопута ка Великој Морави. 
 
Правила за извођење регулације водотока 
 Трасу уређеног водотока усагласити са привредним, инфраструктурним и 
саобраћајним  објектима. 
 Меродавни протицај за димензионисање корита је стогодишња велика вода, 
а контролни протицај је хиљадугодишња вода. 
 Са обе стране регулисаног водотока оставити заштитни појас минималне 
ширине 3,0m  због могућих интервенција. 
 

 
3.3.4.��������������� �������������� 
 
 Топлотна енергија за грејање објеката у захвату плана дела Радне зоне I 
Лапово, као и за технолошке потребе, обезбеђиваће се из система дистрибуције 
природног гаса. 

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

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

3.3.5. ����������������� 

Постојеће стање  
 У захвату  плана не постоји изграђенa ни једна трафостаница, док кроз 
захват плана пролазе далеководи напонског нивоа 10kV, 35кV, 110kV. 

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

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

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

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

Уколико се у току реализације плана укаже потреба за изградњом нових 
трафостаница, њихова  изградња биће  условљена у склопу објеката (или на 
парцели објеката) који искажу потребу за већом снагом него што могу обезбедити 
постојеће трафостанице. 

За  осветљење саобраћајница у захвату плана користитиће се  
поцинковане стубе и натријумови извори високог притиска. 

3.3.6. ���������������� 

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

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

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

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

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

Потребно је изградити оптичку телекомуникациону мрежу у складу са 
развојем оптичких мрежа на територији општине Лапово. 

3.3.7.����������� ����� 

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

4.0. �������������� ������� �������  

�������  �� ���� ������� ��������� 

  �� ���� ��������  ������� 

Реализацијом планских активности могу се очекивати негативни утицаји по 
поједине параметре животне средине, уколико се избегну неопходне превентивне 
мере заштите и контроле животне средине.  Појединачни утицаји различитог 
обима, интензитета и учесталости, могу произвести кумулативни ефекат који би 
био најпогубнији за потенцијално осетљиве зоне у оквиру подручја које је 
обухваћено планом и у његовом окружењу. То би се испољило кроз појаве 
деструкције и деградације појединачних ентитета животне средине, које би 
изазвале  далекосежне последице.  

Карактеристике животне средине, које могу бити изложене утицају се 
утврђују на основу локацијских, природних показатеља и на основу  постојећих и 
планираних стечених карактеристика простора. Потенцијални негативни ефекти 
који би могли настати без савременог начина планирања простора са еколошког 
аспекта и заштите животне средине, могу се испољити на целокупну екосистемску 
равнотежу и појединачне елементе: воду, ваздух и земљиште. 

За подручје Плана, а за потребе процене утицаја и израде Извештаја о 
стратешкој процени утицаја, нису вршена посебна мерења, анализе и 
истраживања стања животне средине, квалитета медијума животне средине и 
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степен загађености. Коришћени су подаци из постојеће документације и 
резултати анализа за које је утврђено да су од значаја.  

4.1. �E������ 

 Планско подручје простире се преко  равничарског терена  алувијалне равни 
Велике Мораве. Земљиште је претежно  ливадског типа, мада су запажене 
локације које се користе у пољопривредне сврхе – кукурузна поља. У непосредном 
окружењу налазе се пољопривредне површине са ратарским културама и 
житарицама. 

Реализацијом планских активности доћи ће до трајних, иреверзибилних 
промена у животној средини превођењем пољопривредног земљишта у 
грађевинско, с обзиром на намену.  То такође подразумева трајне промене 
превођења пољопривредног у грађевинско земљиште. Утицаји и промене 
секундарног типа, које могу бити реверзибилне и променљиве, очекују се као 
производ активности које ће се спроводити у оквиру планског подручја и шире. 

С обзиром да траса инфраструктурног коридора (аутопут Београд – Ниш)  
улази у захват плана, додатни негативни ефекти по земљиште се очекују и  од 
саобраћаја.  

4.1.1. ������� - �������� ��������������  

  �������� 

Подаци о општим физичко хемијским карактеристикама земљишта на 
планском подручју не постоје јер нису вршена мерења. Међутим, обзиром на 
локацију, сличност у просторним позицијама и природном окружењу за ово 
истраживање могу послужити подаци који су добијени након анализе квалитета 
земљишта, за потребе израде Стратешке процене утицаја ПДР Ауто пута 
Кагујевац – Баточина, деоница Крагујевац, на животну средину  (Институт за 
заштиту здравља, Крагујевац, септембра 2006). Узорковања земљишта су вршена 
на локацијама уз ауто пут (на растојању од 1 m, 20 m и 100 m од ивице аутопута) 
на три локације, при чему је трећа локација (код мотела Кошута) узета као 
меродавни показатељ загађености земљишта.  Добијени резултати указују на  
следеће: 

• У сва три узорка са локалитета код мотела Кошута (локација уз ауто пут), се 
може уочити повећана концентрација тешких метала: никла, а у трећем и 
бакра. Квалитет земљишта не одговара нормама које су у складу са 
Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у 
земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања, 
(Службени гласник РС 23/94).  

• На основу тога може се закључити да планирање намене земљишта око 
будућег ауто пута не смеју ићи у смеру коришћења истог у пољопривредно - 
производне сврхе. Процењује се да ће се штетан утицај саобраћаја 
испољити таложењем тешких метала и других полутаната на земљиште, 
који продиру у дубину и постају са осталим минералним материјама 
расположива подлога за раст и развој биљака2. 

                                                
2   Изештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације Ауто пута Крагујевац – 
Баточина (деоница Крагујевац) са елементима процене утицаја Пројекта ауто пута  на животну 
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4.2.  ������ � ������ ������������ 

Проблематика аерозагађења  је актуелна као глобални проблем који се испољава 
на различитим нивоима организације система. Доминира као значајна нус појава у 
току развоја урбанизације, а посебно у подручијима која су у директном контакту са 
саобраћајним токовима.  Поред тога, квалитет ваздуха је директно зависан од 
климатских карактеристика и временских прилика (падавине, струјање ваздуха и 
сл.). Да би се добили релевантни показатељи стања  аерозагађености на неком 
подручју, неопходан је континуални мониторинг (неколико година) великог броја 
параметара који утичу на квалитет ваздуха.    

Осим  друмског саобраћаја на планском подручју постојећи извор 
аерозагађења може бити и хемијски третман пољопривредних површина. На 
основу ових претпоставки могуће је закључити да је проблематика аерозагађења 
већ присутна јер је аутопутски коридор део планског подручја.  

Моторна друмска возила, чији издувни гасови доприносе погоршању 
квалитета ваздуха, представљају значајне загађиваче животне средине. Издувни 
гасови имају утицај на људе, флору, фауну, као и створена добра. Њихов утицај се 
осећа у подручјима око  саобраћајница. Из мотора са унутрашњим сагоревањем 
емитује се велики број гасова, од којих су најважнији (због свог доказаног 
негативног утицаја на хуману популацију): CО, НОx, СО2, угљоводоници, олово, као 
и чврсте честице у облику чађи. 

4.2.1. �������������� 

Према важећој законској регулативи, односно Правилнику о граничним 
вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних 
места и евиденцији података (Службени гласник РС, бр. 54/92, 30/99, 19/06) 
прописане су граничне вредности имисије за неке загађујуће материје које се 
експлоатацијом друмских возила емитују у ваздух (Табела бр.7) средње годишње 
граничне вредности имисије представљају МДК (максимално дозвољене 
концетрације). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                        
средину, Дирекција за урбанизам Крагујевац, 2006. 
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Табела бр.7. Граничне вредности имисије за неорганске материје 

Загађујућа 
материја  

Јединица 
мере  

Ненастањена и рекреативна 
подручја  Настањена подручја 

Време узорковања  
-** 
x  

Ц98**
*  

Време 
узорковања - 

x  Ц98 
24 часа*  1 час  24 часа  1 час  

Сумпордиоксид  µg/m
3 100  150  30  150  150  350  50  350`  

Чађ µg/m
3 40  -  30  50  50  150  50  150  

Суспендоване 
честице µg/m

3 70  -  40  100  120  -  70  200  

Азотдиоксид  µg/m
3 70  85  50  85  85  150  60  150  

Приземни озон  µg/m
3 65  120  60  120  85  150  80  150  

Угљендиоксид µg/m
3 3  5  3  5  5  10  3  10  

* Средња 24 – часовна вредност 

** Средња годишња вредност 
*** 98 перцентли  свих средњих дневних вредности измерених током године  

Табела бр.8. Граничне вредности за укупне таложне материје 
 
Загађујућа   
МАТЕРИЈА 
 

Јединица 
мере  

Време 
узорковања 

Ненастањена и 
рекреативна 
подручја  

Настањена 
подручја 

Укупне таложне 
материје  

 
mg/m2/дан 

 

1 месец  300  450  

1 година  100  200  

   
Табела бр.9. Граничне вредности имисије тешких метала у таложним материјама  

Загађујућа  
материја  

Јединица 
мере  Време 

узорковања 

Ненастањена и 
рекреативна 
подручја  

Настањена 
подручја 

Олово 

µg/m
2

/дан 

1 месец 100 250 

Кадмијум 1 месец 2 5 

Цинк 1 месец 200 400 

* Средња годишња вредност 

За потребе израде Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације 
Радне зоне 1 у Лапову на животну средину, нису  вршена  истраживања контроле 
квалитета ваздуха у оквиру планског подручја. Међутим, постоје подаци о 
загађености ваздуха, који су добијени након једномесечног праћења стања 
квалитета  ваздуха на траси магистралног пута М1.11. Крагујевац – Баточина, у 
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периоду од 14.09.2006. до 27.10.2006, на 30 m од магистралног пута, на три 
локације (код Ботуња, Жировнице  и мотела Кошута).  
 Мерене су концентрације SO2, азотових оксида, чађи, бензена, 
формалдехида, укупних таложних материја, тешких метала (Pb, Zn, Cd). Добијене 
концентрације су упоређиване са меродавним показатељима према Правилнику о 
граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за 
успостављање мерних места и евиденцији података (Службени гласник РС, бр. 
54/92, 30/99, 19/06). 

 Добијене вредности загађујућих материја на пункту Лапово – мотел 
“Кошута”, користе се као релевантни подаци о квалитету ваздуха за предметну 
локацију.  Подаци указују да су повећане концентрације чађи – изван ГВИ 
(гранична вредност имисије) (од 58 µg/m3 – 64 µg/m3) док се остале мерене 
компоненте ваздуха налазе испод ГВИ. Међутим, добијене податке треба узети са 
резервом, зато што на прецизност мерења знатно  утичу временске прилике 
(падавине, ветар, доба године) и дужина мерења (што су мерења дужа (дуже од 
годину дана), резултати су прецизнији)1.  

4.3.   �������� ���� 

 Кроз подручје Плана детаљне регулације Радне зоне 1 у Лапову,   протиче 
Липарски поток.  У ширем окружењу локације према западу,  налазе се  реке В. 
Морава  и  Лепеница. 

 Испитивање квалитета површинских и подземних вода нису вршена за 
потребе израде овог елабората. Према Уредби о класификсцији вода (Сл. Гласник 
СРС бр. 5/68), Велика Морава од Сталаћа до Дунава припада IIа класи, а  
Лепеница од Крагујевца до ушћа у Велику Мораву припада IV класи. Имајући у 
виду просторне карактеристике планског подручја (планске циљеве) зону ауто 
пута, железнице и обрадиве пољопривредне површине у окружењу, може се рећи 
да постоје загађивачи који би нарушили квалитет површинских и подземних вода. 
До загађивања површинских и подземних вода може доћи услед претеране 
примене вештачких ђубрива, пестицида и хербицида, неадекватним депоновањем 
отпада, одвијања друмског и железничког саобраћаја. Уколико се не примене 
превентивне мере,  посебно се могу испољити негативни утицаји на самој локацији 
као последица реализације планираних садржаја. 

4.4. ���� 

 Бука пореклом из саобраћаја, представља значајан утицај на животну 
средину. Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини (Сл. гласник РС 
бр. 54/92.) за насељена места прописује следеће вредности највиших дозвољених 
нивоа (Табела бр. 10). 
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Табела бр.10. Највиши дозвољени нивои буке у насељеним подручјима 

 
Намена простора 
 

Највиши дозвољени ниво спољашње 
буке dB(А) 

дан ноћ 

Подручја за одмор и рекреацију, болничке 
зоне и опоравилишта, културно-историјски 
локалитети, велики паркови 

50 40 

Туристичка подручја, мала и сеоска 
насеља, кампови и школске зоне 50 45 

Чисто стамбена насеља 55 45 

Пословно-стамбена подручја, трговинско-
стамбена подручја, дечија игралишта 60 50 

Градски центар, занатска, трговачка, 
административно-управна зона са 
становима, зоне дуж аутопутева и 
магистралних саобраћајница 

65 55 

Индустријска, складишна и сервисна 
подручја и транспортни терминали без 
становања 

На граници зоне, бука не сме прелазити 
нивое у зони са којом се граничи 

  

Уколико се  планско подручје дефинише као зона  дуж аутопута, онда се 
ниво буке мора ограничити на ниво који је дефинисан за зону поред аутопута (дан 
– 65 dB(А), ноћ -  55 dB(А)). С обзиром да је највећи извор буке на планском подручју 
саобраћај и да се не очекује бука као производ активности друге врсте која може 
да буде изнад граница дозвољене јачине, бука пореклом из саобраћаја ће бити 
највише разматрана.  

Мерења буке за потребе предметног плана и Стратешке процене нису 
врешена. 

4.5. ��������� 

 Извор вибрација представљају већ постојећа саобраћајна кретања, као 
пратилац буке.Такви типови промена су краткотрајни и без већих последица. 
Анализа нивоа вибрација, за потребе израде Стратешке процене није вршена. 

4.6.  ������ 

 Пејзажне карактеристике  могу да се изразе као физичке (природне) и 
ефективно – визуелне. С обзиром да је природно окружење дефинисано   
постојећим коридором (ауто пут Београд - Ниш) и да нема изграђених објеката већ  
доминира природно окружење са комбинацијом ораничних површина, пејзаж ће 
бити битно измењен.  
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5.0  ������ � �������� ������� ������� �������     

���������� � �������� ����� 

 

Основни проблеми заштите животне средине у Плану су, пре свега, 
недостатак релевантних података  о стању медијума животне средине као „нултом 
стању” и извору информација о могућим ограничењима при планирању намене 
простора.   

За планирање могућих намена и усвајање оптималног, еколошки 
прихватљивог и одрживог варијантног решења за развој Радне зоне 1 коришћена 
је процена постојећег стања у простору, процена стања животне средине, могући и 
евидентирани извори загађивања, као и процењени капацитет за прихватање 
нових програма. 

Подаци праћења стања медијума животне средине не постоје, а за потребе 
Плана нису вршена, те за поступак процене утицаја представљају недостатак.  

Питања заштите животне средине заступљена у припреми плана и 
програма, произашла су као последица разраде планских циљева. Основни 
принципи који се односе на заштиту животне средине, а који су разматрани у плану 
су:  

3. Спровођење принципа одрживог развоја рационалним коришћењем 
простора и природних потенцијала,  

4. Елиминисање међусобних негативних утицаја планских решења и околине; 
5. Дефинисање  конкретних мера заштите животне средине.    

 Типови загађења који се могу јавити у току спровођења плана су 
разнородни: комунални отпад, отпадне воде (фекалне воде, уља и масти из 
возила које се спирају са паркинг простора), чађ, таложне материје и једињења, 
загађујући гасови као и специфичне загађујуће материје, бука и као посебан вид на 
који треба обратити пажњу - акцидентна загађења.  
Дефинисани су потенцијално угрожени медијуми животне средине: 

13. ваздух, 
14. подземне и површинске воде, 
15. земљиште. 
Разматране мере заштите животне средине у оквиру Плана су категорисане 

као: 

- мере превенције, спречавања и отклањања потенцијалних негативних 
утицаја, 

- мере минимизирања и свођења у законске оквире, 
- мере мониторинга животне средине у зони утицаја.  

Стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације Радне зоне 1 у 
Лапову је рађена (у складу са планским документима вишег реда) као 
свеобухватна анализа еколошког потенцијала планског подручја, кроз коју се 
сагледавају индикатори природног и стеченог стања и њиховом оценом се утврђују 
могућности за даљи развој.  Самим тим свесно нису изостављена питања и 
проблеми који би били од значаја  за простор у оквиру планских граница. 
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5.1.  ���������� ������ 

 Намена локације Радне зоне 1 у Лапову као и плански циљеви, дефинисани 
су ГП Лапово 2010, према условима и сагласностима релевантних институција  
Намена простора и плански циљеви се  кроз план у потпуности разрађују, без 
приказа варијантних решења. 

 
 

5.1.1. ���������� ������ � �������  

������������� ����� 
 
 Планска решења омогућују  шири функционални развој подручја. Локација је 
врло повољна за развој радне зоне из неколико разлога: 

- тенденција развоја зоне уз ауто путске правце намаће реалну потребу 
пренамене пољопривредног земљишта у грађевинско, због вишегодишње 
имисије загађујућих материја, 
- у прилог претходној тврдњи су подаци о загађености земљишта на локацији 
Кошута – повећана концентрација тешких метала, никла и бакра, 
- реализацијом планских решења и спровођењем мера заштите животне 
средине  увешће се систем контроле подручја у захвату плана а и широј зони 
утицаја аутопута. 

  Нереализацијом  плана биће ослабљен систем контроле планског подручја 
који би се успоставио планском реализацијом. Самим тим не би дошло до 
неминовне деаграризације, нити би се појавила нова радна места. Варијантна 
решења у случају нереализовања плана се због неминовности развоја подручја у 
планираном смеру,  не разматрају.  
 

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

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

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

 
 

У поступку израде ПДР Радна зона 1 у Лапову, прибављени су услови 
надлежних органа, институција и предузећа, како би се захтеви, услови и 
препоруке истих, испоштовале и интегрисале у планска решења. 

 Резултати консултација: 
 Завод за заштиту природе Србије, у Условима заштите природе и животне 

средине за израду ПДР Радне зоне 1 у Лапову, садржано је следеће: 
На локацији Радне зоне 1 у Лапову, нити у окружењу,  не постоје заштићена 

природна добра. Прописани су услови које је неопходно уградити у планску 
документацију, а који обухватају техничко безбедоносне мере заштите животне 
средине: 
1. инфраструктурно опремање, посебан акценат на евакуацију и пречишћавање 
отпадних вода, изградњом канализационог система са колектором за 
пречишћавање отпадних вода, као и на емисије гасова уградњом неопходних 
филтера; 

2. урбанистички параметри (% изграђености, висина објеката, површине под 
зеленилом, изглед објеката); 
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3. формирање заштитних зелених појасева ка стамбеној зони и аутопуту и 
одржавање зеленила; 

4. противпожарна заштита; 
5. евакуација комуналног и индустријског отпада (посебан третман опасног отпада 
уколико га буде) 

 

Уколико се у току земљаних  радова на припреми локације наиђе на 
природно добро које је геолошко – палеонтолошког или минералошко – 
петрографског порекла (за које се претпоставља да има својство природног 
споменика), извођач је дужан да о томе обавести Завод и да предузме све мере 
како се природно добро не би оштетило до доласка оштећеног лица. 

На основу услова Завода за заштиту споменика културе Крагујевац, у 
оквиру захвата плана и у непосредној околини, нема утврђених споменика културе, 
и уколико се при наведним радовима открију материјални остаци прошлости, 
радови се привремено морају прекинути, а о налазу треба обавестити надлежни 
Завод за заштиту споменика културе из Крагујевца. 

Јавно предузеће Железнице Србије, у Условима железнице дефинишу се 
просторни и функционални односи железнице и осталих комуналних 
инфраструктура на подручју плана. Железница на овом подручју не планира развој 
инфраструктурних капацитета. На делу подручја које је у обухвату ПДР, за 
предузеће „Кроноспан“ Железнице Србије су издале предходне услове за 
прикључење индустријског колосека на постојеће колосеке железничке станице 
Лапово Ранжирна. 

Остали услови и сагласности надлежних органа, институција и предузећа: 
- Сагласност за израду Програма и ПДР Радне зоне 1 Лапово, Телеком 

Србија, бр.385 од 3.8.2007.године; 
- Услови за израду ПДР Радне зоне 1 у Лапову, Телеком Србија, бр.015/08-

36024/2007 од 20.7.2007.године; 
- Услови за потребе израде Програма и Плана детаљне регулације Радне 

зоне 1 У Лапову, ЕМС – Електромрежа Србије, Центар за развој, бр.7248/1 
од 16.7.2007.године; 

- Услови за гасификацију, ЈП „Србијагас“, бр.12199 од 2.8.2007.године; 
- Услови Министарства одбране, Управа за инфраструктуру, бр.2140-2 од 

27.6.2007.год. 
 

6.0. ����� � ������� ������ ���������  ������� � 

 �����  ���������� 

6.1. ����� ������ ��������� ������� 

Општи циљеви стратешке процене Плана детаљне регулације Радне зоне 1 у 
Лaпову, су: 

Дефинисање стратешких начела, у складу са стратешким начелима одрживог 
развоја планова вишег реда, у циљу заштите и побољшања квалитета 
животне средине (чист ваздух, вода, земљиште – пољопривредне 
површине); 

Рационално коришћење (еколошко ограничење) природних ресурса (нарочито 
из категорија делимично или потпуно необновљивих); 

Кроз рационално коришћење земљишта, енергије, вода и материјала и 
спровођење мера заштите животне средине, допринети остваривању 
еколошком и друштвеном развоју ширег подручја;  

Максимално предупредити избор адекватне технологије и еколошки заснованих 
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пројеката за појединачне фазе у току реализације планских решења, 
претходном идентификацијом проблема; 

Заштита екосистема и биодиверзитета на ширем подручју очувањем генетског 
и екосистемског биодиверзитета формирањем базе података кроз програме 
и пројекте очувања  животне средине.  

6.2. ������� ������ ��������� ������� 

3. Дефинисање зона различитих узрока загађења, на основу претходне 
идентификације проблема и имплементирати савремене еколошки 
прихватљиве пројекте у складу са зоном, како би се негативни ефекти 
минимизирали у најранијој фази реализације; 

4. Забрана  делатности које могу на било који начин изазвати промене по 
животну средину и здравље становника у окружењу (које производе велике 
количине отпада – опасан отпад, отпадих вода, непријатне мирисе, буку, 
загађиваче ваздуха), што води ка побољшавању капацитета зоне угрожене 
животне средине у коридору ауто пута, 

5. Утврђивање смерница за ограничавање, минимизирање и елиминисање 
негативних утицаја  планиране намене на  земљиште, површинске и 
подземне воде, избором најбоље могућих решења и мера заштите и 
контроле, 

6. Успостављање контроле активности у окружењу које би могле имати 
негативан ефекат на животну средину, како не би дошло до конфликта и 
кумулативног дејста. 

•  

• ����� � ����� ���������� 
 Индикатори (показатељи, индекси) представљају један од инструмената за 
систематско идентификовање, оцењивање и праћење стања, развоја и услова 
средине и сагледавање последица. Они су неопходни као улазни подаци за свако 
планирање (друштвено-економско и просторно-урбанистичко) и представљају 
полазну основу за планирање развоја животне средине. 

 Сви индикатори чине заједно индикаторе одрживог развоја. Приказ 
индикатора одрживог развоја (индикатора развоја усклађеног са захтевима 
заштите животне средине) је лимитиран начином прикупљања и обраде 
статистичких података. Индикатори одрживог развоја морају бити коришћени у 
контактима са међународним организацијама и институцијама. То су:  

- урбанизација и индустријализација (које стварају разне врсте 
отпадака, бука, зрачење, социјалне промене), 
- процеси насељавања, пољопривредне делатности, шумарство, лов 
и риболов, саобраћај, енергетика, водопривреда, рекреација, и слично које 
доводе до промена у животној средини, 
- непогоде и катастрофе као пратеће појаве природног угрожавања 
средине,  
- индикатори који дају опште информације о подручју (информације о 
средини-територији и просторном уређењу), о природним условима: 
земљиште, минералне сировине, шуме, фауна и флора, вода и ваздух, 
природна баштина, затим градска и сеоска насеља, опште информације о 
њима, о условима становања, условима рада, урбаном стандарду, 
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комуналној опремљености, историјским целинама и споменицима. 
- информациони системи, законодавство, планирање, истраживање, 
образовање, економске мере, организованост и међународна сарадња.  
 

 Да би индикатори били поуздани, применљиви на свим нивоима планирања 
као и инструмент за поређење, неопходан је усаглашени систем праћења који 
подразумева: јединствене показатеље, јединице мерења, метод мерења, период 
праћења, начин обраде и приказивање резултата.  

 У Србији је у фази реализације пројект: "Формирање индикатора одрживог 
развоја" који ће јасно утврдити које показатље је неопходно користити у оцени 
тренутног стања и планирању. 

 Из тог разлога, предлаже се модел вредновања утицаја на основу 
методологије британског министарства за животну средину (Rapid Urban 
Environmental Assessment). Методологија вредновања утицаја дата је у Уводу у 
поглављу 1.2. Методологија израде стратешке процене). 

 

7.0. ������� ������� ������� �� ������  

���� ����������� �� ������� �������  

�� ������� ������� 
  
 Потенцијални штетни ефекти могу се јавити у различитим фазама 
реализације планских решења: у току фазе изградње и у току фазе реализације 
пројеката. 
   
 

7.1. ������ ������� ��� ������� ��������  
�� �����������  ���������� ��������  

 
 Реализацијом планских решења најпре ће доћи до трајних  промена намене  
пољопривредног земљишта  у грађевинско, с обзиром на намену предметне зоне. 
Током изградње, посебно у фази припреме терена, изградње инфраструктурних 
објеката, као и при изградњи и фундирању сваког појединачног објекта планираног 
садржаја извршиће се неповратна деградација земљишта, нарочито површинског 
слоја. 
 За време обављања припремних радова и изградње објеката  биће 
присутна грађевинска механизација (камиони, копачи, мешалице и др.) чије је 
погонско гориво дизел гориво, те се услед тога у појачаном интензитету рада може 
очекивати емисија већег броја полутаната у атмосферу. Специфичну емисију 
загађујућих материја карактерише ослобађање већег броја продуката потпуног и 
непотпуног сагоревања нафтних деривата мотора са унутрашњим сагоревањем. 
Најзначајнији, са аспекта аерозагађивања су: CO, CO2, CXHY, HCOH, SO2 и чађ. 
 Поред наведеног, могуће је очекивати процуривање деривата нафте и 
контаминацију земљишта и површинских и подземних вода.  
 Такође је могуће у овој фази очекивати и повећање нивоа буке на самој 
локацији. Ангажована грађевинска механизација (грађевинске машине, камиони и 
др.) у току извођења радова у појачаном интензитету рада, јавља се као генератор 
повишених нивоа буке.  Ризик од повећања нивоа буке на самим градилиштима 
при извођењу грађевинских радова није могуће избећи. Повећани ниво буке овог 
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типа јавља се као пролазни негативни утицај на животну средину, односно 
завршетком грађевинских радова и престанком ангажовања грађевинске 
механизације нестаје и овај утицај. 
 Један од ограничавајућих фактора при извођењу земљаних радова при 
изградњи будућих објеката (ископи за темеље објекта, ровови за цевоводе и 
инсталације и др.) је могућност да се наиђе на добро, за које се претпоставља да 
има својство природног споменика, или пак било какве материјалне остатке који би 
указивали на могућност постојања налазишта неких ранијих култура. У оба случаја 
радови се одмах морају прекинути, а о открићу обавестити надлежне институције 
(Завод за заштиту природе Србије или Завод за заштиту споменика културе у 
Крагујевцу).  
 Такође, уколико у току извођења радова дође до процуривања резервоара 
(акцидентног просипања деривата нафте) и контаминације земљишта, радове 
треба одмах прекинути и извршити санацију  и уклањање контаминираног 
земљишта. 

 Може се констатовати да у време припреме терена и изградње будућих 
објекта неће доћи до битног угрожавања животне средине, а само угрожавање 
животне средине, изузимајући неповратну деградацију земљишта, биће пролазног 
карактера, уколико се буду поштовале мере превенције, отклањања и 
минимизирања штетних ефеката на животну средину. 

 

• ������ ������� �� ����� ����  (� ���� �������� 
���� ���������) 

 
7.2.1. ������������ 

 
 Планско подручје је у директном контакту са фреквентним аутопутским коридором 
и железницом, тако да је квалитет ваздуха у највећој мери условљен интензитетом 
саобраћаја. Такође, квалитет ваздуха зависи од климатских карактеристика и 
временских прилика. Основни узрочници загађења су саобраћајна кретања на ауто 
путу и на самој локацији, који се испољавају кроз испарења неспецифичних и 
специфичних полутаната сагоревањем нафте и њених деривата. 
 Подручје плана просторно – еколошки (према ПП Подручја 
инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд – Ниш) припада зони 
утицаја инфраструктурног система са угроженим еколошким капацитетом, са 
аспекта аерозагађености и буке. Утицаји су периодични, интензивни реверзибилни 
и иреверзибилни, дуготрајни и са вероватноћом понављања.  
 Подаци добијени једномесечним праћењем стања квалитета ваздуха на 
траси магистралног пута Крагујевац – Баточина, на мерном месту код мотела 
Кошута (који су добијени за потребе израде Стратешке процене ПДР Ауто пута 
Крагујевац - Баточина, деоница Крагујевац, на животну средину) се користе као 
релевантни подаци који показују какво је стање квалитета ваздуха у непосредној 
близини предметне локације. На основу добијених резултата  (поглавље 4., 
одељак 4.2.1) може се закључити  да предвиђени негативни утицаји (повећане 
концентрације чађи) аерозагађења пореклом из саобраћаја који се могу испољити 
на људе, животиње и објекте, нису од посебног значаја. Разлог оваквој тврдњи је 
то што у непосредној близини ауто пута нема осетљивих објеката (живих и 
неживих) који би били изложени утицају. Постојећи  степен аерозагађености, на 
локацији предметног плана може бити увећан и кумулативно изражен  због 
планираних садржаја Радне зоне. 
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  Предметна локација је у зони утицаја ауто пута, где се неповољни 
утицаји аерозагађења и појачане буке, могу константно евидентирати. 
Обзиром да План искључује ризичне технологије и све  делатности које могу 
изазвати негативне промене и фаворизује примену свих неопходних мера 
заштите животне средине, а у окружењу нема осетљивих објеката и функција, 
може се очекивати да активности из радне зоне  неће довести до битнијег 
нарушавања стања квалитета ваздуха у широј зони.  
 

 Основне мере заштите би се заснивале на: 
• планском озелењавању и пејзажном уређењу, формирањем зона и појасева 
са приоритетном заштитном функцијом – према зони утицаја, 

• формирањем ветрозаштитних појасева у залеђу ради локализације ширења 
загађења према окружењу, 

• коришћењу еколошки прихватљивог горива и увођење значајних рестрикција 
у погледу квалитета издувних гасова,  

• обавезан је План контроле квалитета ваздуха кроз просторну мониторску 
мрежу (успостављањем мерних места за праћење стања загађености 
специфичним и неспецифичним полутантима атмосфере) за подручје зоне 
ауто пута Београд-Ниш, 

• укључивање подручја у јединствен концепт локалног и регионалног 
мониторинга за праћење стања загађености ваздуха.  

 
 
7.2.2.  �������� ���� 

 
 Истраживање проблематике загађења воде у циљу одређивања могућих 
утицаја планиране радне зоне, огледа се првенствено кроз сагледавање утицаја у 
домену могућих промена режима површинских и подземних вода као и њиховом 
загађењу.  
 У захвату Плана налазе се Липарски поток. 
 Саобраћајни токови  и радна зона у оквиру планске локације, могу довести 
до појаве негативног утицаја на водоток. Карактеристике негативних утицаја се 
огледају у могућем загађењу, док се промена режима површинских ни подземних 
вода не очекују. Штетни утицаји се могу испољити у виду директног сливања 
загађујућих материја  у воду или продирањем у подземне воде које посредно носе 
загађење. Таложењем штетних материја из издувних гасова,  уља и мазива на 
коловозним површинама, може доћи до спирања загађујућих материја у 
површинске воде. Тачни подаци о квалитету површинских и подземних вода у 
оквиру планског подручја не постоје, тако да се процена утицаја загађености своди 
на досадашња искуства и претпоставке. 
 Ради идентификације могућих загађивача неопходно је идентификовати 
технолохије и производне делатности, као и њихове отпадне воде, које морају 
бити класификоване као потенцијални загађивач. Томе следи неопходно увођење 
система предтретмана отпадних вода за све производне делатности пре 
упуштања у канализациони систем. 
 У водама које се сливају са коловозних површина присутан је низ штетних 
материја у концентрацијама које су често изнад максимално дозвољених  за 
испуштање у водотокове. Ради се пре свега о компонентама горива као што су 
угљоводоници, органски и неоргански угљеник, једињења азота (нитрати, нитрити 
и амонијак). Посебну групу елемената представљају тешки метали, чврсте 
материје различите структуре и карактеристика, које се јављају у облику 
таложивих, суспендованих и растворних материја. Посебну групу чине веома 
канцерогене материје. 
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 Могући утицаји на воде у зони процене утицаја  Плана детаљне регулације 
условљавају поступање у складу са основним еколошким и законским 
принципима заштите вода, а то су: 
 

• обавезно одвођење насталих санитарних отпадних вода системима 
интерне канализационе мреже, прикључком на градску канализациону 
мрежу; 

• одвођење атмосферских вода у систем атмосферске канализације; 
• потенцијално зауљене атмосферске воде и воде сличног порекла преко 
таложника – сепаратора  одвести у атмосферску канализацију, 

• обавезно обезбедити предтретман за отпадне воде за производне 
процесе пре упуштања у канализациону мрежу. 
 

7.2.3. �������� �������� 

  
 Утицаји планских активности на земљиште, могу се категорисати на више 
начина. Један вид утицаја односи се на трајну промену намене земљишта, док 
други вид утицаја односи се на промену физичко хемијских карактеристика – 
односно загађење. 

Досадашња намена земљишта у захвату Плана била је пољопривреда. 
Реализација Плана довешће до трајне пренамене земљишта у грађевинско. 
 Процена утицаја са аспекта коришћења земљишта, као необновљивог 
природног ресурса у зони Плана, показује следеће: 
 -с обзиром да је захват Плана у зони која не испуњава услове за коришћење 
земљишта за примарну производњу, односно да се налази у зони утицаја ауто 
пута,  процењује се оправданом и еколошки одрживом пренамена у грађевинско 
земљиште. 
 Физички утицаји ограниченог деловања на земљиште се могу очекивати 
приликом фазе изградње (реализације) инфраструктурних коридора  при чему се 
уклања површински слој земљишта – гасовод, телекомуникације, 
електроинсталације, водовод, канализација. Обавезна мера заштите површинског 
покривача је враћање слојева земље по завршеним радовима. 
 Хемијски утицаји се могу јавити као последица таложења штетних материја 
из ваздуха, које су последица саобраћајних токова и производних делатности.  
 Заштиту је неопходно успоставити кроз систематско спровођење 
планских циљева, са посебним освртом на зеленило које игра значајну улогу у 
заштити земљишта од проклизавања и ерозије, као и у биолошкој заштити од 
штетних гасова и прашине. 
 У циљу заштите земљишта од загађивања обавезно је спровођење 
следећих мера заштите: 
 

• изградња је дозвољена искључиво према прописаним правилима грађења и 
уређења, сагласно одредбама Плана детаљне регулације Радне зоне 1 у 
Лапову,  

• 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, 

• обавезна је заштита земљишта од ерозионих процеса забраном отварања 
вегетацијског склопа. 
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7.2.4.����  
 
 Вредновањем простора са аспекта утицаја и угрожености од буке 
прекомерних интензитета, може се проценити: 
 

• подручје Плана је у зони утицаја буке на растојању од 180 + 180 m - ниво 
буке до 65 dB(A); 
• извор буке је искључиво саобраћајна бука са фреквентне аутопутске 
саобраћајнице, као и бука на локацији за коју се не очекује превазилажење 
ГВИ, али може допринети кумулирању са утицајима са ауто пута. 
 

 
 

Обавезне мере за смањење буке су: 
1. при уређивању анализиране зоне и локација појединачних Пројеката, 
правилним озелењавањем и формирањем звучних баријера, према зони 
утицаја, односно размештајем објеката и функција, 
2. примена одговарајућих звучно изолационих омотача на фасадама објеката 
који су угрожени буком на удаљењу мањем од 100 m , 
3. избор зеленила мора бити прилагођен зонским (према аутопуту и залеђу) и 
локацијским условима, у складу са пејзажним и еколошко-биолошким 
захтевима, 

 
 
7.2.5. ��������� 
 
 Појаве вибрација нису евидентиране квалитативно јер не постоје мерења ни 
подаци. Процена могућих утицаја вибрација произилази из претпоставки које се 
везују за процену нивоа буке, јер се вибрације јављају као њен пратилац. 
Очекивано повећање нивоа буке може указати на вероватноћу чешће појаве 
вибрација. Из искуства се очекује да је дозвољени ниво вибрација у зонама ауто 
пута постигнут већ на 50 m од ивице коловоза.  
 
 
7.2.6. ������ �� ����� � ���������� ����,  

 �������� � ������������� 
  
 На предметној локацији углавном доминира антропогена вегетација – њиве 
под усевима и коровска вегетација, док се у мањој мери издвајају појединачна 
стабла и жбуње. На основу тога се може закључити да је екосистемска равнотежа 
већ поремећена још у претходном периоду,  јер изостаје квалитетна шумска 
вегетација као примарна. Присутне биљне врсте заједница  су изградиле одређени 
степен резистенције на штетне атмосферске гасове, што представља њихову 
реакцију или одговор на  промењене услове средине.  

Аерозагађење пореклом из саобраћаја може изазвати физиолошке и 
морфолошке промене на вегетацији (смањење хлорофила, ослабљена 
апсорпциона моћ корена, сушење листова, мања продукција кисеоника...). 
Фаунистичке карактеристике простора, карактерише присуство типичних 
представника агроекосистема рубних подручја. Такође је и фаунистичка заједница 
овог подручја измењена и изложена је утицају ауто пута. 
 Планском реализацијом ће се комплетно променити намена захвата, што 
подразумева формирање грађевинске парцеле, биљни свет на локацији ће 
потпуно бити уклоњен. Предметни простор представља значајно ловно подручје, и 
услед реализације плана животињски свет ће  мигрирати у околно подручје, 
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сличних екосистемских карактеристика.   

Обзиром на значај и обавезну меру озелењавања и формирања зелених 
површина са пејзажно – приоритетном функцијом заштите, план ће допринети 
побољшању пејзажних и естетских карактеристика, док ће утицај на биодиверзитет 
бити мањег интензитета. 
 Са аспекта вредновања и процене утицаја на биодиверзитет нема 
ограничавајућих захтева за посебном проценом утицаја на животну средину. 
  
 
7.2.7. ������� �� ����������� 
  
 Реализација Плана детаљне регулације ће у мањој мери утицати на 
демографска кретања у смислу дотока одређеног броја људи, јер се стварају 
услови за становање средњих густина Б. Постојеће стање, карактерише 
становање малих густина.  
 Реализација Плана и појединачних Пројеката неће довести до расељавања 
становништва ширих размера, нити икаквих демографских померања у том 
смислу, обзиром да је простор неизграђен. Реализација Плана неће утицати на 
промене традиционалних токова у зонама непосредног окружења. Концентрација 
фреквентног становништва у анализираној зони биће у директној вези са бројем 
запослених. Сталан број становника биће везан за број људи који ће живети у 
оквиру блокова становања. 
 Планско подручје је сагледиво из шире просторне целине. Избор  и  начин 
реализације Пројеката мора задовољавати и архитектонско – естетске 
критеријуме како би се избегло визуелно загађење са негативним последицама по 
ширу просторну целину. 
   
7.2.8. ������ �� �������� � �������� ����� 
 
 На подручју Плана нема евидентираних нити заштићених природних добара. 
Увидом у регистар заштићених природних добара и увидом на терену, 
констатовано је да нема угрожених и ретких биљних врста и биоценоза и биотопа 
које треба штитити (Завод за заштиту природе Републике Србије).  
 Уколико се у току извођења земљаних радова на реализацији Пројеката 
наиђе на елементе који би могли имати статус заштићеног добра, неопходно је 
одмах прекинути даље радове и обавестити надлежну институцију  која ће  
спровести процедуру даље заштите. 
 

 
7.2.9.����� ���������������, ���������  

������������ �   ��������� ��������� 

� ������ �������� ������  
 

Планом је предвиђено захтевано инфраструктурно и комунално опремање и 
уређење. Планирана је: 

6. мрежа за водоснабдевање, фекална - канализациона мрежа, кишна 
канализација,  

7. изградња паркинг-простора за доставна теретна возила са интерним 
саобраћајницама, 

8. електроенергетска мрежа, 
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9. ТТ мрежа. 
 

Обавезне мере заштите са аспекта комуналног уређења:  
 

 
7. Обавезан је педтретман оптадних вода (кроз таложник за масти и уља) из 
производних процеса, 

8. Обавезан је третман потенцијално зауљених атмосферских вода у 
таложнику-сепаратору уља и масти са платоа, паркиралишта и површина 
где је као акцидент могуће очекивати појаву случајног просипања или 
процуривања нафтних деривата. 

  
Управљање отпадом је засновано на избору концепта евакуације отпада, 

сагласно смерницама и препорукама Националног Плана управљања отпадом, у 
циљу спречавања деградације природних и пејзажних вредности, биодиверзитета, 
здравља корисника простора, неповољних утицаја на микроклиматске и еколошке 
услове подручја Плана и непосредног окружења.  
 Комунални отпад, на микролокацијама, ће са прикупљати постављањем 
корпи за смеће, чији ће се размештај вршити према Плану за постављање истих. 
 Стандард за сакупљање отпада, карактеристика комуналног отпада (кућног 
смећа) је суд - контејнер, запремине 1100l, габарита 1,37x1,45x1,45 m.  
 Основни услов за организовање и контролисано сакупљање отпада је 
поверавање послова надлежном комуналном предузећу и/или на други начин, у 
складу са важећом законском регулативом. 
 
 
• ���������� ��������� � ���� ������� 
 

Проблематика предметног захвата указује да се на локацији и у  окружењу 
могу десити акцидентне ситуације у саобраћају и пратећим функцијама и као 
природне непогоде.  
 Заштита од пожара и експлозија обезбедиће се пројектовањем елемената 
физичке структуре комплекса бензинске станице према зонама противпожарне 
опасности и несметан пролаз вартогасним возилима на приступним 
саобраћајницама у комплексу 

 
 
7.3.1.��������� 
 

Акциденти у саобраћају се могу  јавити у виду саобраћајних незгода и 
хаварија на теретним друмским возилима. Узрочници акцидента могу бити: 

 

• људски фактор (непажљива вожња и непоштовање саобраћајних 
прописа),  
• неисправност возила и осталих транспортних средстава, 
• разни природни  фактори који могу оштетити инсталације (ерозија, 
клизишта, корозија, влага, прашина...); 
• елементарне непогоде. 
 

У случају акцидената на путевима најчешће долази до просипања нафтних 
деривата из резервоара возила и до загађивања околног земљишта, а кроз 
земљиште и подземних и површинских вода, као и уништавања биљног света.  

 

Основне мере за спречавање и ограничавање акцидентних ситуација  у 
домену саобраћаја произилазе из:  
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• Спровођења позитивне законске регулативе.  
• Транспорт опасних материја мора се обављати искључиво превозним 
средствима која су технички исправна, конструисана, израђена, опремљена и 
обележена у складу са прописаним стандардима.  

• Превоз и руковање опасним материјама могу да врше само лица која су за 
превоз и руковање стручно оспособљена.  Одобрење за превоз опасних 
материја у друмском и железничком саобраћају издају одговарајућа 
Министарства у зависности од категорије опасних материја.  

 

   

7.3.2.�������� �������� 
 

Заштита од елементарних непогода, као што су: земљотреси, поплаве,  
пожари, загађења воде великих размера, загађења ваздуха, снажни ветрови и сл. 
регулисана је Законом о заштити од елементарних и других већих непогода 
("Службени гласник СРС", бр. 20/77, 27/85 и 52/89. чл. 31. Закона - 24/85- 1357.  чл. 
2. Закона - 6/89-394.  чл. 21. Закона - 6/89-397.  чл. 72. Закона - 53/93-2467.  чл. 2. 
Закона - 67/93-3111.  чл. 1. Уредбе - 10/94. 175.  чл. 56. Закона - 48/94-1497.  чл. 
118. Закона - 101/2005-28). Придржавањем наведених правилника и њихових 
одредби, представља основну меру заштите од непогода.  

Одржавање и експлоатација заштитних објеката подразумева предузимање 
потребних мера и радова, ради спречавања њиховог оштећења и обезбеђења 
перманентне функционалности ових објеката. У циљу функционалног одржавања 
заштитних објеката, водопривреда је дужна да обезбеди одржавање у 
пројектованом степену безбедности:  

• сливове водотока,  
• корита водотока, акумулација,  
• обала водотока,  
• заштитних насипа,  
• пратећих објеката и локализационих насипа.  
 

У погледу заштите од поплава предметног простора, неопходно је 
дефинисати врсте могућих поплава и обим пројектоване заштите. За спровођење 
редовне и ванредне одбране од великих вода путем организоване припреме, 
неопходно је дефинисати и поставити: 

- систем веза и начине јављања, 
б. начин осматрања заштитних објеката у свакој фази одбране.  

 
. 

7.3.3.���������� ������������ �� ������� ������ 
 
Ризик и опасност нису више и само резултат спољашњих сила, већ су 

иницирани развојем науке и технологије. Научна и технолошка оцена ризика 
подразумева истовремено и утврђивање толерантних нивоа ризика која се заснива 
на објективним, методолошким поступцима обрачуна и оцене ризика. Због тога је 
од изузетне важности у склопу методологије за процену ризика донети план мера 
превенције, приправности и одговора на акцидент. 

 

Национална стратегија за управљање ризиком има три основна дела: 
• Анализа опасности од акцидента 
• Планирање мера превенције, приправности и одговора на акцидент 
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• Планирање мера отклањања последица од акцидента (санација) 
Анализа опасности од акцидента садржи: 
- Идентификовање опасности (припрема, скупљање података, 
идентификација и промена идентификације) 

- Анализа последица (припрема, приказ могућег развоја догађаја, 
моделирање ефекта и анализа повредивости) 

- Процена ризика (процена вероватноће настанка акцидента, процена 
могућих последица и оцена ризика) 

 

Планирање мера превенције, приправности и одговора на акцидент садржи: 
- Превенција (мере и поступци превенције) 
- Приправност (план заштите од акцидента) 
- Одговор на акцидент (место и време акцидента, врсте опасних материја 
које су присутне, процена тока акцидента, процена ризика по околину и 
други значајни подаци за одговор на акцидент). 

Планирање мера отклањања последица од акцидента (санација) мора 
садржати: 

• План санације (циљеви и обим санације, снаге и средства на санацији, 
редослед коришћења, програм постстудијског мониторинга животне 
средине, трошкови санације, начин обавештавања јавности о протеклом 
акциденту) 

• Извештај о акциденту (анализа узрока и последица акцидента, развој и 
ток акцидент и одговор на акцидент, процена величине акцидента и 
анализа тренутног стања). 

 
Актуелне методологије у свету 
 
Постоји неколико актуелних методологија у свету: 
- REHRA методологију развила Светска здравствена организација (WHO) 
- US EPA методологија коју је развила Америчка агенција за заштиту 
животне средине  

- (EPA)APELL методологија коју су развијале Уједињене нације за заштиту 
животне средине  

- (UNEP)REHRA (Rapid Environment and Health Risk Assessment) је брза 
метода за процену ризика по здравље и животну средину. 
Имплементирана је у Италији, Мађарској, Румунији и Бугарској. Правна 
акта које су користили при изради ове методологије су: SEVESO II 
директива, Хелсиншка декларација из 1992. и ЕSPOO конвенција. 

 
 
  

************************ 
 
 Са еколошког аспекта и могућих утицаја по животну средину а у складу 
са планским документима вишег реда, зона процене  утицаја – подручје 
Плана детаљне регулације Радне зоне 1 у Лапову,  је по питању начелних 
планских решења  оправдано и прихватљиво, док је реализација 
појединачних Пројеката у деловима где постоји вероватноћа негативних 
утицаја могућа уз посебну Процену утицаја. 
 

 



07.07.2008.                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   6  - страна 74 
 
8.0.  ���������� ���������� ���������� 

На основу анализе у претходном одељку, кроз процену утицаја планираних 
активности на животну средину, извршено је објективно вредновање утицаја у 
датом подручју у следећој табели (табела бр.11 ). Ту је приказан интензитет, 
размера утицаја, односно просторна димензија. 

 

Табела бр.11. Вредновање примењених индикатора  

Еколошки и ндикатори Постојеће стање Планирано стање 
Најбоље понуђено 
решење 

1. земљиште    
1.1. деградација  0/I +1/I 

1.2. пренамена 0/I +1/II 

1.3. загађивање -1/II +1/II 

2. ваздух   
2.1.загађење од саобраћаја -2/II 0/II 

2.2.загађење из окружења, 
други извори загађења -2/II +1/II 

3. воде   
3.1 загађење површинских вода -1/II +1/I 

3.2.загађење подземних вода -1/II +1/II 

4.инфраструктура   
4.1. водоснабдевање +1/II +3/II 

4.2.канализација +1/II +3/II 

4.3.саобраћај 0/II +3/II 

4.4. зеленило -1/I +1/I 

4.5. комунални отпад -2/I +3/II 

6. намена објеката   
6.1. квалитет објеката  +3/I 

6.2.потрошња енергије  +3/I 

6.3. урбанистички параметри  +3/I 

6.4.бука -2/I +1/I 
  

Анализом претходне табеле се може закључити да се реализацијом 
планских решења, очекују углавном позитивне промене које се пре свега односе 
на боље стање индикатора животне средине, инфраструктуру и намену објеката. 
Мање позитивне промене или незнатне се могу очекивати код меродавних 
индикатора, земљишта и вода у зони утицаја ауто пута. Утицаји ће бити сведени 
на најмању могућу меру применом техничко- технолошких и санитарно хигијенских 
мера заштите животне средине у свим фазама реализације планских циљева. 
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Реализација плана довешће до потпуног уклањања биљног покривача и 
смањења зеленила, али ће доћи до формирања заштитног зеленог појаса према 
зони аутопута и парковске површине ка зони становања.  И поред губитка велике 
зелене површине, очекује се мањи позитиван утицај код овог параметра. 

Већи позитивни утицаји се очекују у погледу инфраструктурног опремања 
подручја, управљања отпадом. 

 

8.1.�����������, ����������, ���������  

 � ��������������    ������� 

 Зона у оквиру планског захвата се разрађује као намена сагласна са 
плановима вишег реда и према условима надлежних институција.  Промена 
намене земљишта као необновљивог ресурса има каракет иреверзибилне, трајне 
промене дугорочног карактера. Сматра се да је ова промена неминовна и 
еколошки оправдана из претходно наведених разлога, уз примену одговарајућих 
мера у свим фазама реализације плана и појединачних Пројеката. 

Што се тиче осталих утицаја они се могу посматрати кумулативно и 
појединачно (ако се посматра само предметни захват).  

- Кумулативан утицај је изражена појава синергистичког деловања утицаја из 
зоне ауто пута и из предметне зоне. Сагледавајући еколошке проблеме који 
се одражавају на  предметну зону, а  имајући у виду последице одвијања 
саобраћаја на ауто путу (повећана концентрација загађујућих материја у 
ваздуху и бука), може се закључити да утицаји из зоне ауто пута доминирају.  
 

- Појединачни утицаји су везани за предметну локацију. Тако посматрано, они 
имају локални карактер. То су привремени и ограничени утицаји при 
уређењу локације и изградњи Пројеката, без тенденције понављања. У току 
редовног рада Пројеката утицаји могу бити стални и периодични . 
Дешавања негативних утицаја по животну средину испољавају се кроз 
могуће утицаје на површинске и подземне воде у зонама са високим 
подземним водама и могуће утицаје на земљиште. Вероватноћа дешавања 
поменутих негативних утицаја, уколико се примењују мере заштите у свим 
фазама реализације плана, је једнака вероватноћи дешавања акцидента. 
Вероватноћа дешавања акцидентних ситуација (најчешће пожар) је 
реверзибилна појава мале вероватноће понављања. 

 

Планирано коришћење простора са еколошког аспекта је интеграција 
економских и еколошких циљева, уз примену превентивног деловања.  
Усклађеност ће се остварити кроз: 

 

• адекватно коришћене ресурса и свеобухватног простора уз поштовање 
законских прописа, мера и стандарда  који се односе на одрживо коришћење 
животне средине у свим фазама реализације Плана, 

• потпуно инфраструктурно опремање са посебним освртом на предтретман 
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свих отпадних вода које настају у оквиру планског захвата, 
• заштиту земљишта, површинских и подземних вода и пејзажа утврђеним 

поступцима који ће евентуалне штетне утицаје минимизирати, ограничити 
или потпуно елиминисати, 

• једино могуће уколико се спроводе најбоље доступне технике, принципи и 
мере које ће у наредном периоду донети привредни, економски и социјални 
бољитак. 

 

8.2. ���� ��������� ����������,  

 ���������� � �������   �������  

  Негативни утицаји планираних активности на становништво у оквиру 
захвата плана се не очекују, јер је заштитни појас  адекватно планиран у складу са 
законским и еколошким принциима. Негативни утицаји на здравље становника 
могу се испољити једино у акцидентним ситуацијама.   

8.3. �������� ����������� ������ �����  

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

 Варијантна решења на нивоу планова детаљне регулације углавном не 
постоје јер су  планирана намена и могућа варијантна решења разматрана на 
вишим нивоима планирања, па се  у овом случају не разматрају. 

 
9.0. ������������  �������� �� ���� ������  
 
 Непланско и неадекватно опхођење према окружењу просторно  и 
временски изазивају различите промене и далекосежне, често непредвидиве 
последице по  животну  средину и здравље људи. Кроз систематску анализу 
утицаја и валоризацију природних карактеристика, даљи одрживи развој планског 
подручја једино се може   остварити кроз дефинисање смерница  за даље  
коришћење простора. То подразумева зонирање засновано на карaктеристикама 
утицаја планираних активности примењено на ширу зону плана, у складу са 
плановима вишег реда - ПП подручја инфраструктурног коридора Е-75, доница 
Београд  - Ниш: 
  
 -Плански захват се налази у зони утицаја ауто пута на животну средину То 
је зона угрожености од буке и аерозагађења. У оквиру ове зоне, а према 
садржајима који су предвиђени планом могу се издвојити микролокације које ће се 
реализовати према мерама и условима за реализацију појединачних пројеката.  
  
 -Одрживо коришћење и управљање планским подручјем са локацијама  
које ће се реализовати поштовањем  мера и услова за уређење и коришћење,  
зависи од капацитета животне средине и од појединачних – потенцијално ризичних 
пројеката који се планирају, као и од утицаја окружења, које је врло доминантно. 
Целокупна  зона има карактер потенцијално угроженог простора са слабим 
еколошким потенцијалом, из следећих разлога: 
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• осећа се јак утицај ауто пута, 
• планом је предвиђена реализација производних објеката -прераде дрвета - 
фабрике плочастих материјала, сушара, складишта, преса, паркинг простора,  
који захтевају имплементирање и поштовање свих неопходних  услове заштите 
од загађења и деградације земљишта, вода и ваздуха,  
• локација је у зони јаких ваздушних струјања са потенцијално различитим 
загађивачима у ваздуху, 
• у окружењу не постоји физичка ни биолошка баријера према утицајима буке 
из зоне аутопута. 
 Основни еколошки принципи којих се треба придржавати при реализацији 

појединачних Пројеката у захвату плана, су: 
 

- забрана/ограничење свих  активности и поступака, који би имали негативан 
утицај  на  животну средину (деградација и загађење вода, ваздуха, 
земљишта), 

- планирање засновати на избору најбоље технологије кроз појединачне 
Пројекте који  представљају најбоље понуђену варијанту у складу са 
природним окружењем и еколошким принципима, 

- све активности у простору које утичу  на промену квалитета воде, земљишта 
и ваздуха, морају бити усмерене на спречавање штетног утицаја (адекватна 
инфраструктурна опремљеност, изградња предтретмана за пречишћавање 
отпадних вода пре испуштања у водоток и сл.), 

- неопходно је обавити све истражне радове како би се обезбедила 
неопходна заштита подземних вода,  

- обавезно озелењавање у функцији минимизирања микроклиматских 
екстрема и заштите од буке и аерозагађења (или формирањем физичких 
звучних и визуелних баријера према зони утицаја и окружењу), 

- обавеза израде Процене утицаја за све Пројекте који у складу са Законом  о 
Процени утицаја (Сл. гласник РС бр. 135/04)  и у складу са Уредбом о 
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна Процена утицаја и Листе 
Пројеката за које се може захтевати Процена утицаја на животну средину, 
(Сл. гласник  РС 84/05). 

 
 
10.0.�������� �� ���� ������������� ����� 
 
  Стратешком проценом су дефинисани тренутни и потенцијални еколошки 
проблеми, са смерницама за даљи урбани развој на одрживим принципима. 

Еколошка процена Плана детаљне регулације Радне зоне 1 у Лапову, представља 
основ за вредновање простора при реализацији појединачних Пројеката. Даља 
разрада Плана вршиће се израдом    документције  која ће бити у  складу са  
начелима Плана детаљне регулације  и одредбама  овог елабората.  
 Без обзира што План не предвиђа делатности, поступке и технологије који 
могу имати значајно негативан ефекат на животну средину, у току спровођења 
плана се не искључује могућност негативног  деловања на  планско  подручје,  па 
је стога   за конкретан   Пројекат неизбежна  (као део пројектне документације)  
Студија  о  процени утицаја Пројекта на животну средину ,  а која  ће  се 
руководити  смерницама  датим у овом  елаборату.  На основу Закона о процени 
утицаја (Сл.гласник РС бр. 135/04), а у складу са Уредбом о утврђивању Листе 
пројеката за  које је обавезна  процена утицаја, и за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину (Сл. гласник РС бр. 84/05), дефинисано је за 
које Пројекте  је неопходна израда Студије о процени утицаја. Уколико надлежни 
орган процени да поједини Пројекти својим садржајем и капацитетом могу угрозити 
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животну средину, могуће је и  накнадно утврдити потребу о изради Студије о 
процени утицаја на животну средину. Еколошке смернице се могу дефинисати 
кроз: 
 

1. Реализацију планираних Програма - објеката и садржаја Радне 
зоне 1 у Лапову, спровести израдом и имплементацијом Плана 
детаљне регулације,  
2. Обавезно је поштовање услова надлежних органа, организација и 
предузећа у циљу остваривања еколошке заштите простора 
3. Обавезно је поштовање урбанистичких параметара, сагласно 
просторно – еколошком капацитету целине, при реализацији 
Пројеката; 
4. Обавезна је Процена утицаја за све појединачне Пројекте који 
представљају потенцијалну опасност за околину; 
5. Обавезне мере спречавања и свођења негативних утицаја у 
границе прихватљивости при уређивању локација, градњи објекта, 
редовном раду и услучају удеса; 
6. Успостављање мониторинга животне средине за Законом 
предвиђене параметре, према Процени утицаја на животну средину. 

 

11.0. ���� ������� ������� ������� 

  
Мере заштите животне средине које су дефинисане као обавезне мере у 

сваком појединачном сектору утицаја, ради лакше имплементације могу се 
класификовати у три категорије: 

 

- Планске мере заштите, односно урбанистичке мере предвиђене су кроз 
дефинисање зона заштите и режиме коришћења,  

- Техничке и органоизационе мере на нивоу појединачних Пројекта које су 
предвиђене као конкретне мере заштите ваздуха, земљишта, воде и 
заштите од буке, 

- Мере сталне контроле – мониторинг на основу Процене утицаја, ради 
остваривање стратешких циљева заштите животне средине. 

 

12.0.������� ������� ����� �������  �������  
 
     Циљеви програма праћења стања животне средине су према Закону о 
заштити животне средине (Сл.гласник РС бр. 135/04):  
 

- обезбеђење мониторинга, 
- дефинисање садржине и начина вршења мониторинга, 
- одређивање овлашћених организација за обављање мониторинга, 
- дефинисање мониторинга загађивача, 
- успостављање информационог система и дефинисање начина достављања 

података у циљу вођења интегралног катастра загађивача, 
- увођење обавезе извештавања о стању животне средине према  

прописаном садржају извештаја о стању животне средине. 
 
12.1. ���� ������ ����� � �������� 

 

 Мониторинг - Програм праћења стања животне средине мора бити саставни 
део Програма мониторинга животне средине за Подручје инфраструктурног 
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коридора ауто пута Е-75, деоница Београд – Ниш. За предметно подручје није 
успостављен мониторинг животне средине, те је основни циљ: 
 

• формирање мониторинг-система који ће бити интегрални део мониторске 
мреже у  зони ауто путског коридора Е -75,  

• обезбеђивање правовременог реаговања и упозорења на могуће негативне 
последице и акцидентне ситуације,  

• увид у стање природних вредности - чиниоца животне средине и  врсте 
могућих загађења.  
 
Из тих разлога потребно је обезбедити континуирано праћење стања 

квалитета животне средине и активности у простору, што ствара услове за 
рационално и еколошки прихватљиво управљање животном средином. 
Према Закону о заштити животне средине, „Сл. гласник РС”, бр. 135/04, орган 
управе у оквиру своје надлежности, обезбеђује континуирану контролу и праћење 
стања животне средине у складу са свим посебним Законима. 

Када је у питању програм праћења стања животне средине, с обзиром на  
величину и свеукупне потенцијале датог подручја, за праћење се предлажу 
следећи параметри животне средине: 

 

1. праћење стања квалитета  ваздуха – степен  аерозагађености, 
2. праћење и контрола површинских вода, 
3. контрола квалитета земљишта, 
4. бука. 
 

Надлежни орган за спровођење, имплементацију и реализацију Програма 
праћења је у обавези да поштује смернице Стратешке процене утицаја. 

Програм заштите животне средине - Програм мониторинга Плана, може 
бити локално организован, али мора бити интегрални део Програма мониторинга 
који доноси виши надлежни орган. Он мора бити усклађен са програмом 
мониторинга планског подручја вишег реда на који се предметна локација 
хијерархијски ослања. 

Орган надлежан за заштиту животне средине, у циљу интегралне 
контроле животне средине, доноси Одлуку о интегралној контроли и управљању 
квалитетом животне средине за подручје Плана. 

Обавезе Носиоца Плана су да: 
- Спроведе мере превенције, по захтеву и мере санације, спречавања, 

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

- Спроведе и контролише примену мера заштите животне средине у свим 
фазама реализације Плана и појединачних Пројеката. 

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

 
12.2. ����� ���������� �� ������� �����  
 ������� ������� 
 

На основу постојећих искустава праћења стања животне средине, као и на 
основу евидентираних могућих утицаја на појединачне медијуме на предметном 
подручју, изабрани су индикатори животне средине које је неопходно уврстити у 
програм мониторинга животне средине.   

 

 Мониторинг стања животне средине врши се: 
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• систематским мерењем, 
• испитивањем и 
• оцењивањем индикатора стања и загађености животне средине. 

 
 Мониторинг животне средине мора да пружи податке добијене праћењем 
природних фактора, промену стања услед стечених карактеристика и постојећих 
природних карактеристика. 
 На основу могућих загађења, мониторинг се, односи на следеће индикаторе: 

- мерење емисије и имисије у циљу праћења квалитета и степена 
загађености ваздуха, утицаја на здравље становништва и животну 
средину, 

- контролу и праћење квалитета вода, 
- праћење квалитета земљишта, 
- зонирање и постављање мерних места за праћење буке. 
 

12.3. ����� � ������� ��������� ������  
 

 Програм мониторинга стања животне средине доноси локални орган власти 
у складу са програмом мониторинга који доноси Влада РС (Сл.гласник РС бр. 
135/04). Мониторинг обавља овлашћена организација која испуњава услове за 
мерење датих параметара и  Стандарда у области узорковања, мерења, анализа и 
поузданости података у складу са Законом. 
 Власник, односно корисник постројења које емитује загађујуће материје, 
дужан је да у складу са законом, преко надлежног органа, организације или 
овлашћене организације обавља мониторинг емисије, учествује у трошковима 
мерења имисије у зони утицаја и по потреби прати друге утицаје своје активности.  
 Органи управе, загађивачи или овлашћене организације које врше мерења, 
дужни су да доставе податке мониторинга Агенцији за заштиту животне средине на 
Законом прописан начин. 
 Систем праћења стања животне средине (ваздух, вода, земљиште, отпадне 
материје, опасне и штетне материје, бука) успостављен је правним оквиром: 
 

1. Законом о заштити животне средине („Сл. Гласник РС”, бр. 135/04); 
2. Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 46/91, 53/93, 48/94 и 54/96); 
3. Законом о поступању са отпадним материјама („Сл. гласник РС”, бр. 25/96); 
4. Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, 

критеријумима за успостављање мерних места, евиденцији података („Сл. 
гласник РС”, бр. 54/92); 

5. Правилником о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења 
и евиденције података („Сл. гласник РС”, бр. 30/97); 

6. Правилником о поступању са отпацима који имају својство опасних материја 
(„Сл. гласник РС”, бр. 12/95); 

7. Правилником о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС”, бр. 31/82); 
8. Правилником о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних 

вода ( „Сл. гласник СРС”, бр 47/83); 
9. Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у 

земљишту и води за наводњавање и методама за њихово испитивање („Сл. 
гласник РС”, бр. 23/94); 

10. Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Сл. гласник 
РС”, бр. 34/92). 
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Мониторинг систем за контролу квалитета животне средине  
успоставља се према важећој процедури прописаној Законом и подзаконским 
актима. 
 

13.0. �������� 
 

Процена утицаја ПДР Радне зоне 1 у Лапову  на животну средину,  урађена 
је као Извештај о стратешкој процени утицаја ПДР Радне зоне 1 у Лапову на 
животну средину, у свему према Закону о  Стратешкој процени утицаја (Сл. 
гласник РС 135/04). Стратешка процена представља сложен процес који захтева 
мултидисциплинарни приступ, а обухвата анализу, вредновање, поређење 
података, разне врсте консултација, проучавање планске и непланске 
документације, теренски рад и многе друге активности, на основу чега  настаје 
елаборат – Извештај о стратешкој процени утицаја. 

Целокупна проблематика анализирана је у оквиру неколико посебних 
целина кроз које су обухваћене основе за истраживање (карактеристике плана, 
полазне основе Стратешке процене са физичким карактеристикама простора), 
постојеће стање животне средине, варијантна решења уколико их има, процена 
могућих утицаја на животну средину и мере предвиђене за смањење негативних 
утицаја, као и  програм праћења стања животне средине. 

Кроз основе за истраживање дефинисани су сви релевантни фактори који су 
имали утицаја на предметно студијско истраживање, а који су се првенствено 
односили на важећу законску регулативу, просторне карактеристике подручја 
плана и методологију истраживања. Кроз истраживање и вредновање постојећег 
стања извршена је анализа постојећих потенцијала (квалитет ваздуха, површинске 
и подземне воде, земљиште,...) на основу чега је  урађена оцена стања. Она је 
послужила као база за вредновање планираних циљева у односу на стратешке 
циљеве заштите животне средине. Ова анализа је показала да се предметна 
целина налази у зони ауто пута, односно зони  угрожености  од буке и 
аерозагађења. Одликује је ослабљен екопотенцијал, али да су планиране 
активности у свим секторима усмерене на заштиту животне средине и здравља 
људи.  

Због недостатака информационе основе о стању животне средине и 
стандардизованог система индикатора, за процену и вредновање утицаја 
примењена је прилагођена  методологија британског министарства заштите 
животне средине ''Rapid Urban Environmental Assesment''. На основу анализа 
табеле бр.11,  могуће је донети генерални закључак да ће утицаји углавном бити 
позитивни.  

Без обзира на углавном позитивне процењене утицаје, стратешком 
проценом су прописане мере заштите животне средине које треба разрадити у 
пројектно - техничкој документацији, у односу на појединачне медијуме животне 
средине, као и у случају акцидентних ситуација. Дате су и смернице за израду 
даље документације - Процена утицаја Пројеката на животну средину.   
 Програмом праћења стања животне средине, предлаже се увођење 
мониторинг система на локацији, као интегралног дела мониторске мреже у зони 
ауто пута Београд – Ниш, на основу изабраних индикатора - ваздух, квалитет вода,  
земљиште и  бука.  

Придржавањем прописаних мера заштите животне средине у свим фазама 
реализације појединачних планских циљева и праћењем стања одабраних 
индикатора стања животне средине, потенцијално негативни утицаји 
проузроковани усвајањем и спровођењем ПДР Радне зоне 1 у Лапову, биће 
елиминисани или у најмањој мери сведени у прихватљиве границе.  



07.07.2008.                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број   6  - страна 82 
 

Стратешка процена утицаја мора бити интегрисана у одредбе Плана 
детаљне регулације, на нивоу реализација појединачних пројеката (обзиром на 
процедуру спроведену за План, по важећој законској регулативи). 
 Као закључак може се навести да принципи за реализацију са аспекта 
заштите животне средине подразумевају: 
 

§ Превентивно деловање кроз мере и услове, прописане Законом и 
Стратешком проценом, 

§ Еколошко - одговорно планирање појединачних Пројеката кроз 
спречавање грешака при реализацији у простору. 
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