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81. 
   

На основу члана 35. став 6. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник 
РС» број 72/09, 81/09 и 24/11), Одлуке о изради Просторног плана општине Лапово 
(„Службени гласник општине Лапово“, број 8/09) и члана 30.Статута општине Лапово 
(«Службени гласник општине Лапово», број 5/08 и 7/08), а по прибављеној сагласности 
Министарства животне средине, рударства и просторног планирања Републике Србије 
бр.350-01-00766/2011-07 од 10.11.2011.г., Скупштина општине Лапово, је на седници 
одржаној  21.12. 2011. године, донела  

 
О   Д   Л   У   К   У 

О   ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
    

Члан 1 
 Овом Одлуком доноси се Просторни план општине Лапово, у свему према 
Елаборату урађеном од стране ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац из Крагујевца, а на 
који је прибављена сагласност Министарства животне средине, рударства и просторног 
планирања Републике Србије бр.350-01-00766/2011-07 и бр.350-01-00757/2011-07  од 
10.11.2011.г.  
      Члан 2 
 Саставни део Просторног плана општине Лапово је Извештај о стратешкој процени 
утицаја на животну средину Просторног плана општине Лапово, бр.98/11 од 19.07.2011.г. 
урађен од стране Привредног друштва “ЕКОлогика УРБО”  из Крагујевца, на који је дата 
сагласност Општинске управе Лапово, одељења за привреду, финансије и заједничке 
послове бр.501-32/11-03 од 11.10.2011.г. 
      Члан 3 
 Елаборат Просторног плана из члана 1. ове Одлуке потписан је од стране 
председника Скупштине општине Лапово и оверен печатом Скупштине општине Лапово, а 
састоји се из текстуалног и графичког дела. 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
1.0   ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  

1.1 Обухват и опис граница 
1.2 Плански и правни основ 
1.3 Обавезе услови и смернице из планских докумената вишег  

      реда и других развојних докумената 
1.3.1 Плански документи вишег реда 
1.3.2 Остали развојни документи 
1.4 Извод из текстуалног дела усвојеног концепта 
1.4.1 Оцена постојећег стања (потенцијали и ограничења) 
1.4.2 Принципи, циљеви и концепција и пропозиције просторног развоја 
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2.0   ПЛАНСКА РЕШЕЊА  

2.1 Опис и одређење намена простора  
2.2 Заштита уређење коришћење и развој природних система 
           и ресурса 
2.2.1 Одрживо коришћење и заштита пољопривредног земљишта 
2.2.2 Одрживо коришћење и заштита шума и шумског земљишта 
2.2.3 Одрживо коришћење и заштита ресурса вода 
2.2.4 Коришћење и заштита минералних сировина 
2.3 Просторни развој дистрибуција становништва и мрежа насеља и 

јавних служби 
2.3.1 Становништво 
2.3.2 Мрежа насеља 
2.3.3 Јавне службе 
2.4  Просторни развој и дистрибуција привредних  
  делатности 
2.4.1 Просторни развој привредних делатности 
2.4.2 Пољопривреда, шумарство и лов 
2.4.3 Индустрија 
2.5 Просторни развој туризма, организација и уређење туристичких 

и рекреативних простора 
2.6 Просторни развој саобраћаја и инфраструктурних система и 

повезивање са регионалним инфраструктурним мрежама 
2.6.1 Саобраћај 
2.6.2 Водопривредна инфраструктура 
2.6.3 Термоенергетска инфраструктура 
2.6.4 Електроенергетска инфраструктура 
2.6.5 Телекомуникациона инфраструктура 
2.6.6 Комунални системи и управљање отпадом 
2.7 Пропозиције заштите животне средине, предела, природних и 

културних добара 
2.7.1 Пропозиције заштите животне средине 
2.7.2 Пропозиције заштите предела, природних вредности и 

биодиверзитета 
2.7.3 Пропозиције заштите уређења и унапређења културних добара 
2.7.4 Организација простора од интереса за одбрану земље и заштиту од 

елементарних непогода 
2.7.5 Пропозиције за унапређење енергетске ефикасности 

 
3.0 ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 

3.1  Правила уређења 
3.1.1 Целине и зоне утврђене просторним планом 
3.1.2 Услови за уређење и правила за изградњу површина и објеката јавне 

намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре 
3.2 Правила грађења 
3.2.1 Грађевинско подручје 
3.2.2 Пољопривредно земљиште 
3.2.3 Шумско земљиште 
3.2.4 Водно земљиште 
3.3 Имплементација просторног плана 
3.3.1 Спровођење просторног плана и смернице за израду планске 

документације 
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3.3.2 Приоритетна планска решења и пројекти 
 
3.3.3 Мере за подстицање равномерног регионалног развоја и кооперације 

са суседним јединицама локалне самоуправе 
3.3.4 Учесници у имплементацији 
3.3.5 Мере и инструменти за имплементацију 
 

4.0 РЕФЕРАЛНЕ КАРТЕ 
1 Реферална карта 1 „Намена простора“ ............................................1:50 000 

2 Реферална карта 2A „Мрежа насеља и инфраструктурни системи“1:50 000 

3 Реферална карта 2Б „Мрежа насеља и инфраструктурни системи“1:50 000 

4 Реферална карта 3 „Туризам и заштита простора“ ........................1:50 000 

5 Реферална карта 4 „Карта спровођења“ ..........................................1:50 000 
 

Члан 4 
 Саставни део ове Одлуке је Извештај са јавног увида Просторног плана општине 
Лапово са Извештајем о Стратешкој процени утицаја на животну средину бр. 350-9/11-02 
од 23.09.2011.г., сагласност Министарства животне средине, рударства и просторног 
планирања Републике Србије бр.350-01-00766/2011-07 и бр.350-01-00757/2011-07 од 
10.11.2011.г. на Просторни план општине Лапово, са Извештајем о извршеној контроли 
усаглашености Просторног плана општине Лапово и сагласност Општинске управе 
Лапово, одељења за привреду, финансије и заједничке послове бр.501-32/11-03 од 
11.10.2011.г. на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину. 
 
      Члан 5 
 Један примерак донетог, потписаног и овереног Просторног плана у аналогном 
облику и један примерак у дигиталном облику достављају се архиви органа надлежног за 
његово доношење, а два примерка донетог, потписаног и овереног плана у аналогном 
облику и два примерка у дигиталном облику достављају се органу надлежном за његово 
спровођење. 
 
 Један примерак донетог плана у дигитално облику доставља се Министарству 
животне средине, рударства и просторног планирања Републике Србије. 
 
      Члан 6 
 Орган надлежан за доношење плана, је дужан да у року од 15 дана од дана ступања 
на снагу Просторног плана општине Лапово, преко своје стручне службе, достави органу 
надлежном за послове државног премера и катастра акт који садржи попис катастарских 
парцела којима се овим планом мења намена из пољопривредног у грађевинско земљиште. 
      

Члан 7 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лапово“ 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број:  020-139/11-I-04 

                                                                                                                                
П р е д с е д н и к,                                                             
                                                                                     
Небојша Милетић ,ср.  
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Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А 
Општина Лапово 

Скупштина општине Лапово 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОСТОРНИ ПЛАН  
ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

(2011-2020) 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Небојша Милетић 

____________________ 
 
Оверава председник Скупштине општине Лапово на основу 
Одлуке бр. ______________________, од ____________________ 
 

 
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ КРАГУЈЕВАЦ 
 

ДИРЕКТОР 
Мирјана Ћирић, дипл.инж.арх. 

 
_____________________________ 

 
ОДГОВОРНИ ПЛАНЕР 

Мирјана Ћирић, дипл.инж.арх. 
 

_____________________________ 
 
 

К р а г у ј е в а ц 
децембар, 2011. године 
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Носилац израде Плана: 
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К р а г у ј е в а ц 
децембар, 2011. године 

 
НАЗИВ ПЛАНСКЕ  
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:  Просторни план општине Лапово 



31.1.2012                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број  8- страна 6 
 
 
НАРУЧИЛАЦ:   Скупштина општине Лапово 
     Драган Златковић, Председник Општине 
 
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ    
ПЛАНА: ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац, 

Краља Петра I бр. 23., Крагујевац 
 Мирјана Ћирић, дипл.инж.арх. - директор 
 
 
РУКОВОДИЛАЦ 
ИЗРАДЕ ПЛАНА:  Мирјана Ћирић, дипл.инж.арх. 
(одговорни планер)  (лиценца бр. 100 0021 03) 
 
КООРДИНАТОР 
СТРУЧНОГ ТИМА: Лазар Мандић, дипл.инж.арх. 
СТРУЧНИ ТИМ:   Весна Савић, дипл.инж.арх. 

Весна Јовановић Милошевић, дипл.инж.арх. 
Иван Радуловић, дипл.инж.арх. 
Јелена Вукићевић, дипл.ецц. 
Милун Милићевић, дипл.инж.саобр. 
Весна Јовановић, дипл.хем. 
Александар Ћатић, дипл.инж.грађ. 
Никола Тимотијевић, дипл.инж.електро. 
Гордана Врачарић, дипл.инж.електро. 
Марко Николић, дипл.инж.маш. 
Андреја Стефановић, дипл.инж.маш. 
Предраг Димитријевић, дипл.инж.геод. 

     Ненад Аксентијевић, дипл.информ. 
     Вељко Бојовић, дипл.прост.планер 
      
САРАДЊА  
ОПШТИНА ЛАПОВО:  Момчило Петровић, дипл.прав. 
     Иван Тричковић, дипл.инж.арх. 
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8 Реферална карта 2Б „Мрежа насеља и инфраструктурни 

системи“ .................................................................................1:50 000 
9 Реферална карта 3 „Туризам и заштита простора“ ............1:50 000 
10 Реферална карта 4 „Карта спровођења“ .............................1:50 000 
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1.0 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 

Просторни план општине Лапово (у даљем тексту: Просторни план) 
представља основни плански документ за управљање и усмеравање дугорочног 
одрживог развоја локалне заједнице, коришћења, заштите, организације и 
уређења простора Oпштине и њених природних и створених ресурса. Овим 
планом се разрађују основна развојна опредељења и смернице утврђене 
Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године ("Сл.гласник РС", 
бр.88/10). 

Одлуку о изради Просторног плана, бр. 020-100/09-III-04, донела је 
Скупштина општине Лапово на седници одржаној 11.12.2009.године. 

Носилац израде Просторног плана је „ЈП Дирекција за урбанизам – 
Крагујевац“. 
 Садржина Просторног плана општине је одређена Законом о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 - испр. и 64/2010 - одлука УС и 
24/2011) и Правилником о о садржини, начину и поступку израде планских 
докумената ("Службени гласник РС" бр. 31/2010, 69/2010 и 16/2011). 

Временски хоризонт Просторног плана општине Лапово је 2020. година, са 
првом фазом (хоризонт реалне извесности) која разматра могућности остварења 
стратешких приоритета и пројеката до 2015. године. 

Концепт Просторног плана општине, у складу са чланом 48. Закона o 
планирању и изградњи, представља прву фазу у изради Просторног плана. 
Концепт плана садржи: оцену постојећег стања, опште и посебне циљеве, 
концепцију и пропозиције развоја, заштите и уређења простора, као и друга 
питања од значаја за израду планских докумената. 
 Нацрт Просторног плана општине, припремљен је на основу прихваћеног 
Концепта просторног плана oд стране Комисије за планове општине Лапово. Нацрт 
је заснован на анализи постојеће документације и експертизама урађеним за све 
области од значаја за планско подручје и дефинисање планских решења. 
 
1.1 ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦА  

 
Обухват Просторног плана општине Лапово чине два насеља, у оквиру 

једне катастарске општине и једне месне заједнице, укупне површине 55,22 km2. 
Градско насеље Лапово (варошица) и Лапово (село) имају јединствено 
грађевинско подручје и функционишу као једно насеље које је уједно и општински 
центар. Према попису становништва из 2002. године, општина Лапово је имала 
8.224 становника. 

Граница подручја Просторног плана општине Лапово поклапа се са 
границом јединице локалне самоуправе, која је према Закону о територијалној 
организацији Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.129/07), утврђена границом 
целе одговарајуће катастарске општине: КО Лапово. 

Подручје општине Лапово налази се у средишњој Србији, у североисточном 
делу Шумадијског округа кога чини 7 општина, са центром у Крагујевцу. Системом 
државних путева повезан је са суседним општинама истог округа: Баточина и 
Рача, са општинама Поморавског округа (Свилајнац и Јагодина) и са Великом 
Планом - општином Подунавског округа. 
 Општина Лапово се граничи: 
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- са југозапада границом општине Баточина;  
- са северозапада границом општинe Рача; 
- са севера границом општинe Велика Плана; 
- са истока границом општинe Свилајнац; 
 
1.2 ПЛАНСКИ И ПРАВНИ ОСНОВ 

 
ПЛАНСКИ ОСНОВ за израду Просторног плана општине Лапово је: 

- Просторни план Републике Србије 2010.-2020. ("Службени гласник РС", број 
88/2010); 

- Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 (Уредба 
„Службени гласник РС“, број 69/2003); 

- Просторни план подручја посебне намене система продуктовода кроз 
Републику Србију ("Службени гласник РС", број 19/2011); 
Просторно планска решења су усклађена и са осталим законима, прописима 

и уредбама који регулишу услове за коришћење и изградњу у простору. Просторни 
план Општине је такође усклађен са свим националним стратегијама, 
декларацијама и конвенцијама на које се, потписивањем, обавезала Република 
Србија, а везана су за област планирања, уређења, коришћења и заштите 
простора. 

ПРАВНИ ОСНОВ за израду Просторног плана општине Лапово je: 
- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 

и 64/2010 - одлука УС и 24/2011 - члан 19), којим је прописано да се 
просторни план јединице локалне самоуправе доноси за територију 
јединице локалне самоуправе. Доношење Просторног плана је у 
надлежности Скупштине општине Лапово. Територија општине Лапово до 
сада није била обухваћена Просторним планом јединице локалне 
самоуправе (Просторни план општине). 

-   Правилник о садржини, начину и поступку изеаде планских докумената  
(„Сл.гласник РС, бр. 31/10, 69/10 и 16/2011); 

 
1.3 ОБАВЕЗЕ УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ 

ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ 
ДОКУМЕНАТА 
 

1.3.1. ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ ВИШЕГ РЕДА 
- Просторни план Републике Србије 2010-2020 ("Службени гласник РС", број 

88/2010); 
- Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 (Уредба 

„Службени гласник РС“, број 69/2003 од 07. VII 2003.год); 
- Просторни план подручја посебне намене система продуктовода кроз 

Републику Србију ("Службени гласник РС", број 19/2011); 
 

1.3.1.3. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2010-2020 
Просторни план Републике Србије у оквиру основних опредељења развоја 

препознаје појас Коридора X дуж Мораве као значајан фактор умрежавања 
Републике Србије у европско окружење као и фактор интеграције локалних и 
регионалних целина. Индустрија, туризам и савремене услуге концентрисани у 
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овом појасу биће и даље развијани на принципима одрживог развоја и чиниће 
кохезиону кичму Републике. 

У оквиру Природних ресурса, приказана је концепција уређења, заштите и 
коришћења пољопривредног и шумског земљишта, минералних сировина, водног 
земљишта и обновљивих извора енергије. Општина Лапово има значајан проценат 
пољопривредног земљишта, али је проценат заузетости шумама знатно испод 
планираног оптимума на нивоу Републике (40%) и износи свега 6,8%. Идрографска 
мрежа, коју чине сливови река: Велике Мораве, Лепенице и Раче, има 
карактеристике развијене мреже. Ово подручје карактеришу стене од високе до 
изразито ниске водопроводности. Од минералних сировина, на подручју општине 
Лапово најзначајније су неметалне минералне сировине, пре свега квалитетни 
шљункови из алувијалних наслага Велике Мораве који се користе као грађевински 
материјал. Перспективне сировине које би требало истражити су лежишта 
кречњака, раније коришћеног за грађевински материјал и лежишта архитектонског 
(украсног) камена. На територији општине Лапово постоје извесне количине 
подземних термоминералних вода. 

У Мрежи урбаних насеља, Лапово представља мањи урбани центар у 
оквиру функционалног урбаног подручја (ФУП-а) националног значаја (заједно са 
насељима: Баточина, Кнић, Топола и Рача) са центром у Крагујевцу. Према 
моделу НСТЈ2, Лапово припада региону Шумадија и западна Србија а према 
моделу НСТЈ3 (модел економско-функционалних региона), припада Шумадијској 
области. Налази се на развојној осовини I ранга.  

Лапово представља демографски крајње угрожено подручје. Циљ је 
успостављање равномернијег територијалног размештаја становништва у региону 
и усклађенијих просторно - демографских односа. То подразумева подстицање 
развоја мањих и средњих градова, програмску, планску и другу подршку развоју 
депопулационих подручја. 
 Привреда – Основни циљ је јачање позиције и привредне конкурентности 
Србије и њених регионалних целина на принципима одрживог развоја и веће 
територијалне кохезије. У наредном периоду привредни развој ће се заснивати на 
оптималном коришћењу компаративних предности појединих подручја у земљи и 
на одговарајућој дисперзији привредне структуре у простору, уз неопходну 
изградњу инфраструктуре. Лапово припада малим индустријским центрима (1 000 
– 5 000 запослених). Према ППРС на територији општине Лапово планирана је 
индустријска зона као стратешка зона у оквиру развојног Kоридора X. 
 Пољопривреда – Основни циљ управљања просторном дистрибуцијом и 
организацијом пољопривреде јесте остваривање одговарајућег обима и 
асортимана сигурне понуде квалитетне хране и сировина за развој конкурентне 
прерађивачке индустрије, у складу са територијално хетерогеним природним и 
социоекономским погодностима и ограничењима.  

Подручје Лапова, као део Шумадије, припада насељима Региона II која 
карактеришу: близина градских тржишта, развијена инфраструктура и природне 
погодности. Приоритетни правци просторне оријентације пољопривредне 
производње за територију Лапова јесте мешовито сточартво, ратарство и 
воћарство као водећа грана тржишне производње и виноградарство као посебно 
усмерење ужих локалитета. 

Туризам – Лапово припада туристичком кластеру Средишње и западне 
Србије као дестинација са мањим учешћем целогодишње понуде. Издваја се као 
место на путном touring туристичком правцу аутопута и перспективно пловном 
touring туристичком правцу тока Велике Мораве. 
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  Јавне службе – У оквиру општинског центра Лапово, као јединог насеља 
општине, треба да се организује и обезбеди простор за делатности основних 
услуга и услуга вишег ранга у складу са карактером насеља у мрежи урбаних 
центара. 

Саобраћај – Развој путног саобраћаја и путне инфраструктуре треба да 
омогући одрживу мобилност становништва, пружа подршку убрзаном развоју 
подручја и његовој конкурентности у региону и шире. Кроз Лапово пролазе 
значајни коридори државних путева: Коридор X - аутопут Е-75, коридор државног 
пута I реда М-1.11, (аутопутски коридор) Лапово - Крагујевац чија реализација је 
планирана за период до 2014, и државни пут I реда М-4 (путни правац Марковац – 
Свилајнац – Деспотовац – Бор) чија је рехабилитација и доградња предвиђена за 
период после 2014. године. 
 Коридор X представља окосницу железничке мреже Републике Србије 
природну и најрационалнију везу централне и западне Европе са Грчком и 
Блиским истоком. Планира се реконструкција изградња и модернизација 
постојећих пруга Коридора X у двоколосечне пруге високе перформансе за 
мешовити (путнички и теретни) саобраћај, комбиновани транспорт и пројектоване 
брзине од 160km/h, а, где год је то могуће, 220km/h. У захвату ППО планира се 
ревитализација, модернизација и изградња другог колосека железничкe пруге 
Лапово - Крагујевац – Краљево као дела магистралне пруге Е-85 (Лапово - 
Крагујевац - Краљево - Косово Поље - Ђенерал Јанковић - државна граница). 

Енергетика - Основни циљ развоја енергетске инфраструктуре је активно 
учешће Србије у планирању и изградњи стратешке-регионалне и паневропске 
енергетске инфраструктуре за пренос електричне енергије и транспорт нафте и 
гаса из нових извора снабдевања, укључујући и ургентну градњу подземног 
складишта гаса у Србији, све у циљу поузданог и сигурног снабдевања потрошача 
у Србији.  

Пројекат изградње система продуктовода кроз Републику Србију (Панчево - 
Смедерево - Јагодина - Ниш; Панчево-Нови Сад; Панчево-Београд; Нови Сад-
Сомбор) пролази кроз општину Лапово и конципиран је у циљу подизања 
економске ефикасности и еколошке безбедности снабдевања са моторним 
горивима главних центара тржишне потрошње на територији Републике Србије, 
али и гравитирајућег окружења. 

Снабдевање гасом подручја просторног плана општине Лапово, вршиће се 
путем магистралног гасовода МГ-05, МГ-07, МГ-08 и МГ-09 од Београда (главни 
разводни чвор - ГРЧ "Батајница") до Ниша (ГРЧ "Ниш"). 

Обновљиви извори енергије представљају потенцијал који би, уз 
рационално коришћење, могли да смање увозну зависност земље и штетне 
последице на животну средину. Због тога је, у циљу одрживог економског развоја, 
уз стабилну енергетску политику, неопходно ангажовање и коришћење 
обновљивих извора енергије (енергије биомасе, сунца и ветра). 

Водопривреда – Основни циљ је оптимизација система водопривредне 
инфраструктуре и усклађивање развоја водопривредних система са циљевима 
очувања животне средине и других корисника простора. ППРС предвиђа трајно 
решење водоснабдевања општине Лапово прикључењем на Ибарско-шумадијски 
регионални водоводни систем. Део тог будућег водоводног система је и 
крагујевачки моравски водоводни систем, на који ће се Лапово временом повезати. 

У зони постојећег изворишта вршиће се детаљна хидрогеолошка 
истраживања у циљу утврђивања коначног капацитета и одређивања зона 
санитарне заштите изворишта. 

Телекомуникације – Основни циљ даљег развоја ове области је изградња и 
организација савремене телекомуникационе мреже и њена регионална 
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доступност. Kроз подручје општине Лапово пролази траса оптичких каблова (потез 
Смедерево). 
 Комунални системи – Основни циљ комуналног опремања и уређења је 
унапређење постојећих и изградња неопходних комуналних система који 
омогућавају квалитетнији живот и рад и отварају перспективу развоја. 
 Управљање отпадом – Концепција управљања отпадом заснована је на 
удруживању општина ради заједничког управљања отпадом чиме се успоставља 
систем регионалних центара за управљање отпадом и на санацији постојећих 
званичних одлагалишта отпада које представљају ризик по животну средину. На 
територији општине Лапово планирана је регионална депонија „Врбак“. Лапово се 
налази и у зони планираног националног постројења за третман опасног отпада. 
 Заштита и унапређење квалитета животне средине – Општина 
Лапово представља подручје интензивне пољопривредне производње. За ово 
подручје треба обезбедити решења којима се елиминишу или умањују постојећи 
извори негативних утицаја, односно увећавају позитивни као компаративна 
предност у планирању развоја.  
 Биодиверзитет, заштита и одрживо коришћење природног, 
културног наслеђа, и предела – Културно наслеђе штити се, уређује и третира 
као развојни ресурс који доприноси успостављању локалног и регионалног 
идентитета. Просторни план препознаје простор Коридора X, односно простор 
општине Лапово, у оквиру културних интернационалних мрежа међународних 
културних стаза. Заштита, уређење и развој предела подразумева развијен 
идентитет заснован на поштовању и афирмацији природних и културних 
вредности. Подручје плана припада српско-балканском макрорегиону хетерогеног 
предеоног обрасца. 

Одбрана земље и цивилна заштита – Одбрана од поплава оствариваће 
се у оквиру интегралних речних система (комбинацијом активних мера заштите 
изградњом акумулација и ретензија изградњом линијских заштитних система као и 
пасивном заштитом онемогућавањем градње скупих објеката у зонама угроженим 
од поплава). Степен заштите од поплава је примерен значајности и вредности 
добара које се бране у приобаљу дуж Велике Мораве и износи (Q1%) односно 
предвиђа се заштита од стогодишњих великих вода. 

Природне непогоде и технолошки удеси – Циљ усаглашавања 
просторног развоја са потребама одбране и интегрално управљање природним 
непогодама и технолошким удесима.  

На основу ППРС, Карта ризика од природних непогода и технолошких удеса, 
у обухвату плана евидентирана су  подручја угрожена процесом клижења тла и 
трусно подручје сеизмичког интензитета преко 80 МЦС за повратни период од 100 
година. 

Грађевинско земљиште – Општи циљ је рационално коришћење 
грађевинског земљишта и успостављање економски ефикасног и социјално 
праведног система управљања грађевинским земљиштем. 

 
3.1.1.2. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА  

ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА Е-75  
Просторни план подручја инфраструктурног коридора1 аутопута Е-75, 

деоница Београд-Ниш, је дугорочни развојни документ који обухвата временски 
                                                 
1 Инфраструктурни коридори за земље источне Европе дефинисани су на састанцима 1994. године на Кипру и 
1997. године у Хелсинкију – као десет паневропских инфраструктурних коридора  
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хоризонт до 2020. године. Обухвата подручје око магистралног инфраструктураног 
коридора, а тиме и територију целе катастарске општине Лапово. 

У инфраструктурном коридору Просторним планом Републике Србије 
утврђени су следећи магистрални инфраструктурни системи на правцу Београд-
Ниш: 

1) аутопут Е-75 (М-1); 
2) железничка пруга за велике брзине Е-85 и модернизација постојеће пруге; 
3) магистрални оптички каблови, којима се замењује постојећи коаксијални 
кабл; 
4) магистрални гасоводи; 
5) постојећи далеководи 220 и 400 kV и планирани далековод 400 kV; 
6) објекти заштите од вода - одбрамбени насипи; и 
7) за хидроенергетски и пловидбени систем "Велика Морава" утврђена је 
потреба даљег истраживања, како би се утврдиле реалне могућности и 
услови његове реализације. 
 
Рaзвој и размештај индустрије – Лапово представља мали индустријски 

центар са 250-500 запослених у индустрији. 
Путна мрежа – Везе аутопута Е-75 с окружењем оствариваће се путем 

петљи. Утврђен је следећи број и положај петљи, за деонице коридора аутопута Е-
75, на подручју општине Лапово и непосредном окружењу: 

- петља "Лапово" (km 688+492) - у функцији повезивања подручја општине 
Лапово и општинског центра Лапово са аутопутем; 
- петља "Баточина" (km 692+318) - у функцији повезивања подручја општине 
Лапово, дела подручја општине Баточина, општинског центра Баточина и 
града Крагујевца са аутопутем, као и везе магистралног пута М-11.1 
(Баточина - Крагујевац) са аутопутем; 
- северно од подручја општине Лапово планирана је петља "Марковац" 
(оквирна стационажа km 683+865) - у функцији везе планираног пута М-4 
(Марковац - Бор) са аутопутем и повезивања јужних делова подручја 
општине Велика Плана, западних делова подручја општине Свилајнац и 
општинског центра Свилајнац; 
Денивелисаним укрштањима се обезбеђује квалитетно повезивање и 

проходност локалне саобраћајне мреже, путем подвожњака и надвожњака на 
позицијама укрштања са аутопутем Е-75. У коридору аутопута Е-75, деоница 
Београд - Ниш планира се изградња денивелисаног укрштања на стационажи km 
690+603 (између петљи Лапово и Баточина). 
ППИК предвиђено је појачано одржавање, изградња и реконструкција појединих 
деоница државног пута I реда М-1.11 Лапово-Баточина–Крагујевац (у оквиру везног 
инфраструктурног коридора Коридор 10 – Крагујевац - западноморавски правац). 

Железничка мрежа – У области железничког саобраћаја приоритет 
представља израда и усвајање планске и пројектне документације везане за 
реконструкцију, модернизацију и повећање брзине на магистралној железничкој 
прузи Београд-Младеновац-Лапово-Ниш, која представља део коридора Х и 
најважнији железнички коридор у земљи. Такође, приоритет представља и  
реконструкција и изградња другог колосека на прузи Лапово-Крагујевац-Краљево.  

Између железничких станица "Лапово" и "Крагујевац", задржава се и 
реконструише постојећа једноколосечна пруга и планира изградња другог колосека 
пруге за саобраћај возова брзинама до 120 km/h, којом ће саобраћати и 
међународни брзи путнички и теретни возови за правац Косово Поље - Скопље. 
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Пловни пут  Дунав - Егејско море – Услове за проверу, разраду и 
реализацију идеје о изградњи пловног пута и његовом повезивању и уклапању у 
мрежу европских магистралних канала преко канала "Рајна - Мајна - Дунав", 
определиће кретање робног промета између Западне, Средње и Источне Европе, 
обим учешћа (бруто тона) и конкурентност речног у односу на остале видове 
саобраћаја у мултимодалном саобраћајном коридору "Х". 

Дугорочно пловни пут Мораве могуће је реализовати каскадним системом 
успорних објеката, који омогућавају хидроенергетско и пловидбено коришћење 
тока Велике Мораве до Сталаћа, односно Ниша и Краљева, са обједињеним 
објектима на доњем току Јужне и Западне Мораве, чиме би највећи индустријски 
центри Србије били повезани са најважнијим европским пловидбеним системом 
Дунав-Мајна-Рајна. 

Овим просторним планом, на основу резултата досадашњег истраживања 
није могуће утврдити планско решење, већ се резервише простор потенцијалног 
коридора пловног пута. Опредељење је да се обезбеде минимални просторни 
услови за пловност Мораве после хоризонта плана, односно после 2020. године. 

Траса магистралног гасовода постављена је у простору на 
најрационалнији начин, у складу са принципима размештаја инфраструктурних 
система утврђених овим просторним планом, и с циљем да се индустријским 
центрима и градовима омогући безбедно и ефикасно снабдевање природним 
гасом као најквалитетнијим примарним енергентом. Енергетски потенцијал 
гасоводног система омогућава развој хемијске, прехрамбене, машинске, 
фармацеутске, текстилне и других индустријских грана у његовом непосредном 
окружењу и радијалним правцима на удаљености преко 100 km.  

Реализација европског гасовода за трансевропске и трансазијске потребе из 
правца Мале Азије ка Западној Европи (Босфор - Софија - Димитровград - Пирот - 
Сврљиг - Алексинац - Појате - Параћин - Велика Плана - Смедерево - Ковин - 
Сомбор - Будимпешта - Минхен), могућа је у постпланском периоду, после 2020. 
године. 

Продуктовод за транспорт деривата нафте Панчево Дугорочно, на 
подручју Инфраструктурног коридора могуће је изградити продуктовод за 
транспорт деривата нафте Панчево - Смедерево - Јагодина - Ниш - Граница БЈР 
Македоније, у складу са Просторним планом Републике Србије, и европски 
гасовод за трансевропске и трансазијске потребе за који, на основу досадашњих 
истраживања, није могуће утврдити планско решење. 

Везе електроенергетског инфраструктурног система с окружењем 
оствариваће се повезивањем трансформаторских станица ТС (110/35 kV, 220/110 
kV, 400/220/110 kV, 400/110 kV) са преносном мрежом далековода (110 kV, 220 kV, 
400 kV), и то, на посматраном подручју, ТЕ "Морава" (Свилајнац) - ТС 110/35 kV 
"Лапово", далековод број 144; 

Везе магистралних оптичких каблова од Београда до Ниша с 
окружењем оствариваће се приводима оптичких каблова, чиме се обезбеђује 
повезивање између националних телекомуникационих чворова: 

- Београда и Ниша у коридору аутопута; и 
- Крагујевца са Нишом и Београдом - km 694+673, од аутопута у коридору 

пута М 1.11. привод Лапово - подручје телекомуникационог чвора Крагујевац; 
Режим коришћења и мере заштите вода и заштите од вода: У 

Инфраструктурном коридору је предвиђено коришћење магистралних цевовода за 
регионалне системе снабдевања водом становништва, и то: 

- Ибарско-шумадијски регионалним систем, који ће, поред локалних 
изворишта и фабрике воде "Гружа", користити и воде Лопатнице и 
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Студенице у оквиру јединственог система за снабдевање становништва 
Шумадије водом. У будућности ће се снабдевати водом насеља на 
територији општина Баточина и Лапово, поред ослањања на подземне воде 
изворишта "Брзан"; 
У каналисању отпадних вода и реализацији постројења за пречишћавање 

отпадних вода, приоритет ће имати следећа насеља: 
- у заштитним зонама изворишта водоснабдевања; и 
- градови и општине: Ниш, Алексинац, Ћуприја, Јагодина, Лапово, 

Смедеревска Паланка, Ћићевац, Баточина и Свилајнац; 
Уставољава се следећи режим коришћења простора у заштитним 

појасима магистралних инфраструктурних система у Инфраструктурном 
коридору, и то у: 

1) непосредном појасу заштите - успоставља се режим строго 
контролисаног коришћења простора, којим се: 
- у начелу не дозвољава изградња нових и реконструкција постојећих 
објеката, изузев оних које су у функцији аутопута, пруге и гасовода (трасе, 
објекти и др.), а простор ван насеља се може користити као шумско и 
пољопривредно земљиште; и 
- у начелу не дозвољава изградња нових и реконструкција постојећих 
објеката и подизање трајних засада у непосредном појасу заштите 
магистралног оптичког кабла; 
2) ширем појасу заштите - успоставља се режим контролисаног коришћења 
простора, којим се дозвољава развој постојећих и нових активности које 
нису у колизији са функционалним и техничким захтевима постојећих и 
планираних магистралних инфраструктурних система. 
Режим коришћења простора из претходног става ближе ће се утврдити 
одговарајућим урбанистичким планом. 

 
1.3.1.3. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ 

НАМЕНЕ СИСТЕМА ПРОДУКТОВОДА КРОЗ СРБИЈУ 
Просторни план подручја посебне намене система продуктовода кроз Србију 

(Сомбор - Нови Сад – Панчево – Београд – Смедерево – Јагодина – Ниш) 
обухвата територију целе катастарске општине Лапово. 

Основни задатак Просторног плана је да се, изградњом система 
продуктовода, обезбеди стабилно снабдевање потрошача нафтним дериватима, 
као и да Просторни план буде оквир за израду нових и ревизију постојећих 
просторних и урбанистичких планова, као и за израду и доношење других планова, 
програма и техничке документације. 

Реализација трасе продуктовода вршиће се у 3 фазе. Деоница кроз општину 
Лапово представља II фазу (деоница продуктовода Смедерево - Јагодина и 
Јагодина – Ниш). 

Изградња деонице продуктовода Смедерево - Јагодина конципира се као 
једноцевни систем за транспорт моторних горива. Траса продуктовода деонице 
Смедерево-Јагодина полази од терминала „Смедерево“. 

Продуктовод највећим делом пролази уз трасе постојећег разводног 
гасовода РГ08-01: деоница Смедерево - В. Орашје и магистралног гасовода МГ08: 
деоница В.Орашје-Јагодина, а све у коридору Ауто-пута Е75: Београд-Ниш. 
Продуктовод се на појединим местима удаљава од постојећих гасовода због 



31.1.2012                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број  8- страна 17 
 
изграђених објеката у заштитној зони гасовода и поштовања минималног удаљења 
продуктовода од објеката, која износи 30m са обе стране цеви. 

Траса продуктовода се, на подручју општине Лапово, укршта са: 
- прикључним гасоводом од МГ08 до ГМРС “Лапово“, притиска р=50 bar и 
пречника �114,3 mm; 

- разводним гасоводом РГ08-02 од МГ08 до ГМРС“Крагујевац“, притиска 
р=50 bar и пречника �273 mm; 

- реком Лепеницом; 
Мере заштите животне средине: Најосетљивији делови трасе 

продуктовода су простране алувијалне равни река. На посматраном подручју, то је 
алувијална раван Велике Мораве која има посебан значај због постојања услова 
високе водопропусности и постојања изворишта за водоснабдевање. У зонама 
непосредне заштите изворишта водоснабдевања биће потребно посебним 
пројектима обезбедити рад вишим нивоом мониторинга и применом превентивних 
мера заштите. Објекат цевовода за транспорт нафтних продуката карактерише 
низак ризик од загађења у условима редовног рада, али висок у условима хаварија 
(акцидентних излива). 

Заштита и унапређење квалитета животне средине оствариваће се 
спровођењем следећих мера: 

1. Организационе мере 
2. Мере током извођења радова на изградњи продуктовода 
3. Редовне техничке мере опремања терминала и продуктовода 
4 . Мере санације (ремедаијације) загађеног земљишта 
5 . Мониторинг и одржавање 
Зоне заштите: У коридору/траси продуктовода издвајају се 3 основне зоне 

са различитим условима: 
1. Прва зона – непосредне заштите износи 5 m обострано од осе 
продуктовода у којој је по правилу забрањено дубоко орање (преко 0,5 m), 
као и садња биљака са дубоким корењем (преко 1 m дубине). 

2. Друга зона обухвата обострани појас од 30 m у коме се по правилу 
забрањује градња објеката за становање, с тим да су могући изузеци у 
случају ограничења (физичка или већ изграђени постојећи објекти) на 
појединим локацијама. Тако се зграде за становање или боравак људи 
могу градити у појасу ужем од 30m , ако је градња била већ предвиђена 
урбанистичким планом пре пројектовања продуктовода и ако се примене 
посебне мере заштите, с тим да најмање растојање насељене зграде од 
гасовода мора бити: 

- за пречник продуктовода до ø125 mm – 10m; 
- за пречник продуктовода од ø 125 mm до ø 300 mm – 15m; 
- за пречник продуктовода од ø 300 mm до ø 500 mm – 20m; 
- за пречник продуктовода већи од ø 500 mm – 30m. 
3. Трећа зона обухвата појас од 200 m обострано од осе продуктовода у 
којем се по правилу налазе зоне подељене у 4 категорије у зависности од 
густине насељености. 

 
1.3.2. ОСТАЛИ РАЗВОЈНИ ДОКУМЕНТИ 

-  Генерални план Лапово 2020. (Сл.лист општине Лапово бр. 7., од 29. 
септембра 2009.год.). 
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-  Стратегија одрживог развоја општине Лапово  
 

1.3.2.1.  ИЗВОД ИЗ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ЛАПОВО 2020 
Генерални план Лапово 2020. донет је 2009. године. Подручје Генералног 

плана Лапово 2020. обухвата територију целе општине коју чини једна катастарска 
општина, површине 5.522ha. 

Површина планираног грађевинског реона износи 2.658ha или 
1.898m2/становнику. Планирани број становника до 2020. године, износи 14 000. 

Основни циљеви планског развоја овог насеља засновани су на 
принципима одрживог развоја уз максимално коришћење компаративних 
предности насеља: 

- пролазак кроз насеље међународних и државних коридора: аутопут Е-75, 
државни путеви I и II реда, железничка пруга Београд - Ниш са краком према 
Крагујевцу и остала крупна инфраструктура; 

- концентрација и интензивирање коришћења већ урбанизованих простора;  
- еколошка ревитализација простора уз очување: културног и градитељског 

наслеђа које има елементе еколошке, социјалне и економске одрживости;  
- обликовање насеља, а посебно јавних простора; 
- туристичка валоризација простора насеља Лапово; 

 Планирани број становника је заснован на убрзаном економском развоју 
Лапова (нова радна места, већи степен запослености, долазак млађих добних 
група становништва, развој стамбено-комуналних капацитета, развој друштвених 
делатности и сл.). 

.  
 

КРЕТАЊЕ БРОЈА СТАНОВНИКА НА ПОДРУЧЈУ  
ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА СА ПРОЈЕКЦИЈОМ ДО 2020.г. 
 
Табела 1. Пројекција становништва општине Лапово (Генерални План 2020) 

Г о д и н а  
Обележје 2008. 2020. 

Број становника 9.500 14.000 

 
 
1.3.2.2. ИЗВОД ИЗ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Стратегија одрживог развоја општине Лапово је документ који је увезан и 
усаглашен са националним/регионалним стратегијама, али и који даје смернице за 
развој секторских стратегија, као и прецизне индикаторе за детаљније планове. 

Документ Стратегија одрживог развоја општине Лапово проистекао је из 
више сукцесивних фаза које заједно чине процес стратешког планирања. Свака 
фаза је давала основу за обављање наредне.  
Процес стратешког планирања је сачињен од следећих фаза: 

– Социо – економска анализа општине Лапово; 
– Секторске СWОТ анализе; 
– Визија општине Лапово; 
– Развојни приоритети; 
– Стратешки и оперативни циљеви; 
– Преглед пројеката и програма; 
– Препоруке за реализацију Стратегије одрживог развоја општине Лапово; 
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Социо – економска анализа општине Лапово подразумева истраживања по 
следећим кључним областима: 

– Основни географски и историјски подаци; 
– Становништво; 
– Локална самоуправа; 
– Људски ресурси; 
– Економија; 
– Пољопривреда; 
– Инфраструктура; 
– Туризам; 
– Култура; 
– Спорт; 
– Здравствена и социјална заштита; 
– Образовање и 
– Информисање. 
Све области развоја су важне за једну локалну самоуправу, али је један од 

елемената квалитетног стратешког планирања фокусираност. Развојни приоритети 
су резултат, пре свега, закључака који произилазе из анализе индикатора, 
садржаних у Социо-економској анализи општине Лапово.  

Дефинисани су следећи развојни приоритети општине Лапово. 
 

Приоритет I: 
Обезбедити повољну климу за развој привреде базиране на сектору малих и 

средњих предузећа и систему образовања који одговара потребама привреде. 
Приоритет II: 

Развити инфраструктуру уз поштовање принципа очувања животне средине 
и подизање капацитета локалне самоуправе и пратећих нституција ради 
ефикаснијег привлачења инвестиција и стварање нових радних места. 
Приоритет III: 

Унапредити ниво услуга здравствене и социјалне заштите. 
Приоритет IV: 

Формирати и развити атрактивне културне, спортске и туристичке садржаје 
уз ефикасно коришћење локалних природних ресурса.   

За сваки од наведених приоритета, дефинисани су стратешки и оперативни 
циљеви, а на основу њих, дефинисано је 80 пројеката и 12 програма, њихови 
називи и потребна средства. 

 
1.4. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА  
 
1.4.1 ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА (ПОТЕНЦИЈАЛИ И ОГРАНИЧЕЊА) 
 
1.4.1.1  ПРИРОДНИ СИТЕМИ И РЕСУРСИ 

Географски положај 
Општина Лапово се налази у Централној Србији, у североисточном делу  

Шумадијског управног округа. Заузима површину  од око 55km2 односно око 1,1% 
до укупне површине региона Шумадије и Поморавља. 

Лапово лежи у средњем делу великоморавске долине на прелазу 
алувијалне долине Велике Мораве у ниско побрђе крајњих изданака планине 
Рудник. Ниски део лапова је у алувијалној равни река: Велике Мораве, Лепенице и 
Раче. Лапово се претежно налази на надморској висини од 107mnm. 
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Општина Лапово је повезана са већим градовима и суседним општинама 
мрежом државних и општинских путева, и то: Крагујевац се налази на удаљености 
31 km, Рача 12 km, Велика Плана 21 km, Свилајнац 10 km, Јагодина 29 km, 
Београд 106 km, а Ниш 129km. 
 У складу са положајем општине Лапово која, према територијалној и 
административној организацији Републике Србије, улази у састав Шумадијског 
округа, у функционалном подручју регионалног центра Крагујевац, потребно је 
сагледати просторно-физички аспект свих веза и међуодноса, које интегришу 
простор и функције у том простору. 
 Терени Лаповa захватају неколико различитих геолошко – тектонских 
јединица које се одликују веома разноврсним литостратиграфским саставом и 
структурним особинама. Заступљене су: седиментне, магматске и метаморфне 
стене различите старости, састава и генезе. 
Хидрогеолошке, хидрографске и хидролошке карактеристике 

Речна мрежа подручја општине Лапово је неправилно разграната, а у оквиру 
ње се налазе реке: Велика Морава, Лепеница и Рача, као и стални и повремени 
водотокови и њихове притоке.  

Хидрогеографска мрежа припада речном сливу Дунава, односно 
Црноморском сливу. 

Геолошки састав и морфологија терена подручја Лапова, условљавају 
специфичне хидрогеолошке особине стена и терена. Генерално посматрано, на 
овом подручју могу се издвојити два реона: равничарски и брежуљкасти. 

У равничарском делу урезана су корита река: Велике Мораве, Лепенице и 
Раче. У удубљењима у којима је вршена експлоатација песка и шљунка 
формирала су се језера. С обзиром на геолошки састав овог равничарског дела 
терена и створена језера, може се закључити, да у хидрогеолишком смислу, 
постоје услови за формирање издани. 

Велика Морава је типична равничарска река коју карактерише меандрирање 
и честа промена речног корита. Корито је усечено у алувион реке, са просечном 
висином страна 3 до 4m. Величина сливног подручја Велике Мораве на потезу 
Лапова је око 34.000km2. Средња вишегодишња вредност протицаја реке Велике 
Мораве у профилу водомерне станице Багрдан за осматрачки период од 1946-
1991.год. износи 223,0m3/s, а средње годишњи потенцијал се креће у дијапазону 
од 111,9 (1990. год.) до 471,5 m3/s (1995. год.). Максимални средње месечни 
протицај се јавио током 1963. год. (фебруар) и износио је 1137 m3/s, док се 
минимални средње месечни протицај јавио у септембру 1950.год. и износио је 23,9 
m3/s. “Најводнији” месеци су март (404,0m3/s) и април (393,7m3/s), док су август 
(88,5m3/s) и септембар (81,5m3/s) по вредности најсиромашнија два месеца. 
 Лепеница, лева притока Велике Мораве, је једна од највећих река у 
Шумадији. Величина сливног подручја на ушћу износи 594,0km2. Средње 
вишегодишња вредност протицаја реке Лепенице у профилу вод. станице 
Баточина за осматрачки период од 1946-1991. год. износи 1.971 mVs, средње 
годишњи протицаји се крећу у дијапазону од 0,272 m3/s (1950.год.) до 5.562 m3/s 
(1995.год.). Максимални средње месечни протицај се јавио током 1956.год. (март) 
и износио је 22.971 mVs, док се минимални средње месечни протицај јавио више 
пута у рачунском периоду (август, септембар и октобар 1950.год. и август и 
септембар 1952.год.), када је забележено пресушивање реке Лепенице у овом 
профилу. “Најводнији” месец је март (4.184 m3/s), док је септембар (0,675mVs) по 
вредности, најсиромашнији месец. 
 Река Рача при ушћу у Велику Мораву има сливно подручје величине 
348,0km2. Протицај на Рачи се не мери, али се процењује на основу модула 
просечног отицаја на око 1,0 m3/s. Река Рача такође има изражен бујични карактер. 
У сушним годинама, преко лета обично пресуши. 
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 Казански и Липарски поток извиру у побрђу вишег дела атара, спајају се у 
самом насељу и као Казански поток, кроз алувијалну раван Велике Мораве, теку у 
правцу североистока до улива у реку Рачу. Потоци су активни само после 
пљусковитих или дуготрајних падавина и после отапања снега. 
 У погледу квалитета воде Велика Морава обично припада III категорији а 
Лепеница IV.  

Геолошке карактеристике 
Терени Лаповa захватају неколико различитих геолошко – тектонских 

јединица које се одликују веома разноврсним литостратиграфским саставом и 
структурним особинама. Заступљене су: седиментне, магматске и метаморфне 
стене различите старости, састава и генезе.  

Творевине неогене старости изграђују највећи део листа Лапово и леже 
трансгресивно преко старијих стена, а  стратиграфски припадају средњем и 
горњем миоцену. 

Спрудови и плаже се налазе у самом кориту Велике Мораве, а изграђени су 
од веома хетерогених пескова и шљункова. Седименте поводња претежно чине 
супескови и суглине односно алеврит пескови, алевритско глиновити пескови и 
алевритске глине различите дебљине. Речна тераса се појављује средином 
подручја а изграђена је од шљункова и пескова и алеврита и алевритских глина 
као творевина старих фација поводња и мртваја. Сматра се да је дебљина речне 
терасе око 7м. 

Климатске карактеристике 
Са становишта климатских карактеристика, општину Лапово одликује 

умерено-континентална клима - релативно хладне зиме, јесени незнатно топлије 
од пролећа и умерено топла лета. 

– Најхладнији месец јануар - просечна температура 0,4°C; 
– Најтоплији месец јул - просечна температура 22,1°C; 
– Просечна годишња температура 11,4°C; 
– Апсолутна минимална температура ваздуха -28.9°C; 
– Апсолутна максимална температура ваздуха 44,9°C; 
– Просечне годишње падавине 642 l/m2; 
– Број дана са јако ниском температуром (испод нуле) - 80; 
– Број дана под снегом - 36 (највише их је у јануару - 13); 
– Највише падавина у јуну - просек 85 l/m2; 
– Најмање падавина у фебруару - просек 36 l/m2; 
– Просечан број сунчаних сати - 5,6 h/дан; 
Сеизмичке карактеристике 

 На привременој сеизмолошкој карти СФРЈ (1982.год) која приказује 
максимално догођене интензитете земљотреса за период до1982.год. Лапово се 
налази у зони 8 МЦС° скале. 
 На сеизмолошкој карти  публикованој 1987. год. за повратне периоде 50, 
100, 200, 500, 1000 и 10000 година која приказује очекивани максимални 
интензитет земљотреса, са вероватноћом појаве 63%, подручје Лапова има 
следеће карактеристике:   
Табела 2. Очекивани максимални интензитет земљотреса  

период (година) у зони интензитета МЦС 
50 7° 

100 8° 

200 8° 
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период (година) у зони интензитета МЦС 
500 9° 

1000 9° 

10000 9° 

 Догођени максимални сеизмички интензитет на подручју Лапова је био 7° 
МЦС као манифестација земљотрса Свилајнац. Жаришта која одређују ниво 
сеизмичке угрожености на простору Лапова су Свилајнац и Рудник. 

Педолошке карактеристике 
На територији просторног плана Лапово заступљени су следећи типови 

земљишта: алувијални наноси, смоница алувијална, гајњача, гајњача у 
оподзољавању. 

Шумски екосистеми 
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. 

Ливадски екосистеми 
Долинске ливаде фрагментарно су развијене у речним долинама. У њихов 

састав улази велики број биљних врста, од којих су најкорисније траве и 
легуминозе. 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.  

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. 
Потенцијали: 
На основу анализе и оцене стања постојећих природних карактеристика уочени су 
следећи потенцијали: 

- одличан географски положај у средишњем делу Србије на 
инфраструктурном коридору аутопута Е-75, изузетно добра саобраћајна 
повезаност са околином омогућава активирање потенцијала општине; 

-  опште природне карактеристике дају повољне услове за живот у оквиру 
планског подручја; 

- Алувијални наноси заузимају око 30% површине подручја. Формирали су 
се у појасу дуж Велике Мораве и Лепенице. Дубина физиолошки корисног 
слоја износи преко 150cm. Алувијум има повољне особине и зато има 
велику производну вредност. 

-  повољна клима (умерено-континентална) омогућава дуг вегетативни 
период; 

-  у погледу основне природне предиспозиције за привређивање, ова 
територија поседује значајан пољопривредни потенцијал са површином 
од 40,2% планског обухвата; 

-  значајно је учешће плодног земљишта повољне бонитетске класе за 
развој пољопривреде; 

- просторни положај, експозиција и нагиби чине условно повољан терен за 
изградњу; 

-  налазишта минералних сировина омогућавају развој експлоатационих 
радова; 
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-  утврђени потенцијали коришћења термоминералних вода и 
хидротеотермалне енергије; 

Ограничења: 
-  развијена хидрографска мрежа ствара могућност плављења земљишта; 
-  могућа појава ерозије, подручја слабе носивости земљишта, због 

геолошке подлоге и педолошког супстрата као примарних природних 
фактора; 

-  недовољна пошумљеност (7%) у односу на просек РС  од 40%;  
-  неплански однос према шумским састојинама (неадекватна нега, слабо и 

неапланско пошумљавање, сеча, испаша стоке); 
- на привременој сеизмолошкој карти СФРЈ (1982.год) која приказује 

максимално догођене интензитете земљотреса за период до1982.год 
трусност подручја, интезитет сеизмичког хазарда на подручју Просторног 
плана за повратни период од 50 година има вредност од 70 MCS; 

- уситњеност шумских поседа; 
- прекомерна примена вештачког ђубрива; 
- преклапање велике површине пољопривредног земљишта високе 

бонитетне класе са заштитном зоном изворишта водоснабдевања; 
- непознавање тачне количине  минералних ресурса како би се предвидела 

исплативост и планирале евентуалне експлоатационе активности; 
- непознавање присуства загађујућих материја у земљишту; 
- недовољна искоришћеност плодног земљишта; 
- непланска градња; 
- одсуство категоризације бонитета земљишта за производњу еколошки   

безбедне хране; 
- застарела механизација и начин обраде земље; 
-   релативно низак принос производа; 

 
1.4.1.2  СТАНОВНИШТВО 
 

У последњих 20 година, број становника општине Лапово смањио се за 15%, 
тј. са 9.631 становника 1981. године на 8.228 становника по последњем попису 
2002. године.  

Табела 3. Укупан број становника према Пописима 1971, 1981, 1991 и 
2002.године  

 
Од укупног становништва општине Лапово, 90% или прецизније 7.422 

становника живи у градском насељу, а преосталих 766 у руралном подручју 
општине, што указује да је степен урбанизације на веома високом нивоу. Сеоску 
средину прати депопулација услед старости становништва и немогућности 
биолошког обнављања, али и миграција према урбаним подручјима атрактивнијим 
за живот и рад. 

Општина Лапово спада у групу малих општина те је уочљива миграција 
становништва ка већим привредним центрима, пре свега оним у окружењу. На 

Укупан број становника 

по методологији ранијих пописа по мет.поп.2002г. индекси броја ста. р. 
бр Подручје 

1971.г 1981.г. 1991.г. 2002.г. 1991.г. 2002.г. ран. поп.
02/91 

мет.2002
02/91  

  Општина Лапово 9.156 9.631 9.480 9.111 8.606 8.228 96,1 95,6 
1. Лапово г. насеље 8.307 8.837 8.655 8.259 7.840 7.422 95,4 94,7 
2. Лапово село 849 794 825 852 766 806 103,3 105,2 
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овакав демографски баланс утицала је и природна депопулација као друга, битна 
компонента ( природни прираштај 2008. год. -6,7‰ ). 

За посматрани период, просечна годишња стопа раста становништва је 
наегативна за сва четири анализирана подручја (Република Србија, Централна 
Србија, Шумадијски округ и општина Лапово), што указује на присуство проблема 
депопулације. 
 
Табела 4. Просечна годишња стопа раста становништва 

Подручје 

Стопа раста 
становништв

а у % (за 
период 1991-

2002) 

Густина 
насељености 
(по попису из 

2002.) 

Густина 
насељености 

(процена стања 
30.6.2008.) 

Просечан годишњи 
прираст 

становништва (на 
1000 становника, за 
период 1991-2002) 

Стопа 
 демографског
пражњење 
1971-2009 

Република Србија -0,10 84,86 84,21 -1,0  1,6 

Централна Србија -0,23 97,66 96,98 -2,3 −2,8 

Шумадиски округ -0,14 125 122 -1,4 9,5 

Општина Лапово -0,41  150  141 -4,1  −16,2 

Извор података – Општине у Србији – РЗС Београд 
 
Из старосно-полне структуре, као демографског оквира, издвајају се сви 

функционални контигенти становништва значајни за планирање социјалног и 
економског развоја, планирања развоја здравства, школства, пензионих фондова, 
односно тзв. демографских инвестиција, оцену прилива радне снаге и притиска на 
запошљавање и др. 
 
Табела 5. Функционалне добне групе попис 2002.год. 
Подручје Укупно 0-3 4-6 7-15 16-19 20-24 25-59 60-64 65 и 

више 
8.228 192 213 964 399 559 3.816 469 1.616 Општина 

Лапово  100% 2,3% 2,6% 11,7% 4,8% 6,8% 46,4% 5,7% 19,6% 
7.422 176 194 872 363 493 3.442 421 1.461 Градско 

насеље 100% 2,4% 2,6% 11,7% 4,9% 6,6% 46,4% 5,7% 19,7% 
806 16 19 92 36 66 374 48 155 Остала 

 насеља 100% 2% 2,3% 11,4% 4,5% 8,2% 46,4% 6% 19,2% 
Извор података –Пол и старост попис 2002.– РЗС Београд 

 
 
 
 
 
 
 

Табела 6. Функционални контигенти становништва 2009. год. 
Функционални контигенти становништва 

Предшколски 
(0-6г.) 

Школообразовн
и 

(7-14г.) 
Радни  

(15-64г.) 
Фертилни 
(15-49г.) 

Старог 
(65 и више) 

Подручје Укупно 

бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % 

Србија 7.498.001 494.868 6,6 682.318 9,1 5.031.158 67,1 1.807.018 24,1 1.237.170 16,5 

Општина 
Лапово 8.228 488 5,9 781 9,5 5.343 64,9 1.885 22,9 1.577 19,2 

Извор података –Општине у Србији 2009.– РЗС Београд 
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Статистички подаци показују тенденцију опадања бројности свих 
посматраних групација становништва током последњег пописног периода (2002), 
изузев групације становништва старијег од 60 година. Овај пад се посебно уочава 
у броју малолетног становништва узраста до 15 година. 
 
Табела 7. Индикатори демографске старости становништва 

Подручје просечна 
старост 

млади до 20
год.  

млађи од 40
год.  

стари 60+ 
год. 

индекс 
старења 

Општина Лапово   41,5 21,4% 46,2% 25,3% 0,91 

 
На основу индикатора демографске старости, становништво планског 

подручја, сврстава се у 6 стадијум – дубока демографска старост. 
Полазни фактор/услов неопходан за радно ангажовање, који има утицај на 

обим и захтеве тржишта рада, је образовно−економска структура становништва. 
Виши ниво образовања прати већа зарада и мањи ризик од незапослености. 
Полазну тачку у анализи образовног нивоа становништва представља 
сагледавање школске спреме и писмености становништва, с једне стране, и 
могућност апсорбовања модерне технологије и оспособљавање привреде за 
одржив и динамичан раст и развој, с друге стране. 
 
Табела 8. Становништво старо 15 и више година према школској спреми 

Општина 
Лапово Становни. старо 15 и више год. 

према школској спреми број % 

Укупно 6.959 

Без школске спреме 287 4,1 

Неписмених 154 2,2 

Непотпуна основна школа 1.360 19,5 

Основно образовање 1.670 24,0 

Средње образовање 2.937 42,2 

Више образовање 235 3,4 

Високо образовање 123 1,8 

Нерегистрованих 139 2,0 
 

Најчешћи вид образовања становника општине Лапово је средње 
образовање (42,2%), основна школа је на другом месту по заступљености (24%), 
затим становништво са непотпуном основном школом (19,5%), док завршено више 
и виско образовање има 3,4% односно 1,8% становника општине Лапово. 

На основу економске активности становништво се дели на активно, 
издржавано и становништво са личним приходима. Однос учешћа активних и 
издржаваних лица, директно зависи од полне и старосне структуре, као и од саме 
економске моћи одређеног подручја. 
Табела 9. Преглед активног становништва 

Активно 
становништво 

Подручје Укупно 
становниш. 

свега обавља 
занимање 

Лица са 
личним 

приходима 
Издржавано 
становништво 

Лица на 
раду у  

иностран.. 
до 1г. 

8.228 3.493 2.642 1.711 3.003 21 
Општина Лапово 

100% 42,4% 32,1% 20,8% 36,5% 0,2% 
 
Табела 10. Резиме базног периода (извор РЗС) 
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1. Демографски показатељи 
Укупан број становника по попису 2002. 8.228 
Укупан број становника по попису 1991. 9.480 
Укупа пад - стопа пада -1.252 
Природни прираштај - 2008.год. −6,7‰ 
2. Индикатори демографске старости 
Просечна старост становништва 41,5 
Млади до 20 година 1.760(21,4%) 
Млађи од 40 година 3.800(46,2%) 
Старији од 60 година и више 2.082(25,3%) 
Индекс старења 0,91 

Стадијум демографске старости VI стадијум – дубока 
демографска старост 

3. Економска структура становништва 
Издржавано становништво 3.003 (36,5%) 
Лица са личним примањима 1.711 (20,8%) 
Активно становништво 3.493 (42,4%) 
4. Запослени по секторима 
Примарни сектор 10,6% 
Секундарни сектор 29,3% 
Терцијални сектор 58,6% 
5. Образовна структура становништва   
Неписмено становништво 154 (2,2%) 
Основно образовање 1.670 (24%) 
Средње образовање 2.937 (42,2%) 
Више образовање 235 (3,4%) 
Високо образовање 123(1,8%) 
6. Домаћинства   
Укупан број домаћинстава 2.567 
Просечна величина домаћинства 3,2 
Домаћинства са газдинством 1.344 (52,3%) 
Домаћинства без газдинства 1.223 (47,6%) 

 
Потенцијали: 

- могућност социо-економског преображаја смањењем учешћа 
пољопривредног у укупном и активном становништву; 

-  развој секундарног и терцијарног сектора; 
- могућност повећања искоришћености контигента активног становништва; 
-  пораст свести о демографским проблемима; 

Ограничења: 
- смањење броја становника (пад на општинском нивоу); 
- неповољна старосна структура; 
- низак образовни ниво становништва. 
- висока стопа незапослености становништва; 
- веће учешће руралног становништва у односу на урбано; 

 
1.4.1.3  МРЕЖА НАСЕЉА И ЦЕНТАРА 

Потенцијали 
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- основни потенцијал овог подручје јесте транзитни положај општине у односу 
на велике урбане центре - Београда са једне и Крагујевца са друге стране, 
чиме се омогућава концентрација услуга и других привредних функција дуж 
аутопута Е-75 и државног пута II реда Р-214; 

- иницирани процеси функционалне трансформације насеља, посебно у 
рубном делу општинског центра, дуж важних саобраћајница; 

Ограничења 
- изражена депопулација и у самом општинском центру; 
- лошa саобраћајна повезаност; 
- недовољна опремљеност комуналном инфраструктуром; 

 
1.4.1.4  ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 

Потенцијали 
 Образовање 

-  развијена мрежа основних школа (матичних и подручних) које 
равномерно покривају гравитационо подручје; 

-  постојеће површине земљишта намењеног основном образовању које су, 
збирно, у нивоу прописаних норматива; 

-  усклађеност образовних профила средњих и виших школа, са структуром 
и потребама привреде на локалном и регионалном нивоу, нови начини 
финансирања уз повезивање са привредом; 

 Здравство 
-  повољан положај, довољан капацитет и добра опремљеност постојећег 

објекта Дома здравља; 
 Дечја заштита 

- веће површине земљишта намењеног јавним функцијама (подручне 
основне школе) које могу да буду на располагању за потребе дечје 
заштите и предшколског образовања; 

 Култура 
- развијена делатност културе у оквиру културног центра у објекту 

наменски грађеном; 
 Спорт и рекреација 

- површине постојећих спортских терена и објеката, задовољавају потребе 
становништва; 

Комуналне зоне 
- постоје просторно - положајне повољности за проширење постојећих  и 

изградњу нових комуналних зона и локација, као и за њихово уређивање 
и одрживо коришћење; 

Ограничења 
 Образовање 

-  изражено смањење броја деце школског узраста последњих година, као 
последица пада наталитета; 

-  недовољна површина комплекса матичне основне школе која је, са свих 
страна, окружена становањем и нема услова за проширење; 

 Дечја и социјална заштита 
-  недовољна површина и опремљеност објектима дечје и социјалне 

заштите; 
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Здравство. 
- неразвијена мрежа објеката основне здравствене заштите на ширем 

подручју Лапова, за потребе гравитационог становништва која би, 
донекле, растеретила Дом здравља у центру; 

 Култура 
- неразвијена мрежа објеката културе на ширем простору општине Лапова 

(ван централне зоне); 
 Спорт и рекреација 

-  недовољну опремљеност градског подручја спортским центрима за 
различитог нивоа; 

-  недовољну опремљеност спортским садржајима на сеоском подручју; 
  Зеленило 

-  стање зеленила на територији општине Лапово доста је разнолико и 
зависи од степена уређења. Недостатак адекваног уређења везује се за 
чињеницу да не постоји биолошка основа, план и програм управљања 
зеленим површинама; 

-  зеленило дуж саобраћајница такђе нема адекватну негу и довољну 
заступљеност;  

Комуналне зоне 
-  недовоља уређеност комуналних зона и неадекватно функционисање 

комуналних служби; 
-  мноштво деградираних површина које имају функцију комуналних зона – 

дивљих депонија које захтевају чишћење и санацију; 
-  разнолик степен уређења зеленила, углавном на ниском нивоу; 
-  нерешени имовинско правни односи и недостатак планске и пројектне 

документације за нове комуналне зоне у сеоским насељима; 
 
1.4.1.5  ПРИВРЕДА И ТУРИЗАМ 

Потенцијали 
- развој малих и срењих предузећа као носилаца привредног развоја; 
- повољни услови за развој пољопривреде и агроиндустрије (традиција, знање 

и афинитет локалног становништва да се бави и унапреди пољ.производњу); 
- изграђена индустријска зона; 
- страна улагања; 
- геостратешки положај општине, непосредна близина Коридора X; 
- развијен железнички саобраћај; 
- развијена индустрија грађевинског материјала; 
- расположиво природно богатство водом (подземне, геотермалне и речни 

токови); 
- очувана животна средина; 

Ограничења 
- недостатак финансијских средстава за модернизацију и одржавање 

инфраструктуре; 
- недостатак стручних кадрова; 
- недостатак планске и пројектне документације; 
- нерегулисани правно-имовински односи; 

 
ПОЉОПРИВРЕДА 
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У структури пољопривредног земљишта најдоминантније су оранице и баште које 
покривају 89,3% укупне пољопривредне површине. Посебно треба издвојити 
површине под житарицама које заузимају 67% укупне пољопривредне површине. 
Под воћњацима и виноградима је 9,2% укупне пољопривреден површине. 
Потенцијали 

- повољни климатски услови; 
- традиција пољопривредних производа; 
- плодно обрадиво земљиште; 
- еколошки чисто окружење; 
- могућност за развој воћарства; 

Ограничења 
- недостатак прерађивачких капацитета; 
- недостатак капитала; 
- низак ниво организованости пољопривредника; 
- слабо уређени пољски путеви; 
- ниске цене пољопривредних производа; 
- неконтролисан увоз пољопривредних производа; 
- миграциона кретања становништва из села у град; 
- непостојање стручног пласмана пољопривредних производа; 
- застарелост пољопривредне механизације; 
- уситњеност пољопривредних поседа, које ономогућава употребу  

механизације; 
- лоша инфраструктурна опремљеност у сеоским насељима; 
- застарелост технологије; 
- нестручно и прекомерна употреба пестицида и минералних ђубрива; 
- слаба подршка агро института у погледу трансфера знања и искуства; 
- уситњен посед; 
- неорганизован тржишни наступ; 

 
ТУРИЗАМ ЛОВ И РИБОЛОВ 

Потенцијали 
- повољан саобраћајно-географски положај; 
- развој еколошко-руралног туризма и излетничког туризма; 
- река Велика Морава; 
- развој туристичких манифестација и догађаја; 
- орографски, хидрографски, педолошки и климатски услови су повољни за 

гајење и развој гајених дивљачи; 
- задовољавајући прехрамбени потенцијал у току вегетационог периода уз 

неопходну допунску прехрану зими; 
- ловиште има изузетно повољне услове за обуку паса птичара и гонича, као и 

за обуку и лов соколовима; 
- ловиште "Лапово" даје идеалне услове за ловни туризам; 
-  богатство рибљег фонда и атрактивност локалитета за спортски риболов који 

може бити  део туристичке понуде; 

Ограничења 
- недовољно туристичких садржаја у понуди; 
- недовољан број категорисаних смештајних капацитета; 
- недостатак туристичке сигнализације; 
- неопходни развој инфраструктуре  и насеља; 
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- недовољно средстава за прехрану дивљих животиња ван периода вегетације; 
- заштита водотокова; 

 
1.4.1.6  САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Друмски саобраћај 
 Значај друмског саобраћаја у Републици Србији проистиче пре свега из 
заступљености овог вида саобраћаја, обзиром да се на нивоу Републике 80% 
теретног и 74% путничког саобраћаја* обавља друмским саобраћајем.  
 Постојећа мрежа државних  путева I и II реда у Републици Србији износи око 
15000км* према важећој категоризацији, док се у наредном периоду 
прекатегоризацијом очекује смањено учешће државних  путева I и II реда у мрежи 
категорисаних путева.   
 Саобраћајно-географски положај Општине Лапово је изузетно повољан 
обзиром да се налази на европском коридору (коридору X) и једном од најважнијих 
магистралних коридора у нашој земљи. Овај положај добија на значају имајући у 
виду да посматраним подручјем пролазе основни магистрални коридори друмског 
и железничког саобраћаја. 
 Даљинске везе Лапово данас остварује преко државног пута I реда бр. 
(аутопута Е-75) Београд-Ниш, док везе са ближим и даљим окружењем на 
регионалном нивоу посматрано подручје остварује преко државног пута II реда 
бр.214 Велика Плана-Јагодина,  државног пута I реда бр М - 1.11 према Крагујевцу 
(Краљеву и Чачку) и мрежом општинских и некатегорисаних путева. 
 Мрежу државних путева у захвату плана чине следећи путни правци: 

 -  државни пут I реда бр.1 (аутопута Е-75) Београд-Ниш, од стационаже 
683км+965м до 692км+738м; 

-   државни пут I реда бр.1.11 Баточина-Крагујевац, од стационаже 0км+000м 
до 0км+380м; 

-   државни пут II реда бр.214 Мала Крсна-Граница Македоније (Табановац), 
деоница Марковац-Баточина,  од стационаже 44км+287м до 52км+962м; 

 

Државни пут 1. и 2. 
реда 

Дужина у 
захвату плана 

(км) 

2009 
(ПГДС)*

2010 
(ПГДС) * 

M1 8,773 17363 17397 
M 1.11 0,380 5183 5272 
Р214 8,675 1915 

Укупно (km) 17,828    
* Податак за деоницу са највећим саоб.    
   оптерећењем у захвару плана 

 

* Стратегија развоја железничког,друмског,водног,ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015.год. (''Сл.гласник РС'', бр. 
4/2008) 
 
 Општински путеви на подручју Општине Лапово поклапају се са следећим 
уличним правцима: 
1.  веза од  државног пута I реда бр.1 (аутопута Е-75) Београд-Ниш преко потеса 

“Црвени Брег” према Баточини улицама-Његошева, Иве Андрића, Станоја 
Главаша, Краља Петра I , Стевана Сремца и Церском; 

2.  веза државног пута II реда бр.214 од улице Карађорђеве на прелазу пруге 
Лапово-Крагујевац-Краљево према Баточини; 
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3.  веза општинског пута наведеног под бројем1. северно са државним путем II 

реда бр.214 улицама Његошевом, Првог Маја, Вука Караџића и Солунском; 
4.  веза између општинског пута наведеног под бројем 1. и државног пута II реда 

бр.214 јужно улицама Димитрија Туцовића, Милоша Обилића и Железничком 
5.  веза од петље “Лапово”  улицама Капетана Коче Анђелковића и Краљице 

Марије са државним путем I реда бр.4 Марковац-Свилајнац-Деспотовац; 
 Друмски прикључци на аутопут Е-75 остварују се преко две петље, на 
правцу централне зоне Лапова (улице Његошеве) и у јужном делу на позицији 
везивања државног пута I реда бр.1.11 према Крагујевцу.       
 Недостатак уличне мреже Општине Лапово огледа се у неправилном 
положају секундарних саобраћајница и недовољној развијености уличних профила 
што се неповољно одражава на безбедност свих учесника у саобраћају. Такође, са 
источне стране аутопута (на позицији између аутопута и Велике Мораве) 
саобраћајна инфраструктура недовољно је развијена. 
   Аутобуска станица са основном финкцијом путничког терминала за 
приградски и међуградски саобраћај лоцирана је у улици Његошевој у непосредној 
близини петље Лапово, што је повољно у погледу међуградског саобраћаја. 
 На планском подручју не постоје издвојене саобраћајне површине за 
бициклистички саобраћај. 
 
Железнички саобраћај 

У Републици Србији свега 7% железничких пруга (276km) има изграђене 
дупле колосеке, док је свега 3,2% од свих пруга оспособљено за брзине веће од 
100km/h (око 50% пруга оспособљено је за брзине до 60 km/h). **  
 Када је у питању железничка инфраструктура треба истаћи да Лапово 
представља један од најважнијих железничких чворова у нашој земљи са 
значајном железничком инфраструктуром на подручју општине. У Лапову 
егзистирају следећа службена места: 

-  ''Лапово Варош'' распутница, чија је функција и пријем и отпрема путника; 
-  ''Лапово'' као првенствено путничка станица са функцијом превоза робе и 
одржавања капацитета интерног карактера; и 

- ''Лапово Ранжирна'' са доминантном функцијом маневарског ранжирања 
теретних возова; 

  Поред основног железничког коридора у захвату плана у јужном делу налази 
се и магистрална железничка пруга Лапово-Крагујевац-Краљево-Ђенерал 
Јанковић, која се везује на железничку пругу Београд-Ниш-државна граница. 
 Постојећа железничка инфраструктура незадовољава захтеве савременог 
железничког саобраћаја, а тиме ни потребе  корисника тако да је неопходно 
модернизовати железницу у складу са значајем и улогом који јој припадају у 
укупном транспортном систему земље. 
 Наведени недостаци железничког саобраћаја и пад преивредних активности 
у протеклом периоду довели су до смањења учешћа железнице у траснпортном 
раду на нивоу републике. 
 На подручју плана постоје нерегулисане конфликтне тачке на      позицијама 
укрштања друмског и железничког саобраћаја, посебно на позицијама интензивних 
пешачких токова.  
** Стратегија развоја железничког,друмског,водног,ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015.год. (''Сл.гласник РС'', бр. 
4/2008) 
 
Ваздушни саобраћај 

У захвату плана не постоје капацитети ваздушног саобраћаја тако да се 
захтеви за овим видом саобраћаја реалузују преко постојећих аеродрома у 
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Београду и Нишу. 
 
Водни саобраћај 

На подручју Општине Лапово нема пловних путева. 

 Потенцијали  
 Имајући у виду постојеће стање саобраћајног система и развојне могућности 

Општине Лапово као потенцијали развоја саобраћаја на посматраном подручју 
могу се издвојити: 

- аутопутски коридор у нашој земљи - државни пут I реда М-1 (аутопут Е-75) 
Београд-Ниш пролази територијом општине по правцу север-југ при чему 
Лапово има изузетну везу на аутопутски коридор преко две постојеће и једне 
планиране петље; 

- планским подручјем пролази основни магистрални железнички коридор, 
којим се омогућавају међудржавне везе као и повезивање са осталим 
деловима Србије; 

- могућност успостављања пловног пута током Велике Мораве и повезивања 
са међународним пловним путевима; 

Ограничења 
У Општини Лапово основни проблеми и ограничења у функционисању 

саобраћајног система су следећи: 
- пружање  државног пута II реда бр. 214 кроз насељену зону што за 

последицу има повећање буке и аерозагађења и смањење безбедности 
саобраћаја услед мешања транзитних и локалних саобраћајних токова; 

- недовољно развијена улична мрежа и мрежа општинских путева у смислу 
недовољне дужине и неодговарајућих техничко-експлоатационих 
карактеристика; 

- неодговарајуће одржавање путне мреже, које се најчешће своди на 
санирање већих оштећења (“ударних рупа”); 

- недовољна изграђеност саобраћајних површина за немоторна кретања што 
доводи до смањења безбедности најугоженијих категорија учесника у 
саобраћају; 

- постојање укрштања у нивоу друмског (колског и пешачког) и железничког 
саобраћаја што се негативно одражава на безбедност и капацитет и 
друмског и железничког саобраћаја; 

- неодговарајуће стање железничке инфраструктуре и недовољна 
искоришћеност постојећих капацитета; 

 
1.4.1.7  ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ 

ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА 
Водопривредна инфраструктура на територији општине Лапово има следеће 

карактеристике: 
- мали сопствени водни ресурси, просечан специфичан отицај се креће око 

4 l/s/km2; 
- неповољан водни режим, који карактерише веома изражена временска 

неравномерност протока, са врло бујичним великим водама и све дужим 
периодима малих вода; 

- проблем водоснабдевања по питању квалитета воде је доста изражен;  
- водовод има уска грла у систему и мањак резервоарског простора; 
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- неизграђеност система за одвођење и пречишћавање отпадних вода; 
- неизграђеност система за одвођење атмосферских вода; 
- погоршан квалитет површинских и подземних вода; 
- због све израженијег погоршавања режима вода (време концентрације 

великих вода је све краће, максимални протоци су све већи) степен 
заштите од поплава је незадовољавајући; 

 
Потенцијали и ограничења 
Водоснабдевање 
 Изворишта водоснабдевања располажу довољном количином воде за 
задовољење потреба у садашњем времену. Поред тога, уз саму границу општине 
пролази магистрални цевовод моравског водоводног система, на кога ће се 
Лапово временом повезати. Због лошег квалитета захваћене воде потребно је 
изградити постројење за припрему воде за пиће. Неопходно је извршити санитарну 
заштиту изворишта водоснабдевања. Постојећи дистрибутивни систем 
представља ограничење за даљи развој насеља, па је потребно приступити 
његовој реконструкцији, изградити нове магистралне цевоводе и резервоарски 
простор. 
Одвођење отпадних вода 

Постојећа мрежа фекалне канализације може да задовољи потребе 
одвођења отпадних вода са површина које сада обухвата, али не омогућава 
проширење мреже. За одвођење санитарних отпадних вода са целе територије 
насеља потребно је урадити нове колекторе. Такође је потребно изградити 
постројење за пречишћавање отпадних вода. Систем за одвођење атмосферских 
отпадних вода је недовољно изграђен и потребно га је проширити. 
Регулација водотокова  

Ограничење за развој индустријске зоне између река Раче, Велике Мораве, 
Лепенице и аутопута је недовољан степен заштите од поплава. Потребно је 
наставити регулацију Липарског, Казанског и Грабовачког потока. Потенцијал за 
развој представља изградња две вишенаменске мини акумулације  на Липарском и 
Казанском потоку. 

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
Потенцијали 

-  постојање магистрални гасовод високог притиска са ГМРС и система 
дистрибуције енергије високог стандарда; 

-  потенцијал коришћења нових и обновљивих извора енергије; 
Ограничења 

-  нерационално коришћење енергије (нарочито електричне енергије) и велика 
специфична потрошња енергије по јединици производа; 

-  високо учешће традиционалних чврстих горива у производњи топлотне 
енергије код индивидуалних потрошача; 

-  недовољна искоришћеност обновљивих извора енергије; 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
Конзум општине Лапово се напаја са електроенергетског система Србије 

преко ТС 110/35/10 kV "КГ0018", капацитета 31,5/10,5MVA, степена искоришћења 
од око 65%. Ова трафостаница повезана је далеководом 110kV број 1171 са 
трафостаницом КГ2 „Петровац“ у Крагујевцу са једне и далеководом број 144 са 
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термоелектраном „Морава“ у Свилајнцу са друге стране. За потребе фабрике 
„Кроношпан“ изграђена је трафостаница 110/10 kV. 
 
Од трафостанице КГ0018 полазе далеководи 35kV  и то: 

ка Баточини 
ка Рачи 
ка ТС КГ08 
дупли далековод ка Жировници. 

 
Од трафостанице КГ08 полазе три далековода 35kV и то један ка Рачи, 

један ка Брзану и један ка ТЕ “Морава” у Свилајнцу.  
Електроенергетски објекти  тренутно задовољавају потребе потрошача за 
квалитетно и поуздано напајање електричном енергијом уз напомену да је 
далековод 35kV од трафостанице КГ08 ка Рачи у доста лошем стању. Овај 
далековод се користи само као резерва. Потребно је урадити његову 
реконструкцију.  

Далеководи на напонском нивоу 10kV су у добром стању, и углавном су 
изведени на бетонским стубовима. Мањи део је остао за реконструкцију. 
Нисконапонска мрежа је у добром стању, остало је још око 20% за реконструкцију. 
Инсталација јавног осветљења постоји у свим местима и изведена је светиљкама 
са живиним изворима светлости. 
Потенцијали 

- трафостаница највишег напонског нивоа "КГ0018" има  двострано напајање 
чиме је обезбеђена сигурност у напајању потрошача. У овој трафостаници 
постоји изграђен темељ за још један трансформатор снаге 31,5 MVA, па је 
проширење исте могуће уколико се укаже потреба за тим; 

- трафостаница "КГ08" по потреби се може проширити до максималног 
капацитета од 2х12MVA; 

- кроз планиране Радне зоне пролазе далеководи 35kV, а кроз мањи део и 
110kV, тако да уколико будући инвеститори искажу потребу за испоруком 
веће количине енергије, трафостанице одговарајућег напонског нивоа и 
капацитета могу се градити по потреби; 

Ограничења 
- за случај појаве јако великих потрошача постојећи електроенергетски 

капацитети би били недовољни; 
- за преносне капацитете (далеководе) који прелазе преко територија 

различитих опшина би  морала да се ради и нова одговарајућа планска и 
техничка документација; 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 
Претплатници на подручју општине Лапово су у ТТ систем Србије укључени 

преко дигиталне телефонске централе типа EWSD која је инсталирана 2007. 
године, као и из дигиталне телефонске централе SI2000/224, инсталиране 1985. 
године, које су оптичким каблом повезане са надређеном централом у Крагујевцу. 
Поред аутопута је положен магистрални оптички кабл Београд-Ниш-Софија. 

Број инсталираних прикључака у овој централи је 2593 од чега 2281 
директних и 250 двојника. Прикључено је 2593 претплатника, од чега су 2274 
физичка, а 258 правна лица. Искориштеност  централе је 100%. Поред наведених 
централа на подручју Лапова изграђен је MSAN-a Лапово село са 920 телефонских 
прикључака. 

Урађена је реконструкција ТТ мреже. Постоји кабловска ТТ канализација.  
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Подручје Општине Лапово је покривено мрежом предајника мобилних 
телефонских оператора: „Телеком Србија” ,„Теленор” „ВИП“, које омогућавају 
GSM/UMTS сервисe. 
 У оквиру поштанског саобраћаја постоје два објекта поште и то 34220 
Лапово и 34221 Лапово 2, издвојени шалтер поште 34220 на железничкој станици, 
као и два уговорна шалтера. 

Укупан број инсталираних шалтера је 8 од којих су три аутоматизована и 
стално активна у пошти 34220 Лапово, док је један повремено активан. У пошти 
34221 Лапово 2 стално је активан један аутоматизовани шалтер. На овим 
шалтерима се обави преко 17000 услуга пријема пошиљки и новчаног пословања 
месечно. Ови шалтери опслужују 8200 становника, што је око 1000 становника по 
шалтеру. 
 
Потенцијали 

- постојање оптичких каблова на овом подручју представља значајан 
потенцијал за изградњу телекомуникационих капацитета и развој нових 
услуга. Инсталација MSAN/DSLAM уређаја такође представља потенцијал за 
даљи развој АDSL прикључака и приступ других сервиса корисницима. 

 
Ограничења 

- Капацитети постојећих телефонских централа не задовољавају потребе 
конзума за плански период. 

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
Потенцијали и ограничења 

- на основу споразума општина Лапово, Баточина, Рача, Велика Плана и 
Деспотовац, покренута је иницијатива о изградњи регионалне комунално – 
санитарне депоније. Изабрана је локација “Врбак” и реализација изградње ове 
депоније је у току. 

1.4.1.8  ЖИВОТНА СРЕДИНА, ПРЕДЕЛИ, ПРИРОДНА И КУЛТУРНА ДОБРА 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УРЕЂЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА ПРЕДЕЛА 
  Пејзажно, подручје плана се одликује равним тереном према реци, док је 
део локације према локалном путу Лапово - Свилајнац са благим таласастим 
узвишењима и мањим нагибима. 
   Карактеристика пејзажа је  плодно земљиште са обрадивим површинама 
(најзаступљеније пољопривредне културе су кукуруз и пшеница).  
 
Потенцијали: 

- квантитативно и квалитативно богатство природних ресурса: вода и плодног 
тла; 

- доминација аутохтоних врста и заједница; 
- разноликост ексистема који имају јединствен екопотенцијал; 

 Ограничења: 
- непостојање података о валоризованим пределима на основу којих би се 

поуздано увидео статус односно стање природних предела; 
- неплански третман и ненаменска употреба природних екосистема; 
- стварање вештачких екосистема – агроекосистема, претерана хемизација; 
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- непостојање систематског праћења стања животне средине (нема 
мониторинга); 

- непостојање података о броју дивљачи; 
- могућност деградације предела услед урбанизације и индустријализације, 

изградње инфраструктурних система и сл;  
-  присуство великих индустријских гиганата (загађивача) који би могли да 

угрозе укупни еколошки потенцијал општине; 

ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

Потенцијали 
- биодиверзитет подручја, као основни потенцијал развоја; 
- слаба урбанизованост и добра очуваност постојећих природних станишта и 
популација екосистема већег дела подручја Општине; 

Ограничења 
-  непостојање извештаја о стању природе, природних добара, стратегија 
програма и акционих планова која покрива планско подручје; 

- могућност деградације предела услед урбанизације и индустријализације, 
изградње инфраструктурних система и сл;  

-  недостатак иницијативе о покретању утврђивања природног добра; 

ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, И УНАПРЕЂЕЊЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА  
Потенцијали 

- богатство и разноврсност култруних добара, највише заступљених у виду 
споменика културе и просторно културно историјских целина;  

- могућност интегрисања заштите и туристичке презентације културног наслеђа 
са природним окружењем; 

 
Ограничења 

- слаба доступност непокретних културних добара;  
- недовољно спровођење заштите, конзервације или обнове културних добара 

у протеклом периоду;  
- недовољна истраженост непокретних културних добара (неопходна израда 

студије заштите непокретних културних добара);  
- недовољна интеграција заштите културног и природног окружења; недовољна 

туристичка и медијска презентација потребна за развој туризма;  
- низак ниво свести локалног становништва у погледу вредности и значаја 

културне баштине; 

1.4.2 ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 

1.4.2.1  ВИЗИЈА И ПРИНЦИПИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
Визија просторног развоја општине Лапово је да до краја планског 

хоризонта треба да постане општина која се складно развија на начин усклађен са 
принципима одрживог развоја. Са динамичном привредом заснованом на знању, 
са модерном инфраструктуром, посебно препознатљива у области индустрије, 
пољопривреде и туризма на подручју Србије и шире, без излагања опасности 
будућих генерација исцрпљивањем постојећих ресурса. Са високо развијеним 
капацитетима за производњу и привлачење инвестиција, са грађанским друштвом 
активно укљученим у процес одлучивања (уз комуникацију са општинском 
управом) и са континуираним растом доходка грађана. 
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Принципи просторног развоја општине Лапово 

- рационалније, ефикасније и еколошки прихватљиво коришћење 
грађевинског земљишта; 

- заштита јавног интереса, јавних добара и јавног простора; 
-  полицентрични територијални развој (јачање везе центара заједница 
насеља и општинског центра); 

- унапређење саобраћајне приступачности (као доминантан фактор 
искоришћења територијалних потенцијала и уравнотеженог развоја); 

- развој културног идентитета и територијалне препознатљивости; 
-  јачање конкурентности; 
- перманентна едукација грађана и администрације, и учешће јавности у 
одлучивању; 

- унапређење и заштита природног и културног наслеђа; 
- унапређење повезаности и интеграција са регионом; 
 

1.4.2.2 ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 

Општи циљ просторног развоја општине је објективан, рационалан, 
економски оправдан, социјално прихватљив и еколошки одржив развој 
тј.стварање услова за реализацију интереса у области рационалног и наменског 
коришћења простора, уз адекватно коришћење, заштиту и унапређење 
природних и створених ресурса. 

Остали општи циљеви  Просторног плана општине Лапово у 
предвиђеном планском периоду су: 

- даља разрада и имплементација планских решења дефинисаних: 
Просторним планом Републике Србије ("Службени гласник РС", број 
88/2010), Просторним планом подручја инфраструктурног коридора 
аутопута Е-75 („Службени гласник РС“, број 69/2003), Просторним 
планом подручја посебне намене система продуктовода кроз Србију 
(„Службени гласник РС“ број 19/2011). 

-  усаглашавање са европским нормативима и стандардима у области 
планирања, уређења и коришћења простора (ESPON); 

- дефинисање стратешког оквира за валоризацију положаја и улоге општине 
Лапово у просторном развоју ширег региона, интеграција подручја у 
окружење. У складу са положајем општине Лапово, која према 
територијалној организацији Републике Србије улази у састав 
Шумадијског округа (Крагујевац, Кнић, Топола, Рача, Баточина, Лапово 
и Аранђеловац), у функционалном подручју центра Крагујевац, 
потребно је сагледати просторно физички аспект веза и међуодноса, 
које интегрише простор и функције у том простору. 

- израда јединственог планског документа који ће представљати плански и 
правни основ за реализацију локалних интереса свих физичких и правних 
лица са подручја Општине; 

- израда  планског документа који је могуће директно примењивати, 
првенствено по питању организације и уређења простора, као и изградње 
објеката у оним деловима Општине чији даљи просторни развој неће да се 
дефинише и усмерава кроз израду урбанистичких планова регулације;  

-  избор и дефинисање приоритета, како стратегијских, тако и 
краткорочних; 
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-  стварање планског основа за уравнотежени, организовани и одржив 
просторни развој, заштиту и уређење подручја општине Лапово и 
повећања конкурентности; 

-  рационално коришћење простора ради повећања функционалне и 
развојне ефикасности; 

-  задржавање становништва унапређењем квалитета живљења и 
приступачности јавним сервисима и обезбеђивањем услова за 
запошљавање; 

-  израда развојног документа који уз уважавање основних европских 
принципа и начела просторног развоја, представља основ за привлачење 
и реализацију инвестиција из локалних, националних и европских 
фондова; 

-  привлачење малих и средњих предузетника разним стимулативним 
мерама, кроз благовремену припрему локација на погодним 
инфраструктурним правцима, помоћи у ефикасности добијања неопходне 
документације и сагласности у реализацији инвестиције чиме би се 
омогућило привлачење капитала а самим тим отварање нових радних 
места, повећања запослености и животног стндарда становништва. Такође 
до 2015 године инфраструктурно и комунално опремити око 20ha радних 
зона; 

-  остварење одрживог развоја пољопривреде и њено усклађивање са 
осталим делатностима;  

-  очување, унапређење и заштита природе, посебних природних вредности  
-  заштита и одрживо коришћење културног наслеђа као фактора развоја; 
-  туристичка валоризација простора општине Лапово; 
-  интеграција заштите животне средине у све појединачне, секторске 
политике и стратегије развоја; 

-  заштита од природних непогода и технолошких удеса; 
 
Посебни циљеви Просторног плана општине Лапово у предвиђеном 

планском перидоу су: 
- природни системи и ресурси - штедња, рационално коришћење и заштита 

природних система и ресурса (пољопривредно земљиште, шуме и шумско 
земљиште, воде, геолошки ресурси), што подразумева успостављање планских 
основа за одговорно управљање развојем, уређењем и заштитом простора, у 
складу са реалним потенцијалима и ограничењима простора, и дугорочним 
потребама економског и социјалног развоја општине. Ово се пре свега односи на 
ефикасну контролу нерационалног ширења грађевинских подручја уз утврђивање 
норми за изградњу и комунално опремање и утврђивање режима коришћења и 
заштите простора заштићених подручја и коридора, уређених предела, природног 
и културног наслеђа, пољопривредног, шумског и водног земљишта. Зато је од 
изузетног значаја формирање информационог система о земљишту што је и 
предуслов за подизање продуктивних, еколошких и рентних потенцијала 
земљишта. 

- становништво, насеља и јавне службе - ублажавање негативних 
демографских процеса и њихово преусмеравање посебним мерама социјалног и 
економског развоја (пре свега заустављање емиграције младог стручног 
становништва). Циљ је спречавање даљег пада броја становника стварањем  
услова у простору и функцијама општине које ће обезбедити побољшање опште 
демографске структуре, а тиме и даљи развој општине. При томе, потребно је 
подићи општи ниво јавних служби, саобраћајне и техничке инфраструктуре. Развој 
просторно-функционалне организације подручја по локалним центрима насеља 
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оствариваће се, између осталог, и децентрализацијом јавних служби, ради 
рационализације управљања и организације јавних служби. 

- привредне делатности и туризам - развој привредних активности у 
складу са карактеристикама и реалним капацитетима општине, уз убрзану 
трансформацију и реструктурирање постојећих предузећа (кроз приватизацију, 
форсирање малих и средњих предузећа, освајање производње нових 
пропулзивних привредних грана и производа са широким домаћим и инотржиштем, 
усавршавање модерног управљања предузећима, повећање иновационих 
делатности, подизање нивоа техничко-технолошке опремљености и просторно-
еколошке прихватљивости, и др.), стварање погодне климе за привредни 
просперитет и повећано запошљавање, обезбеђење довољног броја квалитетних 
локација за развој привреде, стварање погодног амбијента за преквалификацију и 
доквалификацију радника, фаворизовање знања кроз едукацију и стручно 
усавршавање младих људи, побољшавање конкурентности локалне привреде и 
интензивирање сарадње између општина и региона, развијање еколошке свести и 
оријентацију на еко-привреду. Могућа је контролисана експлоатација природних 
ресурса: минералних сировина (уз стављање у развојну функцију претходно 
интензивирање истраживања, потврду и перспективу резерви, билансирање и 
проверу економске исплативости експлоатације као и еколошке оправданости и 
одрживости), коришћење биомасе, шумских производа и сл. Пољопривреда, 
традиционалном везаношћу становништва за ову привредну грану, квалитетом 
земљишта и расположивошћу пољопривредним фондом, представља један од 
најзначајнијих ресурса за привредни развој општине. Интензивирање развоја 
пољопривреде, посебно ратарства, сточарства и воћарства, омогућиће бржи 
развој разноврсних прерађивачких капацитета. Упоришта развоја пољопривреде 
засниваће се на побољшању аграрне структуре у склопу спровођења програма 
интегралног руралног развоја. Терцијарни сектор привреде (посебно савремени 
системи трговине и транспорта, туризам, угоститељство и друге услуге) неопходно 
је знатно интензивирати. Финансијске и друге специјализоване услуге ће се 
концентрисати у насељском центру. Предности подручја општине за развој 
туризма, заснивају се на очуваној животној средини, пределима очуваних 
природних вредности, богатом културном наслеђу, саобраћајној доступности, 
традицији сеоског и ловног туризма. У оваквој туристичкој понуди доминираће 
туризам сагласан режимима заштите природних и културних добара и ресурса.   

- саобраћај и инфраструктурни системи - повећана саобраћајна 
приступачност и опремљеност простора инфраструктуром. Путна инфраструктура, 
као битан фактор већег отварања и интегрисаности подручја општине, треба да 
обезбеди везе саобраћајних коридора државног и локалног нивоа. 

Са становишта територијалне кохезије и унутрашње интеграције општине, 
нарочито је важно побољшање мреже општинских путева  и повезивање те мреже 
са мрежом државних путева.  

Са становишта просторно-функционалне интегрисаности подручја општине 
са развојним осовинама Републике, подручје Oпштине је, преко постојеђих и 
планираних саобраћајних коридора, изузетно добро повезано, што представља 
битан фактор за активирање привредних потенцијала општине. Системи техничке 
инфраструктуре (водопривредна, енергетска, телекомуникациона и комунална 
инфраструктура), односно развој, рационално коришћење, одржавање,  
проширење, и усаглашавање ових система са структуром насеља, представљаће 
подлогу за даљи социо-економски развој Oпштине. Са становишта система 
техничке инфраструктуре, планирана је  модернизација и развој електро-мреже и 
објеката (модернизација локалних мрежа и смањење дистрибутивних губитака 
услед ниске волтаже), наставак гасификације (у функцији заштите животне 
средине и рационализације потрошње енергије), побољшање енергетске 
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ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије (потенцијал биомасе), 
посебно развој система управљања отпадом (уз реализацију регионалне 
санитарне депоније санацију постојећих сметлишта и дивљих депонија и смањење 
количине насталог отпада). Посебно је значајно решавање питања прешишћавања 
отпадних комуналних вода насеља (нарочито у еколошки осетљивим зонама), 
регулисања бујичних речних токова, заштите од поплава, побољшања 
водоснабдевања. 

- животна средина, предели, природна и културна добра - заштита, 
контролисано и одрживо коришћење природе, природних ресурса, природног и 
културног наслеђа, уз систематску санацију, рекултивацију и рехабилитацију 
подручја са угроженом животном средином. Основни принцип заштите животне 
средине је одрживо коришћење простора, са очувањем еколошког капацитета 
основних елемената животне средине (земљиште, вода, ваздух, вегетација, флора 
и фауна), као и еколошке функције простора, уз штедљив однос према природним 
ресурсима. У том смислу, потребно је плански дефинисати одговарајућу намену 
простора општинске територије са адекватним разграничењем карактеристичних 
зона (пољопривредног, шумског, водног и грађевинског земљишта; зона заштите и 
зона са могућим неповољним утицајем на животну средину и сл.), као и мере за 
заштиту, уређење и унапређење животне средине и предела. Такође, потребно је 
планирати, организовати и заштитити еколошке зоне и потезе (уз могуће 
вишенаменско коришћење), формирати систем еколошке одрживости кроз 
улагање у програм и подизање еколошког капацитета простора (зоне посебних 
природних вредности, зоне за производњу биолошки вредне хране, зоне за 
туристичку изградњу и сл.), формирати систем мониторинга елемената животне 
средине и информациони систем о животној средини. 

Важно упориште развоја Oпштине представља и заштита, уређење и 
унапређење утврђених, евидентираних и потенцијалних природних и културних 
добара, што подразумева адекватну валоризацију, промоцију и презентацију 
природне баштине и културно-историјског наслеђа општине. Циљ је интегрална 
заштита и програмско повезивање природних и културних добара, утврђивање 
мера заштите и коришћења за сваку групу добара, као и смерница за планско 
спровођење тих мера. 

 

 

 

 

1.4.2.3 ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ПО ПОЈЕДИНИМ ОБЛАСТИМА  

ПРИРОДНИ СИСТЕМИ И РЕСУРСИ 
Циљеви развоја пољопривредног земљишта подразумевају заштиту 

најважнијих карактеристика пољопривредног земљишта (педолошких, 
агроеколошких, екосистемских и др.), у функцији остваривања производње 
квалитетних прехрамбених производа. 

На тој основи утврђују се следећи оперативни циљеви: 
- ограничено и контролисано ширење урбанизације, како би се спречило 

непотребно заузимање плодног земљишта посебно у насељима и дуж 
речних токова; 
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- увођење новина у  пољопривреду према стандардима ЕУ, кроз различите 
видове едукације, информисањем, мерама стимулације како би се добио 
органски здрав производ; 

- селекциона производња према природним условима; 
- укрупњивање поседа и удруживање у циљу добијања већег приноса, и у 

циљу заједничког пласмана производа; 
- санирањем неповољних ефеката изазваних лошом пољопривредном 

праксом - спровођењем санацијом дефектних земљишта и ремедијацијом 
земљишта контаминираних одливом течног стајњака са сточарских фарми и 
неадекватним руковањем агрохемикалијама и сл.; 

 Циљеви газдовања шумама произилазе из Закона о шумама. Шуме као 
добро од општег интересе морају да се одржавају, обнављају и користе тако да се 
очува и повећа њихова вредност и општекорисне функције, обезбеди трајност, 
заштита и стално повећање приноса и прираста. Основни циљеви су заштита и 
стабилност шумских екосистема, трајност и стално повећање приноса, 
максимална производња дрвне масе, очување и повећање вредности шума, 
развијање и јачање општекорисних функција шума. 

Како би се постигли задати циљеви и оствариле основне функције шума  
и ваншумског зеленила у оквиру обухвата плана, потребно је: 

- картирање и валоризација постојећег зеленила, шума и ваншумског 
зеленила како би се вредни екосистеми или поједини делови заштитили; 

- очување постојећих шума, шумског земљишта и ваншумског зеленила и 
унапређење њиховог стања; 

- успостављање посебних мера неге и заштите  шума; 
- повећање површина под шумама у складу са основом газдовања шумама; 
- повећање површина под ваншумским зеленилом формирањем заштитних 

појасева поред саобраћајница; 
- обезбеђење и трајно јачање и развој корисних функција шума, повезивањем 

шума, ваншумског зеленила и зеленила насеља у систем зелених 
површина; 

- усаглашавање интереса шумарства и развоја туризма, водопривреде и 
других делатности; 
 
Неопходно је дефинисати и утврдити могућности за нове шумске површине: 

- за површине са нагибом већим од 20%, скелетног састава земљишта, које 
захтевају заштиту од изразитог спирања и гравитационог кретања 
земљишта и за све терене који не могу да се користе за друге потребе; 

- за терене који захтевају заштиту од екстензивне и јаке ерозије; 
- за терене са клизиштима (треба избегавати дубљу обраду и уместо "тешких" 

дрвенастих врста, које доприносе интезивирању ове појаве, применити 
увођење ниских дрвенастих и сигурносних жбунастих култура, или 
заливађивање); 

- за примарно шумско земљиште (на стаништима девастираних шума); 
- за заштитне појасеве (заштита од вибрација и буке са јаких саобраћајница; 

ветрозаштитни појасеви); 
- неплодно и деградирано пољопривредно земљиште, ради спречавања 

даље деградације; 
- неопходно је дефинисати услове за очување и унапређење  постојећих 

шума, кроз програме адекватног пошумљавања, сече ради прореда или 
болести (или орезивање) односно програме квалитетног газдвовања 
шумама. Пошумљавање ради заштите и ревитализације аутохтоне 
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природне средине, као основни продукциони принцип треба да има квалитет 
и специфичност, а не квантитет; 

 
Циљеви развоја минералних сировина  заснивају се на усклађивању 

експлоатације металичних и неметаличних минералних сировина и подземних 
термоминералних вода, са принципима одрживог развоја (санирање 
експлоатационих поља након завршених радова и адекватно одлагање отпада; 
 Како би се постигли задати циљеви потребно је: 

-  створити услове за потпуну информисаност о свим резервама минералних 
сировина – спровести детаљне истражне радове и израдити студије; 

-  ограничити експлоатацију у зонама природних предела и вредности, и у 
зонама заштите природног и културног наслеђа; 

-  утврђивање накнаде (ресурсне ренте) од коришћења минералних сировина; 

СТАНОВНИШТВО 
Планска решења је потребно дефинисати на начин да допринесу 

остваривању следећих циљева у демографском развоју: стимулацији повећања 
природног прираштаја, смањивању миграционих кретања и задржавању младог 
становништва, подизању образовне структуре становништва, перманентно 
смањивању незапослености и отварање нових радних места. 
 
Оперативне циљеве је потребно дефинисати у правцу : 

-  унапређења квалитета становања, инфраструктуре, јавних служби и 
услужног сектора; 

-  стварање повољних економских услова за инвестирање, уз кредитну и 
финансијску подршку, чиме би се утицало на повећање механичког прилива 
и задржавања становништва; 

-  обуке, преквалификације и специјализације пољопривредног становништва, 
првенствено у области увођења еколошких стандарда и агро-туристичких 
услуга; 

-  обуке становништва за рад у терцијарним делатностима, посебно услугама 
односно у делатностима за које не постоји радна снага на подручју општине; 

-  дефинисања неопходних образовних профила за локалну привреду и 
образовања таквих кадрова; 

- утврђивања демографске политике Општине са конкретним смерницама за 
њену имплементацију и посебним сегментом за најугроженије делове; 

-  социјално-здравствене заштите и помоћи старијим грађанима и старачким 
домаћинствима; 

МРЕЖА НАСЕЉА И ЦЕНТАРА 
Специфичност мреже насеља ове општине условава специфичне циљеве. 

С обзиром да општину чини јединствено грађевинско подручје са два насеља 
(Лапово варошица и Лапово село), која су срасла у једно градско насеље, основни 
циљ је формирање система центара преко којих ће да се, усмеравају процеси 
урбанизације, и то кроз развој урбане опреме насеља, адекватно коришћење 
земљишта и природних потенцијала, уз демографски развој који је основ развоја 
јавних и других функција и равномерног функционисања насеља (општине),  кроз 
повећање кавлитета живљења у ободним зонама - руралним подручјима, уз 
очување, обнову и одрживи развој њихове економске, социјалне и еколошке 
виталности. 
Циљеви развоја и организације система центара су:  
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- организација и конципирање мреже центара према моделу „концентрисане 
дисперзије развоја“; 

- даље јачање полифункционалних карактеристика насељског центра, пре 
свега у погледу развоја услужних и терцијалних делатности уз континуирано 
реструктурирање и технолошко унапређивање привредних делатности; 

- модернизација и усмеравање развоја пољопривреде и допунских активности 
(микробизнис и др.) у функцији задржавања контингента радне снаге на 
пољопривредним газдинствима (фармерско сточарство, укрупњавање 
поседа, органска пољопривреда и др.); 

- успостављање равнотеже у пружању услуга становништву, нарочито кад су 
у питању обавезне установе јавних служби; затим унапређење и подизање 
нивоа квалитета објеката јавних служби и комуналне инфраструктуре; 

- усклађивање мрежа објеката и услуга јавно-социјалне инфраструктуре са 
функцијама центара и размештајем корисника; 

- побољшање квалитета мреже путева и развој јавног саобраћаја; 
- подстицање планске изградње и реконструкције јавних објеката и уређења 
јавних простора, ради побољшања квалитета живота; 

- коришћење, развој и унапређење туристичких потенцијала који омогућавају 
запошљавање локалног становништва; 

- дефинисање грађевинског подручја насеља у циљу заштите плодног 
пољопривредног земљишта и природних ресурса; 

- с обзиром да су основни индикатори развијености дисперзија становништва, 
објеката и услуга јавно-социјалне инфраструктуре и стамбеног фонда, за 
развој насеља је од посебног значаја функција становања. Постојећи 
стамбени фонд треба третирати као један од развојних ресурса насеља. У 
том смислу, неопходно је стимулисање и усмеравање стамбене и стамбено-
пословне градње; 

- очување и унапређење идентитета насеља и квалитета традиционалног 
вида становања, са свим његовим специфичностима, заснованим на 
рационалном коришћењу простора и заштити природе; 

ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 
Циљеви развоја јавних служби на територији општине Лапово обухватају следеће: 

Образовање (предшколско, основно, средње, високо) 
 - уједначавање услова, квалитета и доступности основног образовања и   
васпитања на подручју општине; 

-  стварање услова за нове школске програме (глума, страни језици, балет...); 
- повећање квалитета, ефективности и доступности средњег и стручног 
образовања; 

-  побољшање просторних услова, према важећим прописима, нормативима и 
стандардима; 

-  повећање удела младих са завршеном основном школом на 100% до 2015; 
-  прилагођавање програма средњих школа потребама локалне и регионалне 
привреде, локалне заједнице и тржишта рада;  

-  развој отвореног и флексибилног система образовања младих и одраслих; 
Дечја заштита 

- развој одрживе мреже објеката предшколског образовања и васпитања и 
повећање понуде посебних програма и услуга дечјих вртића, у складу са 
потребама деце узраста до 6 година; 

-  повећање обухвата деце у предшколским установама, а нарочито деце за 
прирпремну предшколску наставу и образовање; 



31.1.2012                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број  8- страна 44 
 
Здравствена заштита 

- рехабилитација постојеће мреже објеката; 
- повећање квалитета и доступности услуга примарне здравствене заштите; 
- интегрисано пружање услуга здравствене и социјалне заштите; 
- развој приватне лекарске праксе и укључивање невладиног сектора у 
систем здравствене заштите;  

- развој нових услуга специјализованих установа здравствене заштите; 
Социјална заштита  

- развој интегралне социјалне заштите ради очувања и побољшања 
квалитета живота осетљивих и маргинализованих појединаца и група, 
оспособљавања за продуктиван живот у заједници и предупређења 
зависности од социјалних служби;  

- унапређења квалитета и разноврсности услуга и садржаја у установи 
социјалне заштите; 

- развој мреже услуга које су усаглашене са потребама корисника, подржавају 
живот у заједници и обезбеђују неодложну заштиту корисника;  

- укључивање различитих социјалних актера, у првом реду приватног и 
невладиног сектора у пружање услуга социјалне заштите, и обезбеђење 
партиципације корисника у доношење одлука о начину задовољавања 
њихових потреба; 

- побољшање техничких и материјалних услова социјалне заштите развој 
посебних програма прилагођених потребама предшколског и основног 
образовања деце и ученика са посебним потребама; 

Култура 
- развој пројеката и програма који доприносе очувању традиције и културног 
идентитета; 

- унапређење и модернизација  установа културе; 
- подизање нивоа учешћа грађана у културним активностима и повећање 
доступности културних садржаја свим корисницима, нарочито осетљивим 
групама (средњошколска омладина, млади из сиромашних породица); 

Физичка култура и спорт 
- даљи развој и надградња децентрализоване мреже објеката и услуга 

спорта, активне и организоване рекреације, различитог ранга, који 
функционално и садржајно задовољавају потребе свих категорија 
становника; 

- стварање услова за даље омасовљење рекреативног бављења спортовима, 
уз развој спортско-рекреативне инфраструктуре; 

Комунални системи  
- усклађивање развоја комуналних система са принципима заштите животне 
средине, односно обезбеђење одговарајућих капацитета према санитарним 
стандардима и то: 

- изградња централног система за пречишћавање отпадних вода; 
- изградња појединачних постројења према ризику технолошког пројекта; 
- доградња канализационе мреже у насељима као крајња фаза санитације 

(или привремених непропусних септичких јама); 
- проширење и изградња нових комуналних капацитета – објеката – зелене и 

сточне пијаце и гробља, ветеринарске станице; 
- утврдити зону резервисану за третман и одлагање аниманог (кланичног) 

отада у складу са савременим европским стандардима; 
- уз сарадњу са суседним општинама спровести процес регионализованог 

управљања комуналним отпадом; резервисати локације за трансфер 
станицу и рециклажно двориште; 
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- успоставити контролу управљања над опасним отпадом – фармацеутским, 
медицинским, индустријским и сл., успостављањем стандарда и принципа 
који ће поштовати субјекти који њиме рукују,  а према важећој законској 
регулативи; 

- санирати и рекутивисати званично одлагалиште смећа и све дивље 
депоније; 

ПРИВРЕДА И ТУРИЗАМ 
Циљеви развоја привреде на територији општине Лапово су стално 

повећање запослености и друштвеног производа општине Лапово. За реализацију 
ових циљева неопходно је следеће: 

-  јачање примарне и секундарне производње (унапређње свим облицима 
иновација убрзано усвајање технолошког процеса и инвестирање у 
истраживања и развој); 

- повећање значаја у региону даљим привлачењем инвестиција (страних и 
домаћих); 

-  обезбеђивање повољних локација различитог степена 
уређености/опремљености и других пословно инвестиционих услова за 
развој различитих привредних активности; 

- унапредити структуру газдинстава; 
- побољшати кредитну политику намењену пољопривредним 
произвођачима; 

- грађевинарство Лапова, мора да се прилагоди новим потребама за 
пружањем специфичних услуга, јер ће уместо масовне изградње све 
актуелнији бити урбана обнова, реконструкција, модернизација и послови 
одржавања, и сл; 

-  омогућити и подстицати развој воћарства као сировинске основе за 
изградњу погона за производњу и прераду здраве хране; 

-  подстицати узгој и сакупљање лековитог биља на организован начин уз 
концентрисање на локалне врсте; 

-  повећање учешћа малих и средњих предузећа у области трговине услуга и 
складишта; 

- реализација усвојених планских и програмских докумената везаних за 
индустријске зоне Лапова; 

 
Будући развој туристичког производа Лапова се ослања на повољан 

саобраћајно-географски положај, термоминерални потенцијал, састав живог света 
и друга својства који представљају значајан ресурс будућег развоја различитих 
видова туризма. 

Циљеви развоја туризма општине Лаповосу: 
-  увођење и поштовање принципа одрживог развоја у туризму; 
-  успостављање регионално интегрисане понуде туристичких капацитета 

општине Лапово; 
-  интензивирање развоја свих видова туризма, комплетирање туристичке 

понуде у складу са трендовима светске и домаће тражње; 
-  унапређење услова за туризам и рекреацију отварањем и комплетирањем 

излетишта, купалишта и сл; 
-  унапређење туристичког и комуналног опремања, уређењем ловишта, 

културно-историјских целина, споменика и сл; 
 

САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ 
Циљеви развоја саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре на подручју 
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општине Лапово јесу:  

- обезбеђење услова за развој свих видова саобраћаја као основног носиоца 
привредног развоја општине; 

- побољшање техничко-екплоатационих карактеристика, а тиме и нивоа 
услуге постојеће путне мреже; 

- доградња недостајућих или неодговарајућих елемената попречних профила 
на уличној мрежи, који се односе на пешачки и бициклистички саобраћај као 
најугроженије видове саобраћаја у погледу безбедности саобраћаја као и 
развоја еколошког урбаног начина живљења; 

- регулисање одвијања транзитног саобраћаја на деоницама путева  кроз 
урбанизована подручја у циљу повећања безбедности саобраћаја и 
смањења негативног утицаја на животну средину; 

- резервисање простора за потенцијални коридор државног пута I реда М-4, 
аутопутски коридор на правцу државног пута I реда М-1.11 и планиране 
уличне правце; 

- изградња деоница уличне мреже на правцима проширења индустријских 
зона у складу са развојним програмима општине; 

- реконструкција и доградња уличне мреже и општинских путева у функцији 
побољшања туристичке понуде; 

- побољшање услова саобраћаја на местима укрштања уличне мреже и 
путева нижег ранга са државним путевима I и II реда као и на местима 
укрштања друмског и железничког саобраћаја, која се на планском подручју 
морају реализовати као денивелисана; 

- унапређење техничко-технолошких и експлоатационих карактеристика      
железничког саобраћаја у функцији интензивирања привредног развоја и  

- у сегменту путничког саобраћаја побољшање јавног превоза; 
- побољшање саобраћајне повезаности и доступности на подручју општине 

као и међуопштинских веза; 
- подизање квалитета услуга у јавном превозу путника у погледу уређења 

стајалишта и осавремењавања возног парка; 
 

Циљеви развоја водопривредне инфраструктуре су: 
- трајно решење снабдевања водом насеља, са обезбеђеношћу не мањом од 

95%; 
- максимално искоришћење локалних изворишта водоснабдевања, а 

недостајуће количине воде да се обезбеде из регионалног система 
водоснабдевања; 

- рационално коришћење воде за пиће и вишекратно коришћење воде у 
технолошким процесима, као и смањење специфичне потрошње у свим 
видовима потрошње; 

- побољшање снабдевања водом свих корисника; 
- обезбеђење класа квалитета свих водотокова у I и II класи квалитета; 
- заштита подземних и површинских вода; 
- смањење губитака у водоводном систему; 
- усаглашавање развоја система за водоснабдевање и одвођење отпадних 

вода; 
- изградња  система  за одвођење и пречишћавање отпадних вода; 
- заштита насеља, индустријских комплекса и пољопривредних површина од 

спољних и унутрашњих вода; 
- антиерозионо уређење сливова; 

 
Циљеви развоја термоенергетске инфраструктуре су: 
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- унапређење квалитета живота становништва општине по питању 
обезбеђивања квалитетног грејања; 

- комплетна гасификација општине Лапово; 
- заштита животне средине кроз снижавање интензитета штетних емисија из 

сектора потрошње енергије; 
- повећање укупне енергетске ефикасности у коришћењу енергије; 
- даљи развој постојећег гасоводног система и прикључење нових потрошача; 
-  интезивирање коришћења нових обновљивих извора енергије у циљу 

стварања услова за веће коришћење домаћих енергената и локалних 
извора енергије; 

-  свеобухватна и координирана рационализација потрошње енергије и укупно 
повећање енергетске ефикасности; 

 
Циљеви развоја електроенергетске инфраструктуре су: 
- омогућавање одрживог развоја подручја усклађеног са енергетским, 

економским, еколошким, просторним и другим локалним специфичностима; 
- обезбеђење електроенергетске инфраструктуре за поуздано, сигурно, 

квалитетно и економично снабдевање електричном енергијом свих 
потрошача на подручју, уз рационалну употребу електричне енергије; 

- смањење енергетских потреба код свих потрошача енергије применом 
стандарда енергетске ефикасности, економских инструмената и 
организационих мера; 

- интензивирање истраживања и коришћења обновљивих извора енергије на 
подручју Просторног плана;  

- побољшање рада и поузданости постојећих и развој нових објеката и мреже 
преносне и дистрибутивне мреже;  

- развој централизованих система снабдевања топлотном енергијом;  
- у насељима изградити инсталацију јавног осветљења по стандардима 

Међународне комисије за осветљење ("CIE") или важећим европским 
нормама; 

 
Циљеви развоја телекомуникационе инфраструктуре су: 
-  просторно и функционално ширење телекомуникационих мрежа и услуга, јер 

представљају компаративну предност у већ опремљеном и активираном 
простору; 

-  трансформација и модернизација постојећих ПТТ јединица; 
- изградња савремене приступне и преносне мреже; 
-  примена разноврсних и савремених технологија у приступној мрежи;  
-  развој телематских понуда;  
- изградња нових базних станица мобилне телефоније; 

 
ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРЕДЕЛА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ 
ДОБАРА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ 

Циљеви заштите и унапређења квалитета елемената животне средине 
и унапређење предела  конципирани су на основу дефинисања основних 
ограничења и потенцијала (ресурса), засновани на што мањем штетном деловању 
на природу како би се обезбедило очување еколошке равнотеже, биодиверзитета 
и укупног еколошког капацитета простора и подразумевају: 

- заштита простора и просторно уређење на принципима одрживог 
развоја, што подразумева активирање просторних потенцијала и 
обезбеђивање услова за имплементирање еколошких стандарда 
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- успостављање низа мера које ће омогућити заштиту и санацију 
конфликтних зона и тачака планског обухвата, ремедијацију, 
рекултивацију и успостављање мониторинг система; 

 
Циљеви заштите уређења и унапређења природних добара су: 
- валоризација значајних локалитета и предела како би се утврдио 

њихов статус, просторни обухват и режим заштите; 
- валоризација, заштита и очување постојећих природних елемената као 

што су аутентичне биљне и животињске врсте и њихове заједнице; 
- заштита и обнова нарушених и деградираних екосистема; 
- идентификација IBA, IPA, PBA подручја као и регистровање 

подручја EMERALD мреже, укључивањем подручја плана у 
регионалну, државну и европску мрежу заштите природе; 

- номинација и проглашење значајних природних подручја, за 
заштићена природна добра; 

- промоција природних добара у виду спровођења научноистраживачког 
и образовног рада, културе, спорта, рекреације и туризма; 

Циљеви заштите културних добара су: 
- спровођење интегралне заштите непокретних културних добара, које 

обухвата и природно очуване просторе у непосредној околини културних 
добара;  

- побољшање саобраћајне доступности и медијске презентације културне 
баштине на подручју Плана;  

- стављање под заштиту добара у режиму претходне заштите;  
- спровођење стриктне заштите непокретних културних добара од свих 

облика неконтролисане изградње која би могла да угрози сам локалитет и 
непосредну околину;  

-  утврђивање граница заштићене околине и зоне заштите око категорисаних 
културних добара, како би се поред одређених забрана, омогућиле и 
могућности за развој комплементарних активности (туризам, пољопривреда) 
и уређења простора у функцији презентације споменичког наслеђа; 

-  створити предуслове за пуно коришћење културне баштине у функцији 
развоја и напретка средине, посебно као интегрални део туристичке понуде; 

Циљеви организације простора од интереса за одбрану земље и заштиту од 
елементарних непогода на подручју Просторног плана су:  

-  дефинисање зона просторне заштите комплекса и подручја од посебног 
значаја за одбрану земље;  

-  дефинисање мера заштите и спасавања становништва, културних добара и 
животне средине у случају елементарних непогода и техничко-технолошких 
несрећа;  

-  обезбеђивање саобраћајне приступачности и мобилности подручја, са 
алтернативним саобраћајним правцима, и без могућности запречавања у 
случају урушавања објеката;  

-  организовање служби и изградње објеката у функцији заштите од 
елементарних непогода и ратних разарања (цивилна заштита, 
противпожарна заштита и др.);  

-  успостављање информатичке подршке планирању и управљању 
активностима у ванредним ситуацијама; 

1.4.2.4. ОПШТА КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
Основне концепцијске поставке и опредељења заштите, уређења и 

одрживог развоја подручја Просторног плана су: 
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Постизање већег степена функционалне интегрисаности подручја 
Просторног плана тј обезбеђење услова за већу саобраћајну, инфраструктурну, 
економску и социјалну интеграцију општине са простором централне Србије. 
Интеграцији планског подручја посебно погодују саобраћајно-географски положај и 
планирани развој инфраструктурних система. Основни правци интеграције 
просторно су детерминисани саобраћајним коридорима, традиционалним 
привредним и културним везама, док су нови облици интегрисања потенцирани 
новим комуникационим технологијама и процесима умрежавања активности и 
управљања, подручја и насеља. Стратешко опредељење јесте интезивирање 
сарадње са суседним општинама у оквиру региона у циљу оснаживања региона и 
његових општина, очувања природних ресурса и одрживог развоја, изградње 
заједничких инфраструктурних система, јачања партнерства на нивоу локалних 
власти, као и заједничког наступа код ЕУ и других релевантних међународних 
асоцијација за реализацију развојних програма, привредне и друге сарадње.  

Унутрашња интеграција подразумева смањење разлика у развоју 
појединих делова општине. Општина Лапово која представља јединствено 
насеље, постигла је максималну интеграцију свог подручја, али је неопходно даље 
квалитативно унапређење: просторне, саобраћајне, економске и социјалне 
структуре, јачање привредних и урбаних функција насеља, уз заштиту и одрживо 
коришћење природних добара,  природних ресурса,  туристички атрактивних 
простора и очуване животне средине. Неопходна подршка остваривању овог 
концепта јесте обезбеђење: саобраћајног и инфраструктурног опремања подручја 
општине, планског уређења и контролисане изградње простора и финансијске 
помоћи шире друштвене заједнице за просторни развој подручја општине. 

Социјална кохерентност: демографски капитал општине представља један 
од критичних ограничавајућих фактора за њен будући просторни развој. У том 
смислу, приоритет је  успоравање ових трендова и преусмеравање активирањем и 
бољим коришћењем ресурса локалне средине. Социјална кохерентност 
подразумева јачање демографског и социјалног капитала (институција, кадрова, 
стратешких планова, културе, образовања и сл.). 

Еколошка уређеност и одрживост: заштита природних вредности 
оствариваће се очувањем заштићених и строго заштићених врста дивље флоре и 
фауне, феномена геонаслеђа и кључних обележја предела, уз обезбеђење 
институционално-организационе подршке и умрежавања свих релевантних актера 
заштите природе. Ефикасност заштите обезбедиће се укључивањем локалног 
становништва у активности и послове на заштити, уређењу и презентацији 
природних ресурса (вода, шума и др.) и компензацијама или компензационим 
програмима (првенствено у туризму, и екопривреди) за штете/губитке узроковане 
ограничењима режима заштите и коришћења природних ресурса (зоне заштите 
постојећих изворишта вода). У уређењу урбаних и руралних предела, посебна 
пажња биће посвећена контроли ширења грађевинских подручја, превенцији 
бесправне градње. У том смислу, кључна мера је спречавање нерационалног 
претварања квалитетног пољопривредног земљишта у грађевинско. Подједнаког 
значаја је спречавање процеса ерозије и санација површина захваћених ерозијом. 
Заштита пољопривредног земљишта и очување његовог биодиверзитета за 
производњу хране, као и санација шума и њихово увећавање. Минералне 
сировине ће бити коришћене на строго контролисан и одржив начин, уз 
експлоатисање у складу са савременим економско-еколошким стандардима и 
реалним стратешким потребама. Основно концепцијско опредељење са еколошког 
аспекта јесте очување постојећег квалитета животне средине, уз ограничавање и 
елиминисање могућих негативних утицаја, при чему приоритет имају активности на 
заштити квалитета вода, земљишта и ваздуха, управљању отпадом, примени 
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обновљивих извора енергије, очувању биодиверзитета и предела. 

Економски развој: општина Лапово у планском периоду треба да достигне 
ниво економски развијености, који би јој омогућио: конкурентност, социјалну и 
еколошку одрживост. Ово подразумева активирање територијалног капитала и 
потенцијала општине на одржив начин, у складу са локалним специфичностима и 
реалним капацитетима. Основне карактеристике општине су: добар саобраћајно 
географски положај и богатство природних ресурса, али недовољно искоришћених 
за развој туризма, специфичних видова пољопривреде, ловства, шумарства, 
привреде ослоњене на природне ресурсе и модерне технологије што треба да 
потенцира конкурентност општине у ширим оквирима и што јесте план привредног 
развоја.  

Коришћење територијалног капитала општине: подразумева боље 
коришћење просторног положаја општине у подручју важних саобраћајних 
коридора од републичког значаја (Коридор X, везни аутопутски коридор Лапово-
Крагујевац, државни путеви I и II реда) као и обнова постојеће и изградња нове 
инфраструктуре. Уз то, приоритетно је искористити могућности обнављања 
грађевинског фонда и релативну очуваност физичке средине, као фактор 
потенцијалног инвестирања и привлачења радно способног становништва. У 
погледу организације и уређења простора општине, стратешка опредељења 
обухватају смањивање неравномерности по питању демографских промена, 
општег степена развијености, запослености, инвестиција, развијености јавних 
служби и изграђености техничке инфраструктуре, уз елиминисање неконтролисане 
изградње и непланског запоседања простора и др.  

Развој руралних подручја у општини Лапово, односи се на ободне зоне 
грађевинског подручја насеља у коме су задржане зоне руралног становања и 
становања ниских густина, а подразумева неговање и промовисање њихових 
вредности уз јачање економске снаге пољопривредних домаћинстава. Сви циљеви 
који воде развоју руралних зона, усмераваће се на решаваће питања 
побољшавања услова живљења и промовисања мултифункционалне породичне 
пољопривреде. У стратегијском смислу, то захтева квалитативне и квантитативне 
промене, засноване на следећим основним поставкама: 

1) унапређивање локалних ресурса за производњу квалитетних 
пољопривредно-прехрамбених производа, уз успостављање партнерства 
локалних актера из јавног и цивилног сектора; 

2) подизање саобраћајне доступности и нивоа комуналне опремљености; 
3) укрупњавање земљишних парцела (поседа) и/или засада; 
4) стратешко опредељење представља заштита пољопривредног земљишта, 

ограничавање претварања земљишта I - IV бонитетне класе у 
непољопривредне намене, као и очување квалитета и природне плодности 
земљишта. Подједнако важан значај придаје се обнављању и побољшању 
квалитета шума, пошумљавању, као и развоју предузетништва, посебно у 
области еколошки безбедне прераде локалних пољопривредних, шумских и 
минералних сировина.  
Институционална одговорност: успешан просторни развој општине зависи 

и од начина управљања просторним развојем. У том смислу, инструменти 
управљања просторним развојем морају бити доведени до оног степена који 
обезбеђује већу транспарентност, ефикасност и учешће свих актера код 
доношења одлука.  

За остваривање Просторног плана, неопходно је предузимање 
активности и акција (на и ван планског подручја), приоритетно у правцу:  
 - унапређења информатичке основе, односно формирања и одржавања 
базе података о простору, као предуслова за праћење, контролу и оцењивање 
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спровођења планских решења; 
 - координације и успостављања одговарајуће сарадње између националног, 
регионалног, и локалног нивоа у спровођењу планских одлука; и 
 - активности везаних за подршку у циљу повећања институцијалне 
ефикасности у управљању просторним и укупним развојем подручја, као и подршку 
кадровском јачању, организационој структури и финансирању општинских служби. 
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2.0  ПЛАНСКА РЕШЕЊА  
2.1. ОПИС И ОДРЕЂЕЊЕ НАМЕНА ПРОСТОРА  

Основну намену простора чини пољопривредно, шумско, водно и 
грађевинско земљиште (Табела 11.). Плански циљ је да се одржи ниво 
пољопривредног земљишта, повећају површине под шумама и обезбеди 
контролисано ширење грађевинског подручја. 

Планско решење предвиђа незнатне промене досадашњег режима 
коришћења земљишта. Евентуално смањење површина пољопривредог 
земљишта би се првенствено остваривало на рачун земљишта слабијег квалитета 
(VII и VIII бонитетна класа). Ове површине  се делимично надокнађују 
смањивањем шумских површина на рачун подручја са оскудном вегетацијом 
(раштркана вегетација) или прелазног подручја шуме (жбуње и макије), уз 
остављање простора за даље пошумљавање. 

Површине под шумама се повећавају на теренима захваћеним ерозијом, 
голетимa, и површинама под великим нагибом али у планираној структури 
коришћења земљишта не долази до битне промене услед резервисања површина 
за путне коридоре.  

Водне површине нису промењене јер су планиране акумулације у оквиру 
грађевинског подручја. Водне површине задржавају постојеће површине око 70ха. 

Биланси површина утврђени су на основу затеченог стања (које по питању 
изграђених површина битно одступа од података катастра, што претпоставља 
велике површине које се воде као пољопривредно земљиште, а предстаљају 
изграђене површине, као и чињеницу постојања великих окућница. 
 Коришћење грађевинског земљишта веће је од просечног у Републици, због 
тога у планираном простору нема знатнијег планираног проширења територије и 
заузимања нових површина, већ се настоји да се, кроз реконструкцију, 
погушћавање и заокруживање постојећих локација, спречи даље непотребно 
ширење грађевинског подручја. Разлози знатно веће потрошње грађевинског 
земљишта су и територијална специфичност општине Лапово у систему и мрежи 
насеља - коридори крупне инфраструктуре пролазе кроз насеље подужно, 
заузимајући значајну површину, присутне су ниске густине становања и друго. У 
површине грађевинског земљишта урачунате су и површине саобраћајне 
инфраструктуре (са заштитним појасевима). 

У зони заштите изворишта водоснабдевања, статус изграђеног земљишта 
(постојећих објеката и намена) као и активности дефинишу се кроз израду 
Елабората о зонама санитарне заштите  изворишта, у складу са Правилником о 
начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања. 

Простори са посебним режимима заштите, установљени су одредбама 
закона (заштитни појасеви траса и објеката инфраструктурних система), одлукама 
донетим на основу закона (заштићен простор установљених природних и 
културних добара), односно планским актима републичког нивоа управљања 
(заштита изворишта и система водоснабдевања, у складу са Просторним планом и 
Водопривредном основом). 
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Табела 11. Биланс постојеће и планиране намене површина 

Основна 
намена 

Постојећа 
површина 

ha 

Учешће у  
обухвату 
плана % 

Планирана 
површина 

ha 

Учешће у  
обухвату 
плана % 

Шумско земљ. 382,00 6,9% 387,00 7,0% 
Пољопривредно 
земљ. 

2.220,00 40,2% 2.205,00 40,0% 

Водно 
земљиште 

70,00 1,3% 70,00 1,3% 

Грађевинско 
земљиште 2.850,00 51,6% 

Изграђено 790,00  
Неизграђено 2060,00  

 
2.860,00 

 
51,7% 

УКУПНО 5.522,00 100% 5.522,00 100% 
 
2.2 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАЗВОЈ ПРИРОДНИХ  

СИСТЕМА И РЕСУРСА  
 

2.2.1. ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА  
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
На територији просторног плана Лапово заступљени су следећи типови 

пољопривредног земљишта: алувијални наноси, смоница алувијална, гајњача, 
гајњача у оподзољавању. 

Алувијални наноси су се формирали у појасу дуж Велике Мораве и 
Лепенице. Дубина физиолошки корисног слоја износи преко 150cm. Алувијум има 
повољне особине и зато има велику производну вредност. Припада умерено 
влажним и за производњу лакшим земљиштима. Добро упија воду али она не 
одлази сувише брзо у дубље слојеве. Подземне воде се налазе на дубини од око 
2,0m и током летњих месеци, капиларно се подижу у ризосферу. 
 Алувијални наноси Велике Мораве, непосредно дуж тока су песковити, а у 
најнижим деловима и глиновити. Ближе речном кориту изражена је слојевитост. На 
алувијалној равни Велике Мораве издвајају се две широке алувијалне терасе и 
полој. Алувијални наноси притока су врло слични по механичким особинама. И 
овај алувијум се карактерише слојевитошћу, смо са мањим бројем слојева. Дубина 
овог земљишта је преко два метра. Боја алувијалног наноса најчешће је смеђа. 
Ова земљишта имају доста добре физичке особине: добро упијају воду која се 
само местимично задржава на површини. Генерално, спадају у слабо карбонатна 
земљишта, показују неутралну реакцију и висок степен засићености адсортивног 
комплекса базама. 
 Алувијални наноси Лепенице су местимично претворени у  ливадско 
земљиште. И овај се алувијум карактерише слојевитошћу само са мањим бројем 
слојева него дуж Велике Мораве. Алувијм спада у дубока земљишта, повољних 
физичких и хемијских особина. Због тога ова земљишта дозвољавају свестрану 
примену свих агромелиоративних мера. 
 Смоница алувијална спада у средње дубока земљишта. Развијеност 
активног слоја достиже до 130cm дубине. Развијеност хумусног хоризонта креће се 
од 40-50cm. По саставу спада у глиновасту 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 бескарбонатно у активним 
хоризонтима. Реакција је слабо кисела до неутралне. Садржај хумуса јако варира. 
Ово је дубоко земљиште иловастог и глиновитог састава. Има високу 
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пољопривредну вредност за гајење рзноврсних 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. 

Гајњача се образовала испод шумског покривача на брежуљкастом терену. 
Врло је развијено земљиште, дубине 75-180cm до матичног супстрата, а најчешће 
варира од 100-140cm. Развијеност хумусног хоризонта широко варира од 25-60cm, 
а нјчешћа дубина је око 35-55cm. Боја хумусног слоја је најчешће смеђа. Код 
гајњаче је дошло до потпуног испирања калцијум-карбоната из читавог земљишног 
слоја, па се карбонати налазе у геолошком субстрату. Има неутралну или слабо 
киселу реакцију. Још увек је обезбеђено базама, али се препоручује минимална 
калцификација сваке године. Садржај хумуса се креће од 3-4%, па гајњача спада у 
средње хумусна земљишта. Недостатак органских материја може се надокнадити 
увођењем трава и легуминоза у плодоред. Са пољопривредног гледишта гајњача 
је универзално земљиште, погодно за ратарску и воћарско-виноградарску 
производњу. 

Гајњача у оподзољавању је настала као последица закишељавања 
гајњаче, тј. испирања база из адсортивног комплекса. Спада у дубока земљишта и 
варира од 30-50cm. У односу на гајњачу има погоршане физичке особине. 
Хемијски, показује повећану киселост, а нјвећу киселост показује на дубини од 20-
40cm. Сума адсортивних база је знатно смањена, јер врши испирање и њихово 
премештање у дубље хоризонте. Калцификација је неопходна мере за 
опорављање производних својстава овог земљишта. Садржај хумуса је врло 
неуједначен, па је неопходно уношење стајњака. 

Коришћење и заштита пољопривредног земљишта заснива се одрживом 
управљању које обезбеђује добру еколошко природну структуру тла, добар водни 
режим, наменску употребу према условима природе и терена, као и санацију 
лоших деградираних површина у фунцији пољопривреде (борба против ерозије и 
клизишта). То подразумева и: 
- заштиту пољопривредног земљишта од нерационалног/непланског заузимања у 

грађевинске и друге непољопривредне сврхе (поготову пољопривредног 
земљишта I и II катастарске класе); 

- очување плодности земљишта, усвајањем савремених пољопривредних 
принципа, како би се развила органска пољопривреда; 

- подршку пошумљавању еродобилних и других пољопривредних земљишта 
најслабијег производног потенцијала и предузимању других мера заштите од 
ерозије, према редоследу приоритета; 

- на површинама које су нападнуте екцесивном и јаком ерозијом потребно је 
спровођење биолошких радова и мера на мелиорацији пашњака, подизању 
воћњака и винограда и гајењу других пољопривредних култура као и оснивању 
заједничких ливада (у зависности од нагиба терена успоставити погодну 
диференцијацију култура као начин борбе против оштећења тла); 

- заштиту пољопривредног земљишта од површинских и подземних вода; 
- подршку малим неразвијеним газдинствима у остваривању циљева у 

производњи органски здравих производа, кроз стимулативне мере и 
обезбеђивање тржишта за пласман брендова здраве хране; 

- стимулисање укрупњавања земљишних поседа; 
- разраду и спрoвoђeњу eкoлoшки бeзбeдних прoграма мeлиoрациje ливада и 

пашњака, упоредо с обезбеђивањем пoдршкe рeдoвнoм кoшeњу и/или 
напасању стoкe, какo би сe спрeчила сукцeсиjа кoрoвских биљака, сужeнoг 
биoдивeрзитeта и малe eкoнoмскe врeднoсти; 
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- подршку пољопривреди у зонама посебног коришћења земљишта на 

подручијима заштићеног изворишта; 
- спречавању негативних утицаја пољопривредне производње на стање животне 

средине и живог света, успостављањем контроле коришћења минералних 
ђубрива и средстава за заштиту биља, уз истовремено промовисање метода 
њихове интегралне примене у процесима техничко-технолошког унапређивања 
пољопривредне производње, приоритетно на теренима заштите изворишта 
воде, као и локалитета са изузетним природним вредностима и реткостима, 
који су обухваћени или ће бити обухваћени одговарајућим режимима заштите; 

- елиминисању утицаја аерозагађења и других штетних агенса из окружења на 
плодност пољопривредног земљишта и здравствени квалитет хране, 
спровођењем одговарајућих мера заштите животне средине; 

- побољшање информатичке основе о пољопривредном земљишту и другим 
елементима руралног простора, ажурирањем катастра по начину коришћења 
земљишта и власницима сваке парцеле, упоредо са спровођењем детаљних 
педолошких истраживања и израдом бонитетне карте земљишта за општинску 
територију; 

 
2.2.2. ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА 

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.  

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. 

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. 

Заштита и коришћење шума и шумских земљишта засниваће се на 
унапређењу стања и повећању површина под шумом.  Унапређење стања и 
повећање површина под шумама обезбедиће се: 
- превођењем ниских (изданичних) у високе шуме; 
- спречавањем даље деградације шума и пошумљавањем нестабилних  терена 

ради спречавања ерозије, као и регулација бујичних водотокова; 
- обновом храстових шума и засадом на честинама и голетима; 
- постепеним повећањем шумских површина у оквиру заштитног коридора 

аутопута Е-75; 
- одрживи развој еколошки прихватљивих делатности и активности у односу на 

полифункционални значај шума – лов, туризам, продуктивно шумарство; 
- трајном коришћењу  шума на принципима одрживог развоја – заштита 

биодиверзитета, флоре и фауне; 
- успостављањем јединственог и једнаког статуса свих шума, без обзира на 

власништво; 
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- спровођење шумско – привредне основе газдовања шумама; 
- строго контролисање свих врста сеча; 
- усклађивању основних корисних функција шума са коришћењем осталих 

шумских производа (лековито биље, плодови и сл.), 
- интензивним мерама неге (проредима) и спровођењем других мера 

превентивне и репресивне заштите шума у газдинској јединици; 
Унапређење стања осталих шума и повећање површина под шумама утврђиваће 
се програмима газдовања и програмима пошумљавања парцела у приватном 
власништву. 
 
2.2.3. ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА РЕСУРСА ВОДА 

Геолошки састав и морфологија терена подручја Лапова, условљавају 
специфичне хидрогеолошке особине стена и терена. Генерално посматрано, на 
овом подручју могу се издвојити два реона: равничарски и брежуљкасти. 
 У равничарском делу урезана су корита река: Велике Мораве, Лепенице и 
Раче. У удубљењима у којима је вршена експлоатација песка и шљунка 
формирала су се језера. За равничарски део терена карактеристична су “дивља” 
усецајућа нова и напуштена стара корита речних токова и потока, због чега се 
јављају плављења нижих делова насеља и обрадивих површина. 
 У брежуљкастом делу побрђа кога, у геолошком смислу, чине: 
конгломерати, пескови, пешчари, глине лапорци и местимично мекани и 
шупљикави сарматски церитски кречњаци, издан је дубока 10-15m. У највишем 
побрђу појављују се бројни извори. 
 Дужина Велике мораве на територији општине Лапово износлила је 12km. 
Иако постоје подаци да се на овој реци некада одвијала пловидба, данас је то 
тешко изводљива визија. Утицај човека на промене физичко-географског процеса 
у долини и сливу Велике Мораве довео је до екстремног режима који се огледа у 
максималном протицају од 2 600m3/s и минималном од 26m3/s. У новије време, ова 
река је исправљена пресецањем меандара тако да сада њена дужина износи 7km. 
Дуж новоформираног, нерегулисаног тока подигнут је насип који штити од поплава.  
 Лепеница својим доњим регулисаним током протиче кроз југоисточни део 
општине дужином од око 5km. Лепеница се убраја у реке сиромашне водом 
(годишњи просечни протицај код водомерне станице Рогот износио је 1,99m3/s). 
 Рача је река која тече северним делом општине Лапово дужином од око 7km 
и чини природну границу Општине. Ова река има екстремни режим и може се рећи 
да припада повременим водотоцима јер за време сушних година пресушује.  
 Поред наведених водотокова, од значаја за хидролошке карактеристике 
лаповског краја су и мањи водотоци: Куси, Липарски, Казански, Грабовачки, 
Слатински, Сипићки и Жуњевачки поток. 
Заштита водних ресурса заснива се на: 
1) заштити квалитета вода 

- изворишта вода за снабдевање становништва водом – трајним 
обезбеђењем квалитета свих површинских и подземних вода на подручју 
општине у II а класи квалитета, а нарочито заштитом свих изворишта вода; 

-  успостављањем и спровођењем режима зона санитарне заштите, посебно 
постојећег водоизворишта, применом организационо-економских мера за 
спречавање и смањење загађења вода (прописа о транспорту опасних 
материја у зони изворишта, забраном кавезног узгоја риба у 
водоакумулацијама које служе за снабдевање водом, порибљавањем 
водоакумулација искључиво на бази ихтиолошких студија и пројеката, 
забраном изградње рибњака на локацијама којима се угрожавају изворишта 
вода или планирани водопривредни системи, смањењем специфичне 
потрошње воде увођењем реалних накнада за коришћење вода и 
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испуштање употребљених вода, увођењем мониторинга квалитета вода и 
др.); 

- површинских и подземних вода од загађивања и непланског коришћења – 
потпуном санитацијом свих насеља, приоритетно обухватом највећег броја 
насеља канализацијом и реализацијом система за пречишћавање отпадних 
вода; 

- водених и приобалних екосистема испуштањем гарантованог еколошког 
протокa из водоакумулација; 

2) заштити од вода регулацијом водотока и водног земљишта:  
- усклађивањем техничких и биолошких радова на регулацији водотокова и 

заштите од великих вода, бујица и ерозије приобаља са планским 
решењима регионалних водопривредних система;  

- амбијентално усклађеним уређењем приобаља и корита реке Мораве и 
притока на грађевинском подручју Лапоа по принципима урбане регулације, 
како би се створили услови за складно повезивање урбаних зона са 
акваторијама водотока; 

- чишћењем корита од наноса, отпада и сл; 
- активним мерама заштите ублажавањем поплавних таласа у акумулацији на 

подручју општине; 
 
2.2.4. КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА 

На територији општине Лапово,  евидентиране су веће резерве 
неметаличних минералних сировина: песка, шљунка и церитских кречњака. 
Алувијални наноси Велике Мораве садрже огромне резерве шљунка и песка који 
се, за грађевинске потребе, експлоатишу из њеног приобалног појаса. На 
територији Лапова има неколико већих шљункара. У западном делу територије 
општине, у потесу Гвоздењак, налази се, некада експлоатисан, тзв. општински 
мајдан камена. 

Најзначајније појаве неметаличних минералних сировина на теренима 
општине Лапово су лежишта грађевинског материјала: квалитетни шљункови 
експлоатисани из алувијалних наслага Велике Мораве. Алувијални седименти 
Велике Мораве су потенцијални носиоци расипних лежишта корисних минерала 
који могу да имају примену у разним гранама индустрије и занатства (индустријска 
сировина, јувелирни камен и др). 

Лежишта шљунка се експлоатишу из долине и корита Велике Мораве 
источно од Лапова, из спрудова седимената корита око великих меандара реке 
(меанадар "Лаповски кључ"). Узводно, у суседном меандру на локалитету Врбак, 
налази се друго лежишта шљунка, у граничном подручју општина Лапово и 
Свилајнац. 

Перспективне сировине које би требало истражити су лежишта кречњака, 
раније коришћеног за грађевински материјал и лежишта архитектонског (украсног) 
камена. 

Постојање појединих руда метала и неметала на територији општине Лапово 
указује на могућност њихове експлоатације али она није могућа без детаљних 
истражних радова којим ће се сагледати резерве и врсте минералних сировина. 
Потребно је преиспитати нов приступ третману шљунковито-песковитог 
материјала и уместо досадашњег третмана само као грађевинског материјала 
потребно је проверити и могућност добијања нус производа одређених 
металичних, неметаличних и јувелирских сировина. 

На основу процена резерви, као и на основу процена утицаја експлоатације 
геолошких ресурса на природну средину неопходно је утврдити исплативост 
експлоатације минералних сировина у односу на висину ресурсне ренте и 
принципе заштите природе и природних ресурса. 
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Експлоатација минералних сировина заснива се на: 
- адекватној процени количине и оправданости екплоатације природних 

ресурса (спровођење истражних радова који ће дати смернице); 
- дефинисању ресурсне ренте као накнаде за коришћење природних ресурса; 
- ограничавању или забрани експлоатације природних ресурса у заштићеним 

подручјима (природна и културна добра, изворишта водосабдевања и др); 
- утврђивању и контроли граница истражних и експлоатационих поља у 

складу са налазима стратешке процене утицаја експлоатације минералних 
сировина на животну средину); 

- доследној примени техничко-технолошких мера и континуиране контроле и 
мониторинга у циљу спречавања и минимизирања штетних утицаја и 
последица на животну средину, здравље људи, предео и наслеђе; 
Према расположивим подацима Министарства рударства и енергетике (до 

14. I 2011.год.) установљено је да на подручју општине Лапово није било 
истражних и експлоатационих поља. Такође утврђено је да на територији општине 
Лапово није предвиђена изградња малих хидроелектрана (према Катастру малих 
хидроелектрана). 

Потенцијал развоја општине Лапово представљају веће акумулације младих 
седимената. У површинским слојевима постоје резерве шљунка и пескова 
поготову у зони уз Велику Мораву са просечном дебљином око 15м и 
представљају једно од значајнијих лежишта у овом делу Србије. Експлоатација 
ових сировина економски је оправдана и представља значајан потенцијал развоја 
општине. Копање шљунка се тренутно неконтролисано одвија од стране приватних 
предузетника у зони уз Велику Мораву што доводи до смањења нивоа подземних 
вода а сами тим утиче и неповољно на развој биљних култура. У том смислу 
неопходно је организовано приступити експлоатацији у циљу јасног планског 
искоришћавања ове сировине. 

На основу геотермалних истраживања на подручју општине Лапово 
забележено је присуство геотермалне енергије која је формирана током 
различитих геолошких раздобља. Геотермалне воде би у будућности могле да 
имају велики значјај уколико би се рационално користиле и експлоатисале. 
Истраживањима је утврђено да на територији општине Лапово постоје довољне 
количине подземних термоминералних вода за потребе бањског туризма, 
спортско-рекреативног центра, као и хидро-геотермалне енергије за евентуално 
загревање привредних и стамбених субјеката. Поред тога потврђена је и могућност 
експлоатисања термоминералне воде ради флаширања исте. 

Ради активирања експлоатације на подручју Општине потребно је претходно 
обавити потребна истраживања: 

- основна геолошка проучавања која имају за циљ да кроз проучавање 
основне геолошке грађе шире околине лежишта утврде квалитет сировине и 
оријентационе резерве; 

- детаљна геолошка проучавања у случају позитивних резултата 
основних проучавања потребно је извршити израду пројеката детаљних 
истраживања и његове реализације (потребна за оверу квалитета и резерви 
сировине и стицање услова за добијање експлоатационог права); 

 
2.3 ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ, ДИСТРИБУЦИЈА СТАНОВНИШТВА И 

МРЕЖА НАСЕЉА И ЈАВНИХ СЛУЖБИ  
 

2.3.1.   СТАНОВНИШТВО 
У административно – територијалном погледу, општина Лапово улази у 

састав Шумадијског округа. Просечна густина је 141 становника на 1 km2, по 
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процени из 2008. године, што је изнад републичког просека који износи 97 
становника на 1 km2. 
 

 
 
Становништво је најзначајнији потенцијал, хумани капитал сваког подручја, 

од чије бројности, образовне и квалификационе структуре и менталитета зависи 
укупан развој подручја. Приликом предвиђања будућег развоја становништва, 
неопходно је имати у виду његове дугорочне тенденције у прошлости и све 
чиниоце који су условљавали промене у становништву. 

Узете су у обзир испољене тенденције и промене које се могу очекивати у 
складу са општим друштвеним токовима и планским пропозицијама. Плански 
циљеви и пропозиције усмерени су ка реалном успоравању и смањењу 
интензитета којим се ови негативни трендови испољавају. 

Очекује се да се развојни програми одразе кроз позитиван утицај на 
промене стопа фертилитета, просечне старости популације, као и нето миграција. 
На стопу фертилитета утицаће политика породице као и политика тржишта рада, 
посебно рачунајући са учешћем жена у запошљавању и радном ангажовању и 
доступности објеката дечије заштите и погодности за децу. 

Иако је незахвално у овом тренутку прогнозирати будуће кретање 
становништва, од пресудног значаја су дугорочне тенденције фертилитета, 
морталитета и миграторних кретања. Пројекција броја становника општине Лапово 
полази од претпоставке да ће у самом градском подручју, у прогностичком 
планском периоду доћи до, постепеног, заустављања негативних тенденција у 
укупном, укључујући и демографски развој (Табела 12.). То би се рефлектовало на 
на популациони развој тако што би постепено дошло до ревитализације, односно, 
заустављања, готово свих, негативних трендова, оживљавање наталитета и 
успоравање раста морталитета. 
 
Табела 12. Пројекција  становништва општине Лапово 

р. 
бр. 

Назив 
насеља Год. Укупно 0-3 4−6 7−15 16-19 20-24 25-59 60-64 65 и 

више 

8.228 192 213 964 399 559 3.816 469 1.616 2002. 
100% 2,3% 2,6% 11,7% 4,8% 6,8% 46,4% 5,7% 19,6% 
10.000 240 260 1.100 450 650 4.700 600 200 

1 Општина 
Лапово 

2025. 
100% 2,4% 2,6% 11% 4,5% 6,5% 47% 6% 20% 
7.422 176 194 872 363 493 3.442 421 1.461 2002. 
100% 2,4% 2,6% 11,7% 4,9% 6,6% 46,4% 5,7% 19,7% 
9.000 225 243 1.035 405 558 4230 540 1.764 

2 Градско 
насеље 

2025. 
100% 2,5% 2,7% 11,5% 4,5% 6,2% 47% 6% 19,6% 
806 16 19 92 36 66 374 48 155 2002. 

100% 2% 2,3% 11,4% 4,5% 8,2% 46,4% 6% 19,2% 
3 Остала 

насеља 

2025. 1000 20 23 114 45 70 46 68 200 
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Општина Лапово је, у последњих пар година, отворила велики број нових 

радних места захваљујући ефикасној политици привлачења нових инвестиција и 
то, највећим делом, страних. Тај позитиван тренд који ће се наставти и у 
будућности, имаће за последицу привлачење великог броја радних и дневних 
миграната из окружења. Приликом планирања мора се узети у обзир и формирање 
физичких потреба намене земљишта, капацитета објеката и других потреба 
насеља за део повремених становника, било да су то дневни, недељни или стални 
мигранти и посетиоци општине Лапово. У том смислу, основа за формирање 
целокупне градске опреме до 2020. године, јесте 14.000 становника. Градска 
опрема представља, највећим делом, веома скупа и трајна потрошна добра тако 
да се, преко техничких норматива, обезбеђују капацитети и структура опреме 
будуће модерне урбане средине. 

 
2.3.2. МРЕЖА НАСЕЉА 

 
Развој и организација система центара 

Имајући у виду специфичност мреже насеља општине Лапово, која се 
састоји у просторној и функционалној повезаности два насеља у јединствену 
целину, основне промене у функционалној организацији, односиће се на развој и 
јачање локалних центара унутар тог грађевинског подручја који ће, линијским 
центрима, бити повезани са главним градским центром. На тај начин, принцип 
концентрације и децентрализације јавних и осталих садржаја, оствариће се унутар 
јединственог насеља. 

Систем центара чиниће следећи нивои: 
I    Општински центар – Главни градски центар 
II    Локални центри  
III   Линијски центри 
Концепција развоја система центара заснива се на дисперзији јавних и 

осталих функција и формирању нових центара различитог нивоа, почев од главног 
градског центра до локалних и линијских центара  који ће, равномерно да 
опслужују територију насеља Лапово. Таква хијерархија захтева развој 
комерцијалних делатности у свим нивоима центара, као и развој одређених јавних 
функција. Развој нових локалних центара и дисперзија функција, омогућиће 
размештај и изградњу нових капацитета у складу са потребама и повећање броја 
запослених.  

I   Општински центар – Главни градски центар  
У главном градском центру изражена је концентрација становништва, 

грађевинског фонда, друштвене опреме, услуга, инфраструктуре и комуналне 
опреме. Градски центар ће и у наредном периоду да делује свим својим 
функцијама на трансформацију целог насеља и убрзан процес деаграризације. 
Имајући у виду повољност саобраћајног положаја, успоставиће се чвршће 
интегративне везе са суседним општинама и центрима у непосредном окружењу и 
реализовати заједнички пројекти. Поред даљег развоја привреде, стимулисаће се 
развој услужних делатности у циљу задовољења основних потреба становника 
општине.  

У складу са обавезама прописаним важећим Законом,  донета је Одлука о 
изради Плана генералне регулације за насеље Лапово. 

II  Локални центри  
Локални центри треба да омогуће концентрацију основних услуга (јавних и 

   100% 2% 2,3% 11,4 4,5% 7% 46% 6,8% 20% 
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осталих) изван главног градског центра које ће да опслужују околно гравитационо 
становништво, а линијским центрима повезани са главним центром. Планирана су 
два локална центра: један у јужном делу насеља, поред Цариградског друма и 
други северозападно од главног градског центра, тако да се обезбеди равномеран 
размештај основних јавних и осталих функција. 

III Линијски центри  
Линијски центри су планирани са претежно комерцијалном наменом, дуж 

праваца повезивања са главним градским центром  
  Предности овакве организације мреже центара огледају се у стварању 
услова за уравнотежен развој целог насеља (општине) кроз развој јавних и 
осталих функција и дисперзију нових садржаја по новоформираним центрима, у 
складу са потребама територије. 

Један од битних предуслова за правилно функционисање насеља, јесте 
добра повезаност центара међусобно и различитих делова насеља са 
одговарајућим центрима, мрежом саобраћајне и комуналне инфраструктуре. 
 
Приоритети развоја 

- изградња и реконструкција мреже локалних путева и комуналне 
инфраструктуре у циљу бољег функционисања насеља. 

- опремање јавним и осталим функцијама локалних центара  
 

2.3.3 ЈАВНЕ СЛУЖБЕ  
 
ОБРАЗОВАЊЕ  
Основно образовање и васпитање 

Неопходно је повећање доступности и обезбеђење подједнаких могућности 
за квалитетно основно образовање и васпитање. То подразумева побољшање 
услова рада кроз доградњу, реконструкцију, адаптацију проширење и опремање 
школских комплекса, у складу са процењеним бројем ученика узраста од 6-15 
година, према следећим критеријумима: 
 - површина школског комплекса ...20-25m2/ученику; 

- површина школског простора ...... 8,0 m2/ученику; 
- површина учионичког простора.... 2,0 m2/ученику; 

За очекиваних 1400 ученика, потребне површине су следеће: 
 - површина школског комплекса .....2,00 ha; 

- површина школскихобјеката ......... 5.600 m2; 
- површина учионичког простора.... 1.400 m2; 
уз услов да школе раде у две смене. 

 
Развијање васпитне (социјалне) функције школе омогућиће се ефикаснијим 

организовањем продуженог боравка ученика или целодневне наставе за ученике 
првог циклуса, увођењем посебних образовних програма за децу са посебним 
потребама и специфичних (факултативних) програма за мултикултурно 
образовање. Организација мреже објеката основног образовања ће се заснивати 
на матичним (и подручним) осморазредним школама у центрима заједнице 
насеља и сеоским центрима. 

Организовање специјализованог превоза неопходно је за ученике који живе 
на удаљености већој од 1,5km (I-IV разреда) односно 2,5km (V-VIII разреда) од 
школе, као и за све ученике са посебним потребама уз неопходну подршку 
средстава републичких и предприступних фондова и донација. 
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Средње образовање 

Објекат средње школе, чија је изградња у току, имаће површину 1.500m2, на 
комплексу површине 0,60 ha: 
 - површина школског комплекса .....20m2/ученику; 

- површина школског простора ...... 8,0 m2/ученику; 
- површина учионичког простора.... 2,0 m2/ученику; 

За очекиваних 930 ученика у планском периоду, потребне површине су следеће: 
 - површина школског комплекса .....0,90 ha; 

- површина школских објеката .........3.700 m2; 
- површина учионичког простора....... 930 m2; 
уз услов да школе раде у две смене. 
Проширење постојеће средње школе и, евентуално, отварање нових, 

подразумева редефинисање и усклађивање образовних профила са структуром и 
потребама привреде на локалном и регионалном нивоу, као и тражење нових 
начина финансирања и повезивања са привредом. Регионализација и 
рационализација мреже средњег образовања подразумева умрежавање стручних 
школа сличних образовних профила са подручја региона њихову диверзификацију 
и већу флексибилност за прилагођавање потребама привреде и тржишта рада. 
Подстицаће се отворен и флексибилан систем образовања младих и одраслих 
који омогућава континуално учење и унапређење људских потенцијала и ресурса. 
Један од могућих модела система финансирања средњег, и (евентуално) високог 
образовања јесте тзв. динамички модел, тј. комбиновани модел постојећег 
система финансирања и развоја проширених делатности. Проширене делатности 
обухватају комерцијалне програме и пројекте сарадње са привредом (програми 
стицања нових знања и вештина неопходних за укључивање у процес рада...).  

Развој стручног образовања подразумева модернизовање опреме и 
наставних средстава и опремање школа потребним садржајима.   
Више и високо образовање 
 У области вишег и високог образовања треба подстицати отварање 
приватних школа специфичног профила у складу са потребама и структуром 
привреде на локалном и регионалном нивоу. 
 На простору између аутопута и Велике Мораве, планирана је локација за 
Међународни кампус уметности и спорта. На комплексу од око 10,00hа планирана 
је изградња око 15.000м2 простора за учионице, амфитеатре, спортске хале 
намењеног смештају. Поред научно-образовног значаја, овај кампус ће да повећа 
укупни капацитет Општине (туризам). 
ДЕЧЈА ЗАШТИТА – предшколско образовање и васпитање 

Изградња објеката дечје заштите планира се према следећим 
критеријумима : 

•  величина установа (8-10 m2 /кориснику); 
•  површина земљишта (25-30 m2/кориснику); 
 
У складу са очекиваним бројем деце - корисника дечјих установа (265), у 

планском периоду, потребна површина објеката износи укупно 1.685m2, а 
земљишта око 1.2-1.5ha. Проширење мреже објеката усмераваће се на локалне и 
линијске центре у складу са потребама.  

Ради обезбеђења већег обухвата деце, доступности и могућности за 
равноправније коришћење услуга предшколског васпитања и образовања за 
децу узраста до 6 година, неопходно је повећање понуде посебних програма и 
услуга дечјих вртића, уз партиципацију родитеља у раду предшколских установа, 
избору и реализацији програма. Могуће је и пожељно укључивање приватног 
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сектора у пружање ових услуга. Подршку невладиног сектора и донација би 
требало усмерити на развој посебних програма за децу са посебним потребама. 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

У документима Министарства здравља Републике Србије (Здравствена 
политика; Визија система здравствене заштите у Србији; Стратегија и акциони 
план реформе система здравствене заштите у Србији) 

 
и у Закону о здравственој 

заштити, наглашена је важност обезбеђења једнаког приступа, свеобухватности и 
континуираности здравствене заштите.  

Постојећи објекти здравства у Лапову – Дом Здравља, диспанзер,  
стоматолошка амбуланта и апотека, омогућавају релативну доступност услуга 
примарне здравствене заштите на подручју Лапова. У наредном планском периоду 
неопходно је извршити рехабилитацију постојећих установа, кроз: 

- подизање квалитета услуга (опремањем неопходном медицинском опремом 
и санитетским материјалом, обезбеђењем потребног броја лекара и другог 
медицинског особља),  

- подизање квалитета објеката (санацијом и обновом већине постојећих и, 
евентуално, заменом и изградњом нових); и 

- повећање доступности (обезбеђењем теренских и санитетских возила). 
Један од начина за повећање доступности примарне здравствене заштите 
корисницима, јесте организовање мобилних здравствених тимова, 
интегрисаног пружања услуга здравствене и социјалне заштите и пружање 
квалитетне прехоспиталне хитне медицинске помоћи. Подизање квалитета и 
доступности услуга подржаће се и увођењем приватне праксе и 
укључивањем невладиног сектора у систем здравствене заштите; 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
У циљу спровођења социјалне заштите грађана у складу са усвојеним 

стратегијама Републике Србије из ове области (Стратегија реформе система 
социјалне заштите, Стратегија за смањење сиромаштва), неопходно је, пре свега, 
осамостаљивање Центра за социјални рад, затим подизање квалитета услуга и 
капацитета за нове садржаје и програме рада.  Акценат је на развоју мреже услуга 
које обезбеђују интегралну социјалну заштиту корисника. Оријентација је на развој 
разноврсних социјалних услуга усаглашених са потребама корисника које се 
приоритетно задовољавају у локалној заједници и породици:  
-  услуга и служби за подршку породици (саветодавне, едукативне, патронажне 

услуге, услуге клубова и дневних центара са разноврсним садржајима);  
-  услуга различитих облика хранитељаског смештаја;  
-  установа малих смештајних капацитета за недостајуће услуге за збрињавање 

корисника (мали домови, мале стамбене заједнице, „Кућа на пола пута”, 
„Становање уз подршку” и сл.);  

-  стварање услова за коришћење постојећих услуга у локалној заједници које ће 
бити инклузивне за децу, инвалидне особе, старе и осетљиве групе и др. 
Приоритет је да се на овај начин омогући останак већег броја деце, одраслих и 
старијих у биолошкој, сродничкој или другој породици, односно смањење 
потреба за смештајем деце, одраслих и старијих грађана у установе социјалне 
заштите на подручју региона; 

-  неопходно је обезбедити развој услуга неодложних интервенција у Центру за 
социјалну заштиту, које ће грађанима бити доступне 24 сата. Основни услови за 
обезбеђење услуга у кризним ситуацијама обухватају 24-сатно дежурство 
стручњака обучених за неодложне интервенције, дежурне службе за ургентни 
смештај (установе и хранитељске породице за ургентни смештај) и услуге СОС 
телефона; 

-  укључивање невладиног сектора у пружање услуга социјалне заштите и развој 
услуга мобилних служби проширене социјалне заштите (пројекат помоћи у кући 
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уз психо-социјалну подршку старима, немоћнима и инвалидима); 
- укључивање различитих социјалних актера, у првом реду приватног и 

невладиног сектора у пружање комерцијализованих и непрофитних услуга 
социјалне заштите, као и обезбеђење партиципације корисника у доношењу 
одлука о начину задовољавања њихових потреба;  

 
 
 
КУЛТУРА 

Очување културног идентитета подручја општине Лапово оствариваће се 
преко локалних и регионалних програма развоја културе и интегрисаних културно-
образовних и других интерсекторских програма. За припрему и остваривање ових 
програма, неопходна је рехабилитација постојећих установа културе, као и 
укључивање приватног и непрофитног сектора. Модернизовање и јачање установа 
оствариваће се укључивањем грађана у формулисање и реализацију програма и 
пројеката намењених свим добним групама, идентификовању и промоцији 
традиционалних вредности, заштити културног наслеђа и др. 

Општина Лапово је општинском одлуком (број: 020-284/05-I-04) проглашена 
за „Град музеј железнице“. Простор намењен за лоцирање музеја налази се у 
градском језгру. Овиме се трајно означава допринос железнице развоју Лапова, а 
такође се стварају предуслови за запошљавање младих људи у делатностима 
везаним за функционисање овакве институције. Локомотива са вагоном, 
постављена на почетку Улице краља Петра I, претворена је у изложбени салон 
испуњен музејским експонатима 

Развој установа културе у Лапову биће усмерена на: 
- подизање квалитета и опремљености постојећих објеката намењених 
култури и адаптацију алтернативних и мултифункционалних простора; 

- развој нових програма, уз повећање њихове доступности корисницима, 
посебно младима, затим организовање манифестација и др. Неопходно је и 
субвенционисање јавног и приватног сектора из републичких фондова и 
донација, као и укључивање непрофитног сектора у организовање мобилне 
културне понуде (мобилне библиотеке, представе, креативне радионице, 
еколошке и хуманитарне активности и сл.); 
Од посебног значаја је развој постојећих и нових манифестација,  кроз 

презентацију и афирмацију културног наслеђа и активно укључивање 
градитељског наслеђа, традиције, народног стваралаштва и културе у циљу 
очувања идентитета и посебно развоја туризма као интегралне понуде са осталим 
облицима туризма.  
 
ФИЗИЧКА КУЛТУРА И СПОРТ 

На подручју Лапова треба и даље развијати мрежу спортско-рекреативних 
објеката, уз повећање квалитета опремљености. Стратешко опредељење је 
стварање услова за бављење мосовном рекреацијом, кроз: 

- уређење спортског центра са условима за бављење врхунским спортом и 
рекреацијом; 

- формирање терена за мале спортове и дечја игралишта у оквиру стамбених 
блокова и локалних центара, за околно становништво; 
 

КОМУНАЛНИ СЕРВИСИ 
Концепција развоја и организације комуналне инфраструктуре заснива се на 

изградњи, допуни и трансформацији постојеће мреже и објеката заједничке 
комуналне потрошње, са посебним фокусом на процес управљања отпадом.  

Гробља  
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Просторним планом се предвиђа задржавање постојећeг „Доњекрајско“ и 
„Горњокрајско“ гробљe. 

Планирано је уређење и проширење постојећих, према следећим 
критеријумима: 

- логично формирање гравитационих подручја; 
- могућност етапне реализације; 
- повољни теренски услови: добра експонираност и растреситост, терен 
треба да буде оцедан са нивоом подземних вода већим од 2,5m од нивоа 
терена; 

- минимално удаљење од изворишта водоснабдевања и водотокова је 500m; 
- добра саобраћајна повезаност са гравитационим подручјем; 
- могућност прикључивања на мрежу комуналне инфраструктуре; 
- могућност обезбеђивања појаса зеленила, уколико је удаљење од насеља, 
мање од 500m; 

- минимална површина за једно гробно место износи 8,0m 2/становнику; 
- код уређивања површина за сахрањивање, просечно се рачуна двогробно 
место; 

- просечан коефицијент неравномерног искоришћења локације је 1,25; 
Сахрањивање животиња, третман анималног отпада 
У складу са савременим европским теоријама да је сахрањивање угинулих 

животиња и њихових остатака небезбедно, локација за безбедно укљањање 
анималног отпада се не предвиђа. Као меру безбедног уклањања анималног 
отпада неопходно је планирати изградњу прихватне станице, где ће се вршити 
прихват отпада и одакле ће се, специјалним возилима, превозити до регионалног 
центра за прераду и спаљивање који се налази у Ћуприји.  

Одређивање трајне локације за ову намену, део је стратегије 
националног и регионалног планирања и уређења простора, уз основну 
смерницу да се локације дефинишу ван  насељених места. 

Пијаце 
Формирање нових зелених пијаца планирано је у оквиру локалних центара. 
Сточна и кванташка пијаца планиране су у оквиру вишенаменске комуналне 

зоне поред аутопута. 
Ветеринарске станице   
Ветеринарска станица је планирана у комплексу сточне пијаце. 

 
2.4  ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ И ДИСТРИБУЦИЈА ПРИВРЕДНИХ 

ДЕЛАТНОСТИ 
 
2.4.1  ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

Структуру привреде у Лапову  чине пољопривреда, индустрија, трговина, 
туризам и услужне делатности. 

Проблеми који су пратили пословање привреде у последњих двадесетак 
година и споре и неодлучне транзиционе промене успорили су развој привреде 
општине, што се манифестовало падом друштвеног производа, растом 
незапослености, високом задуженошћу привреде, технолошким заостајањем, 
губитком тржишта и др.  

Општина Лапово располаже значајним и квалитетним развојним 
потенцијалима, и њиховим активирањем и ефикасним коришћењем могуће је 
остварити бржи и квалитетнији економски и социјални  развој. 

Oсновни праваци развоја: 
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Унапређење функционалности ефективности и ефикасности рада локалне управе 
у циљу стварања локалне управе оријентисане ка привреди: 

- дефинисање јасних процедура за обављање посла; 
- умрежавање функција економског развоја у националне и интернационалне 

мреже економског развоја; 
Развој инфраструктурних система у функцији развоја привреде: 

- подршка инвестицијама у инфраструктурне системе и системе за заштиту 
животне средине; 

- унапређење система и процеса правне регулативе у области развоја 
инфраструктуре; 

- плански приступ инфраструктурном развоју; 
Развој инфраструктурних система у функцији развоја привреде: 

- подршка инвестицијама у инфраструктурне системе и системе за заштиту 
животне средине; 

- унапређење система и процеса правне регулативе у области развоја 
инфраструктуре; 

- плански приступ инфраструктурном развоју; 
Привлачење директних инвестиција: 

- обимом и структуром инвестиција решавају се основна питања привредног 
развоја као што су структура производње, правци ширења и динамика 
развоја појединих сектора привреде, технички и органски састав основних 
производних фондова, терцијарни размештај производних снага и њихов 
раст (повећати обим инвестиција, ефикасност и осмислити адекватну 
структуру која даје најбоље резултате); 

- привлачење директних, како гринфилд, тако и браунфилд; 
Усмеравање  развоја људских ресурса према потребама тржишта рада и циљних 
извозних сегмената привреде: 

- подршка развоју нових знања и вештина; 
- дефинисање развојних планова запошљавања и активних мера; 
- партнерски приступ у циљу повећања могућности за запошљавање 

(програми); 
Привредни развој општине Лапово засниваће се на: 

-  jaчaњу извoзнe oриjeнтaциje приврeдe, пoсeбнo индустриjских грaнa; 
-  пoдизaњу квaлитeтa сeктoрa услугa (трaнспoрт, туризaм и кoмплeмeнтaрнe 
услугe и др.); 

-  дaљeм интeнзивнoм рaзвojу сeктoрa мaлих и срeдњих прeдузeћa (МСП), уз 
jaчaњe њихoвoг мeђусoбнoг пoвeзивaњa, кao oснoвнoг гeнeрaтoрa рaстa 
кoнкурeнтнoсти и зaпoшљaвaњa; 

-  пoвeћaњу трaнспaрeнтнoсти пoслoвaњa и пoбoљшaњу инвeстициoне климe 
-  улагање у систем образовања који ће одговорити потребама привреде. 

 
2.4.2  ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО И ЛОВ 
Општи дугорочни циљ развоја пољопривреде је успостсвљање конкуретног 

и тржишно орјентисаног пољопривредног сектора заснованог на интензивној 
пољопривредној производњи, природним ресурсима подручја, новим 
технологијама и усклађености са тражњом тржишта али и високим еколошким 
стандардима. Тиме би се афирмисало сеоско подручје и постепено побољшао 
стандард живота на селу,  што треба да подржи одговарајућа аграрна политика, 
финансијска средства и правни оквир. 
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Oствaривaњe прoизвoднoг и eкoнoмскoг нaпрeткa у oвoм сeктoру зaвиси 
данас, у првом реду, oд рaзвoja инфрaструктурe у руралном подручју, нaбaвкe 
сaврeмeнe пољопривредне мeхaнизaциje, искoришћaвaњa лoкaлнo хeтeрoгeних 
пoгoднoсти зa прoизвoдњу квaлитeтних прeхрaмбeних прoизвoдa.  Дaљи рaзвoj 
лoкaлних пoгoнa зa прeрaду, дoрaду и склaдиштeњe пoљoприврeдних сирoвинa 
зaснивaћe сe нa пoбoљшaњу квaлитeтa, истрaживaњу тржиштa и знaчajнoм 
пoвeћaњу кoнкурeнтнoсти, улaгaњу у прoмoциjу и плaсмaн прoизвoдa, уз 
истoврeмeнo унaпрeђивaњe oргaнизaциje сирoвинскe oснoвe укрупњaвaњeм, 
oднoснo груписaњeм примaрних прoизвoђaчa. 

У складу са Стратегијом развоја пољопривреде Србије, на подручју општине 
Лапово је потребно синхронизовано предузимање активности на: 
- управљању земљиштем ради побољшања стања животне средине и природних 

предела, применом одговарајућих агроеколошких мера, које су компатибилне 
мерама заштите и унапређења шума; 

- повећању тржишне конкурентности пољопривредне производње, мерама 
усмереним на укрупњавање и модернизацију пољопривредних газдинстава, 
унапређење људског потенцијала и других ресурсних, структурних, 
социоекономских и техничко-технолошких услова развоја аграрног сектора, 
укључујући искоришћавање локалних погодности за производњу хране посебних 
одлика квалитета; 

Техничко-технолошко унапређивање пољопривредне производње засниваће 
се на строгом вођењу рачуна о еколошком прагу способности земљишта и других 
елемената биосфере за неутралисање штетног утицаја појединих инпута на стање 
животне средине и живог света, при чему је потребна подршка: 
- повећању нивоа техничке опремљености земљишта и људског рада: заменом 

амортизованог тракторског парка; увођењем подстицаја за набавку 
прикључних машина и специјализоване опреме; 

- изради пројектне документације за развој сточарске производње, у првом реду 
у пашњачком систему, напоредо са обезбеђивањем квалитетне ветеринарске 
заштите, побољшањем услова стајског смештаја и исхране стоке током целе 
године, укључујући и опремање газдинстава машинама и уређајима који 
олакшавају рад у сточарској производњи и дозвољавају њено унапређивање, у 
складу са савременим хигијенским и еколошким стандардина; и 

- потпунијем искоришћавању локалних погодности за развој органског и/или 
интегралног система ратарско.повртарске, воћарске, виноградарске и 
сточарске производње, сакупљања и плантажног гајења лековитог и 
ароматичног биља, шумских плодова и сл., напоредо с предузимањем 
активности за сертификацију ових производа и њихових прерађевина; 

Побољшање квалитета пољопривредно-прехрамбених производа и 
постизање хигијенско-здравствених безбедоносних стандарда условљено је у 
пресудној мери резултатима оствареним у доменима организационог и техничко-
технолошког унапређивања аграрног сектора.  
При томе се морају уважити и следећи захтеви: 
- дефинисање технолошких и других стандарда за добијање и очување 

препознатљиве робне марке, односно заштићеног имена порекла из еколошки и 
историјски посебно вредних делова општинског подручја; 

- успостављање строге контроле примене и складиштења минералних ђубрива, 
средстава за заштиту биља, стајњака и осоке, као и еколошки безбедног 
одстрањивања/уништавања амбалаже од агрохемикалија и других отпадних 
материјала из пољопривредних газдинстава, односно предузећа која се баве 
производњом и прерадом пољопривредно-прехрамбених производа; 

- пољопривредне произвођаче и друге субјекте аграрног сектора општине треба 
оспособити за брзо укључивање у општи систем контроле квалитета у свим 
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фазама производње, прераде и промета пољопривредно-прехрамбених 
производа, који се успоставља у Републици Србији, у складу са нормативима и 
критеријумима ЕУ. 

Приоритете остварити кроз следеће пројекте: 
- обука пољопривредника у области ратарства, сточарства, воћарства, о значају 

удруживања, агроекономије, прераде и производње и едукација становништва о 
органској производњи у повртарству; 

- повећање броја регистрованих пољопривредних газдинстава; 
- подршка набавци савремене опреме за наводњавање; 
- заштита производа са географским пореклом и формирање брендова 
- формирање задруга и струковних удружења пољопривредних произвођача 

(Активирање удружења воћара, формирање удружења одгајивача крава); 
- доношење планских докумената из области пољопривреде у складу са 

обавезујућом законском регулативом (доношење програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта, израда студије изводљивости 
комасације земљишта; 

- унапређење примарне производње (хемијско педолошка анализа земљишта у 
области воћарства; 

- формирање складишта и прерадно-производних капацитета (формирање 
откупних станица, хладњача, капацитета за прераду воћа – дестилерија); 

 
Према ограничењима и потенцијалима за развој пољопривреде 

долинско брежуљкасти предели предиспонирани су за интензивну пољопривреду, 
посебно повртарство и ратарство а цело подручје за воћарство и сточарство. 

Развоју пољопривреде се даје важнија улога и кроз пратећу прехрамбену 
индустрију и то као: 

а) прехрамбена индустрија с вишим степеном финализације (нпр. 
производња смрзнуте хране и сл.);  
б) прерада производа кроз мала породична газдинства (производња и 
прерада меса, млека, воћа, поврћа, брашна); 
У складу с тим, посебна подршка се даје иницијативама за изградњу 
пољопривредних објеката за прераду, сушење, замрзавање, складиштење 
итд. 
Нарочиту подршку заслужује преусмеравање на органску производњу ради 

задовољавања потреба урбаног становништва и локалне туристичке тражње. 
Земљиште које задовољава стандарде за гајење органских производа не сме да 
буде оптерећено тешким металима, пестицидима, ни осталим минералним 
ђубривима, нити да буде закишељено  

У одрживом газдовању шумама приоритет ће имати пошумљавање 
земљиште, умерено и правилно уређивање шумских комплекса и коришћење 
шумских производа на подручју општине (прикупљање шумских плодова, купина и 
сл.). 

Развој шумраства базирати на: 
-  искоришћавању стварног потенцијала шумског фонда; 
-  успостављању повољне ресурсне ренте; 
-  развоју енергетске ефикасности општине, кроз комерцијално коришћење 
дрвне биомасе за производњу енергије; 

 
Унапређење развоја шумарства засниваће се на: 
-  побољшању стања шума у приватним поседима уз повећање запреминског 
прираста приватних шума, у циљу бољег искоришћавања потенцијала 
шумског фонда; 
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-  повећањем приступачности шума и шумских комплекса (изградњом 
некатегорисаних и шумских путева; 

- обезбеђивању средстава за развој шумарства из страних и домаћих 
фондова и директних инвестиција (развој шумарства је један од 
приоритета ЕУ); 

 
У Лапову постоји једно ловачко удружење „Лапово“. Ово друштво газдује 

ловиштем „Врбак“ и покрива територију целе општине Лапово, укупно 5.522ha. 
Ловна подручја су концентрисана минимум 200 метара од насељеног дела и не 
обухватају насеља, гробља, јавне путеве. Лов ће задржати основну функцију 
узгоја, заштите и коришћења гајених врста крупне и ситне дивљачи, а основни 
план развоја ловства и риболова је следећи: 
- опремање ловишта потребним ловним, ловно- техничким и ловно-производним 

објектима; 
- изградња ловних објеката за смештај потенцијалних гостију; 
- коришћење дивљачи кроз ловни туризам и рекреативну активност- допуниту 

постојећу туристичку понуду приказивањем ловних потенцијала подручја; 
- сарадња са корисницима суседних ловишта; 
- праћење и усмеравање динамике развоја популације дивљачи ; 
- обезбеђивање мира у ловишту (усклађивањем ловне и осталих делатности у 

ловишту); 
- очување диверзитета дивљачи у целини; 

Развој риболова је у спортско рекреативне сврхе, и укључивање у 
туристичку понуду. Подручја за риболов су реке: Морава, Лепеница и Рача. 
Највише су застпљене: бела риба, шаран, сом и смуђ.  

 
2.4.3 ИНДУСТРИЈА 
Основни циљ развоја индустрије је унапређење гранске и територијалне 

структуре уз потпуније коришћење потенцијала и равномернији размештај у складу 
са концепцијом одрживог развоја, усмерено ка јачању конкурентске способности. 

Решавање дугорочних проблема индустрије кроз процес њеног 
реструктурирања и јачања њене тржишне конкуретности изискује дефинисање 
нове стратегије развоја на одрживим и исплативим основама, засноване на 
повећању запослености, прогресу, расту извоза и супституцији увоза.  
- ревитализација и модернизација постојећих и изградња нових производних 

капацитета; 
- преструктурирање производње према тржишним условима ; 
- рационализација потрошње енергије уз смањивање трошкова по јединици 

производа; 
- развој малих и средњих предузећа, са одрживим програмима, конкуретним и 

орјентисаним на извоз, флексибилних у прилагођавању тржишним захтевима; 
- примена мера и инструмената за привлачење конкуретних и исплативих 

индустријских активности и страног капитала који би се улагао у конкретне 
индустријске програме; 

- усаглашен и усклађен индустријски развој са политиком животне средине, 
социјалним и другим политикама, уз повећање запослености и животног 
стандарда; 

Усмеравање размештаја индустрије и МСП на подручју општине засниваће 
се на следећем:  
- рационалније, ефикасније и еколошки прихватљиво коришћење грађевинског 

земљишта у постојећим индустријским зонама и локалитетима (повећање 
степена искоришћености активираних зона, комплекса и/или локалитета уз 
подизање квалитета инфраструктурне опремљености и спровођење мера 
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заштите животне средине); 
- децентрализација привредног развоја формирањем нових зона, комплекса и 

локалитета задовољавајуће опремљености техничком инфраструктуром за 
смештај МСП у складу са локационо-развојним потенцијалом простора, и 
интересима локалне заједнице (подстицање развоја иницираних и/или 
формирања нових комплекса/локалитета, у зонама и у насељима која имају 
интерес и услове за развој предузетништва, посебно у центрима на сеоском 
подручју- носиоцима децентрализованог развоја општине); 

- лоцирање микро-бизниса и породичних фирми у сеоским насељима 
одређивањем типа и обима производње и пружања услуга; 

- израда студије испитивања простора територије општине за развој гринфилд и 
браунфилд инвестиција; 

- израда студије изводљивости и исплативости реализације конкретних 
браунфилд и гринфилд локација; 

- израда техничко инвестиционе документације комуналног опремања и уређења 
конкретних гринфилд и браунфилд локација; 

- извођење радова комуналног опремања и уређења конкретних гринфилд и 
браунфилд локација; 

Окосницу просторне структуре привреде чини постојеће радне зоне као и 
локације и поједини центри насеља који имају потенцијалне услове 
(инфраструктура, земљиште, објекте, сировине и тржиште) уз усаглашавање са 
условима заштите свих ресурса подручја. 
 
ПРОСТОРНА ДИСТРИБУЦИЈА РАДНИХ ЗОНА  

НАМЕНА ЛОКАЦИЈА НАЗИВ ПОВРШИНА

Индус. зона – радна 
зона I 

Лева страна аутопута Ниш-
Београд до центра „KronoSpan“ 155ha 

Индус. зона – радна 
зона II 

Десна страна аутопута Ниш-
Београд до пута за Свилајнац  321ha 

Индус.зона – радна 
зона III 

Десна страна аутопута Ниш-
Београд иѕмеђу аутопута и 
пута за Свилајнац  337ha 

Индус.зона – радна 
зона IV 

Лева страна аутопута Ниш-
Београд од центра ка северу  313ha 

МСП Зона становања и центара  - 
УКУПНО   1.126 

 
Основна правила за издвајање локалитета за смештај индустрије и малих и 

средњих предузећа јесу:  
- мала и средња предузећа и остале привредне делатности првенствено се 

лоцирају у већ активираним или иницираним привредно-индустријским 
зонама/комплексима/локалитетима и користе постојећи грађевински фонд, уз 
могућност његове адаптације и реконструкције;  

- размештај, организација и уређење привредних зона, комплекса и локалитета 
усклађује се с планираним развојем саобраћајних и других инфраструктурних 
објеката и коридора;  

- нове зоне/комплекси/локалитети за смештај МСП се формирају на просторима 
мање повољним за пољопривреду, изван површина шумског земљишта и 
потенцијалних туристичких простора и локалитета, водећи рачуна о 
ограничењима режима заштите простора, (зонама заштите изворишта 
водоснабдевања, заштићених природних и културних добара); са: повољним 
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просторно-развојним условима за смештај МСП (у погледу услова за изградњу, 
расположиве радне снаге, спровођења мера заштите окружења); и основним 
активностима базираним на локалним развојним потенцијалима (нарочито кроз 
више фазе прераде пољопривредних производа);  

- зоне/комплекси/локалитети с привредним активностима одвајају се заштитим 
зеленилом у контактном појасу са стамбеним и другим целинама, ради 
ублажавања њиховог утицаја на окружење и животну средину;  

- обезбеђује се једновремено функционално и технолошко усавршавање 
производње и унапређивање инфраструктурне опремљености 
зоне/комплекса/локалитета (посебно третмана и евакуације отпадних 
технолошких вода и чврстог отпада из производног процеса);  

- примењују се мере заштите на животну средину – потребна процена о потреби 
израде процена утицаја на животну средину;  

- могуће је фазно привођење намени иницираних и нових зона и комплекса, уз 
обезбеђење одговарајућег нивоа инфраструктурне опремљености сваке фазе у 
складу с правилима изградње и уређења простора.  

 
 
2.5  ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА, ОРГАНИЗАЦИЈА И 

УРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКИХ И РЕКРЕАТИВНИХ ПРОСТОРА 
 Предности подручја општине Лапово за развој туризма, заснивају се на 
саобраћајној доступности, очуваној животној средини, природним и пејзажним 
вредности предела и присутном културном наслеђу. Коришћење ових потенцијала 
захтева развој квалитетних и одрживих туристичких производа, усаглашених са 
заштитом природних и културних вредности и ресурса, организацију и контролу 
квалитета пружања туристичких услуга и повезивање с понудом окружења. 
 На територији постоји један Информативни центар са водичком службом, 
одговоран за израду туристичког пропагандног материјала: проспеката, 
разгледница и монографија; 
 

План унапређење и развоја туризма подразумева: 
- структурно и квалитативно трансформисање и прилагођавање туристичке 

понуде променљивим захтевима тражње (развој туризма високог квалитета, 
повећањем стандарда и повећањем капацитета основног туристичког 
смештаја); 

- укључивање у савремене токове домаћег и међународног туристичког тржишта; 
- сарадња са туристичким агенцијама суседних општина и са Регионалном 

туристичком организацијом; 
- постизање нивоа укупне организованости и ефикасности управљања развојем у 

туризму; 
- израда Стратегије развоја туризма општине Лапово; 
- подизање нивоа квалитета услуга Туристичких организације Лапова уз 

материјално и кадровско јачање и увођење стандарда квалитета (сертификат), 
- оснивање и изградња  туристичко-информативног центра; 
- активирање природних ресурса попут речних токова, као и геотермалног 

потенцијала, верификованог кроз истраживања у зони захвата плана која су 
спроведена у претходном периоду; 

- развој спортско-рекреативног туризма (спортске манифестације, спортски 
риболов, бициклизам излетничке и пешачке стазе); 

- развој излетничког-школског туризма (међународни кампус уметности и спорта) 
са стазама излетничким пунктовима, наставом у природи...; 

- развој културно-верског туризма (објекти културног наслеђа, традиције, 
манифестације, фестивали. изложбе, фолклор и др.); 
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- развој ловног и риболовног туризма - инфраструктурно опремање ловишта, 

опремање ловнотехничким објектима, реконструкција ловачких домова и 
изградња која подразумева и специјалне понуде (кућице за псе, изнајмљивање 
опреме); 

- план мреже стаза за рекреацију  систем повезаних стаза, пешачких, 
бициклистичких, излетничких; 

- обавезно оживљавање пејзажа уз реку, адекватним озелењавањем са 
додатном заштитном функцијом, уз могућност увођења елемената активне и 
пасивне рекреације уз реку Велику Мораву, погодност овог простора за 
туристичке садржаје; 

- остварити везе са туристичким пунктовима и комплексима, уређење простора 
на пропланцима – одморишта, видиковци, излетнички пунктови; 

- квалитативна реконструкција, изградња, опремање и проширење смештајних 
капацитета, уз повећање категоризације према следећим смерницама:  

- квалитативна и квантитативна реконструкција постојећег мотела 
«Кошута»; 

- изградња додатних капацитета на подручју плана (хотел, мотел, 
апартмани, етно-село); 

- изградња одмаралишта, извиђачко-феријалног-планинарског дома и сл; 
Садржаји туристичке понуде у простору обухватиће туристичка места, 

комплексе и пунктове, као и објекте у склопу посебне туристичке инфраструктуре  
(излетничке и планинарске стазе, спортски терени и др.). Значајни потенцијал 
развоја туризма Оппштине је и изградња Међународног кампуса уметности и 
спорта. 
 Транзитни туризам - подручјем плана пролазе значајни путни правци као и 
национални друмски правац коридор X који је део мреже транзитних туристичких 
праваца и у овој зони се предвиђа реконструкција и доградња постојећих објеката. 
  
Најзначајнији простори места и комплекси са потенцијалима за развој 
туризма су: 

- простор градског центра Лапово (Улица краља Петра I); 
- у западном делу планског обухвата акумулација Казански поток у 

оквиру које се предвиђа изградња туристичког центра и аквапарка; 
- зона између аутопута Београд-Ниш и Велике Мораве намењена 

изградњи Међународног кампуса уметности и спорта; 
- контактна зона коридора X; 
- у источном делу обухвата плана, на обали Велике Мораве планирана  

је Плажа „Морава“, површина ове зоне је 12ха (потребно је очистити 
наменски опремити обалу, спровести електро и водоводне 
инсталације); 

Туристичке манифестације 
Међународна изложба уметника железничара Србије – манифестација 

први пут одржана 2007. године под називом Дуж пруге. Одржава се током 
септембра и октобра месеца. Потребно је да се обезбеде средства да поменута 
манифестација прерасте у традиционалну изложбу уметника и железничара. 

Дан Моравских шареница – манифестација која представља изложбу 
експоната и етно-производа ручне израде. Организацијом ове манифестације, већ 
11 година, бави се удружење жена Моравске шаренице. Манифестација је 
регионалног карактера, осмишљена тако да поред наведених изложби, обухвати и 
размену искуства са гостујућим удружењима сличне оријентације. Поменуту 
манифестацију просечно посети 800-1000 гостију. 

 



31.1.2012                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број  8- страна 73 
 
- израдити програм очувања традиције народних обичаја, народне кухиње и 

народног стваралаштва кроз унапређење постојећих манифестација; 
Смештајни капацитети 
 Општина Лапово оскудева у објектима намењеним смештају туриста. 
Најзначајнији објекти намењени смештају су Мотел Кошута и Ресторан са 
преноћиштем Капија Шумадије.  
 Мотел Кошута је објекат са 9 двокреветних соба и два апартмана. Мотел 
има ресторан чији је капацитет 150 места. У оквиру Мотела постоји и сувенирница. 
Кошута се налази на излазу са аутопута Београд-Ниш ка Крагујевцу. Објекат 
поседује адекватан паркинг за своје госте. 
 Ресторан са преноћиштем Капија Шумадије налази се прекопута Мотела 
Кошута. Овај угоститељски објекат има капацитет од 120 места у ресторану. 
Омогућује и услуге преноћишта у 7 двокреветних соба. У оквиру овог објекта 
налази се и Мала сала са 500 места и пространи паркинг простор. 
 
2.6 ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ 

СИСТЕМА И ПОВЕЗИВАЊЕ СА РЕГИОНАЛНИМ 
ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА 

 
 
2.6.1  САОБРАЋАЈ 

Развој саобраћајне инфраструктуре на подручју општине Лапово заснован је 
на унапређењу нивоа услуга и безбедности на постојећој мрежи државних и 
општинских саобраћајница превасходно кроз реконструкцију, модернизацију и 
доградњу приоритетних деоница  који ће допринети бољој приступачности и 
повезивању простора општине као и стварању предуслова за развој привреде и 
подизање стандарда становништва. Такође, резервација простора за потенцијалне 
коридоре путних, водних и железничких саобраћајних система представља 
предуслов за развој саобраћајне инфраструктуре.  
 
Друмски саобраћај  
 Развој инфраструктуре друмског саобраћаја засниваће се на унапређењу  
државних путева I и II реда као и на модернизацији, реконструкцији и доградњи 
општинских путева и изградњи нових саобраћајница.  
 Просторним планом Републике Србије на подручју општине Лапово није 
предвиђена изградња нових  државних путева I и II реда.  
 У северозападном делу планског подручја планиран је потенцијални 
коридор измештања државног пута I реда бр.4 Рача-Марковац-Свилајнац у дужини 
од око 4,7км у захвату плана. Изградња нове трасе државног пута I реда бр.4 
омогућила би значајно квалитетније међуопштинско и међурегионално повезивање 
по правцу исток-запад. 
 Веза Лапова према аутопуту Београд – Ниш (Е-75) оствариваће се преко 
постојећих петљи на позицији централног дела Лапова и на позицији државног 
пута I реда (аутопута) бр.М-1.11 Крагујевац-Лапово у јужном делу планског 
подручја. На северној граници планског подручја на позицији измештене трасе 
државног пута I реда бр.4 планирана је нова петља ,,Марковац,, преко које ће 
Лапово такође имати прикључак на аутопут Е-75. 
  Државни пут I реда (аутопут) бр.1 (Е-75) Београд-Ниш простире се у 
планском подручју правцем север-југ у укупној дужини од 8,773км. 
 У јужном делу планског подручја планиран је аутопутски коридор (у захвату 
плана у дужини од 380м) на позицији државног пута I реда бр.М-1.11.   
 Траса државног пута II реда бр.214 простире се по правцу север-југ у дужини 



31.1.2012                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број  8- страна 74 
 
од 8,675км, представљајући на локалном нивоу најважнију насељску 
саобраћајницу.  
 Општински путеви на подручју Лапова поклапају се у највећој мери са 
уличним улазно-излазним правцима у дужини од око 12,850км, при чему се овим 
путевима углавном остварују везе са суседним општинама и везе планираних 
радних зона са уличном мрежом и државним путевима.  
 Значајни радијални улични правци задржавају постојећи положај и  функцију 
основних улазно-излазних праваца са основном оријентацијом  север-југ. На 
уличној мрежи планиран је полукружни прстен са западне стране државног пута II 
реда бр.214, који има функцију обједињавања и дистрибуције саобраћаја од 
планираних комплекса ка саобраћајницама вишег ранга.    
 Аутобуска станица у Лапову задржава постојећу локацију као повољну, јер се 
налази у непосредној близини централне зоне и основних улазно-излазних 
праваца. Основна функција станице остаје непромењена (путнички терминал за 
приградски и међуградски саобраћај). 
 На аутопуту Е-75 Београд-Ниш у јужном делу планског подручја у зони петље 
на укрштају са аутопутом према Крагујевцу планирана је ТИР база са основном 
функцијом смештаја и сервисирања теретних возила.  
 Укрштања главних насељских саобраћајница и железничких пруга планирана 
су као денивелисана.  
 На државним путевима I реда приоритет представља појачано одржавање, 
рехабилитација и реконструкција путева - првенствено у погледу промене 
регулационих профила (проширења коловозних површина, додавања 
саобраћајних површина за друге видове саобраћаја, проширења за стајалишта 
јавног превоза...).  
 За државни пут II реда у границама просторног плана неопходно је 
проширење коловоза, изградња недостајућих саобраћајних површина за пешачки 
саобраћај, комплетирање објеката за прихватање и каналисање атмосферских 
вода, побољшање елемената хоризонталних и вертиалних кривина и др.      
 На општинским путевима, који се поклапају са уличним правцима, елементи 
попречног профила у значајној мери одступају од захтева савременог саобраћаја, 
што и поред малог саобраћајног оптерећења има негативне последице за 
безбедност и проточност саобраћаја.  
 Генерално посматрано на комплетној путној мрежи у планском периоду 
неопходно је изградити недостајуће површине у попречним профилима путева и 
прилагодити елементе пута захтевима савременог саобраћаја обзиром да су 
примењени технички елементи на значајном делу мреже неодговарајући. Због 
недостатка финансијских средстава и опреме одржавање јавних путева у 
протеклом периоду било је у смањеном обиму, што је такође утицало на квалитет 
путне мреже. 
  
Железнички саобраћај  
 На подручју плана налази се магистрална елекрифицирана железничка 
пруга Београд-Младеновац-Лапово-Ниш, која представља део коридора Х и 
најважнији железнички коридор у Србији. За ову пругу планирана је реконструкција 
и модернизација са циљем унапређења железничке инфрaструктурe што ће 
довести до повећања квалитета и брзине железничког саобраћаја. 
 За магистралну железничку пругу Лапово-Крагујевац-Краљево планирана је 
ревитализација и модернизација и изградња другог колосека. 
На значајнијим попречним везама између источног и западног дела Лапова 
планирана су денивелисана укрштања друмских саобраћајница са железничком 
пругом Београд-Ниш.  
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 Такође на позицији централне зоне насеља планирана је и денивелисана 
пешачка комуникација у продужетку улице Његошеве. 
 До израде и усвајања одговарајуће планске и пројектне документације 
железничка инфраструктура  задржава се у постојећим коридорима. 
  
Водни саобраћај 
 У погледу водног саобраћаја Општина Лапово ускладиће своје програме са 
развојним програмима Републике Србије. Потенцијални пловни пут у захвату 
плана представља коридор тока Велике Мораве.  
 
Ваздушни саобраћај  
 У погледу ваздушног саобраћаја на планском подручју не планира се 
изградња аеродрома тако да ће се захтеви за овим видом саобраћаја реализовати 
преко регионалног аеродрома Лађевци и мреже мањих аеродрома у непосредном 
окружењу према просторном плану Републике Србије.  
 
 
 
2.6.2  ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Водоснабдевање 

На основу планираног броја становника и процењене норме потрошње воде 
(према Водопривредној основи  Републике Србије) просечна потребна дневна 
количина воде за пиће на крају планског периода износи око 98l/s, а максимална 
дневна 145l/s. Потребна дневна количина воде је реално мања, јер су процењене 
норме дате у ВОС доста високе. 
 Просторним планом РС и Водопривредном основом РС предвиђено је  да се 
Лапово снабдева водом  из локалних изворишта, а да додатне количине добија из 
Ибарско-шумадијског регионалног водоводног система, чији је део моравски 
водоводни систем са извориштем у Брзану, на који ће се Лапово временом 
повезати. 

Постојећа изворишта водоснабдевања, уз прикључење на моравски 
водоводни систем, могу да обезбеде потребну количину воде. 

Због незадовољавајућег квалитета воде за пиће неопходно је изградити 
постројење за припрему воде за пиће. 

У оквиру дистрибутивног система планира се изградња нових магистралних 
цевовода у дужини око 46km, као и проширење капацитета постојећих резервоара. 
Резервоар Р3 повећаће капацитет за 500m3, резервоар Р4 повећаће капацитет за 
2.000 m3. Због проширења насеља, увешће се још једна висинска зона, са котама 
потрошача изнад 135mnm, у којој ће се изградити резервоар Р5 запремине 500m3. 

У оквиру индустријских комплекса потребе за технолошком водом могу се 
решавати самостално, захватањем воде из Велике Мораве или копањем бунара у 
комплексу.  
 За сва изворишта водоснабдевања, као и објекте дистрибутивног система   
спровести мере санитарне заштите дефинисане Правилником о начину 
одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања 
(Сл. Гласник РС бр. 92/2008).  
 
Одвођење отпадних вода 

Канализација насеља је конципирана по сепаратном систему и тако ће се и 
даље развијати. Да би се прикупиле санитарне отпадне воде потребно је 
изградити око 41 км фекалних колектора и девет црпних станица. Све отпадне 
воде ће се колекторима одвести до планираног постројења за пречишћавање 
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отпадних вода, капацитета 2x15.000 ЕС, које ће се лоцирати на левој обали 
Велике Мораве. 
 Технолошке отпадне воде треба претходно обрадити у комплексу предузећа 
пре упуштања у фекалну канализацију. 
 За одвођење атмосферских отпадних вода планирана је даља изградња 
система атмосферске канализације у дужини око 10 km. 

 
Регулација водотокова 
 У наредном периоду предвиђа се наставак уређења водотокова на подручју 
обухваћеном планом са усвојеним критеријумом заштите. 
 Пошто се у низијском делу планира изградња индустријских комплекса, 
постројења за пречишћавање отпадних вода, постројења за припрему воде за 
пиће и депоније неопходно је повећати степен заштите од поплава надвишењем 
насипа поред река Велике Мораве, Раче и Лепенице. Потребно је регулисати 
Липарски поток у дужини око 2,8km, Казански поток у дужини око 6,5km и 
Грабовачки поток у дужини око 0,5km. 
 На Липарском и Казанском потоку планирана је изградња две 
вишенаменске микроакумулације. 
 На целој територији општине треба применити интегрално уређење бујичних 
сливова са антиерозионим радовима. 
 
2.6.3  ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
Гасификација 

Снабдевање природним гасом за планиране комплексе привредних радних 
зона са обе стране аутопута Е-75 предвидети из новопланираних ГМРС (Главних 
мерно регулационих станица) „ЛАПОВО III“ и „ЛАПОВО IV“, са припадајућим МРС 
(Мерно регулационим станицама). Тачна локација и капацитети ових гасоводних 
објеката биће одређени накнадно, на основу енергетских захтева за планиране 
објекате и техничких услова дистрибутера гаса. Објекти у захвату радних зона 
снабдевали би се са новопланиране мреже гасовода унутар сваког комплекса 
посебно. 

Планирати даљу изградњу дистрибутивне мреже гасовода, од 
полиетиленских цеви притиска до 4 bara, за широку потрошњу комплетне општине 
Лапово и наставак прикључења потрошача на ову инфраструктурну мрежу 
 
Продуктовод 

На подручју општине Лапово планирана је изградња Система продуктовода 
кроз Србију (правац Смедерево-Јагодина), којим би се транспортовала моторна 
горива (бензин и дизел горива), а на основу усвојеног Просторног плана подручја 
посебне намене система продуктовода кроз Републику Србију (Сомбор-Нови Сад-
Панчево-Београд-Смедерево-Јагодина-Ниш), ("Службени гласник РС", бр. 
19/2011.) 
 
Обновљиви извори енергије 

За истраживање, развој и коришћење нових и обновљивих извора енергије 
један од основних предуслова је постојање подстицајних мера државе. Влада 
Републике Србије донела је Уредбу о мерама подстицаја за производњу 
електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије и комбинованом 
производњом електричне и топлотне енергије („Сл. гласник РС”, бр. 99/2009.). 

Планирати коришћење биомасе (дрвне - сеча дрвета и отпаци масе при 
њеној примарној и/или индустријској преради и пољопривредне - остаци 
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пољопривредних и ратарских култура) за загревање простора сагоревањем 
биомасе, когенерацијску производњу енергије (топлотне и електричне), као и за 
самосталну производњу електричне енергије и производњу биогорива. Ово су 
најперспективније могућности за коришћење биомасе, препознате у Акционом 
плану за биомасу 2010-2012. усвојеном од Владе Републике Србије („Сл. гласник 
РС“, бр. 56/2010). 
 Биогас – на новоизграђеној депонији постоји систем за одвођење метана 
који се ствара као нуспроизвод при процесима у депонији. Планирати коришћење 
метана као извора обновљиве енергије за добијање топлотне енергије или струје, 
која би могла да се користи за потребе депоније, а вишак би могао да се 
испоручује у мрежу електродистрибуције. 

У обухвату просторног плана не постоје потенцијалне локације дефинисане 
Катастром малих хидроелектрана Србије. Мале хидроелектране је могуће градити 
и на другим локацијама уз сагласност надлежног министарства у погледу 
максималног искоришћења енергетског потенцијала водотокова. 

Планирати коришћење геотермалних извора енергије у областима 
нискотемпературне примене као што су загревање санитарне воде или просторија, 
на фармама за загревање просторија, у пољопривреди за загревање стакленика, 
рибњацима и др. У захвату зоне рекреативног туризма треба извршити 
истраживања која би јасније указала на потенцијал ове врсте енергије. 

Планирати коришћење соларне енергије, применом разних врста пасивних 
соларних система (у којима објекат представља пријемник који захвата и чува 
највећи део енергије) и активних соларних система (који захватају енергију 
инсталисањем посебне опреме). 
 
2.6.4 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

Планирање нових капацитета се планира на основу потрошње електричне 
енергије која за 2009 годину износи 17 183 100 kWh. Вршна снага за 2009. годину 
износи 9 870kW. 

Плановима развоја ЈП ЕПС и Уредбом о утврђивању Програма остваривања 
Стратегије развоја енергетике РС до 2015. за период 2007-2012.год. (Сл. гласник 
РС, бр. 99/09 и 27/10) предвиђена је изградња система хидроелектрана на Великој 
Морави. Тачне локације и карактеристике хидроелектрана на Великој Морави биће 
утврђене у току израде инвестиционо-техничке документације на основу које ће се 
приступити изради просторног плана подручја посебне намене. 

У трафостаници 110/35/10кV КГ0018 постоји изграђен темељ за још један 
трансформатор снаге 31,5MVA, па је проширење исте могуће уколико се укаже 
потреба за тим. Далеководима 110 кV би се остварила веза са трафостаницом КГ2 
„Петровац“ и термоелектраном  „Морава“. Трафостаница КГ08 по потреби се може 
проширити до максималног капацитета од 2х12MVA. 

Да би се обезбедило напајање будуће стамбене зоне планира се изградња 
једне трафостанице 35/10 kV чији ће се капацитет повећавати сразмерно са 
изградњом и ширењем зоне. Тачна локација трафостанице и траса прикључног 
кабла одредиће се кроз планове нижег реда. 
 Кроз планиране радне зоне пролазе далеководи 35kV, и мањим делом 
далеководи 110kV, тако да уколико будући инвеститори искажу потребу за 
испоруком веће количине енергије, трафостанице одговарајућег напонског нивоа и 
капацитета могу се градити по потреби.  
 Локације будућих трафостаница као и припадајућих далековода одредиће 
се кроз планове нижег реда. Треба урадити реконструкцију далековода 35kV од 
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трафостанице КГ08 ка Рачи -  у првој фази на деоници од трафостанице КГ08 кроз 
планиране радне зоне. Наставити реконструкцију далековода 10kV.  

Тренутно се планира изградња 4 трафостаницe 10/0,4 kV у улицама: 
Стевана Сремца, Змај Јовиној, Карађорђевој – Слатина, Живана Павловића, а 
затим и нових у складу са потребама конзума. 

Потребно је извршити замену светиљки са живиним изворима 
одговарајућим, усмереним светиљкама са натријумовим изворима високог 
притиска или савременијим и економичнијим. 
 
2.6.5  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Током претходне и ове године рађена је реконструкција постојеће и 
изградња нове ТТ мреже чиме би требало да се реше проблеми напајања свих 
претплатника планског подручја. Потребно је радити на даљим проширењима 
мреже као и на увођењу нових широкопојасних услуга и технологија. 

У средњерочном периоду очекује се да у мрежи коегзистирају 
традиционална и мултисервисна пакетска мрежа са постепеном потпуном 
миграцијом корисника на пакетску мрежу. У овом периоду потребно је да сви 
комутациони чворови, буду замењени модерним мултисервисним чворовима типа 
MSAN/DSLAM.  

У прво време користиће се хибридне бакарно-оптичке приступне мреже у 
конфигурацији FTTN (fibre to the Node) за резиденцијалне и FTТB (fibre to the 
Building) за бизнис кориснике, а касније ће се прећи на потпуно оптичке мреже 
FTTH (fibre to the Home/Office). Иако су очекивања да ће FTTH бити доминантна 
врста приступа широкопојасним услугама потпуно реална, не треба одустати од 
имплементације других, нарочито бежичних варијанти. 

Мобилна Телефонија Србије на подручју захвата плана има четири 
пререферентне зоне за изградњу базних станица, док оператер „Теленор“ има 9 
зона. 

Проширење поштанске мреже је планирано отварањем нових уговорних 
шалтера који би у оквиру своје основне делатности вршили услуге новчаног 
пословања.  Такође је планирана аутоматизација свих шалтера.  
 Потребно је размотрити могућност изградње Прерадног центра који би 
опслуживао радне јединице Краљево, Јагодину, Крушевац и Крагујевац. На овом 
месту би се пошиљке из Главног поштанског центра Београд преузимале од 
стране поменутих радних јединица. За овај центар је потребна површина објекта 
од око 600м2 и простора за утовар и истовар од око 800м2. Локација центра би 
била на самом излазу са аутопута, преко пута мотела “Кошута”. 
 
2.6.6  КОМУНАЛНИ СИСТЕМИ И УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 
КОМУНАЛНИ СИСТЕМИ 

Концепција развоја и организације комуналне инфраструктуре заснива се на 
изградњи, допуни и трансформацији постојеће мреже и објеката заједничке 
комуналне потрошње, са посебним фокусом на процес управљања отпадом. 
Гробља 

У општини Лапово постоје два гробља „Доњорајско“ гробље и „Горњокрајско 
гробље“ Уређење и проширење постојећих локација, гробаља вршиће се, у складу 
са потребама сваког насеља, према одлукама локалне самоуправе. Локације 
проширења гробаља на руралном подручју утврђиваће се уважавајући санитарне, 
природне, геолошке и друге услове за сахрањивање.  

Гробља морају бити одржавана према савременим принципима уз 
поштовање безбедоносних и санитарних стандарда. Свако гробље мора бити 
опремљено инфраструктуром, обезбедити одржавања приступног пута, стаза, 
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зеленила, ограде, одморишта са чесмама и др.   
Сахрањивање животиња, третман анималног отпада 

Као меру безбедног уклањања анималног отпада неопходно је планирати 
изградњу прихватне станице, коју ће користити више сеоских  насеља, где ће се 
вршити прихват отпада и одакле ће се специјалним возилима превозити до 
регионалног центра за прераду и спаљивање (Фабим – Напредак из Ћуприје). 
Одређивање трајне локације за ову намену, део је стратегије националног и 
регионалног планирања и уређења простора, уз основну смерницу да се локације 
дефинишу ван  насељених места. 
Пијаце 

Формирање нових пијаца у грађевинским подручјима насеља одвијаће се 
према потребама заједнице насеља и тржишта. Пијаце морају бити опремљене 
одговарајућом инфраструктуром, прилазима, аутобуским стајалиштима, 
паркинзима, чесмом, зеленилом, а посебно морају бити задовољени санитарно 
хигијенски услови (нише или просторије за отпад, судови и сепаратни простор). 
Сточне пијаце 

Развој сточне пијаце заснива се на уређењу и опремању заједно са 
кванташком пијацом у оквиру вишенаменске комуналне зоне. 
Ветеринарске станице   
  Ветеринарске станице/амбуланте се обавезно планирају уз сточне пијаце, а  
минимум је постојање станица и амбуланти у општинском центру, центрима 
заједнице насеља и сеоским центрима. 
 
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 
 Концепција управљања отпадом заснована је на удруживању општина ради 
заједничког управљања отпадом. Према Стратегији управљања отпадом, општина 
Лапово, са општинама Велика Плана, Смедеревска Паланка, Рача, Деспотовац, 
Баточина и Свилајнац припада Регионалном центру за управљање комуналним 
отпадом у Лапову. Овај центар обухвата 179.013 становника и годишњу количину 
отпада од 37.700 t/год. На подручју општине Лапово функционише Регионална 
депонија на локацији „Врбак“, која опслужује и општине: Топола, Рача, Баточина, 
Деспотовац и Велика Плана. Управљање отпадом поверено је компанији «А.С.А» 
Врбак» из Лапова.  

Складиштење и третман некомуналног отпада (амбалажни, медицински, 
фармаколошки, пољопривредни, отпадна уља, електронски отпад и сви дуге врсте 
отпада наведене у листи)  на територији општине Лапово, мора бити спроведен 
према важећем Закону о управљању отпадом (Сл. гласник РС. Бр.36/09) и у складу 
са Националном  Стратегијом управљања отпадом за период 2010 – 2019. године. 
Неопходно је у складу са европским стандардма предвидети локацију за 
привремено одлагање угинулих животиња и кланичног отпада на нивоу општине – 
формирањем откупно сабирног центра одакле би се даље отпад дистрибуирао на 
трајну локацију. Према Правилнику о начину нешкодљивог уклањања животињских 
лешева и отпадака животињског порекла и о условима које морају да испуњавају 
објекти и опрема за сабирање, нешкодљиво уклањање и утврђивање узрока 
угинућа и превозна средства за транспорт животињских лешева и отпадака 
животињског порекла ("Сл. лист СФРЈ" бр. 53/89), нешкодљиво уклањање 
животињских лешева и отпадака животињског порекла врши се прерадом у објекту 
за прераду животињских лешева и отпадака животињског порекла (кафилерије). 
Кафилерија "ФАБИМ - Напредак " у Ћуприји, треба да врши преузимање отпада из 
објеката за клање животиња и објеката за прераду меса са територије општине 
Лапово, пошто је она једина кафилерија отвореног типа на територији Србије. 
Извршено је њено проширење капацитета, осавремањавање технологије и 
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заштите животне средине. ФАБИМ прерађује 50 до 60 тона кланичког отпада 
дневно с подручја западне, источне и централне Србије. 

Депоновање отпада представља једини начин поступања са комуналним и 
индустријским отпадом у општини Лапово. На подручју општине Лапово 
лоциране су многе дивље депоније, које треба уклонити и рекултивисати. 

Основне карактеристике ефикасног система управљања отпадом обухватају 
низ мера за унапређење и олакшање спречавања настанка отпада на извору, 
одвојено сакупљање, рециклажу или друге методе поновног добијања 
употребљивих материјала из отпада и поуздано и еколошки одрживо коначно 
одлагање отпада. 

Претходна депонија “Којанићко језеро“ није задовољавала својим 
капацитетом, с обзиром на количину отпада по глави становника на територији 
општине Лапово. Поред свега није испуњавала законске прописе из области 
заштите животне средине. Имајући све наведено у виду приступило се изради 
санитарне депоније „АСА“ Врбак, лоциране у Лапову, а за потребе више Општина 
што је регулисано међуопштинским Споразумом.  
Управљање отпадом на подручју општине Лапово  врши се према Распореду којим 
је обухваћена општине Лапово.Изношење смећа се реализује кроз недељни 
распоред изношења смећа по данима и улицама. У зонама колективног становања 
отпад се сакупља у контејнерима. У зонама индивидуалног становања 
домаћинства одлажу отпад у контејнерима које обезбеђује АСА али се могу 
изјаснити и за одлагање смећа у посудама које су набавили у АСА или евентуално 
у пластичним кесама.  

Депонија за одлагање отпада „Врбак“, локацијски и плански је третирана као 
регионална депонија, обрађена кроз посебан урбанистички пројекат, налази се у 
рубном делу захвата плана уз комуникације ка Свилајнцу.  Концепција уређења и 
изградње у потпуности је подређена технолошком процесу савремене регионалне 
комунално-санитарне депоније са пратећим објектима и инфраструктуром, која ће 
омогућити складиштење и третман отпада за наредних минимум  30 година. 
Концепт одлгања отпада предвиђен је у оквиру  фазне реализације која ће се 
развијати по принципу формирањем ћелија које ће бити димензиониране према 
дневним потребама.  Локација депоније чврстог отпада за Лапово, налази се на 
удаљености од центра града, у ваздушној линији, од око 5.5 km у правцу 
североистока  заузима површину од 21.20ha укључујући пратеће садржаје, тело, 
саобраћајнице, заштитну зону, приступне путеве и објекте. Пројектовани капацитет 
депоније је за период од 25 година а за потребе 6 општина које су потписале 
споразум. Употребна дозвола добијена je 26.06.2009.год. 

 
2.7  ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА, 

ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ И БИОДИВЕРЗИТЕТА 
2.7.1. ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

На подручју општине Лапово, у претходном периоду је био успостављен 
мониторинг животне средине, на основу кога су добијени подаци о квалитативном 
и квантитативном стању, врстама и концентрацијама загађујућих материја у 
животној средини. Главни узроци и извори загађења животне средине, на основу 
доступне базе података и процене стања на терену, деоница аутопута Београд – 
Ниш (Е-75), железнички коридори кори пролазе кроз подручје Плана, недовољна 
инфраструктирна опремљеност и неадекватан третман комуналних и технолошких 
отпадних вода, инфилтрационе воде са пољопривредних површина, 
неконтролисаних депонија и сметлишта, индивидуална ложишта и котларнице, 
утицаји из осталих зона експлоатације ресурса, као и утицаји из ширег окружења.  
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Идентификовани проблеми и еколошки конфликти су:  

- загађивање ваздуха; 
- загађивање река Велике Мораве, Лепенице и Раче и њихових притока 

комуналним, технолошким и осталим отпадним водама; 
- недовољна развијеност канализационе мреже; 
- неразвијена и неизграђена атмосферска канализација;  
- недостатак уређаја и постројења за предтретман технолошких и третман 

комуналних вода; 
- недостатак централног постројења за пречишћавање отпадних вода; 
- појаве директног и индиректног упуштања отпадних вода у водотокове и 

приобаља као и на земљишта унутар и изван појединачних радних и 
осталих изграђених комплекса; 

- непрописно изграђене септичке јаме (расути тачкасти извори загађивања); 
- неконтролисана одлагалишта и депонија отпада и осталих материјала; 

У постојећем начину коришћења простора доминирају делимично измењени 
и потпуно измењени предели, са неуједначеним учешћем природних предела на 
деловима територије општине. Квалитет животне средине и стање загађености, 
представљају важан податак са еколошког аспекта у циљу: 

- утврђивања потенцијала и ограничења у простору; 
- утврђивања приоритета за санацију, ремедијацију, рекултивацију; 
- утврђивања мера превенције, мера за спречавање и отклањање узрока и 

извора загађивања; 
- утврђивања програма за заштиту животне средине (квалитет ваздуха, вода, 

земљишта, заштита од буке, нејонизујућег и јонизујућег зрачења, заштита 
природе, природних и културних добара, заштита шума, флоре, фауне, 
биодиверзитета и укупног диверзитета, управљање отпадом, заштите од 
удеса) за повећање позитивних ефеката у простору;  
Кључна планска решења просторног значаја, која могу да угрозе животну 

средину, (изазову конфликте у простору) обухватају:  
- планиране целине и зоне намењене радним и индустријским комплексима и 

интензивној пољопривредној производњи; 
- планирана линијска инфраструктура; 
- планиране зоне и локације за развој површинске експлоатације природних 

ресурса (експлоатација камена, песка и др.); 
- планирана мрежа инфраструктурног и комуналног опремања територије 

(изградња канализационих мрежа са уређајима и постројењима за 
пречишћавање отпадних вода, водоводних, топловодних и гасоводних 
мрежа); 

- управљање отпадним водама и изградња уређаја и постројења за 
управљање и пречишћавање отпадних вода; 

- управљање отпадом и регионални избор постројења за управљање 
отпадом; 
Основна планска поставка је да се Просторним планом општине Лапово 

обезбеђује спровођење концепције и решења за заштиту простора и животне 
средине утврђених Просторним планом Републике Србије 2020, интегрисањем 
аспекта заштите животне средине у планска решења. Такође се предвиђена 
решења верификују кроз Стратешку процену утицаја просторног плана општине 
Лапово на животну средину која дефиише мере заштите животне средине које се 
морају имплементирати у план. 

Према диференцијацији животне средине која је предложена у ППРС 
(Службени фласник РС., бр.88/10), простор планског обухвата општине Лапово, 
припада подручју угрожене животне средине. Постоје локалитети са повременим 
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прекорачењем граничних вредности, субурбане зоне насеља најугроженијих 
подручја из I категорије, сеоска и викенд насеља, туристичке зоне са прекомерним 
оптерећењем простора, подручја експлоатације минералних сировина, државни 
путеви I и II реда, железничке пруге, велике фарме, зоне интензивне 
пољопривреде, аеродроми, речна пристаништа, водотоци III класе, са мањим 
утицајима на човека, живи свет и квалитет живота. Према карти Заштите и 
унапређења животне средине територија општине Лапово се налази у зони 
интензивне пољопривреде. 

Предлог даљег развоја планског подручја, дат је као функционални зонинг 
на основу капацитета простора за прихватање нових функција, уз услов одрживог 
коришћења, који је прилагођен диференцијацији животне средине на републичком 
нивоу. Анализирано подручје је зонирано на следећи начин: 

Зоне са посебним режимом заштите; 
Зоне и локације са мерама и условима према којима ће се простор 

уређивати и користити; 
 

1. Зоне са посебним режимом заштите – зоне квалитетне животне средине, 
пре свега се односе на изворишта водоснабдевања, зоне висококвалитетног 
пољопривредног земљишта и зоне аутохтоне шуме. 

За ова подручја, треба обезбедити решења којима се елиминишу или 
умањују постојећи извори негативних утицаја односно увећавају позитивни 
као компаративна предност у планирању развоја. Потребно је резервисати и 
чувати подручја од загађивања из стратешких разлога. 
За зоне изворишта, изворишта водоснабдевања – Гаревина, индивидуални 
бунари и разводна водоводна мрежа, за које важе посебни услови 
санитарне заштите, мере заштите квалитета воде изворишта, рада 
изворишта и дистрибутивне мреже. 
Зоне високопродуктивног пољопривредног земљишта уређиваће се: 

- на начин и према условима за очување плодности и бонитетне класе, 
фаворизјујући органску производњу без употребе пестицида и хербицида, 
избор врста према оптималној микрорејонизацији; 

- за оптимално коришћење ових површина потребно је извршити оптималну 
рејонизацију пољопривредног земљишта и обавезно подизање 
пољозаштитних појасева, 
Зона аутохтоне шуме уређиваће се/користити: 

- на начин којим се максимално чува и штити шумски фонд, који има 
приритетно заштитну функцију, на целом планском подручју, 

- све активности које се планирају морају бити у складу са планом и 
програмом ЈП Србијашуме, Београд. 

 
2. Зоне и локације са мерама и условима према којима ће се простор 
уређивати и користити – зоне угрожене и делимично угрожене животне 
средине дефинисане су према степену антропогеног утицаја. То су зоне у којима 
се повремено јављају већа или мања прекорачења МДК, ГВИ у ваздуху, 
земљишту, води или ново буке, проблеми са отпадом, отпадним водама и сл.  

За ова подручја треба спречити даљу деградацију и обезбедити 
побољшање постојећег стања, како би се умањила деградираност животне 
средине као ограничавајућег фактора развоја. Потребно је одредити 
најадекватнији начин коришћења природних ресурса и простора са циљем 
очувања природних вредности и унапређења животне средине. 
-Подручје делимично угрожене животне средине –- становање са 
пратећим делатностима у склопу домаћинства, пољопривредне 
површине, мини пословање и привређивање у оквиру домаћинства, 
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површине јавне намене, спорт и рекреација,  и сл.  које трпе одређена 
оптерећења, развијаће се према прописаним условима и мерама заштите: 

- за планиране програме, пројекте, локације, промене намене и технологије, 
реконструкције, проширење капацитета и престанак рада објеката и 
технологија, који могу утицати на животну средину обавезан је поступак 
Процене утицаја на животну средину; 

- коришћење пољопривредног земљишта за примарну пољопривредну 
производњу усагласити са условима терена, уз обавезну примену мера 
заштите загађења и очувања плодности као потенцијала за производњу 
биолошки вредне хране; 

- утврдити стање и успоставити сталну контролу квалитета и плодности 
земљишта, као и пољопривредне производње, 

- све планиране и постојеће објекте прикључити на канализациону мрежу, а у 
међувремену користити  прописно изграђене  септичке јаме, 

- нове објекте градити тако да организација на парцели омогући садњу 
високог растиња према зони угрожавања. 
- Подручје угрожене животне средине – саобраћајни правци, радне зоне, 
сметлишта, ерозиона подручја. Поред мера одрживог коришћења ових 
зона за неке су неопходне мере санације и рекултивације. 

Заштите животне средине  
Заштита животне средине подразумева: 

- израду, усвајање и имплементацију стратешких планских докумената и прописа 
у сфери заштите животне средине на локалном нивоу, 

- примену принципа превенције и предострожности у циљу спречавања загађења 
на потенцијалним локацијама високог ризика опасног по животну средину и 
јавно здравље, 

- примену принципа смањења негативног утицаја на животну средину као 
основног модела који интегрално разматра утицај планских решења (саобраћај, 
индустрија, пољопривреда, инфраструктура) који могу имати негативне 
последице на природне и створене вредности, 

- утврђивање, развој и имплементацију система за финансирање заштите 
животне средине, 

- подстицање одрживог коришћења природних ресурса, смањењем потрошње 
електричне енергије и сировина, улагањем у обновљиве изворе енергије и 
учешћем у регионалним програмима за рециклажу отпада (стакло, папир, 
картон, метал и пластика), 

- подизање јавне свести о значају заштите животне средине - едукација локалног 
становништва у циљу подизања нивоа еколошке свести људи (посебно у 
области пољопривредне производње – ограничена примена хемије на пољима, 
Нитратна директива, адекватан третман стајњака, амбалажног отпада и сл.),  

- учешће у регионалном програму управљања отпадома у сладу са директивом о 
депонијама 99/31/ЕЦ, Националном стратегијом, стандардима ЕУ и другим 
стандардима за управљање заштитом животне средине, 

- израда интегралног катастра загађивача, који би чинио основу за 
успостављање мониторинг система, пре свега за праћење квалитета основних 
елемената животне средине (формирање мреже мерних станица за праћење 
квалитета површинских вода, земљишта и нивоа комуналне буке). 
Правовремене и поуздане информације о евентуалним прекорачењима 
максимално дозвољених концентрација загађујућих материја у животној 
средини омогућава ефикасно реаговање у случају акцидентних ситуација;  

- унапређење система управљања заштитом животне средине у свим постојећим 
и планираним привредним објектима, успостављањем и одржавањем 
еколошких стандарда из серије ИСО 14000 ("Environmental Managment 
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System"). 
- проширење и јачање капацитета у општинским службама и предузећима на 

пољу заштите животне средине, а у циљу пружања подршке спровођењу 
националних прописа на локалном нивоу. 

Заштита појединачних медијума животне средине 
Ваздух 

Заштита ваздуха од загађивања заснива се на предузимању свих мера и 
принципа како би се заштитио квалитет ваздуха.  

То подразумева:   
- израду катастра загађивача ваздуха - пописати изворе и вредности емисије 

загађујућих материја у ваздуху, и на основу резултата мерења донети одлуку о 
неопходности мерења имисије на територији општине; 

- у оквиру праћења стања загађености ваздуха обавеза је успоставити сталну 
контролу емисије загађујућих материја у каменоломима, а према одредбама 
Правилника о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и 
евидентирања података (Сл. гл. РС бр. 30/97); 

- примену савремених БАТ техника у индустрији, којом ће се контролисати – 
смањити удео загађујућих материја у ваздуху, 

- формирати заштитно зеленило уз саобраћајнице, водотокове, око радних зона, 
у оквиру пољопривредног земљишта – пољозаштитне појасеве, око фарми, 
комуналних и других објеката, 

- ограничена примена хемијских препарата у пољопривреди, 
- очување и унапређење шумског фонда, 
- одржавање комуналне хигијене на нивоу општине, 
- унапређење система грејања и ширење гасификације. 
Управљања квалитетом ваздуха  на подручју општине Лапово вршиће се у 
складу са:   

- утврђеном зоном (агломерацијом); 
- успостављеним јединственим системом праћења и контроле нивоа 

загађености и одржавањем базе података о квалитету ваздуха;  
- утврђеним надлежностима; 
- успостављањем локалне мрежа и услова под којима се може вршити 

мониторинг; 
- утврђеној обавези надлежног органа да релевантне податке о квалитету 

ваздуха доставља Агенцији за заштиту животне средине и стави на увид 
јавности; 

Управљање квалитетом ваздуха, начин контроле и спровођења заштите и 
побољшања квалитета ваздуха општине Лапово обухвата:  

- постизање граничне вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху; 
- оцењивања горње и доње границе нивоа загађујућих материја у ваздуху; 
- одређивање границе толеранције и толерантних вредности; 
- извештавње јавности о концентрацијама опасним по здравље људи; 
- утврђивање критичних нивоа загађујућих материја у ваздуху; 
- утврђивање циљних вредности и дугорочних циљева за смањење 

загађујућих материја у ваздуху; 
Опште смернице и мере заштите ваздуха:  

- смањење емисије загађујућих материја у ваздух и концентрације штетних 
материја на територији општине Лапово;  

- подизање имисионих, пољозаштитних, ветрозаштитних зона и појасева на 
правцима доминатног ветра, у зонама извора загађивања;  

- реконструкција градских и осталих саобраћајница за меродавно саобраћајно 
оптерећење; 
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- подизање нивоа комуналне хигијене општинског центра и осталих насеља у 
мрежи насеља; 

- подстицање коришћења еколошки прихватљивијих енергената, обновљивих 
извора енергије и увођење енергетске ефикасности; 

- смањење броја индивидуалних котларница, развијање и фазно увођење 
система централизованог снабдевања енергијом; 

- обострано/једнострано озелењавање градских и осталих саобраћајница 
свих рангова и категорија и озелењавање свих површина у функцији 
саобраћаја (паркинг-простора, платоа); 

- фазна реконструкција постојећих и планирање зелених површина свих 
категорија, према просторним, локацијским условима и рангу насеља у 
мрежи насеља; 

- спречавање даљег увођења ЕОП технологија (технологије третмана 
загађења на крају производног процеса) у процес производње и подстицање 
чистих тенологија; 

- дефинисање мониторинга квалитета ваздуха, према утврђеном Програму уз 
стално преиспитивање потребе ширења мониторске мреже мерних места за 
праћење квалитета ваздуха; 

- планско и урбанистичко уређивање простора, целина и зона сагласно 
смерницама, мерама и условима стратешке процене утицаја планова на 
животну средину;  

- реконструкција постојећих и изградња планираних пројеката (објеката, 
технологија, инфраструктуре) потенцијалних загађивача ваздуха, могућа је 
уз обавезан поступак процене утицаја на животну средину; 

- сви постојећи и планирани производни и други погони, који представљају 
изворе аерозагађивања у обавези су да примене најбоље доступне технике 
и технологије у циљу спречавања и смањена емисије штетних и опасних 
материја у животну средину; 

- обавезан је мониторинг утицаја загађености ваздуха на здравље 
становништва; 

- обавезна је доступност резултата испитивања и праћења стања квалитета 
ваздуха,  

- редовно информисање јавности и надлежних институција, у складу са 
важећим Законом; 

- стална едукација и подизање еколошке свести о значају квалитета ваздуха и 
животне средине; 

- институционално јачање за област управљања квалитетом ваздуха; 
Посебне смернице и мере заштите ваздуха 
Оператер стационарног извора загађивања ваздуха у обавези је: 

- да изради План за смањење емисија из стационарног извора загађења 
ваздуха, ако се налази на подручју са утврђеном трећом категоријом 
квалитета ваздуха; 

- да спроведе мере за смањење загађивања ваздуха у поступку 
пројектовања, градње и редовног рада (коришћења) и мора га одржавати  и 
спровести мере тако да не испушта загађујуће материје у ваздух у количини 
већих од граничних вредности емисије; 

- за случај квара уређаја којим се обезбеђује спровођење прописаних мера 
заштите или поремећаја технолошког процеса због чега долази до 
прекорачења граничних вредности емисије, оператер је дужан да квар или 
поремећај отклони или прилагоди рад новонасталој ситуацији или обустави 
технолошки процес како би се емисија свела у дозвољене границе у 
најкраћем року; 
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- за случај прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у 
ваздуху оператер је дужан да предузме техничко-технолошке мере или да 
обустави технолошки процес, како би се концентрације загађујућих материја 
свеле у прописане вредности; 

- за случај да се у процесу обављања делатности могу емитовати гасови 
непријатних мириса, оператер је дужан да примењује мере које ће довести 
до редукције мириса и ако је концентрација емитованих материја у отпадном 
гасу испод граничне вредности емисије; 

- за планирани, новоизграђени или реконструисани стационарни извор 
загађивања за који није прописана обавеза издавања интегрисане дозволе 
или израде студије о процени утицаја на животну средину, оператер је 
дужан да пре пуштања у рад прибави дозволу; 

- да ако обавља делатност производње, одржавање и/или поправке 
сакупљања, обнављања и обраде, контролу коришћења, стављања на 
тржиште, трајног одлагања и искључивања из употребе производа и опреме 
који садрже супстанце које оштећују озонски омотач, у обавези су да 
прибаве дозволу ресорног Министарства; 

- да ако се бави сервисирањем и искључивањем из употребе производа и/или 
опреме која садржи контролисане супстанце (супстанце које оштећују 
озонски омотач било да су чисте или у смеђи, без обзира да ли се први пут 
користе или су сакпуљене, обрађене или обновљене осим оних које се 
налазе у готовом производу) мора исходовати дозволу ресорног 
Министарства; 

 
 
Вода 
  Заштита вода, подразумева све активности које се заснивају на одрживом 
коришћењу, заштити и побољшању квалитета вода планског обухвата. Конкретни 
задаци у циљу  заштите вода заснивају се пре свега на: 

Опште мере управљања квалитетом вода - водних ресурса обухватају 
обавезу да се на подручју општине Лапово, у складу са законском регулативом: 
- успостави интегрално управљање водама, водним објектима и водним 

земљиштем; 
- обезбеди добар еколошки статус површинских вода, квалитет структуре и 

функционисања акватичних екосистема површинских вода;  
- спречи директно и индиректно загађивање (уношење супстанци или топлоте у 

ваздух, воду или земљу које могу бити штетне по људско здравље, квалитет 
акватичних екосистема, приобалних екосистема); 

- обезбеди минимални одрживи проток низводно од водозахвата за опстанак и 
развој низводних биоценоза и задовољавање потреба низводних корисника;  

- спречава погоршање стања;  
- обезбеди заштита, унапређење и обнављање свих површинских вода у циљу 

остваривања доброг статуса површинских и подземних вода; 
Заштита и унапређење квалитета површинских и подземних вода заснована је на 
мерама и активностима којима се квалитет површинских и подземних вода штити и 
унапређује, преко мера забране, превенције, мера заштите, контроле и 
мониторинга. 
Опште смернице заштите вода: 
водоснабдевање квалитетном водом за пиће за све становнике на територији 

општине Лапово; 
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обавезно је дефинисање, успостављање и одржавање зона санитарне заштите за 

сва изворишта водоснабдевања на територији општине;  
спречавање даљег загађења реке Велике Мораве, Лепенице, Раче и њихових 

притока и подизање квалитета воде на захтевани ниво; 
изградња канализационе мреже, стално проширење и повезивање сеоских насеља 

на канализациону мрежу; 
канализациони систем градити као сепарациони са посебним колектором за 

одвођење атмосферских вода; 
обавезна је изградња централног постројења за третман отпадних вода; 
обавезна издрадња уређаја и постројења за третман свих технолошких отпадних 

вода; 
за целине и зоне за које ће се радити урбанистички планови, као обавезну меру 

превенције, планирати канализациону мрежу са постројењима (уређајима) за 
пречишћавање отпадних вода меродавног капацитета - као независан систем 
са постројењем за пречишћавање отпадних вода или заједнички за више 
насеља; 

дозвољене су искључиво водонепропусне септичке јаме у насељима и деловима 
насеља, као прелазно решење до изградње канализационе мреже; 

за зоне и локације за које се не планира израда планске документације, при 
издавању локацијске дозволе, обавезна мера је каналисање отпадних вода, 
изградња водонепропусне септичке јаме капацитета и димензија према 
потрошњи воде и меродавном возилу за евакуацију отпадних вода (или уређаја 
за третман отпадних вода); 

заштиту од поплава извести активним мерама ублажавања поплавних таласа; 
регулацију мањих водотока, посебно оних који се налазе у зонама очуваних 

екосистема, треба обављати по принципима „натуралне регулације”, која 
подразумева што мању употребу грубих вештачких интервенција (кинетирања 
корита, облагања целог попречног профила каменом и бетоном итд.) како би се 
у целости очували водени екосистеми и непосредно приобаље; 

при регулацији водотока у зони насеља, поред функционалних критеријума, 
примерити и урбаним, естетским и другим условима који оплемењују животну 
средину; 

Опште мере заштите површинских и подземних вода - мере забране у циљу 
очувања и заштите квалитета водa:  
- забрањено је упуштање (уношење) свих врста отпадних вода које садрже 

хазардне и загађујуће супстанце изнад прописаних граничних вредности 
емисије, а које могу довести до погоршања тренутног стања свих површинских 
и подземних вода; 

- забрањено је испуштање (упуштање) свих отпадних вода у стајаће воде, ако је 
та вода у контакту са подземном водом, која може проузроковати угрожавање 
доброг еколошког или хемијског статуса стајаће воде; 

- забрањено је испуштање (упуштање) са обале или приобаља било каквих 
загађујућих супстанци које директно или индиректно могу доспети у воду свих 
водотокoва; 

- забрањено је испуштање прекомерно термички загађене воде из уређаја, 
постројења, технологија и објеката; 

- забрањено је коришћење ђубрива или средстава за заштиту биља у обалном 
појасу ширине до 5m свих водотокова; 

- забрањено је испуштање у јавну (насељску) канализацију свих отпадних вода 
које садрже хазардне супстанце изнад прописаних вредности, које могу штетно 
деловати на могућност пречишћавања вода из канализације, које могу 
оштетити канализациони систем и постројење за пречишћавање вода, које могу 
негативно утицати на здравље лица која одржавају канализациони систем; 
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- забрањено је коришћење напуштених бунара као септичких јама; 
- забрањено је депоновање, просипање и остављање у зони форланда и у 

корита за велику воду природних и вештачких водотока и језера, било каквих 
материјала који могу загадити воде; 

- забрањено је прање возила, машина, опреме и уређаја у површинским водама 
и на водном земљишту; 

Посебне мере заштите површинских и подземних вода - обавезе носиоца 
пројеката/оператера: 
- носиоци пројеката и оператери који испуштају или одлажу материје које могу 

загадити воду, дужни су да те материје, пре испуштања у систем јавне 
канализације или реципијент, делимично или потпуно одстране у поступку 
пречишћавања (предтретман или третман отпадних вода у уређају или 
постројењу за пречишћавање отпадних вода); 

- носиоци пројеката и оператери - генератори отпадних вода који испуштају 
отпадне воде непосредно у реципијент дужни су да обезбеде пречишћавање 
отпадних вода до нивоа који одговара граничним вредностима емисије, 
односно до нивоа којим се не нарушавају стандарди квалитета животне 
средине реципијента (комбиновани приступ), узимајући строжији критеријум од 
ова два; 

- носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода, који отпадне воде 
испуштају у реципијент или јавну канализацију дужни су да изграде погоне или 
уређаје за пречишћавање отпадних вода до  захтеваног нивоа; 

- носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода, који отпадне воде 
испуштају у јавну (насељску) канализацију дужни су да од надлежног органа 
општине Лапово исходују Акт о испуштању отпадних вода у јавну канализацију; 

- носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода, који отпадне воде 
испуштају у реципијент и јавну (градску, насељску) канализацију, дужни су да 
поставе уређаје за мерење, да врше континуирано мерење количине отпадних 
вода, да контролишу и испитују биохемијске и механичке параметре квалитета 
отпадних вода и да извештај о извршеним мерењима квартално достављају 
јавном водопривредном предузећу, министарству надлежном за послове 
заштите животне средине и Агенцији за животну средину; 

- носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода, који имају уређаје за 
пречишћавање отпадних вода у обавези су да испитују квалитет отпадних вода 
пре и после пречишћавања, да обезбеде редовно функционисање уређаја за 
пречишћавање отпадних вода и да воде дневник њиховог рада; 

- мерења количина и испитивање квалитета отпадних вода врши овлашћена 
институција (правно лице), у складу са Законом о водама; 

- корисник (власник) дела обале, у случају појаве загађивања воде у водотоку 
или језеру, у обавези је да без одлагања пријави загађење и обавести 
надлежни орган (ресорно Министарство, Министарство надлежно за заштиту 
животне средине, Министарство надлежно за унутрашње послове, Јавно 
водопривредно предузеће); 

- носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода у обавези су да 
изврше накнаду за загађивање вода (за непосредно или посредно загађивање 
воде), а који испуштају отпадне воде у сопствену канализацију, водоток, канале, 
језеро, акумулацију, врше сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних и 
атмосферских вода системом јавне канализације, испуштају на 
пољопривредно, грађевинско или шумско земљиште загађујуће супстанце које 
на непосредан или посредан начин загађују воде, производе, односно увозе 
ђубрива и хемијска средства за заштиту биља и уништавање корова, као и 
детерџенте на бази фосфата; 
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- носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода у обавези су да у 

законом прописаном року достигну граничне вредности емисије; 
- у циљу заштите реципијента и планираног постројења, Локална самоуправа 

мора донети Правилник о техничким и санитарним условима за упуштање 
отпадних вода у јавну канализацију, као саставни део Одлуке о коришћењу, 
управљању и одржавању водоводне, фекалне и атмосферске канализационе 
мреже на територији општине. Овим Правилником се прописују услови и ниво 
загађења отпадних вода, које поједини технолошки процеси морају испунити 
при упуштању у мрежу јавне насељске канализације. Ово подразумева да 
индустрије које испуштају отпадне воде чији ниво загађења прелази одредбе 
прописане Правилником, морају градити своја интерна постројења/уређаје за 
пречишћавање отпадних вода (предтретман технолошких отпадних вода); 

Мере заштите изворишта водоснабдевања   
Земљиште и водене површине у подручју заштите изворишта 

водоснабдевања, у складу са важећом законском регулативом, штите се од 
намерног или случајног загађивања и других утицаја који могу неповољно утицати 
на издашност изворишта и здравствену исправност воде. Обавезно је уређивање и 
одржавање зона санитарне заштите и провођење мера забране, превенције, 
санације, спречавања, контроле и надзора, заштите и мониторинга. 
Сва изворишта – (простор око водозахватног објекта - бунара за јавно 
водоснабдевање), односно подручја на којима се налази извориште 
водоснабдевања, морају бити заштићена од случајног и намерног загађивања и 
других утицаја који могу неповољно утицати на издашност изворишта, природни 
састав и квалитет воде. За заштиту изворишта водоснабдевања потребно је 
урадити Елаборат о зонама санитарне заштите, којим се утврђује површина и 
просторно пружање зона санитарне заштита. У циљу заштите вода у изворишту 
водоснабдевања, дефинишу се:  
Зона I изворишта подземне воде, формира се непосредно око водозахватног 
објекта. Дозвољено је уређење озелењавањем декоративним врстама које немају 
дубоки корен и користи се искључиво за сенокос. Простор у овој зони се  ограђује 
заштитном оградом ради спречавања неконтролисаног уласка људи и животиња 
на удаљености од 3-10m од водозахватног објекта.  
У овој се зони не могу градити и употребљавати објекти, постројења, делатности и 
користити земљиште, ако то угрожава здравствену исправност воде за пиће: 

- забрањено надземно и подземно трајно складиштење опасних материја, 
опасног отпада и материја, чије је уношење у воду директно или индиректно 
забрањено; 

- забрањена је производња, превоз и третман опасних материја; 
- забрањено је складиштење нафте и нафтних деривата; 
- забрањено је испуштање свих отпадних вода (термичких и осталих); 
- забрањена је изградња саобраћајница без одводних канала за атмосферске 

воде; 
- забрањена је експлоатација нафте, нафтних деривата и осталих опасних 

материја; 
- забрањено је депоновање свих врста отпада; 
- забрањена је сеча шума и скидање шумског покривача; 
- забрањени су сви површински, подповршински и остали радови, минирање 

тла, одстрањивање слоја који застире водоносни слој, осим ако нису радови 
у функцији изворишта водоснабдевања; 

- забрањено је одржавање ауто-мото трка; 
- забрањена је изградња стамбених објеката; 
- забрањена је употреба хемијских ђубрива, чврстог и течног стајњака; 
- забрањена је употреба пестицида, хербицида и инсектицида; 
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- забрањена је испаша, узгајање и кретање стоке; 
- забрањено је камповање, вашари и остала слична окупљање људи; 
- забрањено је коришћење спортских објеката; 
- забрањено је коришћење угоститељских и осталих објеката за смештај 

гостију; 
- забрањено је вађење шљунка и песка; 
- забрањено је формирање нових гробаља и проширење постојећих; 
- забрањена је изградња и употреба објеката и постројења која нису у 

функцији изворишта водоснабдевања; 
- забрањено је кретање возила у функцији изворишта водоснабдевања ван 

утврђених траса, прилаз возилима на моторни погон која нису у функцији 
водоснабдевања, коришћење пловила на моторни погон, одржавање 
спортова на води, купање људи и животиња; 

- забрањено је напајање стоке; 
- забрањен је комерцијални узгој рибе;  
- приступ овој зони дозвољен је само лицу запосленом у водоводу. 

Зона II  изворишта подземне воде, обухвата простор са кога вода дотиче до 
водозахватног објекта за најмање 50 дана или не може да буде краћа од 50m. 
Зона I се може изједначити са Зоном II када је водоносна средина у порозној 
средини међузрнастог типа покривена повлатним заштитним слојем који 
неутралише утицај загађивача са површине терена.  
У овој се зони не могу градити и употребљавати објекти, постројења, делатности и 
користити земљиште, ако то угрожава здравствену исправност воде за пиће: 
- забрањено надземно и подземно трајно складиштење опасних материја, 

опасног отпада и материја, чије је уношење у воду директно или индиректно 
забрањено; 

- забрањена је производња, превоз и третман опасних материја; 
- забрањено је складиштење нафте и нафтних деривата; 
- забрањено је испуштање свих отпадних вода (термичких и осталих); 
- забрањена је изградња саобраћајница без одводних канала за атмосферске 

воде; 
- забрањена је експлоатација нафте, нафтних деривата и осталих опасних 

материја; 
- забрањено је депоновање свих врста отпада; 
- забрањена је сеча шума и скидање шумског покривача; 
- забрањени су сви површински, подповршински и остали радови, минирање тла, 

одстрањивање слоја који застире водоносни слој, осим ако нису радови у 
функцији изворишта водоснабдевања; 

- забрањено је одржавање ауто-мото трка; 
- забрањена је изградња стамбених објеката; 
- забрањена је употреба хемијских ђубрива, чврстог и течног стајњака; 
- забрањена је употреба пестицида, хербицида и инсектицида; 
- забрањена је испаша, узгајање и кретање стоке; 
- забрањено је камповање, вашари и остала слична окупљање људи; 
- забрањено је коришћење спортских објеката; 
- забрањено је коришћење угоститељских и осталих објеката за смештај гостију; 
- забрањено је вађење шљунка и песка; 
- забрањено је формирање нових гробаља и проширење постојећих. 
Зона III  изворишта подземне воде, у порозној средини међузрнастог типа, када је 
подземна вода са слободним нивоом а водоносна средина покривена повлатним 
заштитним слојем, који умањује утицај загађивача са површине терена, Зона III 
обухвата простор са ког вода дотиче до водозахватног објекта за  најмање 200 
дана. Зона III се може изједначити са Зоном II, када је водоносна средина издани у 
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порозној средини међузрнастог типа покривена повлатним заштитним слојем који 
неутралише утицај загађивача са површине терена. 
У овој зони је забрањена градња објеката, постројења, делатности и коришћење 
земљишта, које може на било који начин угрозити здравствену исправност воде: 
- забрањено надземно и подземно трајно складиштење опасних материја, 

опасног отпада и материја, чије је уношење у воду директно или индиректно 
забрањено; 

- забрањена је производња, превоз и третман опасних материја; 
- забрањено је складиштење нафте и нафтних деривата; 
- забрањено је испуштање свих отпадних вода (термичких и осталих); 
- забрањена је изградња саобраћајница без одводних канала за атмосферске 

воде; 
- забрањена је експлоатација нафте, нафтних деривата и осталих опасних 

материја; 
- забрањено је депоновање свих врста отпада; 
- забрањена је сеча шума и скидање шумског покривача; 
- забрањени су сви површински, подповршински и остали радови, минирање тла, 

одстрањивање слоја који застире водоносни слој, осим ако нису радови у 
функцији изворишта водоснабдевања; 

- забрањено је одржавање ауто-мото трка. 
- Обележавање заштитних зона: положај водозахватне грађевине у простору, 

дефинише се географским координантним тачкама; 
- за зону I пописом катастарских парцела и припадајуће катастарске општине или 

положајем преломних тачака полигона израженог преко геодетских координата; 
- за зону II и зону III дефинишу се положајем преломних тачака полигона 

израженог преко геодетских координата. 
Мере заштите и коришћења подземних вода 

Утврђивање и разврставање резерви минералних сировина - подземних вода у 
категорије и класе, израда елабората о резервама подземних вода, вођење 
евиденције о стању резерви подземних вода и приказивање података геолошких 
истраживања, представља обавезу у циљу одрживог коришћења природних 
ресурса. Коришћење подземних вода као природног ресурса, може се остварити 
према: 

• условима заштите природе по којима се врше геолошка истраживања;  
• одобрењу за детаљна хидрогеолошка истраживања; 
• елаборату о утврђеним резервама и квалитету подземних вода; 
• овери билансних резерви подземних вода; 

Обавезе носиоца пројекта: 
• носилац пројекта је у обавези исходује сагласности за коришћење 

подземних вода; 
• обавезна документација коју је неопходно приложити у процесу издавања 

сагласности: 
уцртана граница простора у коме ће се користити ресурс подземних вода, са 

јавним саобраћајницама и другим објектима на том простору, 
уписани бројеви катастарских парцела; 
решење ресорног Министарства о утврђеним и овереним резервама 

ресурса подземне воде у налазишту; 
пројекат коришћења - експлоатације ресурса подземних вода у налазишту; 
акт органа надлежног за послове урбанизма општине Лапово, о 

усаглашености коришћења подземне воде са просторним и 
урбанистичким плановима  

процена утицаја на животну средину, за обављање делатности коришћења 
ресурса подземне воде; 



31.1.2012                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број  8- страна 92 
 

водни услови; 
Земљиште 
 Заштита земљишта подразумева све активности које се заснивају на 
одрживом коришћењу, заштити и побољшању квалитета земљишта планског 
обухвата.  

У циљу заштите животне средине, обавеза локалне самоуправе је да 
успостави систем управљања земљиштем и заштиту на принципима: 

- заштите функција земљишта; 
- заустављање деградације земљишта; 
- обнављање деградираних земљишта; 
- интеграције у друге секторске политике; 

Систем праћења квалитета земљишта - систем заштите земљишног простора и 
његово одрживо коришћење остварује се мерама системског праћења квалитета 
земљишта, који обухвата: 

1. праћење индикатора за оцену ризика од деградације земљишта,  
2. спровођење ремедијационих програма за отклањање последица 

контаминације и деградације земљишног простора, било да се они 
дешавају природно или да су узроковани људским активностима; 

Опште мере заштите земљишта обухватају следеће обавезе: 
- надлежни орган не може издати одобрење за коришћење природних 

ресурса или добара без сагласности на пројекат који садржи мере заштите и 
санације животне средине; 

- сагласност, којом се утврђује испуњеност услова и мера одрживог 
коришћења природних ресурса и добара и заштите животне средине у току 
и после престанка обављања активности даје ресорно Министарство; 

Посебне мере заштите земљишта од загађивања и деградације:  
- обавезно је планирање и спровђење превентивних мера заштите приликом 

коришћeња земљишта за оне делатности за које се очекује да ће знатно 
оштетити функције земљишта; 

- носилац пројеката/оператер (или други облици својине), при свакој промени 
власништва, је у обавези да спроводе процену стања животне средине и 
одређивање одговорности за загађење животне средине, као и намирење 
дугова (терета) претходног власника за извршено загађивање и/или штету 
нанету животној средини; 

- носилац пројекта/оператер (продавац или купац) је у обавези да изради 
извештај о стању земљишта, а за сваку трансакцију земљишта, на коме се 
дешава или се дешавала потенцијално загађујућа активност; 

- носилац пројекта/оператер, потенцијални загађивач је одговоран за 
загађивање животне средине и у случају ликвидације или стечаја предузећа 
или других правних лица, у складу са Законом; 

- носилац пројекта/оператер, потенцијални загађивач или његов правни 
следбеник, обавезан је да отклони узрок загађења и последице директног 
или индиректног загађења животне средине и сноси укупне трошкове, који 
укључују трошкове ризика по животну средину и трошкове уклањања штете 
нанете животној средини; 

- носилац пројекта/оператер, потенцијални загађивач у обавези је да изради 
Извештај о стању земљишта; 

- Извештај о стању земљишта мора бити издат од стране стручне 
организације, акредитоване за узорковање и испитивање земљишта и воде 
према SRPS, ISO/IEC 17025 стандарду; 

- Извештај о стању земљишта мора да садржи историјску основу локације, 
која је доступна из службених евиденција, хемијске анализе за одређивање 
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концентрације опасних материја у земљишту, ограничене у првом реду на 
материје које су повезане са активношћу на локацији, а које могу довести до 
контаминације, нивое концентрација опасних материја које имају утицај на 
стварање значајаног ризика по људско здравље и животну средину, ниво 
контаминације радионуклидима; 

- носилац пројекта/оператер који деградира животну средину дужан је да 
изврши ремедијацију или санацију деградиране животне средине, у складу 
са пројектима санације и ремедијације на које ресорно Министарство даје 
сагласност; 

- програм ремедијације мора садржати: идентификацију контаминираног 
подручја, начин уклањања опасних материја са контаминиране локације 
(деконтаминација), начин спречавања ширења материја опасних по животну 
средину у дужем периоду, утврђен програм мониторинга медијума животне 
средине, ограничавање коришћења загађене локације (рок); 

- за локацију за коју је потребно извршити ремедијацију, потребно је детаљно 
истраживање и успостављање мониторинга до завршетка ремедијације; 

- пројекат ремедијације и ремедијационог поступка, у складу са врстом и 
типом загађења, мора садржати: поређења могућих варијантних решења у 
погледу ремедијационог поступка и разлога за избор најповољнијег, опис 
планираних активности у погледу ремедијацијаног поступка (физички, 
хемијски, биолошки третман или комбинација ових поступака), односно 
њихове технолошке и друге карактеристике, приказ врста и потребне 
количине енергије и енергерната, воде, сировина, потребног материјала за 
реализацију пројекта, методологије третирања свих врста отпадних 
материја из ремедијационог поступка (прерада, рециклажа, одлагање), 
приказ утицаја на животну средину изабраног пројектног ремедијацијаног 
поступка. 
Граничне вредности - одређивање нивоа концентрација опасних и штетних 

материја у земљишту врши се према SRPS стандардним методама или 
стандардним методама EU, USA или Русије. Референтне и интервентне вредности 
концентрација опасних и штетних материја у земљишту и подземној води 
прописане су у складу са холандским стандардим (циљне и интервентне 
вредности за ремедијацију).  
Опште мере и критеријуми у организацији коришћења продуктивног 
земљишта:  

- обавезно је пошумљављње еродираних терена и терена отвореног 
вегетационог склопа; 

- забрањена је неконтролисана (чиста) сеча, прореда, отварање вегетацијског 
склопа и скидања шумског покривача;   

- повћање степена шумовитости до оптималног, пошумљавање еродибилних 
и осталих деградираних и девастираних шумских и осталих типова 
земљишта; 

- регулација водотокова у циљу заштите  од спирања и неповратног губитка 
педолошког слоја земљишта; 

- на нагибима од 5% нема ограничења коришћења продуктивног земљишта у 
пољопривредно-продуктивне сврхе; 

- на нагибима од 5-10% могу се гајити ратарске и воћарске културе;  
- на нагибима 10-12% на присојним странама, могу се гајити воћарске 

културе, а на осојним травне површине; 
- на земљиштима чији је биљни покривач девастиран или деградиран, а која 

се не користе за пољопривреду и шумарство, подиже се вегетација у складу 
са станишним условима терена; 
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- очување плодности и поправљање бонитета, еколошко газдовање и 
унапређивање пољопривредних површина; 

- забрана, ограничење и прописивање услова за делатности које могу 
загадити земљиште; 

- успостављање система перманентне контроле стања, квалитета и 
плодности земљишта у зонама интензивне пољопривредне производње; 

- очување и унапређење постојећих природних и подизање вештачких 
вегетацијских покривача (пољозаштитних и шумских појасева, забрана, 
шумских фрагмента, живица) и пољопривредним зонама око насеља; 

- усвајање програма контроле квалитета пољопривредног земљишта;  
- регулација водотокова (посебно буичарских) и спровођење мера заштита од 

поплава; 
- антиерозионим радовима, пре свега пошумљавањем, спречавати и 

сузбијати ерозију земљишта у угроженим зонама, теренима и локацијама;  
- за наводњавање користити воду која испуњава стандарде за коришћење 

воде у пољопривреди и за производњу хране; 
- усвајање програма перманентне едукације и промовисање правилне 

примене агротехничких мера у пољопривреди; 
- забрањено је коришћење биоцидних производа у пољопривреди који могу 

довести до промена основних карактеристика земљишта; 
- у заштитном појасу од 10m између границе пољопривредних парцела и 

обале водотока није дозвољено коришћење пестицида и вештачких 
ђубрива; 

 
Посебне мере заштите земљишта од пољопривреде 
  Ради заштите земљишта од загађења применом претеране хемизације 
органског и неорганског порекла потребно је институционално и  кроз едукацију 
становништва увести «добру пољопривредну праксу», напред поменуту. Она би 
требало да обезбеди не само очување квалитета земљишта већ и производњу 
квалитетне органске хране.  
  Са друге стране, ради локализације примене хемије у пољопривреди 
дефинишу се следеће зоне: 
- заштитно одстојање између култура које се интензивно третирају  
   - за зоне становања 500 м,  
   - за зоне водотокова 50 м. 
   - од изворишта водоснабдевања 510м 
- заштитна зона за сточне фарме 
    - 200 м од зона становања, магистралних путева и водотокова 

   - 510м од изворишта водоснабдевања. 
 
Посебне мере заштите земљишта од ерозије  

Заштита од ерозије и појаве клизишта подразумева биолошке, техничко 
технолошке мере санације и превенције на нестабилним теренима (потенцијално 
угроженим) и теренима који су  већ деградирани од посладица ерозије и клизишта.  

Заштита земљишта од појаве ерозије  и клизишта  састоји се из: 
Регулисања речних токова са циљем заустављања ерозије тла и обала, 
Уређења водног земљишта и његова заштита пре свега са становишта очувања 

могућности несметане евакуације отпадних вода, одводњавања и очувања 
флоре и фауне, као и стабилизацију корита, 

Предузимања антиерозивних мера у деловима насеља на падинама које су 
угрожене од ерозија и поплава - техничких радова који се спроводе у циљу 
спречавања наглог отицања воде, заустављања њеног ерозионог дејства и 
припреме терена за подизање шумских и/или пољопривредних култура; 
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биолошких радова који имају улогу сузбијања ерозије земљишта и повећања 
способности земљишта за пошумљавање, мелиорацију шума и шикара, 
мелиорацију пашњака, подизање воћњака и винограда, малињака и гајење 
других пољопривредних култура,  

На бујичним водотоцима у горњим деловима слива, заштиту обавити активним 
мерама ублажавања поплавних таласа, 

Одбрану од поплава и бујица усагласити и интегрисати са осталим 
водопривредним и пољопривредним активностима 

Одржавање постојећег одбрамбеног система и објеката од спољашњих и 
унутрашњих вода. 

   
Бука 

Заштита од буке заснива се на спровођењу мера и активности које се 
односе на смањење буке у животној средини – урбаној зони.  
Смернице за заштиту од буке односе  се на: 

- формирање заштитног појаса дуж државних путева I реда, ширине 20м, са 
заштитним зеленилом, без могућности изградње било каквих објеката; 

- формирање заштитног појаса дуж државних путева II реда и општинских 
путева, ширине 5м, са заштитним зеленилом, без могућности изградње 
било каквих објеката; 

- формирањем заштитног појаса између магистралног железничког правца и 
становања од 25 m, уз обавезне акустичне мере заштите односно уколико 
се мере заштите не примењују ширина заштитног појаса је 12 m од спољне 
ивице колосека; 

Заштита животне средине од буке за подручје општине Лапово подразумева: 
- планирање мера и услова заштите од буке у животној средини;  
- мерење буке у животној средини; 
- израду стратешке карте буке; 
- слободан приступ информацијама о стању буке у животној средини; 

Опште мере заштите становништва од буке у животној средини општине 
Лапово обухватају одређивање акустичних зона у складу са наменом простора и 
граничним вредностима индикатора буке у тим зонама: 

- тихе зоне – заштићене целине и зоне са прописаним граничним вредностиа 
од 50 dB(A) у току дана и 40 dB(A) у току ноћи у којима је забрањена 
употреба извора буке који могу повисити ниво буке; 

- остале зоне – са мерама за отклањање извора буке и мерама заштите од 
буке; 

за Општински центар Лапово:  
Тихе зоне: зоне индивидуалног становања, зоне и локације спорта и рекреације и 
зеленила, локације вртића и школских објеката, туристичке зоне и локације, 
локације објеката здравства; 
Остале зоне: индустријске зоне и локације, зоне вишепородичног и индивидуалног 
становања са привређивањем, појасеви државних путева и градских 
саобраћајница; 
Детаљно акустично зонирање општинског центра мора се извршити на нивоу 
Плана генералне регулације насеља Лапово; 
за остале насељске центре:  
Тихе зоне: зоне и  локације јавно-социјалне инфраструктуре (образовање, дечја 
заштита, амбуланта, терени за спорт и рекреацију);  
Остале зоне: зона центра, зоне вишепородичног и индивидуалног становања 
средњих и високих густина, зоне и локације привређивања у којима се морају 
примењивати мере заштите од буке; 
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Експлоатационе површине, индустријске, радне и комуналне зоне -  
експлоатационе површине камена, песка, пословно-производни комплекси, зоне, 
потези, пунктови и локације, представљају зоне у којима се морају примењивати 
мере за спречавање и отклањање буке и мере заштите од утицаја на окружење са 
посебним мерама заштите према и у непосредном окружењу тихих зона;  

Појасеви и зоне дуж саобраћајних коридора и градских саобраћајница 
су зоне у којима се примењују мере заштите од буке према окружењу и тихим 
зонама посебно: 

- М-1 (аутопут Е-75) Београд-Ниш,  
- Р-214 Велика Плана-Јагодина, 
- државни пут I реда М-1.11 према Крагујевцу (Краљеву и Чачку). 

Посебне мере заштите становништва од буке у животној средини: 
Планови, пројекти и програми, за које је прописан поступак стратешке 

процене утицаја и/или поступак процене утицаја пројеката на животну средину, 
морају садржати процену нивоа буке и мере заштите од буке у животној средини.  
Носиоци пројеката/оператери који у обављању привредне делатности емитују 
буку, одговорни су  за сваку активност којом се проузрокује изложеност буци изнад 
прописаних граничних вредности. 

Носиоци пројеката/оператери који обављањем делатности утичу или могу 
утицати на изложеност буци, дужни су да: 

- обезбеде учешће у трошковима заштите од буке у животној средини у 
оквиру инвестиционих, текућих и производних трошкова;  

- обезбеде праћење утицаја својих делатности на нивое и интензитете буке у 
животној средини;  

- обезбеде спровођење одговарајућих мера заштите од буке; 
- спроведу мере звучне заштите при пројектовању, грађењу и реконструкцији 

објеката саобраћајне инфраструктуре, индустријских објеката, стамбених, 
стамбено-пословних и пословних објеката; 

- спроведу услове и мере којима се штетни ефекти буке могу спречити, 
смањити или отклонити (у поступку процене утицаја пројеката на животну 
средину вреднују се могући непосредни и посредни штетни ефекти буке на 
животну средину и здравље становништва и утврђују се услови и мере 
којима се штетни ефекти буке могу спрећити, смањити или отклонити); 

- спроведу мере заштите од буке у складу са законом којим се уређује 
интегрисано спречавање и контрола загађивања животне средине, као 
услов за рад постројења и активности за које се издаје интегрисана дозвола; 

- у поступку техничког прегледа за остале објекте мора се утврдити 
испуњеност услова и мера заштите од буке односно звучне заштите; 

- да на прописан начин обезбеде мерење буке, израду извештаја о мерењу 
буке и сноси трошкове мерења буке у зони утицаја (мерење буке у животној 
средини обавља организација овлашћена од стране ресорног 
Министарства); 

Комунални отпад 
 Ради обезбеђивања управљања отпадом и реализације циља смањења 
отпада и контрола утицаја отпада на животну средину потребно је: 
-  обезбедити услове за одвојено сакупљање отпада (набављање и постављање 

типских контејнера, опремити и фунционално оспособити простор на депонији 
за селектовани отпад); 

- санирати и рекултивисати дивље депоније на подручју Општине према 
прописима предвиђеној документацији; 
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- привођење намени постојећих сметлишта за одлагање интерног отпада према 

прописаној документацији; 
- обезбеђивање континуиране едукације јавности, стручњака и  одговорних из 

локалне самоуправе како би се што више постигло у подизању нивоа свести у 
управљању отпадом; 

Постројење за сепарацију рециклабилног отпада – (технолошка линија за 
аутоматско или мануелно раздвајање отпада), по правилу: 

- поставља се поред депоније и представља функционалну целину, 
- издвојени рециклабилни отпад се третира (балира или пресује) и 

транспортује у постројења за рециклажу; 
Трансфер станица – представља део регионалног центра где се комунални отпад 
истовара из возила за сакупљање отпада, прегледа уз издвајање отпада, кратко 
задржава, утовара у већа возила и транспортује на даљи третман у регионални 
центар, регионалну депонију на локацији „Врбак“. Реализација трансфер станице 
на територији општине Лапово је могућа у циљу  смањења трошкова управљања 
отпадом, услед разврставања отпада и његовог поновног враћање у процес 
производње као секундарне сировине, као и због смањења количине отпада који 
се транспортује и одлаже на регионалној депонији. 
Општи услови за реализацију трансфер станице: 

- дозвољена је изградња трансфер станице на подручју општине Лапово; 
- потребна израда урбанистичке и пројектне документације за изградњу 

трансфер станице; 
- одлучивање о поступку процене утицаја на животну средину; 

Критеријуми за избор локације трансфер станице: 
Није дозвољено градити: 

- у зонама заштите изворишта водоснабдевања, 
- у зашићеним подручјима и зонама заштите заштићених подручја, 
- на плавном и мочварном терену, 
- на пољопривредном и водном земљишту, 
- у зонама високих густина становања, 
- у зонама централних функција (у непосредном окружењу школских објеката 

и комплекса, дечјих установа, објеката социјалне заштите, здравствених 
објеката и комплекса, верских објеката) 

- у зонама спорта и рекреације; 
Дозвољено је градити: 

- у грађевинском подручју (на грађевинском земљишту); 
- на грађевинском земљишту ван грађевинског подручја; 
- у индустријским, радним и комуналним зонама; 

Карактеристике локације трансфер станице: 
- централни положај у односу транспортне руте (путање сакупљача), 
- директан приступ камионским рутама и главној саобраћајници, 
- на сеоском подручју (да може прихватити отпад у пречнику 20-30 км), 
- величина (капацитет) локације утврђује се на основу односа постојеће и 

максимално пројектоване количине отпада), 
- могућност проширења у простору; 
- заштитна зона око локације (заштитно зеленило, природне, вештачке 

баријере); 
- топографске карактеристике (раван или терен у благом нагибу), 
- карактеристике руже ветрова; 
- степен инфраструктурне опремљености; 
- пејзажна уређеност – могућност партерног и пејзажног уређења; 
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Центар за одвојено сакупљање рециклабилног отпада - место одређено 
општинском одлуком на које грађани доносе материјал погодан за рециклажу, 
кабасти отпад (намештај, бела техника), баштенски отпад. У зависности од броја 
становника који гравитира изабраној локацији, врста генерисаних отпада, са 
дефинисаном организацијом и потребном опремом, дозвољено је: 

- формирање сортирних станица (сабирне, сакупљачке станице), за неопасан 
рециклабилан отпад, према прописаним критеријумима, условима животне 
средине и Локалном плану управљања отпадом; 

- формирање центра за рециклажу грађевинског отпада, према прописаним 
критеријумима, условима животне средине и Локалном плану управљања 
отпадом ;  

- формирање рециклажних дворишта у складу са прописаним критеријумима, 
условима животне средине и Локалном плану управљања отпадом; 

- формирање рециклажних острва, у складу са прописаним критеријумима и 
условима животне средине и Локалном плану управљања отпадом; 

Управљање опасним отпадом - до реализације националног постројења за 
физичко-хемијски третман опасног отпада и регионалног складишта опасног 
отпада, управљање опасним отпадом вршиће се у складу са важећим Законом и 
подзаконским актима. 
Сабирни центар (центри за сакупљање опасног отпада из домаћинстава: отпадна 
уља, отпад електричних и електронских апарата и уређаја, истрошене батерије) 
могу бити уз локације центара за сакупљање рециклабилног отпада; 
Управљање отпадом животињског порекла – гробље за угинуле животиње и 
кућне љубимце, (угинуле животиње и кућни љубимци, кланични отпад, отпад из 
постројења за прераду меса, објеката за узгој животиња), до успостављања 
система за управљање овом врстом отпада на националном нивоу, организовати 
преко постојећих постројења за третман отпада животињског порекла и гробља за 
угинуле животиње (јаме гробнице), као прелазног решења, према критеријумима и 
условима заштите животне средине. Избор локације за формирање гробља за 
угинуле животиње и кућне љубимце (јаме гробнице), као прелазног решења, мора 
се извршири на основу упоредне вишекритеријумске анализе локација. Локације 
мора задовољавати следеће критеријуме: 

- локација мора бити у оквиру комуналне зоне, на издвојеној локацији у 
границама грађевинског подручја или на грађевинском земљишту ван 
грађевинског подручја; 

- земљиште мора бити оцедно, без подземних вода, осунчано, ограђено,  
удаљено од површинских вода и ван зона санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања, удаљено од зона становања, 

- локација мора бити опремљена потребном инфраструктуром и средствима 
за дезинфекцију, 

- потребна површина локације је од 25–50ари. Пожељно је формирање 
заштитног појаса зеленила око локације. 

Пољопривредни отпад - увођењем чистије производње, ВАТ и ВЕР у 
прехрамбеној индустрији, утицати на смањење пољопривредног отпада. 
Пољопривредни отпад, биомасу као нус производ пољопривредне производње, 
користити за компостирање, добијање течних горива и биогаса. 
Опште мере управљања отпадом 
Надлежни орган општине Лапово:  

- доноси Локални план управљања отпадом, обезбеђује услове и стара се о 
његовом спровођењу; 

- уређује, обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним, 
односно инертним и неопасним отпадом на својој територији; 
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- уређује поступак наплате услуга у области управљања комуналним, односно 
инертним и неопасним отпадом; 

- издаје дозволе, одобрења и друге акте у складу са Законом,  
- води евиденцију и податке доставља ресорном Министарству; 
- врши надзор и контролу примене мера поступања са отпадом у складу са 

законом;  
Посебне мере управљања отпадом - обавезе оператера постројења: 

- за постројења за која се издаје интегрисана дозвола припрема се и доноси 
План управљања отпадом; 

- за постројења чија је делатност управљање отпадом и за која се издаје 
интегрисана дозвола или дозвола за управљање отпадом, доноси се Радни 
план постројења за управљање отпадом; 

- произвођач или увозник чији производ после употребе постаје опасан отпад 
у обавези је да тај отпад преузме после употребе без накнаде трошкова и са 
њима поступи у складу са законом;  

Управљање амбалажним отпадом 
Опште мере за управљање амбалажним отпадом - управљање амбалажом и 
амбалажним отпадом се спроводи у складу са: 

- условима заштите животне средине које амбалажа мора да испуњава зa 
стављање у промет; 

- условима за управљање амбалажом и амбалажним отпадом; 
- обавезом извештавања о амбалажи и амбалажном отпаду; 

Еколошка валоризација простора за одрживи развој 
Природне карактеристике простора у обухвату Плана, карактеристике и утицаји 
непосредног и ширег окружења, потенцијали и ограничења, представљају подлогу 
за вредновање простора у циљу даљег развоја подручја према критеријумима 
економске оправданости и одрживост и еколошке прихватљивости. 
Општи циљеви  еколошког вредновања простора у обухвату Плана: 

3. вредновање простора са аспекта свих хијерархијских условљености, 
4. дефинисање еколошке матрице за даљи одрживи разој општине Лапово; 

Основни циљеви еколошког вредновања простора: 
- утврђивање и валоризација кључних потенцијала простора; 
- идентификација постојећих просторних конфликата и ограничења; 
- процена просторно-еколошких капацитета подручја Плана; 
- дефинисање просторно-еколошке матрице подручја за одрживи развој; 

Посебни циљеви еколошког вредновања простора: 
- дефинисање еколошких целина, зона и појасева; 
- утврђивање услова за реализацију и спречавање просторних и еколошких 

конфликата; 
- утврђивање обавезних еколошких смерница и мера за реализацију 

планиране намене простора на основу Просторног плана (директно) и за 
хијерархијски ниже нивое; 

- утврђивање обавезних еколошких мера и услова за реализацију планираних 
целина, зона, појасева, локација, објеката, радова, делатности и осталих 
активности у простору; 

Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења  
Заштитa од јонизујућих зрачења 

Mере заштите живота и здравља људи и заштите животне средине од 
штетног дејства јонизујућих зрачења и мере нуклеарне сигурности обавезне су при 
свим поступцима у вези са нуклеарним активностима и активностима којим се 
уређују услови за обављање делатности са изворима јонизујућих зрачења и 
нуклеарним материјалима, као и управљање радиоактивним отпадом. 
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Пооштравање режима нуклеарне и радијационе сигурности у Републици Србији и 
постизање нивоа који може да одговори повећаним захтевима сигурности резултат 
су последица значајних промена у свету током последње деценије. 

Спровођење и стално унапређивање мера којима се обезбеђују нуклеарна и 
радијациона сигурност и безбедност постале су приоритети међународне 
заједнице, а основна брига више нису само контрола нуклеарног наоружања и 
спречавање његовог даљег ширења, већ пре свега обезбеђивање услова за 
ефикасно сузбијање злоупотреба радиоактивних и нуклеарних материјала. Закон о 
заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности прописује: 

- увођење нових, виших стандарда у спровођењу мера заштите од јонизујућих 
зрачења, нуклеарне и радијационе сигурности,  

- успостављање комплексније регулативе али и омогућавање ефикасније 
примене закона,  

- успостављање стриктног и целовитог надзора над изворима јонизујућих 
зрачења и нуклеарним објектима, радијационим делатностима и нуклеарним 
активностима, као и над управљањем радиоактивним отпадом; 

Заштита од нејонизујућих зрачења 
Услови и мере заштите здравља људи и заштите животне средине од 

штетног дејства нејонизујућих зрачења у коришћењу извора нејонизујућих 
зрачења, представљају обавезне мере и услове при планирању, коришћењу и 
уређењу простора.  
Извор нејонизујућих зрачења је уређај, инсталација или објекат који емитује или 
може да емитује нејонизујуће зрачење. Нејонизујућа зрачења су електромагнетска 
зрачења која имају енергију фотона мању од 12,4eV. Она обухватају:  

- ултраљубичасто или ултравиолетно зрачење (таласне дужине 100-400nm), 
- видљиво зрачење (таласне дужине 400-780nm),  
- инфрацрвено зрачење (таласне дужине 780nm - 1 mm),  
- радио-фреквенцијско зрачење (фреквенције 10kHz - 300GHz),  
- елетромагнетска поља ниских фреквенција (фреквенције 0-10kHz),   
- ласерско зрачење. обухватају и  
- ултразвук или звук чија је фреквенција већа од 20kHz (и ако се не ради о ЕМ 

зрачењу); 
У циљу заштите од нејонизујућих зрачења обавезне мере су: 

- прописивање граница излагања нејонизујућим зрачењима; 
- откривање присуства и одређивање нивоа излагања нејонизујућим 

зрачењима; 
- одређивање услова за коришћење извора нејонизујућих зрачења од 

посебног интереса; 
- обезбеђивање организационих, техничких, финансијских и других услова за 

спровођење заштите од нејонизујућих зрачења; 
- вођење евиденције о изворима нејонизујућихзрачења од посебног интереса; 
- означавање извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса и зоне 

опасног зрачења на прописани начин; 
- спровођење контроле и обезбеђивање квалитета извора нејонизујућих 

зрачења од посебног интереса на прописани начин; 
- примена средстава и опреме за заштиту од нејонизујућих зрачења; 
- контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животној средини и 

контрола 
- спроведених мера заштите од нејонизујућих зрачења; 
- обезбеђивање материјалних, техничких и других услова за систематско 

испитивање и праћење нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини; 
- образовање и стручно усавршавање кадрова у области заштите од 

нејонизујућих зрачења у животној средини; 
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- информисање становништва о здравственим ефектима излагања 
нејонизујућим зрачењима; 

- информисање становништва о мерама заштите и обавештавање о степену 
изложености нејонизујућим зрачењима у животној средини; 

Извори нејонизујућих зрачења од посебног интереса су стационарни и мобилни 
извори електромагнетног зрачења који могу да буду опасни по здравље људи, чије 
електромагнетно поље у зони повећане осетљивости, достиже барем 10% износа 
референтне, граничне вредности прописане за ту фреквенцију. 
Зоне повећане осетљивости су зоне становања, зоне и локације у којима се особе 
могу задржавати и 24 сата дневно (школе, домови, предшколске установе, 
породилишта, болнице, туристички објекти, дечја игралишта, површине 
неизграђених парцела планиране за наведене намене (у складу са препорукама 
Светске здравствене организације). Општина Лапово је у обавези да врши 
инспекцијски надзор над изворима нејонизујућих зрачења за које одобрење за 
изградњу и почетак рада издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе. 
Оператер је у обавези да: 

- примени мере и испуњава услове услове за коришћење извора 
нејонизујућих зрачења од посебног интереса; 

- да изради процену утицаја на животну средину, у складу са Законом; 
- води прописану евиденцију; 
- обезбеди испитивање зрачења извора нејонизујућих зрачења у животној 

средини; 
- у року обавести надлежни орган о ванредном догађају; 
- спроводи све мере заштите од нејонизујућих зрачења; 

Базне станице мобилне телефоније - за услове простирања електомагнетних 
таласа, морају се испоштовати: 

- техничке мере и захтеви; 
- мере безбедности и заштите здравља људи,  
- мере безбедности животне средине; 

Избор локације за постављање базне станице мобилне телефоније, са еколошког 
аспекта, мора бити у складу са смерницама, мерама и условима: 

- стратешке процене утицаја плана (или секторских програма); 
- процене утицаја на животну средину пројекта; 
- заштите од нејонизујућих зрачења; 

Опште мере заштите од штетног дејства електомагнетних таласа базне станице 
мобилне телефоније при избору локације, спроводе се постављањем: 

- на стубовима висине 20-36 m,  
- на највишим објектима који доминирају околином,  
- на фасадама објеката (панелне базне станице које покривају одређену 

микролокацију, а покретне базне станице се монтирају за време одржавања 
разних скупова, концерата и сл.), 

Оператер је у обавези да спроведе мере и услове заштите животне средине, а 
које се односе на: 

- опасност од директног додира делова који су под сталним напоном; 
- опасност од директног додира проводљивих делова који не припадају 

струјном колу; 
- опасност од пожара и експлозија; 
- статички електрицитет услед рада уређаја; 
- опасност од утицаја берилијум оксида; 
- атмосферски електрицитет; 
- нестанак напона у мрежи; 
- недовољну осветљеност просторија; 
- неопрезно руковање; 
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- опасност при раду на висини (монтирање антена на антенским стубовима); 
- механичка оштећења; 
- утицај прашине, влаге и воде; 

Посебне мере заштите од нејонизујућих зрачења – у зависности од типа и 
карактеристика објекта који се гради, посебно се морају примењивати следеће 
мере заштите: 

- објекте не постављати унутар друге зоне опасности од пожара у близини 
отворених складишта лако испарљивих, запаљивих и експлозивних материја 
без одговарајуће заштите и прибављених услова, односно сагласности 
надлежног органа противпожарне заштите; 

- ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка 
налазишта или археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах 
прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе; 

- ако се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-
палеонтолошког типа и минеролошко-петрографског порекла, за које се 
претпоставља да има својство природног споменика, извођач радова је 
дужан да о томе обавести надлежну организацију за заштиту природе; 

- обавезно је постављање ограде око базне станице и антенског стуба. На 
огради поставити табле на којима је исписано упозорење да се не сме 
прилазити антенском стубу; 

- антенски систем базне станице се мора пројектовати тако да се у главном 
снопу зрачења антене не налазе антенски системи других комерцијалних 
или професионалних уређаја, као ни сами уређаји, што се постиже 
оптималним избором висине антене, као и правилним избором позиције 
антенског система на смом објекту; 

- отпадне материје које се јаве током изградње објеката базних станица, 
приступних путева, довођења електришне енергије и слично, морају се 
уклонити преко овлашћеног комуналног предузећа; 

- након изградње, односно постављања објекта који садржи извор 
нејонизујућег зрачења, а пре издавања дозволе за почетак рада или 
употребне дозволе, обавезно се мора извршити прво испитивање, односно 
мерење нивоа електромагнетног поља у околини извора; 

- за потребе првог испитивања оператер може извор електромагнетног поља 
пустити у пробни рад у периоду не дужем од 30 дана, а за 
телекомуникационе објекте мерења може извршити у оквиру техничког 
прегледа;  

- орган надлежан за издавање употребне дозволе за објекат који садржи 
извор нејонизујућег зрачења од посебног интереса, може пустити у рад тај 
извор ако је мерењем утврђено да ниво електромагнетног поља не 
прекорачује прописане граничне вредности и да изграђени, односно 
постављени објекат неће својим радом угрожавати животну средину; 

- ако се периодичним испитивањем, систематским испитивањем или 
мерењем извршеним по налогу инспектора за заштиту животне средине, 
утврди да је у околини једног или више извора измерен ниво 
електромагнетног поља изнад прописаних граничних вредности, надлежни 
орган може кориснику наложити ограничење у погледу употребе, 
реконструкцију или затварање објекта до задовољавања прописаних 
граничних вредности;  

- реконструкција се обавља технички и оперативно изведивим мерама у року 
од највише годину дана од дана када је наложена реконструкција извора од 
стране надлежне инспекције за заштиту животне средине; 

Заштита од хемикалија и биоцидних производа 
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Обавезне мере заштите животне средине од хемикалија- у циљу заштите 
здравља људи и животне средине на подручју општине Лапово обавезно је:  

- успостављање интегрисаног управљање хемикалијама;  
- класификација, паковање и обележавање хемикалија; 
- интегрални регистар хемикалија;  
- регистар хемикалија које су стављене у промет;  
- ограничења и забране производње, стављања у промет и коришћења 

хемикалија;  
- увоз и извоз одређених опасних хемикалија; 
- исходовање дозвола за обављање делатности промета и дозволе за 

коришћење нарочиро опасних хемикалија;  
- исходовање дозволе за стављање у промет детергената;  
- успостављање систематског праћења хемикалија; 

 
 
Обавезе оператера који управља хемикалијама: 

- оператер који управља хемикалијама мора треба предузимати мере у циљу 
спречавања негативних утицаја хемикалија на здравље људи и животну 
средину;  

- произвођач, увозник или даљи корисник који ставља хемикалију у промет, 
процењује опасна својсктва хемикалије пре стављања у промет и о томе 
обавештава остала правна и физичка лица у циљу руковања хемикалијом 
на безбедан начин;  

- опасна хемикалија се замењује безбеднијом алтернативом када год је то 
могуће; 

- свака хемикалија и одређени производи морају бити класификовани, 
обележени и паковани у складу са Законом; 

- оператер - произвођач, увозник, дистрибутер или даљи корисник, у обавези 
је да води евиденцију о хемикалијама најмање 10 година; 

- оператер је дужан да складишти опасне хемикалије на начин да се не угрози 
живот и здравље људи и животна средина, а са њиховим остацима и 
празном амбалажом поступа у складу са прописима којима се регулише 
управљање отпадом; 

- снабдевач одређених врста, односно количина опасне хемикалије дужан је 
да обезбеди лице које се стара о правилном управљању тих хемикалија; 

Биоцидни производи – су активне супстанце или смеша, која садржи једну или 
више активних супстанци, чија је намена да хемијски или биолошки уништи 
непожељне организме, може се користити ако је за њега издато одобрење за 
стављање у промет и ако је класификован, обележен, пакован и има безбедносни 
лист. Разврставају се у врсте према: 

- начину коришћења,  
- организму на који делују,  
- простору у којем се користе, 
- предмету, односно према површини која се третира; 

Заштита од хемијског удеса, интегрисано спречавањe и контрола загађивања 
животне средине 

Заштита од хемијског удеса (одредбе SEVESO II Директиве), је заштита од 
изненадног и неконтролисаног догађаја који настаје ослобађањем, изливањем или 
расипањем опасних материја, обављањем активности при производњи, употреби, 
преради, складиштењу, одлагању или дуготрајном неадекватном чувању. 
План заштите од хемијског удеса општине Лапово (Екстерни план заштите од 
удеса) је обавезан документ који локална самоуправа мора донети на основу 
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Планова заштите од удеса оператера који се налазе на њеној територији, у складу 
са Законом о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 111/09). 
Процена ризика у случају настанка хемијског удеса - заштита од хемијских 
удеса и загађивања животне средине при производњи, превозу и складиштењу 
опасних материја у постројењима и инсталацијама, оствариваће се превентивним 
мерама које обухватају активности које се спроводе у постројењима и на 
коридорима превоза опасних материја, а у циљу смањења могућности настанка 
удеса и могућих последица. Решавање проблема управљања еколошким ризиком 
при транспорту опасних материја зависиће од динамике реконструкције и 
ревитализације постојећих и реализације планираних саобраћајница, на основу 
чега ће се трасе превоза опасних материја утврђивати општинском нормативом 
(посебним одлукама у складу са Законом и планом намене простора). У начелу, за 
превоз опасних и штетних материја дозвољено је користити деонице аутопутева и 
државних путева првог и другог реда које пролазе кроз подручја нижих густина 
становања и мање насељености. Ограничење се не односи на превоз нафтних 
деривата у цистернама капацитета до 10t. 
Циљ интегрисаног спречавања загађивања животне средине је да се: 

- смањи или минимализује емисије у све медијуме животне средине, 
- успостави висок ниво заштите животне средине, 
- минимализује потрошња сировине и енергије,  
- поједностави и ојача улогу контролних органа власти, 
- укључи јавност у свим фазама процеса (Архуска конвенција); 

Оператер IPPC постројења (према Листи активности и постројења за које се 
издаје интегрисана дозвола) у обавези је да: 

- за ново постројење поднесе захтев за издавање интегрисане дозволе, пре 
добијања дозволе за употребу; 

- за постојеће постројење, према року за прилагођавање до 2015 године; 
- надлежност за издавање интегрисане дозволе је у зависности од тога који 

орган издаје одобрење за градњу (грађевинску дозволу) одређује се ко је 
надлежни орган за интегрисану дозволу; 

- BREF документ даје информације о специфичном индустријском сектору 
или пољопривредном сектору, техникама и процесима заступљеним у том 
сектору, свим постојећим емисијама у воду, ваздух и земљиште као и 
генерисаним отпадима, у зависности од производних капацитета, техникама 
које се разматрају у одређивању BAT; 

 
2.7.2 ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА, ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ И 

БИОДИВЕРЗИТЕТА 
   Не постоје подаци о броју дивљачи, броју угрожених врста и ловне фауне. 
Међутим, постоје подаци на основу увида на терену и старих извора, (Хидролошке 
карактеристике Крагујевачке котлине, са посебним освртом на снабдевање 
крагујевца водом, 1974, Ж. Степановић, Крагујевац) да на територији општине 
Лапово живи хетерогена дивљач: ласица, лисица, зец, јазавац, твор, јеж, 
веверица, кртица, змије, гуштери, жабе, глодари, разне врсте инсекта. Птице су 
разноврсне: сеница, врабац, шева, препелица, штиглиц, славуј, сова, кукавица, 
кос, ћук, чавка, сврака, креја, детлић, грлица, голуб, јаребица, чворак, орао, фазан. 
  Пејзажно, подручје плана се одликује равним тереном према реци, док је 
део локације према локалном путу Лапово - Свилајнац са благим таласастим 
узвишењима и мањим нагибима. 

За остваривање планираних циљева заштите природних вредности, 
биодиверзитета и предела потребно је спровести: 
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Заштиту структуре постојећих предела и пејзажа кроз смањење било каквих 

штетних утицаја; 
Очување плодности, поправљање бонитета ради унапређивања пољопривредних 

површина; 
Очување и унапређење постојећих природних и вештачких вегетацијских 

покривача (пољозаштитних  и  шумских појасева, забрана, шумских 
фрагмената) у залеђу али и у грађевинској урбаној зони; 

Деградиране и девастиране пределе неопходно је «прекрити» одговарајућим 
вегетацијским покривачем; пољопривредне површине које се за то више не  
користе претворити у засаде шума или ветрозаштитне појасеве; 

Пошумљавањем и другим антиерозионим мерама, спречити даљу ерозију, 
спровести активне мере заштите од клизишта – техничке и биолошке; 

Планско пошумљавање мора бити засновано на принципима ценотичког 
биодиверзитета; 

Заштита специјске и екосистемске компоненте биодиверзитета, односно дивљих 
животиња и биљака и њихових заједница у природном и географском 
окружењу, односно спровести мере заштите на IBA  подручју у оквиру 
међународне и националне еклошке мреже заштите природе; 

Планско организовање лова и риболова с тим у вези туризма у појединим 
деловима општине, морају бити у функцији одрживог коришћења билошких 
ресурса; 

При планирању грађевинског подручја, насеља, саобраћајница, енергетских 
инсталација и сл., мора се узети у обзир минимална «потрошња « предела у те 
сврхе; 

Очување и заштита угрожених и ретких врста флоре и фауне, са тенденцијом 
валоризовања њихових станишта као заштићених подручја; 

Очување и заштита значајних станишта и појединачних предела и целина, 
природних објеката од значаја са тенденцијом валоризације и проглашења 
заштићених подручја; 

 
Подручје општине Лапово тангира река Велика Морава, која је према Уредби о 
еколошкој мрежи („Сл. гласник РС” бр. 102/10) препозната као еколошки коридор 
од међународног значаја и представља део еколошке мреже. 

Еколошки коридор – река Велика Морава, која повезује еколошки значајна 
подручја на простору Републике Србије као коридор од националног значаја и 
еколошки коридор који омогућују повезивање са еколошким мрежама суседних 
земаља, у складу са међународним прописима као еколошки коридори од 
међународног значаја; 
 
Заштитна зона – обалски појас - штити еколошки коридор – реку Велику 
Мораву од могућих штетних спољних утицаја. 

 
Заштита еколошке мреже обезбеђује се спровођењем прописаних мера заштите у 
циљу: 
- очувања биолошке и предеоне разноврсности,  
- одрживог коришћења и обнављања природних ресурса и добара, 
- унапређења заштићених подручја, типова станишта и дивљих врста. 
 
Мере заштите еколошког коридора – реке Велике Мораве, као дела еколошке 
мреже: 

5. забрањено је уништавање и нарушавање станишта као и уништавање и 
узнемиравање дивљих врста у границама еколошког коридора; 
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6. забрањена је промена намена површина под природном и полуприродном 
вегетацијом (ливаде, пашњаци, тршћаци итд.); 

7. забрањена је промена морфолошких и хидролошких особина подручја од 
којих зависи функционалност коридора; 

8. планирањем намене површина, као и активним мерама заштите очувати и 
унапредити природне и полуприродне елементе коридора у складу са 
предеоним и вегетацијским карактеристикама подручја; 

9. стимулисати традиционалне видове коришћења простора који доприносе 
очувању и унапређивању биодиверзитета; 

10. обавезне су мере спречавања, односно смањења, контроле и санације свих 
облика загађивања у коридору;  

11. обавезне су мере унапређења еколошког коридора – обавезно је очување 
аутохтоне вегетације и  успостављање континуитета зелених површина чија 
структура и намена подржава функције коридора; 

12. на местима укрштања еколошких коридора са елементима 
инфраструктурних система који формирају баријере за миграцију врста, 
обезбедити техничко-технолошка решења за неометано кретање дивљих 
врста; 

13. изван зона становања насеља забрањена је изградња објеката чија намена 
није директно везана за воду на растојању мањем од 50 m од линије 
средњег водостаја водотока Велике Мораве; 

Мере заштите за заштитну зону: 
- обавезна је примена техничко-тенхолошких и других решења у циљу 

елиминисања или ублажавања негативних утицаја из зона становања, 
радних и осталих зона на живи свет; 

- забрањено је обављање активности које могу довести до продирања и 
ширења инвазивних врста из окружења; 

- приликом коришћења природних ресурса потребно је обезбедити очување 
хидролошког режима неопходног за функционалност еколошког коридора – 
реке Велике Мораве; 

- стимулисати подизање заштитног зеленила дуж граница еколошког 
коридора у складу са потребама врста и станишних типова подручја; 

 
Опште мере заштите природних вредности на подручју Плана обухватају: 

- заштиту структуре постојећих природних предела, у складу са условима 
станишта за трајно одржавање његових функција и спречавање и смањење 
штетних утицаја; 

- очување и унапређење природног и вештачког вегетацијског покривача у 
урбаном центру и осталим насељима; 

- заштиту вегетације посебно у рубном делу урбаног центра, у циљу 
ублажавања екстремних утицаја и побољшања микроклиматских услова; 

- промовисање, очување и заштита мочварних екосистема на подручју Плана 
као услова биолошке разноврсности; 

- подизање нових шумских састојина на принципима ценотичког диверзитета; 
- подизање зелених површина унутар општинског језгра општинског центра и 

осталих насеља (паркови, скверови, баште, дрвореди) у циљу смањења 
концентрације штетних гасова у ваздуху; 

- заштиту специјске и екосистемске компоненте биодиверзитета; 
- планско организовање лова и риболова, ловног и риболовног туризма; 
- реализацију грађевинских подручја насеља, грађевинског земљишта ван 

грађевинског подручја, инфраструктурних коридора, прилагодити природним 
структурама тако да утицај на предеоне карактеристике буде што мањи; 
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- природне пределе заштити у њиховој разноврсности, јединствености, 
лепоти и значају за доживљај и рекреацију становништва; 

Мере заштите и очувања дивљих врста:  
- обавезне су мере заштите строго заштићених дивљих врста и заштићених 

врста, у циљу очувања биолошке разноврсности и природног генофонда;  
- заштита и очување мочварних екосистема у циљу очувања  укупног 

биодиверзитета подручја; 
- обавезне су мере спречавања свих радњи и поступака који утичу на 

нарушавање повољног стања популације дивљих врста, уништавање 
њихових станишта, легла, гнезда или нарушавање њиховог животног 
циклуса; 

- забрањено је коришћење, уништавање строго заштићених врста биљака, 
животиња и гљива и њихова станишта; 

- обавезно је прибављање дозволе ресорног Министарства за сакупљање 
заштићених дивљих врста гљива, лишајева, биљака, животиња и њихових 
делова, у циљу прераде, трговине, прекограничног промета, плантажног и 
фармерског узгоја; 

- дозвољено је коришћење и сакупљање заштићених дивљих врста 
искључиво на начин којим се не угрожава повољно стање њихове 
популације; 

- обавезне су мере еколошке компензације у циљу ублажавања штетних 
последица на природу (обухватају мере санације, примарну рехабилитацију, 
успостављање новог локалитета или комбинацију мера); 

Заштита и унапређење предела 
Заштита простора и животне средине, просторно уређивање и развој 

општине, мора бити засновано на заштити природних предела и екосистема и 
рационалном коришћењу свих природних ресурса. У том погледу, основни циљ је 
обезбеђивање планираног развоја заснованог на што мањем штетном деловању 
на природу, чиме ће се и степен деградације спречити или ублажити, што 
представља услов за очување еколошке равнотеже, биодиверзитета, укупног 
еколошког капацитета и предеоних вредности анализираног простора. Управљање 
пределом на еколошким и принципима одрживог развоја представља услов за 
очување његове разноврсности и вредности: 

- интегрално планирање и селективно усмеравање развоја, усклађено са 
карактером предела и специфичним карактеристикама физичке структуре 
насеља, уз минимизирање негативних и стимулисање позитивних утицаја 
новог развоја на карактер и диверзитет предела; 

- промоција, заштитита и унапређење препознатих природних и културних 
вредности предела, као и креирање нових; 

- рекултивација дегрсдирсних предела; 
- повезивање природних и културних вредности у простору; 

Управљање пределом подразумева заштиту, али и креирање радикално нових 
карактеристика предела, заснованих на одрживом коришћењу земљишта у 
комбинацији са новим идејама обликовања предела и физичких структура, чиме се 
јача њен просторни и културни идентитет и јача основа за економски просперитет 
заједнице увећањем атрактивности територије за туризам и инвестиције.  
Заштита и одрживо коришћење рибљег фонда 
Рибљи фонд је најугроженија група животиња на планети. У циљу заштите и 
очувања рибљег фонда, обавезна је: 

- примена начела ефикасности и одрживог коришћења обновљивих 
природних ресурса;  

- адекватно планирање коришћења рибљег фонда; 
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- контрола и праћење стопе риболова како не би довели у опасност 
обновљивост рибљег фонда као природног ресурса. 

Мере заштите и одрживог коришћења рибљег фонда: 
- обавеза је да се установи рибарско подручје, по претходно прибављеном 

мишљењу Завода за заштиту природе; 
- обавеза је да се одреде границе и намена рибарског подручја у погледу 

врсте риболова који се на њему обавља (привредни и/или рекреативни); 
- рибарско подручје на риболовној води у заштићеном природном добру 

проглашава и користи предузеће - управљач заштићеног природног добра; 
- риболовна вода на територији заштићеног природног добра постаје 

рибарско подручје, а корисник рибарског подручја је управљач заштићеног 
природног добра; 

- управљач (корисник) рибарског подручја  је у обавези да донесе програм 
управљања рибарским подручјем и прибави сагласност на исти; 

- у циљу одрживог коришћења рибљег фонда, управљач (корисник) 
програмом управљања рибарским подручја и посебним актом може 
ограничити или забранити рекреативни риболов (употребу појединих алата, 
опреме и средстава уз сагласност Министра) и о наведеним забранама 
обавести јавност;  

- обавезно је прибављање дозволе за обављање привредног и рекреативног 
риболова  риболова; 

- управљач (корисник) рибарског подручја је у обавези да прати и спроводи 
мере заштите и очувања рибљег фонда, изврши обележавање рибарског 
подручја, изврши категорисање риболовне воде, одреди поједине делове 
рибарског подручја за мрест и развиће риба (рибља плодишта и сл.), 
контролише забране, ловостај, спровођење промењених режима риболова, 
спашавање рибе из поплављених подручја, организује и спроводи едукацију 
риболоваца, као и да контролише обављање привредног и спортског 
риболова; 

 
2.7.3 ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА КУЛТУРНИХ 

ДОБАРА 
 
Према подацима и условима Завода за заштиту споменика културе у 

Крагујевцу (Услови чувања, одржавања и коришћења валоризованих објеката и 
простора и мере њихове заштите, на простору који обухвата „Просторни план 
Лапово“, од 11. VII 2011., Број: 62/1), на подручју Општине Лапово налазе се, за 
сада, само валоризовани објекти. Валоризоване објекте и просторе треба штитити 
и очувати кроз планску документацију. 
 
ВАЛОРИЗОВАНИ ОБЈЕКТИ И ПРОСТОРИ 
 
Објекти градитељског наслеђа – профана архитектура   

1. Зграда у  ул. Његошевој бр.23; 
2. Зграда у ул. Краља Петра Првог бр. 11; 
3. Зграда у ул. Краља Петра Првог бр. 14; 
4. Зграда у ул. Косовских јунака бр.10 - О.Ш. Светозар Марковић; 
5. Зграда у ул. Ратника солунског фронта бр.1; 
6. Зграда у ул. Станоја Главаша бр. 48; 

 
Објекти градитељског наслеђа – рурална архитектура (народно  градитељство) 

 Кућа у ул. Деспота Стефана Лазаревића бр. 20; 
 Кућа у ул. Његошевој бр.21; 



31.1.2012                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број  8- страна 109 
 

 Кућа у ул. Први мај бр. 45; 
 Кућа у ул. Косовских јунака бр. 3; 
 Кућа у ул. Краља Петра 20; 
 Кућа у ул. Карађорђевој бр. 225; 
 Кућа у ул. Краља Петра Првог 116; 
 Окућница, кућа и кош, у ул. Радомира Путника бр. 1; 
 Помоћни објекат, качара са подрумом, у ул. Николе Пашића бр. 1; 
 Помоћни објекат, кош и магаза у ул. Карађорђевој бр. 219; 
 Помоћни објекат, подрум и магаза, у ул. Први мај бр. 41; 

 
 
Објекти градитељског наслеђа –сакрална архитектура 

1. Црква св.Параскеве; 
 
Објекти градитељског наслеђа –индустријска архитектура 

1. Железничка станица; 
2. Стари млин; 
3. Старa свилара; 

 
Археолошки локалитети 

1. Железничка станица (антички период) – Лапово; 
2. Железничка станица (праисторијско насеље) – Лапово; 
3. Шавац (антички период) – Лапово; 
4. Шавац (праисторијско насеље старијег гвозденог доба) – Лапово; 
5. Грабовачки поток (средњи век) – северозападно од Лапова; 
6. Црквина (средњи век) – Лапово; 
7. Црквина (средњи век) – Кленовац; 
8. Црква брвнара (средњи век) – Брзан; 
9. Старо гробље (хроонолошки недефинисано) – Лапово; 
10.Ђиновско гробље (средњи век) – Лапово; 

 
Спомен бисте и спомен обележја  

1. Споменик палим ратницима у Првом светском рату; 
2. Споменик палим борцима НОБ-а; 
3. Спомен плоча НОБ-а, на згради поште; 
4. Спомен плоча на згради железничке станице; 

                      
Јавни споменици и спомен обележја новијег датума 

1. Три спомен плоче на звонику цркве Св. Параскеве; 
2. Споменик краљу Александру Карађорђевићу; 
3. Споменик Дражи Михајловићу; 
4. Спомен плоче на стадиону „ Локоса-а“; 
5. Спомен чесма посвећена Првом српском устанку; 

 
Гробља 

1. Старо гробље – Горњокрајско; 
2. Старо гробље – Доњокрајско; 

 
 
 
УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА 
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Услови и мере заштите, коришћења и унапређења градитељског наслеђа, 
анализом постојећег стања и вредновањем расположивих података,  дефинисани 
су кроз два режима заштите и коришћења градитељског наслеђа. 
 

Први режим заштите градитељског наслеђа подразумева заштиту објеката 
које према мишљењу установе Заштите треба приоритетно утврдити за културно 
добро. За све интервенције на објектима и њиховој катастарској парцели  (јер се 
она третира као заштићена околина), на које се примењује први режим заштите, 
надлежан Завод за заштиту споменика културе из Крагујевца. 

. 
A.1   Објекат градитељског наслеђа –индустријска архитектура  

 Железничка станица 
A.2   Објекат градитељског наслеђа –сакрална архитектура 
Црква св.Параскеве 
  
Општи услови за објекте градитељског наслеђа и њихове заштићене 

околине: 
- објекти градитељског наслеђа морају чувати свој аутентичан изглед, оргиналне 

материјале, конструктивне и декоративне елементе и функционалне 
карактеристике објекта; 

- објекти градитељског наслеђа не смеју се оштетити или уништити нити 
променити намену без сагласности надлежне службе заштите; 

- власник, односно корисник објекта нема права да раскопава, руши, преправља, 
презиђује или врши било какве радове које могу довести до његовог оштећења 
или нарушити његова својства. 

- корисник је дужан да врши континуирано текуће одржавање објекта, уз 
одржавање аутентичног изгледа који објекти имају. 

- конзерваторско – рестаураторске елаборате који садрже испитивачке радове, 
методологију интервенција, начин чувања и презентације непокретног 
културног добра израђује установа заштите или друга овлашћена фирма под 
условима и стручним надзором службе заштите. 

- забрањује се грађење објекта трајног или привременог карактера, који својом 
архитектуром и габаритом угрожавају споменик културе. 

- комплетно уређење заштићене околине, као и целокупног простора заштићене 
околине (најчешће је то цела парцела на којој се објекат налази), а у складу са 
прописаним условима службе заштите културних добара, завода за заштиту 
природе и других надлежних институција. пројекти уређења морају да садрже 
податке и детаље обликовања слободних зелених површина, поплочања свих 
стаза и прилаза, расвете различитог типа, урбаног мобилијара са својеврсном 
опремом и др. 

- све итервенције (у ентеријеру и екстеријеру), које би се обављале на објектима 
градитељског наслеђа, морају имати услове и сагласности надлежних завода; 

- корисник објекта је дужан да на време обавештава надлежне службе о 
евентуалним оштећењима објекта и његове околине; 

 
 Други режим заштите градитељског наслеђа обухвата валоризоване 
појединачне објекте и спомен обележја.  
 Код валоризованих објеката надлежни Завод издаје мишљење за све 
радове на објекту (у ентеријеру и екстеријеру) и катастарској парцели на којој се 
налазе исти (јер се она третира као заштићена околина).  
 
Опште мере заштите валоризованих објеката народног градитељства 
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- објекти градитељског наслеђа морају чувати свој аутентичан изглед, оргиналне 

материјале, конструктивне и декоративне елементе и функционалне 
карактеристике објекта; 

- објекти градитељског наслеђа не смеју се оштетити или уништити нити 
променити намену без сагласности надлежне службе заштите; 

- власник, односно корисник објекта нема права да раскопава, руши, 
преправља, презиђује или врши било какве радове које могу довести до 
његовог оштећења или нарушити његова својства; 

- корисник је дужан да врши континуирано текуће одржавање објекта, уз 
одржавање аутентичног изгледа који објекти имају; 

- конзерваторско – рестаураторске елаборате који садрже испитивачке радове, 
методологију интервенција, начин чувања и презентације објеката израђује 
установа заштите или друга овлашћена фирма под условима и стручним 
надзором службе заштите; 

- забрањује се грађење објекта трајног или привременог карактера, који својом 
архитектуром и габаритом угрожавају споменик културе; 

- комплетно уређење заштићене околине, као и целокупног простора заштићене 
околине (најчешће је то цела парцела на којој се објекат налази), а у складу са 
прописаним условима службе заштите културних добара, завода за заштиту 
природе и других надлежних институција; пројекти уређења морају да садрже 
податке и детаље обликовања слободних зелених површина, поплочања свих 
стаза и прилаза, расвете различитог типа, урбаног мобилијара са својеврсном 
опремом и др.; 

- корисник објекта је дужан да на време обавештава надлежне службе о 
евентуалним оштећењима објекта и његове околине; 

- надлежне службе су у обавези да израде регулационе планове; 
- укључивање објеката народног градитељства у туристички итинерер подручја 

кроз развој сеоског туризма; 
- изградња инфраструктуре, комунално опремање; 

 
Опште мере заштите валоризованих сакралних објеката 
- очување изворног изгледа спољашње архитектуре и ентеријера, 

хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба крова, свих 
конструктивних и декоративних елемената, оригиналних материјала, 
функционалних карактеристика и оригиналних натписа; 

- сопственик је дужан да ажурно прати стање и одржава конструктивно-статички 
систем, кровни покривач, све фасаде, ентеријер и исправност инсталација; 

- забрањују се радови који могу угрозити статичку безбедност; 
- изградња инфраструктуре дозвољава се само уз претходно обезбеђење 

заштитних археолошких ископавања и адекватне презентације налаза; 
- уклањање грађевинског и другог објекта чије постојање угрожава заштиту и 

коришћење валоризованих објеката; 
- забрањује се градња објеката који својом архитектуром, габаритом и висином 

угрожавају валоризоване објекте; 
- забрањује се градња објеката који нису у функцији валоризованих објеката; 
- не дозвољава се складиштење материјала и стварање депонија; 
- забрањује се просипање, одлагање и привремено или трајно депоновање 

отпадних и штетних материја - хемијски агресивних, експлозивних, отровних, 
радиоактивних, итд... 
 

Опште мере заштите валоризованих објеката профане архитектуре 
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- објекти морају чувати свој аутентичан изглед, оргиналне материјале, 

хоризонтални и вертикални габарит, конструктивне и декоративне елементе и 
функционалне карактеристике објекта; 

- објекти се не смеју оштетити или уништити нити променити намену без 
сагласности надлежне службе заштите; 

- власник, односно корисник нема права да раскопава, руши, преправља, 
презиђује или врши било какве радове које могу довести до оштећења објекта 
или нарушити његова својства; 

- власник, односно корисник нема права да користи или употребљава објекат у 
сврхе које нису у складу са његовом природом, наменом и значајем; 

- корисник је дужан да врши континуирано текуће одржавање објекта, уз 
одржавање аутентичног изгледа; 

- конзерваторско – рестаураторске елаборате који садрже испитивачке радове, 
методологију интервенција, начин чувања и презентације израђује установа 
заштите или друга овлашћена фирма под условима и стручним надзором 
службе заштите; 

- забрањује се грађење објекта трајног или привременог карактера, који својом 
архитектуром и габаритом угрожавају валоризоване објекте; 

- комплетно уређење заштићене околине, као и целокупног простора заштићене 
околине (најчешће је то цела парцела на којој се објекат налази), а у складу са 
прописаним условима службе заштите културних добара, Завода за заштиту 
природе и других надлежних институција. Пројекти уређења морају да садрже 
податке и детаље обликовања слободних зелених површина, поплочања свих 
стаза и прилаза, расвете различитог типа, урбаног мобилијара са својеврсном 
опремом и др; 
 

УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЛОКАЛИТЕТА СА АРХЕОЛОШКИМ САДРЖАЈЕМ 
Територија општине Лапово до сада није археолошки систематски 

рекогносцирана. Спорадична рекогносцирања обављана у дужем временском 
периоду од педесетих година 20 века до данас. Регистровано је десет локалитета 
са археолошким садржајем. Број археолошких налаишта без сваке сумње није 
коначан, с обзиром да се територија општине Лапово налази на природној 
саобраћајници која је од праистиорије до средњег века спајала средњу Европу са 
Блиским истоком, и  да се вероватно налазила налазила у близини античког пута  
пута Horeum Mrgi - Mons Aureus ( 3 – 4век ); 
            
У циљу реалног сагледавања броја археолошких налазишта из различитих 
временских перода неопходно у што скоријем времену организовати и реалзовати 
систематска археолошка рекогносцирања. 

 
Основне мере заштите археолошких локалитета 
- забрањено је неовлашћено копање, одношење камена и земље са 

археолошког налазишта 
- забрањује се промена конфигурације терена 
- забрањено је: вађење песка, шљунка или земље за прављење цигле и копање 

канала за наводњавање и сл. На самом археолошком налазишту и његовој 
заштићеној околини 

- забрањује се изградња обеката на археолошком локалитету и у његовој 
околини без сагласноти и услова прописаних од стране Завода за заштиту 
споменика културе у Крагујевцу 

- ако се у току земљаних радова наиђе на археолошко налазиште или предмет, 
извођач је дужан да без одлагања прекине радове и обавести Завод за 
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заштиту споменика културе Крагујевац, као и да предузме неопходне мере 
заштите да се налаз не уништи или оштети; 

- ако се археолошко налазиште налази на пољопривредном земљишту 
ограничава се обрада земљишта дубоким орањем, риголовањем земљишта за 
винограде, воћњаке и сл. до дубине од 0,30м; 

- забрањено је сађење високе вегетације и пошумљавање простора на коме се 
налази археолошко налазиште; 

- забрањује се сечење стабала и пошумљавање терена, као и превлачење 
стабала преко археолошког налазишта; 

- забрањује се градња инфраструктуре, индустријских објеката и постројења на 
археолошком локалитету и у његовој околини без сагласноти и услова 
прописаних од стране Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу 

- забрањује се просипање, одлагање и привремено или трајно депоновање 
отпадних и штетних материја на археолошком локалитету и у његовој околини  

- забрањује се одношење надгробника и прекопавање гробова 
- забрањује се неовлашћено прикупљање покретног археолошког материјала 
- обзиром да је простор у највећем делу Општине Лапово неистражен или су 

истраживања вршена само делимично, неопходно је предвидети археолошке 
интервенције приликом планирања било каквих земљаних радова.  

 
2.7.4 ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ И 

ЗАШТИТУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 
 
Организација простора од интереса за одбрану земље  

Уређење подручја Просторног плана за потребе одбране земље заснива се 
на условима и захтевима Министарства одбране за прилагођавање Просторног 
плана општине Лапово потребама одбране земље, а у складу са Законом о 
одбрани (Сл.гл.РС бр.116/07), Одлуком о објектима од посебног значаја за 
одбрану (Сл.гл.РС бр.112/08) и Одлуком о врстама инвестиционих објеката и 
просторних и урбанистичких планова значајних за одбрану земље (Сл. лист.СРЈ 
бр.39/95). 
 Градско насеље – општински центар Лапово, на основу Уредбе о 
организовању и функционисању цивилне заштите („Службени гласник РС“ број 
21/92), сврстано је, у односу на степен угрожености становништва и материјалних 
добара, у други степен угрожености. Заштита становништва је планирана у 
угроженим рејонима, у склоништима допунске заштите (обим заштите 30-50 kPa), у 
осталим деловима насеља заштита се планира у заклонима. 

Према достављеним условима Министарства одбране, Управе за 
инфраструктуру, Инт.број 102-4 од 07.01.2011. године, на подручју просторног 
плана Лапово нема посебних услова и захтева за прилагођавање подребама 
одбране земље. 
 
Заштита од елементарних непогода и других несрећа 

На основу Закона о ванредним ситуацијама јединица локалне самоуправе 
на основу Процене угрожености доноси План заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама а у складу са Националним планом заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама Републике Србије. 

Неопходан предуслов за адекватну заштиту је институционална 
организованост. Она не сме бити спроведена на локалним принципима 
(елементарне непогоде не познају административне границе), али територијално 
мора бити организована и дистрибуирана према простору који се штити. Од 
посебног значаја је успостављање јединственог информационог система о 
простору као ефикасне мере и средства за планирање, управљање и усмеравање 
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конкретних активности у ванредним ситуацијама.  
 
Заштита од земљотреса 

У циљу заштите од земљотреса обавезна је примена важећих сеизмичких 
прописа при санацији постојећих и изградњи нових објеката.  

Подручје општине Лапово се налази у зони од 8 º MCS скале. Ради заштите 
од земљотреса, планирани објекти мора да буду реализовани и категорисани 
према Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“, број 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 
52/90). 

Такође, одговарајуће службе морају имати разрађене планове о евакуацији 
и збрињавању становништва у случају појаве земљотреса свих интензитета. 
 
Заштита од поплава и ерозија 

У погледу заштите од поплава потребно је извести водорегулације.  
Заштита од појава инжењерскогеолошких процеса 

Геолошке подлоге и катастар клизишта за планско подручје нису рађени.  
На основу ППРС, Карта ризика од природних непогода и технолошких удеса, у 
обухвату плана могу се уочити подручја најугроженија процесом клижења тла  

Неопходна је израда катастра клизишта и санирање оних клизишта на 
којима ће материјална улагања бити оправдана, као и она која која угрожавају 
значајне грађевинске и инфраструктурне објекте. 

Санирање клизишта и спречавање појаве нових извршиће се применом 
техничких и биолошких мера 

 
Заштита од временских непогода  

Шуме представљају природну препреку и делимичну заштиту насеља и 
објеката од ветрова. Мере заштите од удара јачих ветрова треба да буду пре свега 
превентивне. Дендролошке мере састоје се у засађивању високог зеленила које 
представља баријеру ветру.  

Одбрана од града оствариваће се мрежом противградних објеката као 
делом противградне одбране шире територије. 

Како у Србији не постоји систем одбране од штетних последица мраза и 
поледице, неопходно је овај систем развијати у регионалним и локалним 
условима. Ово се пре свега односи на повећање поузданости рада 
инфраструктурних система, одржавања саобраћајница, као и рад јавних служби.  

Заштита од временских непогода (завејавање, лед, снегоизвале, 
ветроизвале, олуја, бујице праћене одронима и сл.) биће остварена изградњом и 
уређењем планираних садржаја инфра и супраструктуре, пошумљавањем и 
затрављивањем голети, предвиђеним водорегулацијама, планским уређењем 
насеља, саобраћајница и других просторних елемената.  
 
Заштита од техничко-технолошких несрећа (удеса) 

На основу процене угрожености, извештаја о безбедности и планова 
заштите од удеса привредних друштава и других правних лица са територије 
плана надлежни органи и јединице локалне самоуправе, уз неопходну 
координацију и сарадњу са суседним јединицама,  сачињавају План заштите од 
удеса који је саставни део Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. 
 Приликом даље разраде плана, при изради пројектне документације, , 
неопходно је прибавити сагласност надлежног Одељења за заштиту од пожара и 
спасавања.  
Заштита од пожара и експлозија 
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Законом је прописано да јединице локалне самоуправе  доносе План 
заштите од пожара. 

Ризик од појаве пожара и експлозија умањиће се следећим просторно 
планским мерама заштите: 

-  предвиђена саобраћајна приступачност шумским подручјима биће 
реализована изградњом мреже јавних, службених и шумских путева, 
рачунајући ове објекте истовремено и као противпожарне баријере које деле 
шуму на мање сегменте;  

-  при пошумљавању нових површина  предвидети планске противпожарне 
баријере;  

-  постојећа акумулација представља значајне резервоаре за обезбеђивање 
довољних количина воде;  

- у циљу заштите од пожара на више места на водотоковима обезбедити 
прилазе за снабдевање ватрогасних возила или пумпи и цистерни за 
гашење пожара. 

-  служба осматрања и јављања биће организована првенствено по захтевима 
противпожарне заштите;  

-  заштита од пожара спроводиће се уз садејство средстава и служби 
противпожарне заштите центара у систему насеља; 

- У процесу гасификације подручја, неопходно је урадити план заштите од 
пожара; 

- У циљу противпожарне заштите треба регулисати пролаз и заустављање 
возила која превозе опасне материје. Кретање ових возила кроз треба да 
буде искључиво дефинисаним трасама, са одређеним и уређеним местима 
за њихово заустављање; 

- Са аспекта заштите од пожара, посебан акценат је дат на стриктном 
поштовању важећих техничких прописа који регулишу материју заштите од 
пожара и експлозија у индустрији, енергетици, грађевинарству, шумарству, 
саобраћају и др, а у циљу сигурности људи и објеката, постројења, уређаја, 
опреме и других средстава рада; 

 
2.7.5 ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 
 
Утицаји производње енергије на животну средину могу се поделити на локалне, 
регионалне и глобалне. Локални утицај јесу емисије летећег пепела и чађи, 
отпадне топлоте и бука. Регионални утицај имају емисије сумпорних и азотних 
оксида, који са влагом из ваздуха стварају „кисле кише“. Глобални утицај има 
емисија угљен-диоксида и метана која доводи до ефекта глобалног загревања 
(ефекат „стаклене баште“). Имајући у виду утицај добијања енергије из 
конвенционалних извора, може се рећи да су мере за унапређење енергетске 
ефикасности уједно и мере са циљем заштите животне средине. 
Опште мере за унапређење енергетске ефикасности: 

• Газдовање енергијом и енергетско планирање у општинама; 
• Израда планова енергетског развоја општине; 
• Промовисање значаја енергетског планирања за побољшање енергетске 

ефикасности, 
• Припрема и реализација конкретних пројеката са циљем унапређења 

енергетске ефикасности; 
• Подизање нивоа свети крајњих корисника о енергетској ефикасности, 

потреби за рационалним коришћењем енергије и уштеди која се може 
постићи спровођењем информативних камaпања о енергетској ефикасности; 
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• Рационална употреба квалитетних енергената и повећање енергетске 
ефикасности у производњи, дистрибуцији и коришћењу енергије код крајњих 
корисника енергетских услуга, 

• Рационално коришћење необновљивих природних извора енергије и замена 
обновљивим где год је то могуће, 

• Модернизација постојећих енергетских објеката/постројења и уградња 
опреме за смањење емисије штетних ефлуената из енергетских извора, 

• Увођење савремених система за газдовање енергијом у индустријским 
предузећима. 

• Побољшање енергетске ефикасности и рационално коришћење енергије на 
нивоу општине – у јавним комуналним предузећима, установама и јавним 
објектима у надлежности општине применом мера на грађевинском омотачу, 
систему грејања и унутрашњем осветљењу; 

Европска директива EU 2002/91/EC о енергетској ефикасности зграда има за циљ 
повећање енергетских перформанси јавних, пословних и приватних објекат 
доприносећи ширим цињевима смањења емисије гасова са ефектом стаклене 
баште. Ова директива је дизајнирана да задовољи Кјото протокол и одговори на 
питања из Зелене књиге ЕУ о сигурном снабдевау енергијом. Овом директивом се 
постављају минимални захтеви енергетске ефикасности за све нове и постојеће 
зграде које пролазе кроз велике преправке. 
Посебне мере за унапређење енергетске ефикасности: 

• Адаптација објеката у којима су смештене јавне службе и институције, у 
циљу повећања енергетске ефикасности – боља изолација, замена прозора, 
ефикасније гејање и хлађење; 

• Побољшање енергетске ефикасности јавне расвете – замена старих 
сијалица и светиљки новом опремом која смањује потрошњу, 

• Побољшање енергетске ефикасности водовода и канализације – уградом 
фреквентних регулатора и пумпи са променљивим бројем обртаја; 

• Увођење технолошких линија или ревитализација постојећих технолошких 
процеса који као резултат имају повећање енергетске ефикасности; 

• Уградња савремене и енергетски ефикасне опреме и уређаја; 
• Побољшање енергетске ефикасности даљинског грејања изградњом 

модерних подстаница, уградњом термостатских вентила, делитеља топлоте, 
увођењем система наплате према потрошњи. 
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3.0  ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА  
 
3.1.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

Просторни план општине Лапово, представља плански документ за подручје 
општине у административним границама, и то за плански период до 2020. године. 
Овај план представља плански и правни основ за израду урбанистичких планова и 
урбанистичких пројеката на територији општине Лапово, као и за директну примену 
правила уређења и правила грађења овог Просторног плана, на подручју за које 
није предвиђена израда урбанистичког плана. Сви плански документи у даљем 
поступку планирања морају да буду усаглашени са Просторним планом града и то 
у погледу: планских решења, правила уређења, грађења и заштите простора. 

За подручје овог Плана обухваћено важећим урбанистичким плановима, 
примењују се урбанистички показатељи дефинисани тим плановима за сваку 
појединачну намену простора. 
 
3.1.1. ЦЕЛИНЕ УТВРЂЕНЕ ПРОСТОРНИМ ПЛАНОМ  
  Просторним планом општине Лапово, одређене су целине у оквиру којих су 
дефинисана посебна правила уређења и градње: 

ЦЕЛИНА 1 – коју чини грађевинско подручје насеља Лапово планирано за 
даљу планску разраду (израду Плана генералне регулације);  

ЦЕЛИНА 2 – коју чине простори са посебним режимима заштите: 
- заштитни појасеви траса и објеката инфраструктурних система; 
- заштита изворишта водоснабдевања; 

ЦЕЛИНА 3 – коју чини остало земљиште ван грађевинског подручја 
(пољопривредно, шумско и водно); 

 
Правила уређења и Правила грађења овог Просторног плана користе се: 
1) за директну примену Просторног плана и  
2) за израду урбанистичких планова, и то: 

- у оквиру грађевинског подручја;  
- ван грађевинског подручја, у зонама за које Закон прописује  
  обавезну израду урбанистичких планова; 

 
3.1.2.  УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И 

ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ  
ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
Изградња површина и објеката јавне намене и мреже саобраћајне и 

друге инфраструктуре се реализује на основу одговарајућег урбанистичког 
плана (ПГР, ПДР). Уколико се такви објекти граде на постојећем јавном 
земљишту, ван грађевинског подручја насеља, на површинама до 0,5 ha, 
могућа је директна примена Правила овог Просторног плана. Изградња 
сложенијих комплекса, површина и објеката јавне намене на постојећем 
јавном земљишту, на површинама већим од 0,5ha, реализује се на основу 
урбанистичког пројекта. 

 
 

3.1.2.1.  ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ  ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 
ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ  ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
1. Општа правила за изградњу површина и објеката јавне намене: 
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ОСНОВНА НАМЕНА - површине и објекти јавне намене (образовање и васпитање, 
здравство, социјална заштита, култура, спорт и рекреација, управа и 
администрација, зеленило). 

Уређење и изградња површина и објеката јавне намене вршиће се на 
локацијама према планираној намени простора и потребама насеља. Изградња ће 
се вршити на површинама јавне намене, али и на погодним локацијама у зонама 
становања и пословања, према нормативима за јавне објекте и под условом да ни 
по једном аспекту не угрожавају основну намену у оквиру које се развијају. 
МОГУЋЕ ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ свих јавних функција могу да буду друге јавне 
површине и објекти, услужне компатибилне делатности и карактеристично за 
сеоска насеља, у оквиру појединих намена као пратећа јавља се и намена 
становање (сеоске школе, амбуланте, и сл а по правилу су то службени станови 
запослених.) Пратећа намена по карактеру и капацитету не сме да угрози основну 
намену. Могућа је изградња вишенаменских објеката јавних и пратећих 
комплементарних намена. 
НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА У ОВОЈ ЗОНИ: све намене 
чија би делатност угрозила животну средину и основну намену. 
ВЕЛИЧИНА ОБЈЕКАТА И ПАРЦЕЛЕ је условљена врстом и наменом, односно 
прописима за изградњу одговарајуће врсте објеката. 
МОГУЋНОСТИ  ИЗГРАДЊЕ ДРУГОГ ОБЈЕКТА: може се градити више објеката 
основне намене, као и помоћни и пратећи објекти у функцији основне намене, 
поштујући све услове градње дефинисане правилима и уз анализу организације 
парцеле и утицаја на суседне парцеле и објекте. Постоји могућност фазне 
реализације.  
СПРАТНОСТ И ТИП ОБЈЕКАТА зависи од његове намене, а мора бити прилагођен 
условима локације и функцији при чему је  максимална спратност објеката П+2. 

Објекти могу имати подрумске или сутеренске етаже, уколико не постоје 
сметње геотехничке и хидротехничке природе. 
ХОРИЗОНТАЛНА РЕГУЛАЦИЈА 

Растојање грађевинске линије  основног објекта од регулационе линије уз 
државне путеве I и II реда, одређује се према условима ЈП "Путеви Србије ", на 
основу Закона о јавним путевима. 

Растојање грађевинске линије основног објекта од регулационе линије 
осталих путева, износи мин 5,00 m. 

Помоћни објекти се постављају иза основног објекта на парцели.  
Минимална међусобна удаљеност објеката је 1/2 висине вишег објекта. 
Минимална удаљеност објеката, односно његових делова од границе 

суседне парцеле је мин 3.5 m. 
ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА И УРЕЂЕЊЕ КОМПЛЕКСА врши се на основу прописа и 
техничких услова и норматива  за одговарајућу намену. 
УРЕЂЕЊЕ КОМПЛЕКСА (ПАРЦЕЛЕ) мора бити у складу са наменом објекта и 
окружењем. Основно уређење обухвата: нивелацију, партер, зелену површину 
парцеле и одводњавање. Максимално сачувати постојећи зелени фонд на 
локацији. Површине намењене зеленилу у комплексу износе минимално 20%. Где 
постоје просторни услови, неизграђене површине испред објекта партерно уредити 
као просторе окупљања и манифестација. Решити јавну расвету, завршну обраду 
партера радити комбинацијом природних и префабрикованих материјала,  
поставити одговарајући мобилијар и опрему, уредити зелене површине. 
 Обезбедити одговарајући број паркинг места на јавним паркиралиштима, 
или у оквиру комплекса и одговарајући саобраћајни и противпожарни приступ као и 
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услове за одлагање комуналног отпада и др. Уколико је паркинг површина испред 
основног објекта, изводи се као отворено паркиралиште. 

При пројектовању и извођењу свих јавних површина и намена обавезна је 
примена  важећег Правилника о условима за планирање и пројектовање објеката у  
вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.  
 Парцела не мора бити ограђена уколико се утврди да није неопходно.  
ОБЛИКОВАЊЕ -примерено намени, условима локације и окружењу, уз савремен 
третман архитектонске традиције.  
Јавне функције смештене у објектима градитељског наслеђа, морају да задовоље 
услове надлежних институција заштите споменика културе. 
ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА ИНФРАСТРУКТУРУ врши се на основу правила 
плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација.  
МИНИМАЛНИ СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ подразумева обезбеђен 
излаз на јавни пут, одговарајући број паркинг места на јавним паркиралиштима или 
у оквиру комплекса, одговарајући саобраћајни и противпожарни приступ, услове за 
одлагање комуналног отпада и прикључење на електроенергетску мрежу, систем 
водовода и канализације). 
ОСНОВНИ УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ остварују се применом мера 
заштите, реконструкцијом и изградњом објеката у складу са техничким и 
санитарним прописима, прикључењем на насељску инфраструктуру и уређењем 
локације и парцеле; односно уређењем јавних површина, а посебно саобраћајних 
и зелених површина.  
ОСНОВНИ БЕЗБЕДНОСНИ УСЛОВИ везани су за примену сеизмичких и 
противпожарних прописа. Код већих радова потребно је извршити испитивања 
стабилности терена. 
 
1.1. Посебна правила за уређење и изградњу 
 површина и објеката јавне намене: 
ОБРАЗОВАЊЕ:  
ОСНОВНА НАМЕНА: образовање свих нивоа (основно, средње и високо).  
МОГУЋЕ ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ: култура, зеленило, спорт и рекреација, друге јавне 
намене услужне комплементарне делатности и одговарајући пратећи објекти 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре (паркинзи, трафо станице и др.), 
становање за запослене. У оквиру комплекса дозвољена је изградња и помоћних 
објеката у циљу одлагања средстава  за функционисање и одржавање комплекса. 
Дозвољена је изградња нових спортских терена за потребе вишенаменског 
образовног физичког васпитања деце и омладине, отвореног или затвореног типа. 
Отворене спортске терене је могуће пренаменити у затворене у циљу што 
функционалнијег и ефикаснијег коришћења. 

- Објекте градити као слободностојеће; 
Површину грађевинске парцеле дефинисати у складу са наменом, 

функцијом објеката, окружењем, а према следећим критеријумима: 
учионички простор = 2 m 2/ученику; 
школски простор = 8 m 2/ученику; 
школски комплекс = 25-30 m 2/ученику; 

 Максимална спратност објеката је (По)+П+1+(Пт); 
Универзитетски кампус реализовати према посебном програму. 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА: 
ОСНОВНА НАМЕНА: здравствена заштита.  
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Изградња  и формирање комплекса подразумева изградњу објеката основне 
намене, опремање савременим средствима (према прописаним условима) и 
увођење пратећих програма. 
МОГУЋЕ ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ: зеленило, услужне комплементарне делатности, 
социјална заштита и одговарајући пратећи објекти саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре (паркинзи, трафо станице и др.) становање за запослене. 

Објекте градити као слободностојеће. Могуће је градити два или више 
објекта (у функцији основне и/или пратеће намене). 
 Површину грађевинске парцеле  дефинисати  према  програму, намени  и 
концепту у складу са  даљим дугорочним  развојем насеља. 
 Остали услови и правила - према општим правилима; 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА: 
ОСНОВНА НАМЕНА: социјална заштита (према прописаним условима и програму 
развоја насеља). 
МОГУЋЕ ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ: зеленило, спорт и рекреација, здравство, друге 
јавне намене, становање, услужне делатности и одговарајући пратећи објекти 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре.  
 Остали услови и правила - према општим правилима. 
КУЛТУРА: 
ОСНОВНА НАМЕНА: култура (према прописаним условима и програму развоја 
насеља). Објекте реконструисати или градити као вишенаменске.  
МОГУЋЕ ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ: јавно информисање, образовање, наука, зеленило, 
друге јавне намене, услужне делатности и одговарајући пратећи објекти 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре.  
 Остали услови и правила - према општим правилима. 
УПРАВА И АДМИНИСТРАЦИЈА 
ОСНОВНА НАМЕНА: управа, администрација (према прописаним условима и 
програму развоја насеља). 
МОГУЋЕ ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ: јавно информисање, образовање, култура, 
зеленило и друге јавне намене, услужне делатности и одговарајући пратећи 
објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре.  
 Остали услови и правила - према општим правилима. 
 
 
ФИЗИЧКА КУЛТУРА И СПОРТ: 
ОСНОВНА НАМЕНА: спорт и рекреација, чији развој подразумева мрежу терена и 
објеката који просторним размештајем, капацитетом, уређењем и опремљеношћу, 
испуњавају прописане критеријуме и стандарде за бављењем спортом, активном и 
пасивном рекреацијом. 
МОГУЋЕ ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ: зеленило, образовање, специјализоване школе или 
клубови или спортски кампуси, друге јавне намене, комплементарне услуге, 
одговарајући пратећи објекти инфраструктуре.   
Услови се односе на формиорање нових и уређење и проширење постојећих 
комплекса. 

Уређење и опремање комплекса  свим потребним садржајима треба да 
омогући развој различитих видова спортских и рекреативних активности. 
Комплекси могу поред  отворених спортских терена да садрже и:  
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      - пратећи објекат; 
      - затворени спортски објекат; 

Услови уређења спортских површина су: 
- у постојећим комплексима  садржаје подићи на виши степен уређења, нови 

садржаји за спортско-рекреативне активности морају бити комплементарни 
постојећим; 

- терене са завршном обрадом од бетона свести на најмању могућу меру; 
- травнате терене подићи од комбинације трава отпорних на гажење; 
- сви терени морају бити адекватно ограђени; 
- озелењавање простора урадити на основу плана пејзажног уређења 

усклађеног са околним простором; 
- пешачким комуникацијама комплекс повезати са окружењем; 
- обезбедити одговарајући број паркинг места; 

Правила грађења за пратеће спортске објекте: 
- намена - пратеће намене у директној функцији отворених терена 

(просторије за одржавање састанака, техничке, санитарне и помоћне просторије, 
свлачионице, клубске просторије и сл.); 

- услужне комплементарне намене (продаја, изнајмљивање, одржавање 
опреме, угоститељски садржаји и сл.); 

- висина објекта -мах П+1; 
Правила грађења за затворене спортске објекте: 

- намена: хала за мале спортове,  према потребама насеља, са пратећим 
наменама; 

- висина објекта условљена је специфичним захтевима врсте спорта; 
Хоризонталну регулацију дефинисати  према функционалној  структури и 

намени, у складу са окружењем.  
ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ: 

Изградња и уређење јавних зелених површина реализује се на основу 
пројеката уређења. Партерна решења ускладити са наменом и функцијом зелене 
површине, тако да се не угрозе постојеће вредности зелене површине, а 
нивелациона решења ускладити са конфигурацијом терена. Хортикултурна 
решења ускладити са трасама подземних инсталација, тј. испоштовати потребна 
минимална одстојања у складу са важећим техничким прописима. 

Избор врста за озелењавање усагласити са наменом и функцијом зелене 
површине, као и са условима средине. Избор врста за дрвореде усагласити са 
ширином улице и утврдити адекватна растојања између садница, у зависности од 
врсте и прилаза објектима. Однос површина - поплочања, травњака и високог 
растиња, ускладити са наменом зелене површине. 

У оквиру јавних зелених површина могу се постављати елементи урбаног 
мобилијара, односно изградити пратећи објекти спорта и рекреације.    
КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ 
Гробља 

Уређење и проширење постојећих и отварање нових гробаља, вршиће се 
према важећим правилницима из ове области. 

Могуће пратеће намене: зеленило, услужне делатности комплементарне 
намене, управа-администрација и пратећи објекти комуналне инфраструктуре.  

Спратност објеката је максимално  П+Пт. 
Основна правила за формирање нових гробаља(и проширење постојећих), 

су: 
-   локација проширења постојећих гробаља мора бити ван II зоне санитарне 

заштите изворишта водоснабдевања; 
-  површина гробља -  4,0m 2/становнику; 
-  логично формирање у односу на гравитационо подручје; 
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-  добра саобраћајна повезаност са гравитационим подручјем; 
-  могућност етапне реализације; 
- повољни теренски услови: добра експонираност и растреситост, терен 

треба да буде оцедан са нивоом подземних вода већим од 2,50m од нивоа терена; 
-  могућност прикључивања на мрежу комуналне инфраструктуре; 
-  могућност обезбеђивања појаса зеленила, уколико је удаљење од 

насеља мање од 500m; 
Уређење простора  и изградња дефинише се  Урбанистичким пројектом. 

Пијаце 
- зелена пијаца; 
- кванташка пијаца; 
- шарена пијаца; 
Формирање нових пијаца у грађевинским подручјима насеља, према 

потребама заједнице насеља и тржишта, и уређење постојећих пијаца мора бити 
прилагођено санитарно-хигијенским условима и прописима, као и правилницима 
који важе за изградњу ових објеката. 
МОГУЋЕ ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ: услуге и пословање, откупна станица, друге јавне 
намене и пратећи објекти инфраструктуре; 
- начин уређења прилагодити могућности вишенаменског коришћења простора; 
- у оквиру овог простора, потребно је формирати издвојен простор за 

снабдевање становништва непољопривредним производима (шарена пијаца), 
излагање и продају производа домаће радиности, друге услуге, администрацију 
и сл.; 

- коришћења простора, према темпу и потребама развоја насеља и окружења 
може прерасти у дистрибутивни центар; 

- откупну станицу лоцирати  уз кванташку пијацу; 
- границу и површину грађевинске парцеле  дефинисати  према  програму, 

намени  и концепту у складу дугорочним  развојем насеља; 
- максимална спратност објеката је (По)+П+1, односно (По)+ВП+1; 
- уређење простора  и изградња дефинише се  Урбанистичким пројектом; 
- остала правила грађења преузети из општих правила грађења за површине и 

објекте јавне намене; 
Сточна пијаца – комунална зона «Центар» 
МОГУЋЕ ПРАТЕЋЕ  НАМЕНЕ: услуге и пословање,  пратећи објекти 
инфраструктуре.  

Максимална спратност објеката је (По)+П+1; 
Уређење простора и одржавање мора се ускладити са Законом прописаним 

санитарним стандардима и прописима; 
Основна (обавезни садржаји) опремљеност представља I фазу реализације и 

чини је: 
- уређени плато; 
- обезбеђена комунална инфраструктура; 
- ограђен простор;  
- вага; 
- простор за ветеринарску станицу; 
- заштитну зону зеленила према окружењу; 
Уређење простора  и изградња дефинише се  Урбанистичким пројектом.  

 
3.1.2.2. ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ 
 
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Правила грађења саобраћајне инфраструктуре 
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- регулационе линије и осовине саобраћајница представљају основне 
елементе за дефинисање мреже саобраћајница; 

- приликом дефинисања регулационих линија користити постојећу регулацију 
и парцелацију као почетну матрицу; 

- доњи строј коловозне конструкције димензионисати према меродавном 
саобраћајном оптерећењу, али тако да коловозна конструкција јавних путева 
може да прихвати осовинско оптерећење од најмање 11,5 т по осовини а за 
општинске путеве и улице оптерећење од најмање 6 т по осовини; 

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

- у насељеним местима на правцима пешачких токова реализовати рампе за 
лица са посебним потребама у простору; 

- државни путеви I реда не могу се укрштати у истом нивоу са железничком 
пругом; 

- пројектну документацију саобраћајница радити у складу са законском 
регулативом и стандардима; 

- ширина регулационих профила је у зависности од категорије саобраћајница, 
при чему ширину коловоза, пешачких и бицилкистичких површина 
дефинисати према меродавном саобраћајном оптерећењу; 

- пешачке стазе и тротоаре димензионисати са минималном ширином од 
1,6м; 

- коловозе општинских путева димензионисати мин. ширине 5,5м, а 
регулационе профиле колско-пешачких саобраћајница мин. ширине 5,0м, 
приватних пролаза 2,5м и противпожарних пролаза 3,5м; 

- оријентациона ширина појаса регулације износи за јавне путеве: 
- државни пут I реда ширине 25 m; 
- државни пут II реда ширине 20 m;  
- општински пут ширине 15 m; 

- оријентациона ширина појаса регулације износи за железничку пругу:  
-  једноколосечну пругу ширине 16 m; 
-  двоколосечну пругу ширине 25 m; 

- на деоницама у насељу уз коловоз државних путева изводи се аутобуско 
стајалиште најмање ширине 3m, обострани тротоари са ивичњацима 
најмање ширине по 1,6m, а само изузетно једнострани тротоар ширине два 
и више метара са прикупљањем и каналисањем атмосферских вода са 
коловоза, док се ван изграђеног простора насеља изводе обостране банкине 
ширине по 1,5 m ; 

- у саобраћајном профилу јавног пута смешта се бициклистичка стаза ширине 
1,0m за једносмеран или 2,0m за двосмеран саобраћај са заштитном траком 
минималне ширине 1,5m или се у слободном профилу саобраћајнице 
смешта бицклистичка стаза ширине 1,5m за једносмеран или 2,5m за 
двосмеран саобраћај;  

- саобраћајни прикључци на државни пут утврђују се на основу услова и 
сагласности управљача државним путевима, преко реконструисаних 
постојећих саобраћајних прикључака општинских путева или преко сервисне 
саобраћајнице; 

- уколико постоји потреба у изграђеном простору насеља између тротоара и 
границе појаса регулације подиже се дрворед, тако да не омета прегледност 
јавног пута и не угрожава безбедност саобраћаја; 

- непосредни појас заштите за следеће категорије путева износи: 40 m за 
државни пут I реда (аутопут), 20 m за државни пут I реда, 10 m за државни 
пут II реда, 5 m за јавни општински и некатегорисан пут; 

- за коридор аутопута зона заштите износи обострано по 500 m  од положаја 
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оријентационе трасе и у заштитном коридору није дозвољена градња до 
дефинитивног утврђивања трасе кроз израду одговарајуће планске и 
пројектне документације; 

- непосредни појас заштите за железничку пругу од осе најближег колосека 
износи 25 m; 

- у непосредном појасу заштите трасе и објеката постојећих и планираних 
инфраструктурних система – државних и општинских путева, као и 
некатегорисаних путева који чине саобраћајну мрежу насеља успоставља се 
режим ограничене и строго контролисане изградње и уређења простора 
тако да се забрањује изградња објеката који нису у функцији 
инфраструктурног система који се штити, тј. легализација, реконструкција и 
доградња постојећих објеката и изградња нових привредних, стамбених и 
других објеката док се дозвољава изградња функционалних и пратећих 
садржаја, објеката, постројења и уређаја у функцији инфраструктурног 
система као и постављање планиране паралелно вођене трасе осталих 
инфраструктурних система, објеката и постројења на минималном 
међусобном растојању на основу закона и прописа донетих на основу 
закона, а под условима и на начин који утврди надлежно јавно предузеће, 
односно управљач јавног инфраструктурног система; 

- легализација и реконструкција постојећих објеката у изграђеном простору 
насеља у непосредном појасу заштите пута може се одобрити само 
изузетно на основу одговарајуће техничке документације за доградњу, 
реконструкцију и/или рехабилитацију постојећег пута, односно техничке 
документације за изградњу нове деонице пута и на основу одговарајућег 
урбанистичког плана; 

- шири појас заштите за железничку пругу од осе најближег колосека износи 
200 m; 

- у ширем појасу заштите трасе и објеката постојећих и планираних 
инфраструктурних система – државних и општинских путева и  железничке 
пруге успоставља се режим селективне и контролисане изградње и уређења 
простора тако да се дозвољава изградња објеката, тј. легализација, 
реконструкција и доградња постојећих и изградња нових објеката у зонама 
предвиђеним за изградњу овим просторним планом и одговарајућим 
урбанистичким планом, али да се за повећање густине насељености, 
степена изграђености и заузетости површина, првенствено за изградњу 
стамбених и објеката јавних служби, предузму мере заштите на основу 
процене утицаја и ризика од инфраструктурног система на животну средину; 

 
ОСТАЛИ ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ 
 

Изградња траса и објеката инфраструктуре у складу са овим Планом 
реализује се директно на основу одредби Плана, под условом да се исти 
граде на парцелама јавног земљишта. 
У случају изградње ван парцела јавног земљишта  директно спровођење је 
према Закону о планирању и изградњи. 
 
Правила грађења водопривредне инфраструктуре 
 Трасе планираних магистралних цевовода и водоводних линија водити 
постојећим и планираним саобраћајницама и по потреби зеленим површинама. 
Ван урбанизованог подручја трасе водити поред саобраћајница. 
 Димензије нових водоводних линија одредити на основу хидрауличког 
прорачуна узимајући у обзир и потребну количину воде за гашење пожара како се 
то противпожарним прописима захтева. Минималан пречник цеви за градска 
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насеља је је 100 мм. На водоводним линијама предвидети потребан број 
противпожарних хидраната, на максималном размаку од 80 м за индустријске зоне, 
односно 150 м за стамбене зоне. Препоручује се уградња надземних 
противпожарних хидраната. 
 Минимална дубина укопавања разводних водоводних линија је 1,2 м а 
магистралних цевовода 1,8 м до темена цеви. 
 Приликом укрштања водоводне цеви треба да буду изнад канализационих. 
 Минималан размак између водоводних линија и других инсталација је 1,5 м. 
Појас заштите око магистралних цевовода је минимум по 2,5 м са сваке стране. 
 Новопројектоване објекте прикључити на постојеће и планиране водоводне 
линије. 
 Техничке услове и начин прикључења новопројектованих водоводних линија 
као и прикључење појединих објеката одређује надлежна комунална организација. 
 Водоводне линије затварати у прстен што омогућује сигурнији и бољи начин 
водоснабдевања. 
 Код изградње нових водоводних линија предвидети довољан број затварача 
и фазонских комада ради исправног функционисања мреже. 
 Реконструкцију разводне мреже радити по постојећој траси како би се 
оставио простор у профилу за друге инсталације и избегли додатни трошкови око 
израде прикључака. 
 За сва изворишта водоснабдевања, као и објекте дистрибутивног система   
спровести мере санитарне заштите дефинисане Правилником о начину 
одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања 
(Сл. Гласник РС бр. 92/2008).  
 
Правила за изградњу фекалне канализације 
 
 Трасе фекалних колектора и сабирне канализационе мреже водити 
постојећим и планираним саобраћајницама и по потреби зеленим површинама. 
 Димензије нове фекалне канализације одредити на основу хидрауличког 
прорачуна, узимајући у обзир комплетно сливно подручје. Уколико се прорачуном 
добије мањи пречник од ф 200 мм, усвојити ф 200 мм. Максимално пуњење 
канализације је 0,7 Д, где је Д пречник цеви.  
 Минимална дубина укопавања треба да је таква, да канализација може да 
прихвати отпадне воде из свих објеката који су предвиђени да се прикључе на њу, 
а не мање од 1,2 м до темена цеви. За исправно функционисање фекалне 
канализације предвидети довољан број ревизионих окана и водити рачуна и 
минималним и максималним падовима. Оријентационо максимални пад је око 1/Д 
(см) а минимални пад 1/Д (мм). 
 Новопројектоване објекте прикључити на постојећу и планирану фекалну 
канализацију. Минималан пречник кућног прикључка је ф 150 мм. 
 Индустријске отпадне воде се могу увести у канализацију тек после 
предтретмана. 
 У срединама где не постоји канализација градити прописне, водонепропусне 
септичке јаме. 
 Техничке услове и начин прикључења новопројектоване фекалне 
канализације као и прикључење појединих објеката одређује надлежна комунална 
организација. 
Правила за изградњу кишне канализације 
 Трасе кишних колектора и сабирне канализационе мреже водити постојећим 
и планираним саобраћајницама и по потреби зеленим површинама. 
 Нову кишну канализацију упоредо изводити са реконструкцијом улица. 
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 Димензије нове кишне канализације одредити на основу хидрауличког 
прорачуна. За меродавну рачунску кишу обично се узима киша са вероватноћом 
појаве 33% или 50%. 
 Минимална дубина укопавања мерена од темена цеви је 1,0 м. 
 Воду из дренажа уводити у кишну канализацију. 
 
Правила за извођење регулације водотокова 
 Трасу уређеног водотока усагласити са привредним, станбеним, 
инфраструктурним и саобраћајним објектима. 
 Меродавни протицај за димензионисање корита регулисаног водотока 
одређује надлежна водопривредна организација.. 
 Са обе стране регулисаног водотока оставити заштитни појас минималне 
ширине 4,0 м због могућих интервенција. 
 
 
 
 
Правила грађења термоенергетске ифраструктуре 
 
Продуктовод 

Радни појас продуктовода је прописани минимални простор дуж трасе 
продуктовода потребан за њихову несметану изградњу или одржавање, док је 
заштитни појас продуктовода прописани простор ширине од по 200 m са сваке 
стране цевовода, рачунајући од осе цевовода, у коме други објекти утичу на 
њихову сигурност. 

У појасу ширине од 30 m лево и десно од осе продуктовода забрањено је 
градити зграде намењене за становање или боравак људи. 

У појасу ширине од 5 m на једну и другу страну, рачунајући од осе цевовода, 
забрањено је садити биљке чији корени достижу дубину већу од 1 m, односно за 
које је потребно да се земљиште обрађују дубље од 0,5 m. 

У заштитном појасу продуктовода, предузеће које обавља делатност 
транспорта продуктоводом, издаје посебне услове за извођење било каквих 
радова или других активности. 
 
Гасовод 

У појасу ширине 30 m лево и десно од осе магистралног гасовода, 
забрањено је градити зграде намењене за становање или боравак људи, без 
обзира на степен сигурности са којим је гасовод изграђен и без обзира на то у који 
је разред појас цевовода сврстан. 

Законом о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и 
дистрибуцији гасовитих угљоводоника („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009) уређују се 
услови за изградњу цевовода за транспорт и дистрибуцију гасовитих 
угљоводоника. 

Гасовод средњег притиска трасирати ван регулационог појаса 
саобраћајница (у зеленом појасу), а уколико је то немогуће - у тротоарима. 
Полагање гасовода у коловозу се дозвољава само изузетно, уз документовано 
образложење и са посебним заштитама цеви.  

За изградњу гасовода средњег притиска користе се челичне бешавне цеви, 
са строго прописаном технологијом израде и испитивања исправности, према ЈУС 
Ц. Б5. 221 и ЈУС Ц. Б5. 225. 

Минимална дубина укопавања гасовода је 0,80 m, док се на краћим 
деоницама, може се дозволити и мања дубина укопавања, али не испод 0,60 m.  
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При вођењу гасовода паралелно са путевима нижег или вишег реда његово 
одстојање од спољне ивице одводног канала, ножице усека или насипа мора бити 
минимално 1,00 m. 

Минимална дозвољена растојања гасовода до ивице темеља у зависности 
од притиска су: 
Притисак гаса у гасоводу bar  Минимално дозвољено растојање [m] 

до  - 1,5  1,00 
1,05  - 7 2,00 
7  - 13 3,00 
 
Укрштање гасовода средњег притиска са железничким пругама, путевима и 

улицама изводити тако да не угрожава, оштећује или функционално омета већ 
постојеће објекте са којима се гасовод укршта, као и друге објекте у њиховој 
непосредној близини. 

Мерно регулационе станице (МРС) градити у посебно грађеним зградама 
или металним орманима са посебним темељима, а под одређеним условима МРС 
се могу постављати у дозиданим просторијама и на отвореном простору, када се 
поставља и  ограда и надстрешница. 

Издувне цевоводе сигурносних испусних вентила извести најмање 1 m 
изнад крова МРС у атмосферу и заштити од улаза страних тела.  

Противпожарне славине поставити на гасоводу испред МРС, као и иза ње, 
на растојању од најмање 5 m, а не даље од 100 m.  

Просторије или дозидане зграде, у којима се постављају МРС, морају бити 
добро вентилиране, са подом од тешко горивних материја који не варниче. 

Простор на коме се подиже МРС оградити металном мрежом или неком 
другом врстом ограде. Између ограде и спољних зидова МРС мора постојати 
заштитна зона од најмање 2 m и  ограда не сме бити нижа од 2,5m. Улаз у МРС 
као и у ограђен простор мора бити обезбеђен вратима која се отварају на спољну 
страну, чије су димензије најмање 0,8 x 2,0 m. Уколико је опрема МРС постављена 
на отвореном простору, најмање растојање између опреме и ограде мора бити 
10m. 

У станицама широке потрошње обавезно је уграђивање одоризатора-
средства за убацивање мириса у гас. 

До сваког објекта МРС обезбедити приступни пут до најближе јавне 
саобраћајнице, минималне ширине 3 m. 

За изградњу гасовода средњег притиска и мерно регулационих станица 
користити Одлуку о условима и техничким нормативима за пројектовање и 
изградњу градског гасовода („Сл. лист града Београда“, бр. 14/77,19/77 – испр., 
18/82 и 26/83) и Правилник о примени правила грађења гасних мерно-
регулационих станица и дистрибутивног гасовода за радни притисак до четири 
бара гасовода („Сл. лист града Београда“, бр. 30,2003) 

Дистрибутивни гасовод градити од полиетиленских цеви које испуњавају 
услове према југословенском стандарду ЈУС Г Ц6 661. 

Дистрибутивни гасовод не полагати испод зграда и других објеката 
високоградње. 

При паралелном вођењу или укрштању са цевоводима који служе за 
транспорт топлих флуида, дистрибутивни гасовод постављати на растојању којим 
се обезбеђује да температура полиетиленске цеви не буде већа од 20 °C. 

При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима, 
минимално растојање износи 40 cm, а у изузетним случајевима може бити 
најмање 20 cm. 

При укрштању дистрибутивног гасовода са подземним водовима, 
минимално растојање износи 20 cm, а при вођењу гасовода поред темеља 1,0 m. 
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Уколико се ова растојања не могу остварити, онда треба применити додатне 
мере (заштитне цеви, повећана дебљина цеви и сл.) 

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,6 до 1,0 m. 
Изузетно, дубина укопавања може бити и 0,5 m, под условом да се предузму 
додатне техничке мере заштите. 

Минимална дубина укопавања при укрштању дистрибутивног гасовода са: 
-  железничким пругама износи 1,5 m рачунајући од горње ивице заштитне 

цеви до горње ивице прага; 
-  трамвајским пругама и индустријским колосецима износи 1,0 m; 
-  путевима и улицама износи 1,0 m; 

Укрштање дистрибутивног гасовода са саобраћајницама врши се полагањем 
гасовода у заштитну цев, односно канал. 

Дно рова за полагање дистрибутивног гасовода мора да буде равно, тако да 
цев потпуно налегне на дно. На косим теренима применити мере заштите 
дистрибутивног гасовода од клизања и одрона тла. 

После полагања дистрибутивног гасовода, ров се мора засути у што краћем 
времену. Материјал за засипање рова мора бити таквог састава и гранулације да 
не оштећује цев. Горњу ивицу цеви покрити слојем од 20 cm, а остатак испунити 
земљом из ископа (уколико је зелена површина), односно набијеним шљунком 
уколико је саобраћаница или тротоар. На дубини од 30 cm у рову поставља се 
упозоравајућа трака жуте боје са натписом "гас". 

Ако се при полагању дистрибутивног гасовода ров израђује бушењем, 
полиетиленску цев поставити у заштитну цев. 

Полиетиленске цеви не могу се полагати на температури нижој од 0 °C. 
Сви положени водови дистрибутивног гасовода морају бити геодетски 

снимљени и уцртани у катастар подземних водова. 
За изградњу дистрибутивних гасовода користити Правилник о техничким 

нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од 
полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бар („Сл. лист СРЈ“, бр. 20/92). 

При пројектовању и  изградњи гасовода користити и „Интерна техничка 
правила за пројектовање и изградњу гасовода и гасоводних објеката на систему 
ЈП Србијагас“ од октобра 2009. године. 

Начин грађења објеката ове инфраструктуре се увек дефинише техничким, 
енергетским, и другим условима надлежног предузећа за ту комуналну 
инфраструктуру, уз примену свих важећих техничких прописа и норматива из ове 
области. 
 
Правила грађења eлектроенергетске инфраструктуре 
-  целокупну електроенергетску мрежу и трафостанице градити у складу са 
важећим законима, стандардима, техничким прописима, препорукама и 
нормативима, посебно  у складу са Законом о енергетици (Службени гласник 
Р.С. бр 84/2004) и Правилником о техничким нормативима за изградњу 
надземних електро-енергетских водова називног напона од 1kV до 400kV 
(Службени лист СФРЈ бр. 18/92); 

-  планиране трафостанице 10/0,4kV градити као зидане, монтажно-бетонске 
(МБТС) или стубне (СТС); 

-  стубна трафостаница се може градити у линији постојећег надземног вода или 
ван њега на парцели власника (корисника); 

-  високонапонска, средњенапонска и нисконапонска мрежа се може градити 
надземно или подземно на пољопривредном земљишту, по могућности у већ 
постојећим електроенергетским коридорима, уз сагласност власника - корисника 
парцеле; 
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-  средњенапонску 10 kV мрежу и нисконапонску мрежу на шумском земљишту 
градити подземно у путном појасу шумског пута или стази; 

-  око надземних 110 kV далековода обезбедити коридор ширине по 25 м од осе 
далековода са обе стране (30м за далековод напона 400kV), у коме се не могу 
градити објекти без сагласности власника далековода, а око 10 kV надземних 
водова обезбедити коридор од 5 м од проводника, са обе стране, у којем неће 
бити дозвољена градња, као ни засађивање високог растиња без претходне 
сагласности надлежног предузећа; 

-  висина најнижих проводника од тла треба да буде минимално 6 м за 
нисконапонску мрежу, односно 7 м за високонапонску мрежу (9м за далековод 
400kV); 

-  у зонама заштите непокретног културног добра, зони пратећих путних садржаја,   
туристичким локалитетима, у централним деловима насеља, парковским 
површинама, у зонама са вишепородичним становањем, у радним зонама, 
комуналним површинама, као и зонама за спорт и рекреацију мрежу обавезно 
каблирати; 

-  дубина полагања каблова треба да буде најмање 0,8 м; 
-  каблове полагати у зеленим површинама или путном појасу поред 
саобраћајница и пешачких стаза, уз удаљеност мин. 1,0 м од коловоза и 0,5 м 
од пешачких стаза у насељима; 

-  ван насеља, за потребе садржаја предвиђених Планом, електроенергетску  
кабловску мрежу полагати у коридорима саобраћајница, некатегорисаних 
путева, шумским путевима и стазама, на пољопривредном земљишту уз 
сагласност власника (корисника) парцеле; 

-  на периферним деловима насеља мрежа ће бити ваздушна, грађена на 
бетонским и гвоздено решеткастим стубовима; 

-  у центру насеља, парковским површинама, зонама за спорт и рекреацију 
светиљке за јавно осветљење поставити на канделаберске стубове; 

-  у деловима насеља где је електроенергетска мрежа грађена надземно, 
светиљке јавног осветљења поставити на стубове електроенергетске мреже; 

-  за расветна тела користити натријумове изворе високог притиска или 
савременије осим у централној градској зони где се могу применити 
металхалогени или савременији извори; 

-  при паралелном вођењу енергетских каблова напона до 10kV и теле- 
комуникационих каблова, најмање растојање мора бити 0,50м, односно 1,0м за 
каблове напона преко 10kV; 

-  при укрштању енергетских и телекомуникационих каблова угао укрштања треба 
да буде 90°; 

-  није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад 
телекомуникационих сем при укрштању, при чему минимално вертикално 
растојање мора бити 0,5м; 

-  паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и 
канализације дозвољено је у хоризонталној равни, при чему хоризонтално 
растојање мора бити веће од 0,50м; 

-  није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви 
водовода или канализације; 

-  при укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално 
растојање мора бити веће од 0,30м, а при приближавању и паралелном вођењу 
0,50м; 

 
Правила грађења телекомуникациона инфраструктура 
-  ТТ мрежа за потребе фиксне телефоније ће се претежно градити подземно на 

подручју Плана; 
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-  Дубина полагања ТТ каблова треба да је најмање 0,8 м; 
-  Каблове полагати у зеленим површинама или путном појасу поред 

саобраћајница и пешачких стаза, уз удаљеност мин. 1,0 м од коловоза и 0,5 м 
од пешачких стаза у насељима; 

-  Ван насеља, за потребе садржаја предвиђених Планом, ТТ мрежу градити у 
коридорима саобраћајница, коридорима некатегорисаних путева на пољо-
привредном земљишту, шумским путевима и стазама, на пољопривредном 
земљишту уз сагласност власника (корисника) парцеле; 

-  При паралелном вођењу телекомуникационих и електроенергетских каблова 
напона до 10 kV најмање растојање мора бити 0,50м и 1,0м за каблове напона 
преко 10 kV; 

-  При укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла 
мора бити 0,50м,  а угао укрштања око 90°; 

-  При укрштању телекомуникациног кабла са цевоводом гасовода, водовода, 
канализације, вертикално растојање мора бити најмање 0,30 м; 

-  При приближавању и паралелном вођењу телекомуникационог кабла са 
цевоводом гасовода, водовода и канализације хоризонтално растојање мора 
бити најмање 0,5м; 

-  Услови за грађење подземне мреже кабловског дистрибутивног система (КДС) 
су исти као за подземну телекомуникацону мрежу фиксне телефоније; 

-  Слободностојећи антенски стубови, као носачи антена за ТТ, РБС, КДС и РТВ 
могу се градити у насељу, у привредним зонама, зонама кућа за одмор; 

-  Слободностојеће антенске стубове у насељима, као носаче антена градити ван 
централних зона насеља, ван зона заштите заштићеног културног и природног 
добра (појединачни локалитети); 

-  Телекомуникациона опрема за потребе ТТ, РБС, КДС и РТВ може бити 
постављена у помоћни објекат у оквиру комплекса или парцеле, или унутар 
објекта, тј. на неки од постојећих објеката у насељу (објекат ПТТ, објекат дома 
културе, ватрогасни дом, силос, вишеспратница и др.) 

-  Ако се телекомуникациона опрема поставља у засебан комплекс, исти мора 
бити ограђен; 

-  Напајање електричном енергијом обезбедити са нисконапонске мреже 0,4 kV 
или из трафостанице; 

-  КДС мрежа се може поставити и на постојеће стубове електроенергетске и тт 
мреже у сагласности са власником исте, док се не стекну услови за подземну 
КДС мрежу; 

 
3.2.  УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОСТАЛИХ  

ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА  
ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ 

 
Правила грађења представљају скуп међусобно зависних правила и услова 

који се односе на остале намене у оквиру грађевинског подручја и на уређење и 
грађење у оквиру  пољопривредног, шумског и водног земљишта.  
  
3.2.1 ГРАЂЕВИНСКО  ПОДРУЧЈЕ 
 
Ова Правила представљају смернице за израду урбанистичких планова. 
 
Општа правила  
НАМЕНА ПРОСТОРА  
ОСНОВНА НАМЕНА – стамбена, стамбено-пословна и пословна. 
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Пословање подразумева: услуге, привређивање, јавне намене, објекте 
комуналне и друге инфраструктуре. Врста и капацитет намене дефинише се према 
карактеру зоне, ранга пута. 

Претежна стамбена намена на постојећем и планираном грађевинском 
подручју насеља уз државне путеве се постепено трансформише, пренамењује за 
компатибилну мешовиту и пословну намену.  
KОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ могу се градити под условом да парцела својом 
величином, обликом, конфигурацијом терена и условима за прикључак на 
саобраћајну и комуналну инфраструктуру пружа те могућности, уз услов 
обезбеђења свих функција објекта у оквиру основне парцеле као и намена у 
окружењу. Компатибилне намене дате су у посебним правилима. 
НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА НАМЕНА ОБЈЕКАТА који могу да угрозе основну намену са 
било ког аспекта. Забрањене су све делатности које би угрозиле животну средину: 
буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним водама, и другим штетним 
дејствима, као и објекти који по архитектонско грађевинском склопу не одговарају 
карактеру захвата.  
ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ  

Свака грађевинска парцела мора имати излаз на јавну површину односно 
улицу, непосредно или преко приступног пута, минимална ширина приступног пута 
дефинише се за сваку намену посебно. 

Грађевинска парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који 
омогућава изградњу објекта у складу са правилима о грађењу и техничким 
прописима.  
ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА НА ПАРЦЕЛИ 

Положај објекта на парцели дефинише се грађевинском линијом у односу 
на:  
-  регулацију улице;  
-  границу суседне парцеле; 
- удаљеност грађевинске линије објекта од регулационе линије: 
 Растојање грађевинске од регулационе линије државних путева I и II реда, 
одређује се према условима ЈП "Путеви Србије", на основу Закона о јавним 
путевима: 
 - растојање грађевинске од регулационе линије државних путева I реда, 

износи мин 20,0m (за аутопутеве 40,0m); 
 - растојањеграђевинске од регулационе линије државних путева II реда, 

износи мин 10,0m; 
 - растојањеграђевинске од регулационе линије општинских путева, износи 

мин 5,0m; 
 - растојање грађевинске од регулационе линије осталих путева, износи мин 

3,0m; 
Уколико постојећи објекат (квалитетан) делом излази испред планом 

дефинисане грађевинске линије (односи се на објекте уз општинске и остале 
путеве), задржава се уз могућу реконструкцију, адаптацију  и санацију, уколико  не 
омета  саобраћајну  прегледност  или суседа  на планираној  грађевинској  линији, 
а доградња, изградња и надоградња су могуће само иза планом дефинисане 
грађевинске линије. 

За објекте који  имају индиректну  везу са јавним путем преко приватног 
пролаза  грађевинска линија се утврђује кроз Локацијску дозволу. 

Положај објекта у односу на границе суседне парцеле дефинише се за сваку 
намену посебно. 

Све грађевинске линије у границама парцеле морају бити постављене тако 
да не ометају функционисање објекта на парцели, инфраструктурну мрежу, као и  
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објекате на суседним парцелама.  
ИНДЕКСИ  

У обрачун индекса заузетости и изграђености улазе сви објекти на парцели  
Подрумска етажа се не обрачунава  у БРГП. Сутеренска етажа, чисте висине мах 
2,4m, се не обрачунава  у БРГП. 
ВИСИНСКА РЕГУЛАЦИЈА  

Кота пода приземља је мин 0,2m а мах 1,2m од најниже коте терена уз 
објекат.  
 Висина етажа се одређује према намени. 

Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје 
сметње геотехничке и хидротехничке природе, искључиво за помоћни или 
пословни простор. 
ПРАВИЛА ЗА ПОСТОЈЕЋЕ ОБЈЕКТЕ  

За изграђене објекте чија су међусобна удаљења и растојања од граница 
парцеле мања од вредности утврђених овим правилима, у случају реконструкције, 
на странама ка суседу није дозвољено постављати отворе ниског парапета.  
Уколико је постојећи објекат мањи од могућег планираног на основу индекса  датих 
овим Планом, могућа је доградња, односно надградња, уколико се може 
обезбедити потребан број паркинг места на парцели, уз поштовање следећих 
услова:  

-  надградња и доградња мора бити изведена у складу са постојећим 
објектом; 

-  није дозвољено формирање отвореног степеништа за савладавање 
спратних висина на фасади објекта већ дограђена степеништа морају бити 
заштићена од спољних утицаја;  
ДРУГИ ОБЈЕКАТ НА ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ 

На парцели се може лоцирати два или више објеката основне и пратеће 
намене у оквиру индекса изграђености и искоришћености земљишта,  поштујући 
сва остала правила грађења, уколико правилима за појединачне намене није 
другачије прописано. 
 Минимална удаљеност објеката на истој парцели износи најмање 1/2 висине 
вишег објекта. 
ПРИСТУП И СМЕШТАЈ ВОЗИЛА  

Смештај возила за основну и пратећу намену искључиво на парцели, уз 
препоруку да се претежни капацитет реализује у оквиру објекта (основног или 
помоћног) према намени. 
ПРАВИЛА ЗА ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА ОБЈЕКАТА  

Позиционирање отворених спољних степеница: 
- Отворене спољне степенице могу да се поставе на предњи део објекта ако 

је грађевинска линија 3,0m увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују 
висину до 0,90m. Уколико овакве степенице савлађују висину преко 0,90m, онда 
улазе у габарит објекта.  
ПРАВИЛА ЗА АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ ОБЈЕКАТА  

Објекти који су у режиму заштите непокретних културних добара или се 
налазе у зони заштите, усклађују се са условима надлежног Завода за заштиту 
споменика културе. 
УРЕЂЕЊЕ ПАРЦЕЛЕ 

Основно уређење обухвата нивелацију, зелене површине, партер и 
одводњавање.  
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Парцела се уређује у свему према намени поштујући обликовне вредности 
предела уз употребу аутохтоног зеленила и максималну примену природних 
материјала у обради партера. 

Минимални проценат зелених површина на парцели прописан је у оквиру 
посебних правила грађења за сваку намену.  

Терен се уређује уз максимално очување конфигурације, а у случајевима 
неопходног каскадирања примењивати терасе, шкарпе, насипе и потпорне зидове 
обрађене природним материјалима, уз услов да не мењају природно отицање воде 
на штету суседних грађевинских парцела и објеката. Одводњавање са грађевинске 
парцеле вршити слободним падом или риголама према улици. Површинске воде 
са једне парцеле не могу се усмеравати према другој. 
ПРАВИЛА ЗА ОГРАЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ  

Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до максималне 
висине од 0,90m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до 
висине од 1,40m.  
Ограда грађевинских парцела привредних и комерцијалних објеката (радни и 
пословни објекти привредно-радних зона, складишта, радионице и сл.) може бити 
зидана или транспарентна до максималне висине 2,20m. 

Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90m од суседне, могу се 
ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,40m која се може постављати 
на подзид чију висину одређује надлежна општинска служба.  

Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати "живом" (зеленом) 
оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном 
оградом до висине 1,40m (или евентуално пуном зиданом оградом до висине 
1,40m уз сагласност суседа). 

Ограђивање грађевинских парцела за намене које се по закону ограђују, 
врши се на  начин који је утврђен одређеним правилником. 
ОСНОВНИ БЕЗБЕДНОСНИ УСЛОВИ  везани су за примену сеизмичких и 
противпожарних прописа. Код већих радова потребно је извршити испитивања 
стабилности терена. 
 
Посебна правила 
 
1. СТАНОВАЊЕ   
ОСНОВНА НАМЕНА: становање (високих, средњих и ниских густина). 
КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ: (које се могу наћи као пратеће и доминантне на 
парцелама) су:  

- пословање: услужне делатности, туристичке услуге, занатске услуге, 
верски објекти, мешовито пословање, привређивање- производни погони који су 
еколошки и функционално могући према законским прописима који регулишу 
заштиту животне средине тј. производња најнижег нивоа (мала привреда, 
производно занатство, мали производни погони, тзв. ''породична предузећа'' - 
посебно делатности прилагођене захтевима пољопривредне производње, у оквиру 
развоја заснованих на коришћењу локалних ресурса). Дозвољене делатности, 
врста и капацитет, дефинишу су у зависности од карактера целине, услова за 
прикључак на инфраструктуру, заштите животне средине; 

- јавне намене (у јавном или приватном власништву): образовање и 
васпитање, социјална заштита, здравство, култура, информисање, спорт и 
рекреација, зеленило под условом да задовоље све нормативе и критеријуме за 
одговарајућу делатност и услове непосредног окружења; 
 - комунални и саобраћајни објекти у функцији становања и компатибилних 
намена. 



31.1.2012                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број  8- страна 134 
 

На једној грађевинској парцели се може градити више објеката различите 
намене, као и помоћни и пратећи објекти у функцији основне намене, с тим да 
морају да буду испоштовани услови дефинисани правилима за изградњу 
појединих врста објеката. 
  Није дозвољена намена објеката који могу да угрозе животну средину буком, 
вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним водама, и другим штетним дејствима, 
као и објекти који по архитектонско грађевинском склопу не одговарају карактеру 
захвата и по захтеву за инфраструктуно опремање могу угрозити основну намену 
на парцели и окружењу. 
1.1.     Правила за стамбене зоне високих густина 

Становање густине А у зони насељског центра подразумева претежно 
блоковску градњу на индивидуалним парцелама, према следећим правилима: 

-густина становања ................Гс = 50-80станова/ha; 
-густина насељености ................Гн = 150-240 становника/ha; 
-индекс изграђености ................max 2.0; 
-индекс заузетости ................max 60%; 

ОСНОВНА НАМЕНА – становање, пословање – услуге; 
МОГУЋЕ ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ: услужне делатности, локални паркинг простори и 
блоковско зеленило. Под услужним делатностима подразумевају се, и јавне 
намене: образовање, здравство, дечја и социјална заштита, култура, 
информисање и сл. у приватном власништву. 
НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА У ОВОЈ ЗОНИ: све намене 
за које се, на основу процене утицаја, установи да угрожавају животну средину и 
основну намену. 
ОСНОВНИ ТИП ИЗГРАДЊЕ  

- претежни тип објекта на парцелама је вишепородична изградња; 
- фомирање вишепородичних објекате могуће само на парцелама већим од 5 
ари; 

- могуће је формирање и више стамбених јединица - блокова уз обавезу 
обезбеђења паркинг простора посматрајући блокове као целину; 

СПРАТНОСТ ОБЈЕКТА 
- спратност mах П+6; 

ВЕЛИЧИНА ПАРЦЕЛЕ 
 - за вишепородичне стамбене објекте    - min    5,00ари; 
 - за породичне стамбене објекте            - min     2,50 ара (осим за постојеће 

парцеле мање површине); 
На парцелама преко 4,0 ара могућа је изградња другог објекта за становање или 
пословни простор из терцијарног сектора у оквиру дефинисаних индекса 
изграђености и заузетости; 
ШИРИНА ФРОНТА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 
 - за вишепородичне слободностојеће објекте и објекте у непрекинутом низу -  

min 15,0m; 
 - за двојне објекте паралелне са регулацијом   - min је 16,0m; 
 - за објекте у низу – min 6,0m; 
 - за слободностојећи породични објекат                      - min 10,0m; 
ХОРИЗОНТАЛНА РЕГУЛАЦИЈА 
Надземна грађевинска линија 

Задржава се постојећи систем регулације, у који се уклапају нови објекти.  
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 Код постојећих слободностојећих објеката који су ван планиране 
грађевинске линије потеза, могу се усагласити или реконструисати објекти који су 
иза или испред планиране грађевинске линије, уколико не угрожавају јавни 
интерес и основну намену. Није дозвољено формирање еркера у оквиру 
регулационог профила. 
Подземна грађевинска линија 
 Подземна грађевинска линија може да да одступа од надземне грађевинске 
линије у оквиру парцеле, под условом да подземна етажа не угрожава суседне 
објекте. 
Удаљеност од границе парцеле 

Минимална удаљеност слободностојећих и објеката у прекинутом низу од 
границе суседне парцеле је 1,0m, под условом да се, на овом делу фасаде не 
формирају прозорски отвори са парапетом нижим од 1.60m; Минимална 
удаљеност од задње границе парцеле је 1,0m, под условом да се, на овом делу 
фасаде, не формирају прозорски отвори са парапетом нижим од 1.60m.. 

Код слободностојећих вишепородичних стамбених објеката и објеката у 
непрекинутом низу тј. за први и последњи објекат у низу, минимално удаљење од 
границе суседне парцеле износи мин1/2 висине вишег објекта. 
ПАРКИРАЊЕ 

Паркирање обезбедити на парцели објекта или као заједнички паркинг 
(гаража) у блоку ван површина јавног пута, по нормативу 1 паркинг место по стану, 
и/или 1 паркинг место по 70m2 пословног простора;  

ЗЕЛЕНИЛО  
Минимална заступљеност зелене површине на парцели је 20% Основно 

уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање 
ван суседа; 
МИНИМАЛНИ СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ подразумева обезбеђен 
излаз на јавни пут, капацитет паркирања, одлагање комуналног отпада и 
прикључење на електроенергетску мрежу, систем водовода и канализације.  
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКА СТРУКТУРА И ОБРАДА 
 Обрада објекта стандардна уз услов коришћења максималних могућности 
изолационих материјала како би се употреба енергената за загревање свела на 
минимум. 
 Приликом интервенције која подразумева реконструкцију објекта пре израде 
техничке документације неопходна је анализа услова надзиђивања која треба да 
гарантује статичку безбедност објеката који по довршеном процесу реконструкције 
као целина, задовољавају захтеве стабилности, сигурности и савремене услове 
становања, односно коришћења. 
 
1.2.     Правила за стамбене зоне средњих густина 

- густина становања ..............Гс =  20 - 50 станова/ ha 
 - густина насељености ..............Гн = 60 - 150 становника/ ha 

- индекс изграђености.................max 1.6 
- индекс заузетости (%)................max 60%  
Преовлађујућа намена: породично становање  

ОСНОВНА НАМЕНА: становање; 
МОГУЋЕ ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ: услуге, пословање, објекти и површине јавних 
намена, и инфраструктура; 
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НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА У ОВОЈ ЗОНИ: све намене 
за које се, на основу процене утицаја, установи да угрожавају животну средину и 
основну намену; 
ОСНОВНИ ТИП ИЗГРАДЊЕ  

- претежни тип објеката породични; 
- тип изградње слободностојећи објекти или објекти у прекинутом или 

непрекинутом низу у складу са постојећим начином изградње и где теренски 
услови омогућавају; 

- основни стамбени објекат може бити породични или вишепородични у 
зависности од капацитета парцеле, уз одговарајуће урбанистичке нормативе 
и правила регулације; 

СПРАТНОСТ ОБЈЕКТА 
- спратност до мах П+2; 

ВЕЛИЧИНА ПАРЦЕЛЕ 
 - за вишепородичне стамбене објекте    - min    5,0ари; 
 - за породичне стамбене објекте            - min     3,00 ара (осим за постојеће 

парцеле мање површине); 
На парцелама преко 5,0ари могућа је изградња другог објекта за становање или 
пословни простор из терцијарног сектора у оквиру дефинисаних индекса 
изграђености и заузетости; 
ШИРИНА ФРОНТА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 
 - за вишепородичне слободностојеће објекте   - min 15,0m; 
 - за двојне објекте паралелне са регулацијом   - min 16,0m; 
 - за објекте у низу                                                 - min   6,0m; 
 - за породичне стамебене објекте                      - min 10,0m; 
ХОРИЗОНТАЛНА РЕГУЛАЦИЈА 
Надземна грађевинска линија 

Код блоковског система, грађевинска линија објекта може да буде на 
регулацији. 

Код планирања и изградње нових блокова и потеза слободностојећих 
објеката минимално удаљење грађевинске линије од регулационе је 3.00 m.  
 Код постојећих слободностојећих објеката који су ван планиране 
грађевинске линије потеза, могу се усагласити или реконструисати објекти који су 
иза или испред планиране грађевинске линије, уколико не угрожавају јавни 
интерес и основну намену. 

Није дозвољено формирање еркера у оквиру регулационог профила. 
Подземна грађевинска линија 
 Подземна грађевинска линија може да да одступа од надземне грађевинске 
линије у оквиру парцеле, према условима наведених индекса искоришћености и 
под условом да подземна етажа не угрожава суседне објекте. На делу где 
подземна грађевинска линија одступа од надземне грађевинске линије минимално 
удаљење подземне грађевинске линије од границе суседне парцеле једнако је 
дубини укопавања подземне етаже. 
Удаљеност од границе парцеле 

Удаљење породичног стамбеног објекта од границе суседне парцеле, са 
прозорским парапетима нижим од 1,60m, износи 2.50m. За породичне 
слободностојеће стамбене објекте, минимално удаљење од границе суседне 
парцеле може бити 1.00m, под условом да се, на овом делу фасаде не формирају 
прозорски отвори са парапетом нижим од 1.60m. Минимална удаљеност од задње 
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границе парцеле је 1,0m, под условом да се, на овом делу фасаде, не формирају 
прозорски отвори са парапетом нижим од 1.60m. 

Код слободностојећих вишепородичних стамбених објеката и објеката у 
непрекинутом низу тј. за први и последњи објекат у низу, минимално удаљење од 
границе суседне парцеле износи мин1/2 висине вишег објекта. 
ПАРКИРАЊЕ 

Паркирање обезбедити на парцели објекта или као заједнички паркинг 
(гаража) у блоку ван површина јавног пута, по нормативу 1 паркинг место по стану, 
и/или 1 паркинг место по 70m2 пословног простора;   
ЗЕЛЕНИЛО 
 Минимална заступљеност зелене површине на парцели-блоку је 20%. 
МИНИМАЛНИ СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ подразумева обезбеђен 
излаз на јавни пут, капацитет паркирања, одлагање комуналног отпада и 
прикључење на електроенергетску мрежу, систем водовода и канализације.  
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКА СТРУКТУРА И ОБРАДА 

Обрада објекта стандардна уз услов коришћења максималних могућности 
изолационих материјала како би се употреба енергената за загревање свела на 
минимум. 
 
1.3.     Правила за стамбене зоне ниских густина 

- густина становања ..............Гс =  5 - 25 станова/ ha 
 - густина насељености ..............Гн = 20 - 60 становника/ ha 

- индекс изграђености  
- mах 0,6 уз општинске путеве, насељске улице и некатегорисане путеве; 
- mах 0,8 уз државне путеве II реда; 
- mах 1,0 уз државне путеве I реда; 

- индекс заузетости (%) 
- mах 40% уз општинске путеве, насељске улице и некатегорисане путеве; 
- mах 50% уз државне путеве I и II реда; 

ОСНОВНА НАМЕНА становање - пољопривредна, мешовита и непољопривредна 
домаћинстава; 
МОГУЋЕ ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ: услуге, пословање, објекти и површине јавних 
намена, и инфраструктура; 
НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА У ОВОЈ ЗОНИ: све намене 
за које се, на основу процене утицаја, установи да угрожавају животну средину и 
основну намену; 
ОСНОВНИ ТИП ИЗГРАДЊЕ  
 Објекти се граде као  слободностојећи или двојни; 
СПРАТНОСТ ОБЈЕКТА  

мах  П+1+Пк  уз општинске путеве и насељске улице; 
мах  П+2           уз државне путеве I и II реда; 

ВЕЛИЧИНА ПАРЦЕЛЕ 
 - за непољопривредна домаћинства      - min    4,0ара; 
 - за мешовита домаћинства                    - min    6,0ара; 
 - за пољопривредна домаћинства          - min  10,0ари; 
ШИРИНА ФРОНТА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 
 - за непољопривредна домаћинства                    - min 10,0m; 
 - за мешовита и пољопривредна домаћинства   - min 15,0m; 
 - минимална ширина  економског приступног пута на парцели је 3,5m; 
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 - најмања  ширина  приступног стамбеног пута је 2,5m; 
ХОРИЗОНТАЛНА РЕГУЛАЦИЈА 
Надземна грађевинска линија 

Растојање грађевинске од регулационе линије путева - према општим 
правилима грађења. 
Код постојећих слободностојећих објеката који су ван планиране грађевинске 
линије потеза, могу се усагласити или реконструисати објекти који су иза или 
испред планиране грађевинске линије, уколико не угрожавају јавни интерес и 
основну намену. 

Није дозвољено формирање еркера у оквиру регулационог профила. 
Подземна грађевинска линија 
 Подземна грађевинска линија може да да одступа од надземне грађевинске 
линије у оквиру парцеле, према условима наведених индекса искоришћености и 
под условом да подземна етажа не угрожава суседне објекте. На делу где 
подземна грађевинска линија одступа од надземне грађевинске линије минимално 
удаљење подземне грађевинске линије од границе суседне парцеле једнако је 
дубини укопавања подземне етаже. 
Удаљеност од границе парцеле 

Удаљење породичног стамбеног објекта од границе суседне парцеле, са 
прозорским парапетима нижим од 1,60m, износи 2.50m. За породичне 
слободностојеће стамбене објекте, минимално удаљење од границе суседне 
парцеле може бити 1.00m, под условом да се, на овом делу фасаде не формирају 
прозорски отвори са парапетом нижим од 1.60m. Минимална удаљеност од задње 
границе парцеле је 1,0m, под условом да се, на овом делу фасаде, не формирају 
прозорски отвори са парапетом нижим од 1.60m. 

Код слободностојећих вишепородичних стамбених објеката и објеката у 
непрекинутом низу тј. за први и последњи објекат у низу, минимално удаљење од 
границе суседне парцеле износи мин1/2 висине вишег објекта. 
ЗЕЛЕНИЛО 
Минимална заступљеност зелене површине на парцели је 30%. 
 
МИНИМАЛНИ СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ подразумева обезбеђен 
излаз на јавни пут, капацитет паркирања, одлагање комуналног отпада и 
прикључење на електроенергетску мрежу, систем водовода и канализације.  
ПАРКИРАЊЕ 

Паркирање обезбедити на парцели објекта или као заједнички паркинг 
(гаража) у блоку ван површина јавног пута, по нормативу 1 паркинг место по стану, 
и/или 1 паркинг место по 70m2 пословног простора;  
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКА СТРУКТУРА И ОБРАДА 

Сви програми и објекти морају носити одлике своје намене уз примену 
традиционалних елемената архитектуре и природних материјала у завршној 
обради. 

Пратећи објекти привређивања треба да буду функционално и савремено 
опремљени, уз примену савремене технологије.  
 
1.3.1. Правила за изградњу помоћних и економских објеката на парцели  
и организацију дворишта пољопривредног домаћинства 
Парцеле пољопривредног домаћинства садрже: 
-  стамбено двориште садржи: објекте за становање и помоћне објекте уз 
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стамбени објекат (летња кухиња, гаража, остава, радионица, надстрешница и 
сл.).  

- економско двориште уређује се према врсти пољопривредне производње 
садржи економске и помоћне објекте. Економски објекти су објекти за смештај 
стоке, производни објекти, објекти за прераду пољопривредних производа, 
објекти за складиштење пољопривредних производа, а помоћни гараже и 
надстрешнице за пољопривредну механизацију, машине и возила. Економско 
двориште се обавезно ограђује. Економско двориште се може формирати као 
посебна грађевинска парцела, уз услов да у економском делу налази објекат 
привређивања. 

- најмања ширина приступног економског пута на парцели је 3,5m; 
- на парцели са нагибом терена према јавном путу (навише), у случају нове 

изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти; економски објекти 
се постављају на грађевинској линији, чије се растојање од регулације 
повећава за најмање 3,0m зеленог појаса у односу на правила за положај 
грађевинске линије стамбених објеката. 

- на парцели са нагибом терена од јавног пута (наниже), у случају нове изградње, 
стамбено двориште се поставља на највишој коти, уз јавни пут.  

- помоћни објекат се гради иза грађевинске линије основног објекта, са 
удаљеношћу од суседне парцеле мин. 3.5 m. Изузетно: када је природни терен 
у нагибу већем од 12% од  нивелете саобраћајнице, помоћни објекат (гаража са 
маx. 2 паркинг места), може се градити између регулационе и грађевинске 
линије, на коти саобраћајнице, а на мин. 3м од регулационе линије 

- партерни објекат је специфичан отворени или затворени објекат партерног 
програма: баштенски павиљон, трем и сл. Може се градити на грађевинској 
линији основног објекта. Отворени објекат  површине до 25m2 се не обрачунава 
у индекс изграђености. 

- економски објекти - максимална спратност је (По)+П(ВП)+Пт. Висина ових 
објеката је стандардна по ЈУС-у за предвиђену намену. Објекти за држање 
стоке и нужници морају да имају санитарно исправну септичку јаму, уз 
обезбеђено одвођење воде или њено биолошко пречишћавање. Ђубришне 
јаме морају, осим санитарно исправне септичке јаме, да имају и осочару. 
Површинске или отпадне воде из економског дела дворишта одводе се 
регулисано до ђубришне јаме, обавезно у случају када се економско двориште 
налази уз јавни пут.  
међусобна удаљеност објеката: 

- растојање ђубришта и пољског клозета од стамбеног објекта, бунара, односно 
живог извора воде је минимално 20 m, и то само на нижој коти; 

- минимално удаљење септичке јаме од стамбеног и других објеката на парцели, 
од објеката суседних парцела, дефинисати у складу са Правилником 

- међусобна растојања економских објеката различите врсте зависе од 
организације економског дворишта, с тим да се прљави објекти могу 
постављати само низ ветар у односу на чисте објекте; 

- ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање 
нових економских објеката од границе парцеле је минимално 1 m; 

- ако се економски део једне парцеле непосредно граничи са стамбеним делом 
друге парцеле, растојање нових економских објеката у односу на стамбени 
објекат на другој парцели се утврђује: за сточну стају мин. 15 m, за ђубриште и 
пољски клозет мин. 20 m, и то само на нижој коти; 

 
1.4   Правила за услуге-комерцијалне намене у стамбеном ткиву 

Услуге се организују: 
- Као самостални објекат на парцели 
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- У оквиру стамбеног дела дворишта у оквиру основног и /или других 
објеката 

За комерцијалне објекте у стамбеном ткиву важе иста правила урбанистичке 
регулације и парцелације (индекс изграђености, степен заузетости, спратност, 
парцелација, позиционирање објекта на парцели, итд.) као за стамбено ткиво у 
складу са типологијом изградње. Поред општих и правила за становање, важе и 
следећа правила:  
- приступи /улази у јединице комерцијалног објекта морају бити одвојени од 

улаза у стамбени део објекта или организовани тако да не ометају коришћење 
стамбеног простора;  

- уколико јединица комерцијалног објекта нема директан приступ на 
саобраћајницу, мора имати обезбеђен колски прилаз минималне ширине 3.50 
m;  

- паркирање на парцели: 1 паркинг место на 70 m 2 нето површине, 
- организација парцеле комерцијалног објекта мора бити таква да не угрожава 

функционисање контактних парцела друге намене;  
- својим изгледом, материјализацијом и волуменом, комерцијални или привредни 

објекат не сме да наруши архитектонски и урбанистички концепт окружења; 
објекат не може бити изграђен као монтажни објекат или изграђен од 
неквалитетних материјала;  

- није дозвољено складиштење и депоновање материјала и робе  у 
отвореном простору на парцели/дворишту, већ се основни и пратећи процеси 
морају обављати у оквиру организованих делова објекта;  
Реализација:   
 За изградњу објекта услуга/комерцијалне намене у стамбеном ткиву на 
парцелама већим од 0,5ha ради се урбанистички пројекат 
 
1.5.    Правила за услуге туризма у стамбеном ткиву 

1. Као самостални објекат на парцели -према правилима за ТУРИЗАМ 
2. У оквиру стамбеног дела дворишта у оквиру основног и /или других 

објеката : 
- површина парцеле: мин 10,0ари, уз примену норматива 70m² површине 

парцеле/1 лежај,  
- врста туристичке услуге: собе за издавање у оквиру основног или посебног 

објекта на парцели, пансионски смештај  или куће/станови за одмор. 
 - паркирање на парцели, број паркинг места - према категорији и  

Правилнику 
Остало у свему према правилима урбанистичке регулације и парцелације 

(индекс изграђености, степен заузетости, спратност, парцелација, позиционирање 
објекта на парцели, итд.) као за стамбено ткиво.  
Реализација:   
 За изградњу објекта туризма у стамбеном ткиву на парцелама већим од 0,5 
ha ради се урбанистички пројекат 
 
1.6. Правила за производне делатности у стамбеном ткиву 

Појединачни привредни садржаји у склопу стамбеног ткива могу се 
организовати као:  

- самостални објекат на парцели -на парцели површине  мин  10,0ари   
- у оквиру другог (других) објекта на парцели, у стамбеном или економском 

делу   
       -  на парцели површине  мин 10,0 ари   
  - ширина фронта грађевинске парцеле - мин 15,0m. 

Могућа је етапност реализације, према сагледавању концепта целине. 
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ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА НА ПАРЦЕЛИ 
 Растојање грађевинске од регулационе линије – према општим правилима 

Удаљење грађевинских линија новоизграђених објеката или доградњи од 
границе суседних парцела је 1/2 висине објекта, а мин 4,0m уз обезбеђење 
противпожарног пута и заштитног зеленог појаса 

Минимално удаљење објеката на истој парцели је 1/2 висине објекта а мин 
4,0m. 
СПРАТНОСТ ОБЈЕКТА  
 Максимално П+1; 
ИНДЕКСИ 

- индекс изграђености  - максимално    0,6; 
- индекс заузетости - максимално    50%; 
- технолошке и саобраћајне површине - максимално 30%; 
- зеленило  - мин. 20%; 

 
МИНИМАЛНИ СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 
/ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ/ привређивања подразумева  
обезбеђење: 

- приступног пута; 
- водоснабдевања; 
- прикупљања и пречишћавања отпадних вода; 
- прикључка на електроенергетску мрежу; 
- манипулативног простора и паркинга за различите врсте возила; 
- посебне просторије са посудама за прикупљање отпада; 

- заштитног растојања од суседних парцела подизањем заштитног зеленог 
појаса ширине мин 3,0m у границама грађевинске парцеле, према 
суседним парцелама са стамбеном и другом наменом. 

- предвиђених мера заштите животне средине. 
Приступи/улази у јединице привредног објекта морају бити одвојени од 

улаза у стамбени део објекта или организовани тако да не ометају коришћење 
стамбеног простора. 

Уколико јединица малог производног погона нема директан приступ на 
саобраћајницу, мора имати обезбеђен 

- колски прилаз минималне ширине 3.50 m;  
- паркирање за возила за обављање делатности привређивања на парцели 

уз обезбеђење манипулативног простора. Број паркинг места према нормативу за 
сваку делатност; технолошке површине, претоварно-манипулативне површине и 
паркинг површине за теретна возила -иза основног  објекта. 

Организација парцеле производног погона мора бити таква да не угрожава 
функционисање контактних парцела друге намене.  

Својим изгледом, материјализацијом и волуменом објекат не сме да наруши 
архитектонски и урбанистички концепт окружења, односно не може бити изграђен 
као монтажни објекат или објекат изграђен од неквалитетних материјала. 

Није дозвољено складиштење и депоновање материјала и робе (отпадни 
материјали, грађевински материјали, ауто-отпади и сл.) у отвореном простору на 
парцели/дворишту, већ се основни производни и пратећи процеси морају 
обављати у оквиру организованих делова објекта. 
Реализација:   
 За изградњу објекта привређивања, на парцелама већим од 0,5ha ради се 
урбанистички пројекат  а по потреби и процене утицаја на животну средину. 
 
2. ПРИВРЕЂИВАЊЕ 
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Комерцијални и привредни објекти могу бити организованi као: 
2.1. инјдустријски комплекси (РАДНЕ ЗОНЕ I, II, III и IV); 
2.2. комплекси у оквиру зона становања и центара (МСП); 

 
2.2. Правила за појединачне комерцијалне и привредне садржаје у стамбеном 
ткиву дата су у  поглављу  СТАНОВАЊЕ 
 
2.1. Привредни комплекси у радним зонама локалитетима на површинама 
овим планом доминантно намењеним за ову намену и у иницираним зонама 
градње овом врстом објеката: 
НАМЕНА 

Комерцијално-пословни комплекси су  комплекси различите величине са 
доминантном комерцијалном наменом. Они могу бити у оквиру осталих 
компатибилних намена, самостално или  најчешће су то комерцијални и пословни 
објекти у склопу привредних зона: трговина, занатство, пословне, финансијске 
услуге, велетржнице, складишта, дистрибутивни центри и други видови 
пословања. 

Производни комплекси су већи производни погони или локације намењене 
разноврсним привредним активностима: индустријски погони, складишта, робно-
транспортни центри ,објекти саобраћајне привреде и др.  

Комплекси у привредним зонама углавном су организовани као 
вишефункционални мешовити производно-комерцијални комплекси. Дозвољене су 
све групе делатности осим оних које угрожавају животну средину (земљиште, 
ваздух и воду). 

Компатибилне намене: пословање, зеленило, површине и објекти јавне 
намене, објекти пратеће саобраћајне и комуналне инфраструктуре, а за 
комерцијално пословне комплексе и становање  
ТИПОЛОГИЈА 

Објекти су најчешће слободностојећи  
Дозвољена је изградња више објеката основне и пратеће намене на 

парцели. Дозвољена је изградња помоћних објеката: гараже, оставе, настрешнице, 
тремови и слично иза основног објекта. 

Могућа етапност реализације према сагледавању концепта целине. 
ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ  

 За комерцијалнo пословне зоне:  
  - минимална величина парцеле је 16,00ари; 

- минимална ширина фронта према улици = 20,00 m; 
  За производне комплексе:    
   - минимална величина парцеле = 20,00ари; 

- минимална ширина фронта према улици = 24,00 m; 
ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА НА ПАРЦЕЛИ  

- растојање грађевинске од регулационе линије –према општим правилима. 
У простору између регулационе и грађевинске линије може се поставити - 
информациони и контролни пункт комплекса; 

- растојање грађевинских линија од бочних и задњих граница парцеле је мин 
1/2 висине објекта, а мин 6,0 m, уз обезбеђење противпожарног пута и заштитног 
зеленог појаса; 

- минимално удаљење објеката на истој парцели је 1/2 висине објекта, уз 
задовољење технолошких, противпожарних и осталих услова а мин 6.0 m; 

- према јавној површини (саобраћајници) треба лоцирати комерцијалне 
објекте, административну или управну зграду или садржаје којима приступају 
посетиоци (изложбени салони, продајни простори, изложбени плато и сл.); 
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- у залеђу парцеле -  производни објекти (производне хале, магацини, 
складишта и сл.); 
СПРАТНОСТ ОБЈЕКТА  

- максимална спратност комерцијално-пословних објеката у комплексу је 
П+2.  

- максимална висина привредних- производних објеката је 16,0m. Ово 
ограничење се не односи на технолошке и посебне објекте комплекса (чија се 
површина не урачунава у корисну БРГП: димњаци, торњеви и сл.).  
ИНДЕКСИ 

- Индекс заузетости парцеле                             мах  50%   
- Технолошке и саобраћајне површине        мах  35% 
- Зелене површине                                         мин. 15% 
- Индекс изграђености                                      мах  1,0 

ПРИСТУП И СМЕШТАЈ ВОЗИЛА 
- приступни пут за везу са јавним путем је минималне ширине 5,5 m с 

радијусом кривине прикључка од минимум 10-12 m, с тим да се приступ парцели 
поставља с једним улазом-излазом;  

- смештај возила (теретних и путничких) је на парцели уз обезбеђење 
манипулативног простора. Постоји могућност формирања заједничког паркинга. 
Број паркинг места према нормативу за сваку делатност. 
УРЕЂЕЊЕ ПАРЦЕЛЕ (КОМПЛЕКСА) 

минимални проценат озелењених површина у комплексу је 15%.  
у оквиру комплекса предвидети подизање појасева заштитног зеленила  

минималне ширине појаса заштитног зеленила:  
-  2.0 m од бочних и задње границе парцеле; и  
-  5.0 m према путу; 
-  5,0m на контакту са изграђеним или планираним  стамбеним зонама   
- сва неопходна заштитна одстојања - од суседа, појасеви санитарне 

заштите и др., морају се остварити унутар саме парцеле; 
- у оквиру комплекса није дозвољено планирање и уређење површина за 

отворене депоније већ је неопходно предвидети посебне просторе за сакупљање, 
примарну селекцију и одношење комуналног и индустријског отпада; 

- складиштење материјала и робе на отвореном делу парцеле не сме бити 
организовано у делу парцеле према јавној површини (улици), већ мора бити 
визуелно заклоњено објектима или зеленилом; 

- технолошке површине, претоварно-манипулативне површине и паркинг 
површине за теретна возила -иза основног  објекта; 

- ограђивање парцеле према карактеру комплекса и намени објекта 
 
МИНИМАЛНИ СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 
Обавезно опремање грађевинске парцеле привређивања подразумева 
обезбеђење: 

- приступног пута; 
- водоснабдевања; 
- прикупљања и пречишћавања отпадних вода; 
- прикључка на електроенергетску и телекомуникациону мрежу; 
- манипулативног простора и паркинга за различите врсте возила; 
- посебне просторије или ограђеног простора са посудама за прикупљање 

отпада; 
- заштитног растојања од суседних парцела и објеката и подизање 

заштитног зеленог појаса у границама грађевинске парцеле, према зонама и 
суседним парцелама са стамбеном и другом наменом; 
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- предвиђених мера заштите животне средине; 
За скупне локације (комплекси и локалитети) могу се предвидети заједнички 

сервиси као што су: техничко одржавање и опслуживање инфраструктурних, 
складишних и производних објеката, служба обезбеђења и надзора, логистичка 
подршка и др. 

Потребна је процена о потреби израде одговарајућег елабората заштите 
Реализација:   

- за комплексе површине до 1,0ha – директно на основу Просторног плана; 
- за комплексе површине преко 1,0ha – на основу урбанистичког пројекта; 
- за сложене програме и комплексе где је потребно увођење јавних 

површина /саобраћајних и објеката комуналне инфраструктуре/ ради се план 
детаљне регулације; 
 
3. ТУРИЗАМ  
НАМЕНА ОБЈЕКАТА  

Туристички објекти и комплекси у складу са Законом о туризму 
Објекти намењени туризму могу бити:  
-  смештајни: хотели, мотели, кампуси и сл.; 
-  комерцијални: продајни објекти за снабдевање корисника туристичких 

зона и сл.; 
-  угоститељски: ресторани, кафеи, бензинске и ТНГ станице и сл.; 
-  рекреативни и спортски: отворени и затворени базени, игралишта итд.  
Могуће пратеће намене: компатибилне услуге и јавне намене  

ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
  Смештајни објекат:  
 Минимална величина парцеле 10,0ари, уз обезбеђење нормативног односа 

површине парцеле и смештајног капацитета  - мин 80 m2/ лежају  
Према просторним могућностима, парцела се формира (увећава или дели) 

првенствено у циљу прилагођавања правилима грађења и трансформације у вишу 
категорију објеката туризма.  

Угоститељски објекат,   површина парцеле -   мин 4,0ара 
ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА НА ПАРЦЕЛИ  

Грађевинска линија у односу на регулацију  - према општим правилима 
Удаљеност објекта од суседне парцеле  - половина висине објекта, а не 

мање од 4,0 m 
Међусобна удаљеност слободностојећих објеката је најмање половину 

висине вишег објекта. 
ИНДЕКСИ ЗАУЗЕТОСТИ И ИЗГРАЂЕНОСТИ 

- индекс заузетости                   мах  50% 
- индекс изграђености               мах 1,0 
- зелене површине                     мин 30%. 

СПРАТНОСТ ОБЈЕКАТА 
Максимална спратност објеката П+1, за веће комплексе П+1+Пк, 

ДРУГИ ОБЈЕКТИ НА ПАРЦЕЛИ 
Могућа је изградња више објеката основне и пратеће намене на парцели. 
Дозвољена је изградња помоћних објеката у функцији основне намене 

(помоћни простор за огрев, одлагање смећа и сл.). иза основног објекта 
Сви објекти морају бити стилски усклађени. 

ПРИСТУП И СМЕШТАЈ ВОЗИЛА 
Паркирање на парцели.  
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Нормативи за паркирање у складу са категоријом објекта према важећем 
Правилнику.  
 
ПРАВИЛА ЗА СЛОБОДНЕ И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ НА ПАРЦЕЛИ 

Објекат намењен туризму треба интегрисати са природним окружењем у 
коме се налази. Обрада партера -природним материјалима 
 
МИНИМАЛНИ СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ подразумева обезбеђен 
излаз на јавни пут и капацитет паркирања, решено одлагање комуналног отпада, 
прикључење на електроенергетску мрежу, систем водовода и канализације  
 
Реализација 

за парцеле/ комплексе површине до 0,5ha – директно на основу Просторног 
плана 

за парцеле/ комплексе површине преко  0,5ha  – на основу урбанистичког 
пројекта 

- за сложене програме и комплексе различитих намена  где је потребно 
увођење јавних површина /саобраћајних и објеката комуналне инфраструктуре/ 
ради се план детаљне регулације 
3.1. Куће за одмор 

Реализују се директно на основу овог Просторног плана у зонама инициране 
градње овом врстом објеката, у зонама претежне намене становања ниских 
густина ван појасева државних путева. 

- Објекти не подразумевају пратећу намену 
- Објекти се граде као  слободностојећи  
- Минимална површина новоформиране парцеле је 4,0ара. 
- Код препарцелације по дубини минимална ширина пролаза је 3,0 m 
- Минимална ширина грађевинске парцеле је 10,0 m;   
- Објекат се поставља 
- у односу на регулацију- према општим правилима 
- у односу на суседну парцелу – према правилима за породичне стамбене 

објекте 
- Индекс изграђености      мах 0.3 
- Индекс заузетости          мах 25% 
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ –МИНИМУМ 50%ПОВРШИНЕ ПАРЦЕЛЕ 
- Максимална спратност објеката је П+Пт 
- Примењује се традиционалан архитектонски стил градње.  
- Минимални степен комуналне опремљености подразумева обезбеђен 
излаз на јавни пут , одлагање комуналног отпада, прикључење на 
електроенергетску мрежу, систем водовода и канализације  

- Не постоји обавеза ограђивања парцела 
- Дозвољена је изградња помоћних објеката: радионице, гараже, оставе, 

партерни објекти, стаклене баште и сл. максимална површина 50m2 
/остало у свему према правилима за помоћне објекте/. 

 
3.2.2. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 
 

Коришћење обрадивог пољопривредног земљишта у непољопривредне 
сврхе, вршиће се према условима утврђеним Законом о пољопривредном 
земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/06). 

На пољопривредном земљишту је, начелно, забрањена изградња. 
Дозвољено је изузетно изградња објеката компатибилних основној намени, и то:  
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- појединачни економски објекти у функцији пољопривреде – реализација је 
директно на основу овог Плана и Закона; 

- пословни објекти у функцији пољопривреде - објекти складиштења и 
прераде пољопривредних производа, магацини репроматеријала (семе, вештачка 
ђубрива, саднице), објекти за смештај пољопривредне механизације, објекти за 
производњу воћа и поврћа у затвореном простору (стакленици, пластеници), 
објекти за производњу гљива,  сушаре за воће и поврће, хладњаче, објекти за 
финалну прераду пољопривредних производа, објекти намењени за интензиван 
узгој стоке, перади и крзнаша (фарме, кланице.) и сл., на пољопривредном 
земљишту ниже бонитетне класе;  

- изградња објеката инфраструктуре, јавних објеката или јавних површина, и 
то првенствено на земљишту ниже бонитетне класе, у складу са правилима 
уређења и грађења за ту врсту објеката. Изградњу објеката инфраструктуре на 
пољопривредном земљишту могуће је реализовати директно на основу одредби 
овог Плана, под условом да се трасе инфраструктуре воде парцелама 
некатегорисаних пољопривредних или јавних путева, У случају изградње на 
земљишту ван ових парцела спровођење се врши према Закону (на основу 
урбанистичког плана); 

- изградња објеката (комплекса) за коришћење обновљивих извора енергије 
(биомасе и сл.) на пољопривредном земљишту реализује се у складу са 
правилима, стандардима и нормативима за ову врсту објеката и уз претходно 
прибављену сагласност министарства  надлежног за послове пољопривреде; 

- изградња стамбених, пословних и стамбено-пословних објеката 
заокруживањем постојећих грађевинских подручја насеља у зонама у којима је 
започета изградња, изградња на ободним парцелама до границе грађевинског 
подручја, по правилима уређења и грађења за суседну зону у грађевинском 
земљишту, и то уколико на парцели постоје услови за минимални стандард 
комуналне опремљености, који подразумева приступ на пут, електроенергетску 
мрежу интерни систем водовода и канализације -реализује се директно на основу 
овог Плана и Закона; 

Стамбени објекти у функцији пољопривредне производње изван 
грађевинског подручја, могу да се граде само за властите потребе и у функцији 
обављања пољопривредне делатности, по правилима уређења и грађења за ову 
намену-реализује се директно на основу овог Плана и Закона о пољопривредном 
земљишту.  

Изградња објеката туризма, затим спорта и рекреације и других програма 
реализује се под условом да је утврђен општи интерес за ову намену и да она не 
угрожава јавни интерес и животну средину, у складу са правилима грађења 
утврђеним у овом Плану. Изградња је могућа на парцелама које имају основне 
инфраструктурне претпоставке (приступ на пут, минимални ниво комуналне 
опремљености - електричну енергију, интерни систем водовода и канализације). 
На парцелама до 1,0ha изградња директно на основу овог Плана и Закона,  на 
парцелама већим од 1,0ha изградња на основу Урбанистичког пројекта 

Изградња објеката из члана 133. Закона о планирању и изградњи, реализује 
се израдом урбанистичког плана. Потребна је процена одговарајуће општинске 
службе о потреби израде елабората заштите животне средине. 

 
Општа правила: 

На пољопривредном земљишту је забрањена парцелација  мање површине 
од 0.5 ha.  

На постојећим катастарским парцелама површине мање од 0,5 ha 
дозвољена је изградња, уколико испуњавају све услове прописане овим планом и 
правилима. 
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Величина парцеле (комплекса) на којој је могућа изградња објеката у 
функцији примарне пољопривредне производње утврђује се зависно од врсте и 
интензитета производње. 

За позиционирање производних објеката који су у функцији пољопривреде 
примењују се минимална заштитна одстојања у складу са наменом. 

Правила за изградњу појединачних економских објеката у функцији 
пољопривреде:  

- објекти за смештај пољопривредних машина и алатки, репроматеријала и 
сл.  

- реалиција директно на основу одредби овог Плана, издавањем локацијске 
дозволе, уколико објекти не захтевају посебне инфраструктурне услове; 

- максимална бруто површина објеката утврђује се према односу изградње 
1:50 (1,0m2 бруто површине објекта на 50,0 m2 парцеле); 

- могућа је изградња стамбеног простора у оквиру објеката, површине до 
50% укупне бруто развијене површине објекта; 

- спратност објекта – П (приземље); 
Правила за изградњу објеката у функцији пољопривреде  

- реалиција директно на основу одредби овог Плана, издавањем локацијске 
дозволе, уколико објекти не захтевају посебне инфраструктурне услове, за 
парцеле веће од 1,0 ha ради се урбанистички пројекат; 

- могућа је изградња, поред пословних објеката у функцији пољопривреде и 
пратећих објеката који су у њиховој функцији; 

- могућа је изградња стамбеног/смештајног простора у оквиру горе 
наведених пословних објеката, и то максималне површине до 100,0 m²; 

- минимална површина парцеле за пословне објекте у функцији 
пољопривреде или је 0,5 ha; изузетно, ове објекте је могуће градити и на 
постојећој парцели мање површине, али не мање од 0,25 ha; 

- максимални индекс заузетости парцеле је 40%,  
- максимални индекс изграђености 0,5; 
- минимална заступљеност уређених зелених површина на парцели је 25%; 
- спратност објеката – максимално П (приземље), изузетно П+Пк (приземље 

и поткровље) за управне објекте / делове објекта у оквиру комплекса; 
- минимални ниво комуналне опремљености за ове садржаје је: приступ 

јавном путу, прикључење на електроенергетску мрежу, интерни систем водовода и 
канализације (бунар и водонепропусна септичка јама); 

- у оквиру комплекса је неопходно обезбедити услове за приступ и 
паркирање возила за сопствене потребе; 

- у оквиру комплекса је неопходно обезбедити услове за одлагање 
комуналног и другог отпада, у складу са прописима и планираном наменом. 
Правила за изградњу  објеката у функцији туризма, спорта и рекреације : 

- могућа је изградња, поред објекта основне намене, и пратећих објеката и 
садржаја који су у њиховој функцији; 

- реалиција директно на основу одредби овог Плана, издавањем локацијске 
дозволе, уколико објекти не захтевају посебне инфраструктурне услове, за 
парцеле веће од 1,0 ha ради се урбанистички пројекат 

- минимална површина парцеле за пословне објекте у функцији еко- или 
етно-туризма је 0,5 ha; изузетно, ове објекте је могуће градити и на постојећој 
парцели мање површине, али не мање од 0,25 ha; 

- максимални индекс заузетости парцеле је 40%, а максимални индекс 
изграђености 0,6; 

- минимална заступљеност уређених зелених површина на парцели је 25%; 
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- спратност објеката – максимално П+1 (приземље и спрат), изузетно 
П+1+Пк (приземље, спрат и поткровље) за објекте угоститељско-смештајног 
карактера и веће комплексе ; 

- минимални ниво комуналне опремљености за ове садржаје је: приступ 
јавном путу, прикључење на електроенергетску мрежу, интерни систем водовода и 
канализације (бунар и водонепропусна септичка јама); 

- у оквиру комплекса је неопходно обезбедити услове за приступ и 
паркирање возила за сопствене потребе, као и површине за одлагање комуналног 
отпада. 

- терене за спорт и рекреацију са завршном обрадом од бетона свести на 
најмању могућу меру  

- озелењавање и уређење простора урадити максималном употребом 
природних материјала, аутохтоног зеленила  усклађеног са околним простором. 
 
3.2.3. ШУМСКО  ЗЕМЉИШТЕ 
 

На шумском земљишту је забрањена градња. Дозвољена је изузетно: 
- изградња објеката за газдовање шумама, у смислу Закона о шумама; 
- реализује се директно на основу овог Плана и Закона; 
- изградња објеката инфраструктуре, у складу са правилима уређења и 

грађења за ту врсту објеката. Изградњу објеката инфраструктуре на шумском 
земљишту могуће је реализовати директно на основу одредби овог Плана, под 
условом да се трасе инфраструктуре воде парцелама некатегорисаних, шумских 
или јавних путева. У случају изградње на земљишту ван ових парцела директно 
спровођење је према Закону; 

- изградња објеката (комплекса) за коришћење обновљивих извора енергије 
(постројења биомасе и сл.) на шумском земљишту реализује се у складу са 
правилима, стандардима и нормативима за ову врсту објеката и уз претходно 
прибављену сагласност министарства  надлежног за послове шумарства; 

- реконструкција и доградња и надградња постојећих стамбених, спортских и 
смештајних објеката до капацитета утврђених правилима; 

- изградња објеката у функцији туризма, рекреације и ловства; 
- реализује се на парцелама које имају основне инфраструктурне 

претпоставке и то на основу претходно урађеног Урбанистичког пројекта, у складу 
са правилима грађења утврђеним у овом Плану. За изградњу објеката у функцији 
ловства, туризма и рекреације на шумском земљишту потребно је прибавити 
сагласност министарства надлежног за послове шумарства. 

- изградња отворених садржаја у функцији рекреације на шумском 
земљишту (шумске пешачке или трим-стазе, видиковци, пунктови за одмор, 
настрешнице и сл.) може се реализовати директно на основу одредби овог Плана, 
издавањем локацијске дозволе, и то уколико такви објекти не захтевају посебне 
инфраструктурне услове.  

Правила за изградњу објеката у функцији ловства, туризма и рекреације:  
- минимални ниво комуналне опремљености је: приступ јавном путу, 

прикључење на електроенергетску мрежу, интерни систем водовода и 
канализације (бунар и водонепропусна септичка јама); 

- грађевинска линија на мин 5,0m од спољне ивице путног појаса (локалног и 
некатегорисаног пута; 

- максимални индекс заузетости парцеле је 25%, а максимални индекс 
изграђености 0,3; 

- максимални проценат заузетости земљишта свим изграђеним садржајима 
(објекти, приступне, манипулативне, паркинг-површине и сл.) је 40%; 

- максимална површина парцеле је 15,0 ари  
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- спратност објеката максимално П+Пк  
- максимално примењивати природне материјале (дрво, камен, шиндра и 

др.) и традиционалне форме.  
- максимално задржати постојеће зеленило на парцели. Партер обрадити 

применом природних материјала.  
- Потребна је процена о потреби израде елабората заштите животне 

средине. 
Обавезна је израда Урбанистичког пројекта  
Отворени садржаји- партерни објекти (видиковци, пунктови за одмор, 

настрешнице и сл.) могу бити површине до 40 m2,  
Обавезна је употреба природних материјала и традиционалних форми. 
За формирање ветрозаштитних појасева у коридорима саобраћајница и 

пољозаштитних појасева на пољопривредном земљишту, препоручује се 
минимална ширина од 10 m на угроженим локалитетима.  
 
3.2.4. ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 
 

На водном земљишту је забрањена градња.  
На водном земљишту дозвољена  је изузетно: 
- изградња објеката у функцији водопривреде и одржавања водотокова у 

складу са Законом о водама и водопривредним условима.  
- изградња објеката инфраструктуре у складу са планом у складу са Законом 

о водама и водопривредним условима.  
- изградња објеката друге намене (туризма, спорта и рекреацију) изузетно и 

у складу са Законом о водама и водопривредним условима.  
 За подручје приобаља Велике Мораве на делу на коме је планирано 
уређивање плаже као туристичке и спортско-рекреативне зоне, неопходна је 
израда плана детаљне регулације у складу према водопривредним условима.  
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3.3.   ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 

Просторни план општине Лапово представља плански документ за подручје 
општине у њеним административним границама, и то за плански период до 2020. 
године. Просторни план општине представља плански основ за израду 
урбанистичких планова и урбанистичких пројеката на територији општине, као и за 
директну примену правила грађења и уређења овог плана, на подручју за које није 
предвиђена израда урбанистичког плана. Сви плански документи у даљем 
поступку планирања простора морају да буду усаглашени са Просторним планом 
општине и то у погледу: планских решења, правила уређења, грађења и заштите 
простора. 
 
3.3.1. СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА И СМЕРНИЦЕ 
 ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
I – СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ОСНОВУ ПОСТОЈЕЋИХ 
ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА 
 Спровођење Просторног плана општине Лапово вршиће се на основу 
постојећих планских докумената: 
I 1. Планови донети пре доношења Закона о планирању и изградњи (Сл.гл.РС 
бр. 47/03 и 34/06):  

Планови Детаљне регулације преиспитани према Закону из 2003.год, 
примењиваће се до ступања на снагу новог планског документа - Плана генералне 
регулације Лапово.  
I 2. Планови донети после усвајања Закона о планирању и изградњи 
("Службени.гласник РС" бр. 47/03 и 34/06) 

- Генерални план Лапово 2020. који обухвата цело подручје општине 
Лапово, површине 5.522 ha, са утврђеним грађевинским подручјем од 2.658ha и 

- планови детаљне регулације у границама Генералног плана  
Ови планови ће се примењивати до доношења Плана генералне регулације 

насеља Лапово у деловима који нису у супротности са Правилима уређења и 
Правилима грађења овог Просторног плана. 
II – СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ИЗРАДОМ УРБАНИСТИЧКИХ 

ПЛАНОВА 
II 1. План генералне регулације насеља Лапово обухвата грађевинско 

подручје дефинисано Просторним планом. До доношења Плана генералне 
регулације примењује се важећи Генерални план Лапово 2020.  

II 2. Планови детаљне регулације, на основу ППО, радиће се за: плажу 
«Морава», а према потреби и за остале зоне за које Закон прописује обавезну 
израду планских докумената (саобраћајне и инфраструктурне системе, нове зоне 
привређивања и сл.). 

 
III – СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ИЗРАДОМ УРБАНИСТИЧКОГ 

ПРОЈЕКТА 
Урбанистички пројекти раде се у складу са обавезама датим кроз правила 

уређења и грађења за одређене зоне и намене 
 
IV - СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ДИРЕКТНО НА ОСНОВУ ПЛАНСКИХ 
 РЕШЕЊА И ПРОПОЗИЦИЈА ОВОГ ПЛАНА: 
 У границама Просторног плана општине Лапово нема самосталних сеоских 
насеља и делова грађевинског подручја који нису обухваћени Генералним планом.  
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 Директна примена Правила уређења и Правила грађења овог Просторног 
плана могућа је ван грађевинског подручја Генералног плана, у свим зонама осим 
у зонама за које Закон прописује обавезну израду планске докуменације (II). 
 
3.3.2. ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА И ПРОЈЕКТИ  
 

Приоритетне активности на имплементацији Просторног плана утврђују се 
за прву етапу реализације планских решења до 2015. године, то јест до приспећа 
рока за преиспитивање планских решења.  

Полазећи од планских концепција, циљева и решења Просторног плана 
општине Лапово, приоритетне активности јесу:  
 
1. Заштита, уређење и развој природних система и ресурса  
    Заштита и одрживо коришћење пољопривредног земљишта 

- поправљање аграрних карактеристика обрадивог земљишта након 
детаљних истраживања; 

- прилагођено диференцијално узгајање биљака, са приоритетним 
пошумљавањем земљишта ниске бонитетске класе и са нагибом већим од 200, 
односно подршци узгајању воћарства и виноградарства; 

- спровођење антиерозивних мера и радова, 
- стимулативним мерама из разних фондова, образовањем земљорадника 

и применом савремних стандарда у пољопривреди укоренити органску 
пољопривреду која ће имати бренд производ без конкуренције на тржишту; 

Заштита и одрживо коришћење шума 
- повећати степен пошумљености, пошумљавањем према приоритетима и 

на основу програма газденских јединица; 
- пошумљавање терена под нагибом, ерозионих терена и земљишта 

слабије бонитетске структуре; 
- унапређење стања храстових шума; 
- обезбеђивање сталне и адекватне неге – сече ради прореда, лечење и 

сл.; 
- Утврђивање стања дивљачи – картирањем биотопа угрожених врста и 

ловишта; 
- Ревизија и спровођење ловних основа ловишта и годишњих планова 

ловишта ″Каменица″ према карти биотопа; 
- Ревизија и спровођење планова рибарења средњорочних и дугоричних у 

циљу унапређења стања рибљег фонда а посебно угрожених врста рибе у 
рекама Јасеница и Каменица; 

Заштита и одрживо коришћење вода 
- Регулација бујичних токова према приоритетима и чишћење обала, 
- Успоставити одбрамбени система одбране од поплава према плану 

управљања сливног подручја; 
- Спровести антиерозионе мере у функцији заштите водног земљишта, 

према приоритетима; 
- Одређивање зона санитарне заштите постојећих изворишта 

водоснабдевања (израда Елабората о зонама санитарне заштите); 
Минералне сировине 
- извођење истражних радова ради процене резерви метала и неметала у 

циљу њиховог даљег експлоатисања (израда техничко аналитичке 
документације и истражних радова); 

- извршити санцију и рекултивацију копова; 
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- санација и рекултивација морају бити спроведене према условима из 
техничко - урбанистичке документације; 

  
2. Просторни развој, дистрибуција становништва и  
    мрежа насеља и јавних служби  

Становништво 
- Задржавање младог становништва на руралном подручју општине 
- Израда и реализација програма запошљавања и самозапошљавања 

радно способног и женског дела популације у сектору: индустрије, МСП, туризма, 
услуга, заштити животне средине и водопривреди.  

- Израда и реализација посебног сегмента за обезбеђење допунских извора 
прихода породичним газдинствима у склопу програма запошљавања, интегралног 
руралног развоја и развоја микро-бизниса.  

- Организовање програма доживотног учења, стицања нових знања и 
вештина и других облика образовања одраслих.  

Мрежа центара 
Израда и почетак реализација програма ревитализације, инфраструктурног 

опремања и уређења изграђеног простора центара. 
Развој одрживе мреже услуга и објеката јавних служби 
- Реконструкција објеката образовања, подизање квалитета образовног 

процеса, опремање и увођење напреднијих техника рада, стварање услова за нове 
програме у основним школама  

- Реализација међународног универзитетског и спортског кампуса.  
- Увођење нових смерова у средње образовање у складу са потребама 

Лапова.  
- Подизање нивоа квалитета, опремљености и организације активности 

пружања услуга примарне здравствене заштите  
- Изградња објеката дечјих вртића у локалним центрима  
- Организовање припремне предшколске наставе у објектима дечјих вртића 

и основних школа да би се остварио обухват од 100% контигента деце узраста 5,5-
6,5 година 

- Развој и организација пружања мреже услуга интегралне социјалне 
заштите, приоритетно за најосетљивије групе корисника. Организовање дневних 
центара. Развој услуга мобилних служби проширене социјалне заштите (пројекат 
помоћи у кући старима, немоћнима и инвалидима).  

- Развој локалних установа културе, локалних програма културе и понуде 
културних активности.  

- Развој спортских клубова и употпуњавање мреже спортско-рекреативних 
објеката.  

- Прилагођавање објеката јавне намене за несметано кретање деце, 
старих, хендикепираних и инвалидних лица 

- Реконструкција и опремање зграде општинске управе уз унапређење рада  
- Развој сервиса и управе 

Комунални објекти 
- адекватно опремање и уређење гробаља; 
- изградња прихватног центра за анимални отпад; 
- изградња и опремање вишенаменске комуналне зоне - дистибутивног 

центра, поред аутопута (сточна и кванташка пијаца и ветеринарска станица) 
- формирање нових зелених пијаца у оквиру локалних центара; 
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3. Просторни развој и дистрибуција привредних делатности  
    Индустрија и МСП 

- развијати инвестиционе потенцијале општине Лапово путем унапређења 
економске инфраструктуре и стварањем ефикасних комуналних система; 

- доношење планских докумената (ПГР за општински центар и ПДР за нове 
радне зоне; 

- убрзати (подстаћи) развој сектора МСП промоцијом предузетништва и 
стварањем ефикасних локалних система за подршку; 

 
Пољопривреда 
- доношење Стратегије развоја пољопривреде; 
- обука пољопривредника; 
- заштита производа са географским пореклом и формирање брендова; 
- формирање задруга и струковних удружења пољопривредних 

произвођача; 
- доношење одговарајућих докумената из области пољопривреде (програм 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, програме 
наводњавања са планираних акумулација; 

- унапређење примарне производње (хемијско педолошка анализа 
земљишта у области воћарства и виноградарства, развој органске повртарске 
производње у појасу језера, унапређење генетске основе говеда); 

Туризам 
- израда Стратегије развоја туризма општине Лапово; 
- осавремењавање постојеђих и проширење нових туристичких капацитета. 

Израда и постављање туристичке сигнализације. Уређење пешачких стаза дуж 
река; 

- унапредити туристичку понуду из области сеоског, спортског, 
рекреативног, излетничког и ловног туризма; 

 
4. Просторни развој саобраћаја и инфраструктурних система и 
повезивање са регионалним инфраструктурним мрежама 
Саобраћајна инфраструктура 

У наредном периоду неопходно је повећати првенствено безбедност 
саобраћаја на мрежи (посебно у стамбеним зонама),  а потом и капацитет мреже 
што ће утицати на побољшање нивоа услуге и створити предуслове (израда 
планске и техничке документације) за надградњу постојеће саобраћајне 
инфраструктуре. У том смисли у првој фази реализације плана неопходне су 
следеће активности: 

• активности усмерене према надлежним републичким институцијама и 
предузећима у циљу утврђивања коначне трасе  магистралне железничке 
пруге Београд-Младеновац-Лапово-Ниш кроз израду одговарајуће планске и 
пројектне документације, а као прво прeтхoднe студиje oпрaвдaнoсти (сa 
гeнeрaлним прojeктoм) и стрaтeшкoм прoцeнoм утицaja нa живoтну срeдину;  

• усаглашавање активности са републиком на дефинисању коначног положаја 
измештене деонице  државног пута I реда бр.4 Рача-Марковац-Свилајнац; 

• појачано одржавање, рехабилитација и реконструкција државних путева I 
реда, првенствено у погледу промене регулационих профила (проширења 
коловозних површина, додавања саобраћајних површина за друге видове 
саобраћаја, проширења за стајалишта јавног превоза...); 

• за државни пут II реда у границама просторног плана неопходно је 
проширење коловоза, изградња недостајућих саобраћајних површина за 
пешачки саобраћај, комплетирање објеката за прихватање и каналисање 
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атмосферских вода и др.;  
• дефинисање методологије вредновања, рангирање и реконструкција и/или 

изградња општинских и некатегорисаних путева према утврђеним 
приоритетима према вредновању; 

• израда пројектне документације и изградња западног полупрстена као 
алтернативног правца у односу на државни пут II реда Р-214 (улицу 
Карађорђеву) у циљу диференцирања транзитних и локалних токова 
саобраћаја и омогућавања приступа планираним садржајима;   

• израда пројектне документације и изградња планиране уличне мреже у 
радним зонама фазно у складу са динамиком реализације зона;   

 
Водопривредна инфраструктура 
Водоснабдевање 

- наставак изградње магистралног цевовода; 
- изградња резервоара Р4 (2.000 м3);  
- почетак изградње постројења за припрему воде за пиће; 

Одвођење отпадних вода 
- изградња главног градског фекалног колектора; 
- завршетак пројекта и почетак радова на изградњи постројења за 

пречишћавање отпадних вода; 
Регулација водотокова 

- регулација Липарског потока у зони главног градског фекалног колектора; 
 
Термоенергетска ифраструктура 

- даља изградња дистрибутивне мреже гасовода и наставак прикључења 
потрошача на ову инфраструктурну мрежу; 

- омогућавање снабдевања гасоводном инфраструктуром привредних радних 
зона са обе стране аутопута Е-75; 

- промовисање и интезивирање коришћења нових и обновљивих извора 
енергије, нарочито биомасе; 
 
Електроенергетска  инфраструктура 

- реконструкција далековода 35kV од трафостанице КГ08 ка Рачи - у првој фази од 
трафостанице КГ08 кроз планиране радне зоне; 

- наставак реконструкције далековода 10kV; 
- замена светиљки са живиним изворима одговарајућим, усмереним светиљкама 

са натријумовим изворима високог притиска или савременијим и економичнијим; 
- модернизација и повећање капацитета постојећих електроенергетских објеката; 
- изградња нових електро-енергетских објеката у складу са исказаним потребама; 

 
Телекомуникациона инфраструктура 

- изградња модерне приступне мреже засноване на оптичким кабловима и 
мултисервисним приступним чворовима; 

- елиминисање двојних претплатника; 
- примена нових телекомуникационих технологија заснованих на бежичном 

преносу података; 
- развој система за ретко насељена подручја; 
 

5. Заштита животне средине, природних вредности, предела и 
биодиверзитета 
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- израда и спровођење плана заштите и управљања квалитетом ваздуха, 
воде и земљишта; 

- дефинисање система мониторинга квалитета ваздуха, воде  и земљишта на 
подручју општине; 

- израда и доношење ЛЕАП-а,  односно програма заштите животне средине;  
- израда и спровођење плана заштите од буке по зонама и појасевима с 

различитим оптерећењем буком; 
- пошумљавање еродобилних и других земљишта најслабијег производног 

потенцијала и предузимању других мера заштите од ерозије на основу Плана за 
проглашење ерозионих подручја и редоследа приоритета; 

- израда и реализације пројеката санације клизишта на подручју општине; 
- спровођење гасне топлификације; 
- формирање заштитног зеленила дуж државних путева и других 

саобраћајница, водотокова и дуж зона и објеката који емитују загађење;  
6. Заштита, презентација и контролисано коришћење културних добара 

- унапређење уређења и презентације споменика културе и њихово 
интегрисање у туристичку понуду општине; 

- спровођење категоризације и мера заштите за евидентирана непокретна 
културна добра и валоризовано грађевинско наслеђе; 

- израда и спровођење програма археолошких истраживања целокупне 
територије општине и категоризације највреднијих и угрожених археолошких 
локалитета, као и локалитета који могу да се интегришу у туристички понуду 
општине; 
7. Заштита од елементарних непогода и других несрећа 

- доношење План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; 
- регулација водотокова; 
- спровођење антиерозионих мера и радова  у сливовима;   
- израда катастра клизишта за целу територију општине;   
- урадити карту сеизмичке микрорејонизације за целу територију 

просторног плана; 
- доношење Плана заштите од пожара и редовно спровођењењ 

превентивних мера заштите од пожара; 
 
3.3.3. МЕРЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАВНОМЕРНОГ РЕГИОНАЛНОГ 
 РАЗВОЈА И КООПЕРАЦИЈЕ СА СУСЕДНИМ ЈЕДИНИЦАМА 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
 

Повољан географски и саобраћајни положај омогућује интегрално 
повезивање насеља Лапово и успостављање међуопштинских и међурегионалних 
функцијских односа и веза са суседним центрима у окружењу и шире, што 
омогућава активирање потенцијала општине. 

Јавни и приватни сектор насеља и општине Лапово оствариваће 
континуалну сарадњу на јачању веза са суседним општинама и на развоју 
регионалних веза у оквиру функционалног урбаног подручја (ФУП) националног 
значаја, односно на функционалним подручјима Шумадијске области (НСТЈ-3 
ниво) и региона "Шумадија и Западна Србија" (НСТЈ-2 ниво), приоритетно у 
процесу припреме и реализације планова, програма и пројеката у домену:  

- модернизације, реконструкције и изградње саобраћајне инфраструктуре 
државних путева који повезују Лапово са суседним општинама; 

- јачања привредних веза у оквиру функционалног подручја; 
- интензивирања функционалне и инфраструктурне везе; 
- заједничког одржавања, развоја и унапређења инфраструктурних 
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система; 

- развоја комплементарних делатности и дефинисања компатибилних 
садржаја, ради заједничког наступања на тржишту;   

- повезивања туристичких потенцијала и капацитета општина, повезивања 
туристичко рекреативних  зона у циљу заједничке понуде; сарадња Туристичке 
организације са организацијама суседних општина, региона и Републике; 

- успостављања социолошких, социјалних и културолошких веза; 
- размене искустава у реализацији истих или сличних програма; 
- формирања заједничког  мониторинга за праћење коришћења и заштите 

животне средине; 
- координације програма заштите, унапређења природне и животне 

средине, природних и културних вредности и специфичности територије као и 
формирања заједничких културних програма; 

- координације и сарадње у области заштите од елементарних и дугих 
непогода; 
 
3.3.4. УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ 
 

Кључни учесници у спровођењу Просторног плана су, у складу са својим 
надлежностима и делокругом рада: 

- органи управљања општине Лапово и општинска управа; 
- републички ресорни органи и фондови; 
- републичка и општинска јавна предузећа; 
- јавне установе и посебне организације; 
- Привредна комора Србије и привредна комора у Крагујевцу; 
- регионалне и локалне пословне асоцијације; 
- домаће и стране банке; 
- заинтересовани пословни субјекти; 
- цивилни сектор (невладине организације); и 
- становништво општине Лапово; 
Кључни учесници на републичком нивоу управљања су: 
- министарства са одговарајућим управама, дирекцијама и агенцијама за 

послове пољопривреде, шумарства, водопривреде, рударства, саобраћаја, 
енергетике, телекомуникација, привредног и регионалног развоја, туризма, услуга, 
просвете, здравствене заштите, социјалне заштите, културе, спорта, изградње 
објеката и заштите животне средине; 

- јавна предузећа надлежна за послове водопривреде, електропривреде, 
шумарства, државне путеве, железничке пруге и телекомуникације; 

- заводи надлежни за заштиту природе и споменика културе и други 
републички ресорни органи, организације, агенције и фондови.  

Кључни учесници на регионалном нивоу управљања су 
- регионална и привредна комора у Крагујевцу; 
- различите агенције, фондови и пословне асоцијације у Лапову и 

Крагујевцу; 
Кључни учесници на локалном нивоу управљања су: 
органи општине Лапово и суседних општина; 
општинска јавна комунална предузећа, дирекције, агенције, фондови, јавне 

установе на подручју насеља Лапово;  
Поред наведених учесника неопходно је анимирати и организовати учешће 

других актера у спровођењу овог просторног плана, у првом реду пословне 
(привредне) субјекте, пословне асоцијације, невладине организације, удружења 
грађана и становништво општине Лапово;  
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3.3.5. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ  

 
Ефикасност спровођења Просторног плана условљена је обезбеђењем 

координације предвиђених активности и различитих учесника. Полази се од 
искустава земаља ЕУ да се успешна координација може обезбедити применом 
мултисекторског приступа - комбинације мера и инструмената различитих 
политика према тематским областима и проблемима који се планом решавају, као 
и успостављањем институционално-организационих аранжмана и партнерства на 
различитим релацијама (јавни - приватни сектор, јавне - независне институције, 
ниво управљања - јавност и др.).  

Основне мере и инструменти различитих политика за имплементацију 
решења Просторног плана за период до 2015. године базирани су на постојећем 
систему управљања у Србији, а у одређеној мери се сугеришу мере и инструменти 
који ће у овом периоду бити дефинисани и примењивани током процеса 
приступања ЕУ.  

Предприступни инструмент ЕУ (IPA – Instrument for Pre-accession Assistance) 
садржи пет основних компоненти: 

1. подршка у транзиционом процесу и изградња институција; 
2. регионална и прекогранична сарадња; 
3. регионални развој; 
4. развој људских ресурса; и 
5. рурални развој, 

где ће за сваку од наведених компоненти бити обезбеђени посебни 
фондови. Компоненте 1. и 2. намењене су земљама потенцијалним кандидатима, 
док су компоненте од 1. до 5. намењене земљама кандидатима. Земљама 
потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ биће омогућено коришћење 
средстава из фондова прве две компоненте, уз отворену могућност да се из тих 
средстава финансирају и програми/пројекти из преостале три компоненте.  

Један од задатака у ефикасној употреби фондова ЕУ и Републике Србије 
јесте успешно програмирање и предлагање пројеката за финансирање из средства 
ЕУ, Националног инвестиционог плана и републичких фондова, међу којима су и 
пројекти номиновани у поглављу 3.3.2. (Приоритетна планска решења и пројекти). 

Полазећи од претходних ставова, мере и инструменти за имплементацију 
Просторног плана су отворени за усклађивање са променама система управљања 
и планирања у Србији у току спровођења овог плана.  

Ради спровођења Просторног плана, Скупштина општине Лапово покренуће, 
преко својих представника код надлежних републичких органа, измене и иновацију 
одговарајућих прописа, норми и активности у вези са мерама и инструментима 
политика.  

Мере и инструменти опште економске политике  
Значајним се сматра установљавање мера и инструмената опште економске 

политике, и то повољних дугорочних кредита и пореских подстицаја за: 
- приватан сектор и власнике непокретности, за улагања у спровођење мера 

заштите и програме комплексног уређења пољопривредно-шумског простора, 
програме антиерозионе заштите земљишта, програме прикупљања и 
пречишћавања отпадних вода, санитарно безбедног прикупљања, коришћења 
нових и обновљивих извора енергије, као и у спровођење мера заштите животне 
средине и природних ресурса, заштите и презентације природних и непокретних 
културних добара;  

- развојно опредељене пољопривредне произвођаче, уз посебне додатне 
стимулације за младе пољопривреднике који преузимају напуштена и старачка 
газдинства, улажу у изградњу објеката или оснивање малих и микро предузећа за 
откуп и прераду локалних пољопривредних производа, откуп и примарну прераду 
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шумских плодова, лековитог и ароматичног биља, ветеринарских амбуланти, 
станица и апотека, објеката саветодавне пољопривредне службе, сервиса за 
пољопривредну механизацију и других техничких сервиса; као и за 
пољопривредне произвођаче који уводе методе органске производње и сл.; 

- изградњу и модернизацију садржаја туристичке понуде и опреме (улагања 
у прибављање и уређење грађевинског земљишта, комунално опремање, 
изградњу и реконструкцију објеката сеоских домаћинстава за туристички смештај, 
изградњу туристичке опреме и др.); 

- организацију и пружање услуга јавних служби у приватном сектору.  
Мере и инструменти других политика  
Основне мере и инструменти политике заштите и коришћења 

пољопривредног земљишта и развоја пољопривреде јесу:  
коришћење бесповратних средстава буџетске подршке Републике за 

реализацију пројеката развоја пољопривреде од стране регистрованих 
пољопривредних газдинстава за укрупњавање и консолидацију земљишних 
поседа, пошумљавање и затрављивање ерозијом угрожених подручја, 
промовисање и заштиту локалних производа и развој органске производње.  

- обезбеђење услова да се преко банкарског система користе повољни 
краткорочни и дугорочни кредити за инвестирање у: 

o програме уређења пољопривредно-шумског земљишта на подручју 
општине 

o програме развоја органске производње,.  
- обезбеђење пореских стимулација - смањење пореза на пренос 

апсолутних права коришћења непокретности при куповини пољопривредног 
земљишта и напуштених стамбених и економских објеката, ослобађање од пореза 
на закуп пољопривредног земљишта и сл; као и дестимулације - временски 
прогресивно повећање пореза власницима који не обрађују, односно не користе 
пољопривредно земљиште у складу са законом и решењима овог просторног 
плана.  

Основне мере и инструменти политике заштите и коришћења шума, развоја 
шумарства и ловства јесу:  

- удруживање средстава јавних предузећа и јавних прихода општине Лапово 
у области шумарства и водопривреде с приватним сектором за финансирање: 

o унапређења стања постојећих шума, повећање степена шумовитости и 
реализацију биолошких антиерозионих радова - Јавно предузеће за 
газдовање шумама „Србијашуме” и приватни шумовласници у 
општини; 

o пошумљавања и одржавања шума - Општинска управа и приватни 
шумовласници у општини; 

o заштите и очувања природних добара и биодиверзитета - 
Министарство и фонд за заштиту животне средине, стараоци 
природних добара, власници непокретности и невладине организације; 

o рекреативног опремања и одржавања шуме у функционално 
оптималнијем стању - Министарство економије и регионалног развоја, 
општинска управа и заинтересовани пословни субјекти/инвеститори 
туристичко-рекреативне инфраструктуре.  

- обезбеђење средстава корисника ловишта за улагања у заштиту, 
производњу и узгој дивљачи.  

Основне мере и инструменти политике заштите и коришћења вода и развоја 
водопривреде јесу:  

- свођење губитака у мрежи на мање од 20%, односно оптимално до 15% и 
успостављање поузданог мерног система (са водомерима који региструју 
потрошњу сваког корисника) и мониторинг система (са мерењем протока у свим 
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гранама система, регистровањем водних биланса регистроване и нерегистроване 
потрошње и контролом свих кључних тачака у мрежи), ради обезбеђења потпуне 
хидрауличке осмотривости система.  

- усклађивање продајне цене воде са стварним трошковима просте 
репродукције система, трошковима заштите изворишта и покрићем дела трошкова 
проширене репродукције (око 30%) за даљи развој система; напоредо са 
доношењем и применом пакета мера за рационализацију потрошње воде и 
заштиту вода од загађивања - успостављањем реалне висине накнада за 
коришћење воде и упуштање употребљене воде и др., у складу са законом и 
Стратегијом дугорочног развоја водопривреде Републике Србије.  

- обезбеђење средстава јавних прихода Републике Србије и општине 
Лапово у области водопривреде и заштите животне средине, као и конкурисање за 
коришћење средстава предприступног инструмента ЕУ и донација за 
финансирање заштите изворишта воде, развој локалних водовода и 
канализационе мреже, пречишћавање отпадних вода општинског центра и 
санитацију насеља на периферном делу.  

Основне мере и инструменти политике развоја и размештаја индустрије и 
МСП јесу:  

- развој локалног финансијског и банкарског система и интензивније 
коришћење текућих подстицајних мера за развој приватног предузетништва.  

- предузимање низа подстицајних мера на општинском нивоу у 
поспешивању развоја приватног предузетништва (пореске олакшице, 
обезбеђивање локација, стимулативне мере комуналне политике и политике цена 
грађевинског земљишта, организовање обуке и курсева за заинтересоване 
предузетнике и друге мере).  

- обезбеђење услова за привлачење инвестиција (домаћих и страних) - 
банкарских кредита, финансијских зајмова, стратешких партнера и инвеститора (уз 
повољну локалну регулативу); стварање активне, стабилне и сигурне климе за 
инвестиције и налажење стратешких партнера за реструктурирање великих 
система.  

- обезбеђење координације, мониторинга и управљања привредним 
развојем на општинском и регионалном нивоу кроз оснивање и сарадњу 
општинских и регионалних канцеларија; подршка самозапошњавању и развоју 
МСП, развој сарадње јавног и приватног сектора; контактирање потенцијалних 
финансијера (државни фондови и агенције, локални привредници и предузетници 
и инострани стратешки партнери за финансирање атрактивних пројеката од 
интереса за локалне заједнице и суседне општине); организација израде потребне 
планске и техничке документације и истраживања, програма, пројекција и бизнис 
планова који ће конкурисати за средства различитих фондова, као што су НИП, 
СИЕПА, укључујући и средства предприступног инструмента ИПА Европске уније и 
европских институција (Европска банка за обнову и развој - ЕБРД, Европска 
агенција за реконструкцију - ЕАР, и др); ефикасно руковођење буџетом локалне 
заједнице, локалним економским развојем, инвестицијама у развојне пројекте, 
интересним повезивањем локалних заједница на регионалном и националном 
нивоу.  

Основне мере и инструменти политике развоја туризма јесу:  
- обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко Министарства 

економије и регионалног развоја, агенција и фондова (за развој туризма, за развој 
и др), јавних прихода општине у области туризма и приватног сектора, уз 
конкурисање општине за коришћење средстава предприступног инструмента ИПА 
Европске уније (у оквиру компоненте 3 и 5), за припрему и спровођење програма 
развоја туризма и комплементарних делатности, изградње туристичке 
инфраструктуре и уређења простора.  
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- интензивнији развој маркетиншких активности за организацију туристичке 
понуде и презентацију свих туристичких активности и садржаја, а нарочито 
тематских итинерера намењеним различитим циљним групама туриста - еко 
туризам, спортско-рекреативни (међународни кампус уметности и спорта), ловни и 
други садржаји и активности у простору општине  и суседних општина.  

- обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко Министарства 
економије и регионалног развоја и фондова (за развој туризма, заштиту животне 
средине и др) и из јавних прихода општине, приватног сектора и невладиних 
организација за реализацију програма едукације локалног становништва и њиховог 
укључивања у туристичку понуду домаћинског туризма и друге туристичке 
програме на простору локалне заједнице.  

Основне мере и инструменти политика развоја линијских и комуналних 
инфраструктурних система јесу:  

- удруживање средстава за развој државних путева из буџета Републике 
Србије, средстава Јавног предузећа „Путеви Србије” и кредитних средстава 
међународних асоцијација и Европске банке за реконструкцију и развој.  

- обезбеђење средстава из јавних прихода општине, уз партиципацију 
Јавног предузећа „Путеви Србије” за реконструкцију планираних општинских 
путева.  

- обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко министарства 
надлежног за енергетику и средстава Јавног предузећа „Електропривреда Србије” 
у реконструкцију постојеће и изградњу планиране дистрибутивне мреже и 
електроенергетских објеката на подручју општине.  

- обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко министарстава 
надлежних за енергетику, рударство и животну средину, средстава агенција (за 
енергетску ефикасност), фондова (за заштиту животне средине) и средстава 
приватног сектора за истраживање и комерцијално коришћење локалних, 
обновљивих и нових извора енергије, као аутономних система за задовољавање 
одређених локалних енергетских потреба (у домаћинствима, пољопривреди и 
комерцијалним делатностима), као и подстицајних и кредитних средстава за 
улагања у енергетски штедљивију изградњу и коришћење објеката и нове 
енергетски ефикасније и еколошки прихватљивије технологије.  

- обезбеђење средстава Јавног предузећа „Србијагас”, у складу са законом, 
Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 2015. године и Националним 
акционим планом гасификације, за развој система снабдевања општине 
природним гасом.  

- обезбеђење средстава телекомуникационих оператера с лиценцом, као и 
Јавног предузећа „Пошта Србије” за реализацију планираних активности на 
телекомуникацијама и поштанском саобраћају,  

- обезбеђење средстава јавних прихода општине и приватног сектора, уз 
конкурисање за коришћење средстава предприступног инструмента ИПА Европске 
уније (у оквиру компоненте 5) и донација за развој локалне инфраструктуре 
(општинских путева, водовода, канализације и санитарно безбедног третмана 
отпадних вода,   

- обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко надлежних 
министарстава, агенција (за заштиту животне средине и др) и фондова (за заштиту 
животне средине), јавних прихода општине и приватног сектора, уз конкурисање 
општине за коришћење средстава предприступног инструмента ИПА Европске 
уније (у оквиру компоненте 3), Европске банке за обнову и развој-ЕБРД, Светске 
банке за инвестиционе програме и других кредитних и средстава из донација, за 
развој система управљања комуналним отпадом.  

- обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко министарстава 
надлежних за енергетику и животну средину, агенција (за енергетску ефикасност) и 
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фондова (за заштиту животне средине) и из јавних прихода општине за 
реализацију програма информисања и едукације становништва о могућностима и 
ефектима штедње и рационалне потрошње и супституције енергије и руралне 
санитације насеља.  

Основне мере и инструменти политика заштите животне средине, природних 
и непокретних културних добара јесу:  

- оснивање општинског фонда за заштиту животне средине.  
- обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко Министарства 

надлежног за животну средину и просторно планирања и Фонда за заштиту 
животне средине и из јавних прихода општине Лапово за реализацију предвиђених 
програма заштите животне средине, информисања и едукације становништва о 
могућностима и ефектима унапређења квалитета животне средине и за узимање 
активног учешћа у процесу доношења одлука од значаја за животну средину, 
нарочито у одлучивању о стратешкој процени утицаја планова и процени утицаја 
пројеката на животну средину.  

- обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко министарстава 
надлежних за животну средину и културу, јавних прихода општине Лапово, 
средстава приватног сектора и донација за спровођење заштите природних и 
непокретних културних добара.  

Основне мере и инструменти политике заштите, резервисања и уређења 
простора јесу:  

- прибављање земљишта за планиране трасе и објекте линијских и 
комуналних инфраструктурних система, инициране зоне изградње, туристичку 
инфраструктуру и локалитете за смештај индустрије и МСП куповином и 
експропријацијом земљишта у јавну својину или укључивањем приватног сектора  
применом различитих модалитета јавно-приватног партнерства.  

- целовита трансформација система управљања грађевинским земљиштем - 
од утврђивања грађевинског земљишта за јавне и остале намене, преиспитивања 
и диференцијације постојећих накнада за коришћење грађевинског земљишта у 
односу на стварне погодности коришћења локација и накнада за уређивање 
грађевинског земљишта у односу на подстицање или ограничавање појединих 
намена и активности и изградње простора, као и одговарајуће пореске олакшице и 
субвенције за финансирање саобраћајне и комуналне инфраструктуре. У склопу 
трансформације система управљања изграђеним, тј. грађевинским земљиштем 
утврђиваће се и примењивати дестимулативне или стимулативне мере наплате 
разних такса и висине накнаде за коришћење грађевинског земљишта за власнике 
непокретности у зависности од тога да ли граде и уређују изграђено земљиште у 
складу или са одступањима од правила утврђених овим просторним планом и 
одговарајућим урбанистичким планом.  

- припрема и постепено увођење система компензација и нагодби с 
власницима земљишта и титуларима својине над земљиштем за настале штете, 
ускраћивање и умањење добити, за ограничења у развоју локалних заједница на 
подручју Просторног плана насталих услед спровођења режима и мера заштите 
изворишта водоснабдевања, природних и непокретних културних добара.  
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Стратешка процена утицаја Просторног плана општине Лапово на животну средину 

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
 
Увод 
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 88/10) 
уређује услове, начин и поступак вршења процене утицаја одређених планова и програма на 
животну средину у области: просторног и урбанистичког планирања или коришћења земљишта, 
пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства, енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања 
отпадом, управљања водама, телекомуникација, туризма, очувања природних станишта и дивље 
флоре и фауне, којима се успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката за које 
је предвиђена израда процене утицаја (пројекта) на животну средину. Примена Закона о 
Стратешкој процени утицаја представља усклађивање националне легислативе са европском 
Директивом 2001/42/ЕC о „процени утицаја одређених планова и програма на животну средину”. 
Циљ ове директиве је да обезбеди висок степен заштите животне средине и да допринесе 
интеграцији захтева за заштитом животне средине при изради и усвајању планова и програма у 
циљу промоције одрживог развоја. Еколошка процена је важан инструмент за интеграцију 
захтева за заштитом животне средине при изради и усвајању одређених планова и програма за 
које се установи да имају значајан утицај на животну средину. Примена поступка стратешке 
процене утицаја мора садржати следеће циљеве: 
• да обезбеди процену утицаја предложених стратешких одлука на елементе животне средине, 
• да обезбеди процењивање кумулативних, синергетских, индиректних, глобалних и других 
утицаја предложене стратешке одлуке, што не може бити обезбеђено само применом процене 
утицаја пројеката на животну средину, 
• да обезбеди дефинисање стратешких смерница у поступку имплементације Плана, 
• да обезбеди учешће јавности у поступку израде процене, у складу са међународним и европским 
захтевима, као и процењивање прекограничних утицаја, 
• да омогући дефинисање различитих мера којима се врши спречавање, смањење или отклањање 
негативних утицаја на животну средину у раним фазама процеса одлучивања. 
Стратешка процена утицаја на животну средину је механизам и средство којим се обезбеђује 
одговарајућа заштита животне средине у току припреме докумената којима се усмерава и 
планира развој – планова, програма и стратегија. Стратешка процена као комплексан и целовит 
процес и поступак треба да обезбеди обавезно сагледавање развојних докумената са аспекта 
заштите и да предложи решења и мере којима ће заштита животне средине бити остварена на 
оптималан и рационалан начин. Израда Стратешке процене представља основу за обезбеђење 
интеграције заштите животне средине и одрживог развоја у све фазе израде Просторног плана 
општине Лапово и дефинисање услова и решења заштите животне средине у будућем развоју 
општине Лапово. Стратешка процена се ради истовремено са израдом Концепта Просторног 
плана, чиме су створени услови за благовремено интегрисање захтева везаних за заштиту 
животне средине у поступак његове припреме. Циљ Стратешке процене утицаја Плана је 
утврђивање обавезујућих, хијерархијски усаглашених смерница (еколошких захтева) при изради 
Плана, дефинисање смерница и мера заштите и унапређивања животне средине и остваривање 
услова за одрживи развој. Израда Стратешке процене утицаја и процена могућих стратешких 
утицаја Просторног плана општине Лапово на животну средину садржи више нивоа: 
• анализу постојећег стања и природних карактеристика подручја, 
• анализу потенцијала и ограничења у простору, 
• анализу услова документације вишег реда од битног значаја и утицаја за поступак стратешке 
процене утицаја - хијерархијска условљеност, 
• анализу услова надлежних институција и осталих релевантних услова и захтева, 
• анализу захтева општинеке управе општине Лапово, 
• анализу захтева заинтересоване јавности, 
• анализу статуса заштите природних и културних добара, 
• предлог концепта даљег коришћења и развоја подручја општине Лапово, 
• вредновање предметног подручја, непосредног и подручја ширег окружења са аспекта могућих 
ограничења, начина и услова коришћења простора и реализације планираних садржаја у складу 
са принципима одрживог развоја. 
Уговором бр. 222/10 од 22.11.2010. године наручилац Стратешке процене Општинска управа 
општине Лапово, поверио је израду Стратешке процене утицаја Просторног плана општине 
Лапово на животну средину, Предузећу за планирање, пројектовање и екологију ECOlogica URBO 
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ECOlogica URBO Крагујевац 2 
Стратешка процена утицаја Просторног плана општине Лапово на животну средину 
д.о.о. из Крагујевца, ул. Саве Ковачевића 3/1. Израда Концепта и Предлога Просторног плана 
општине Лапово поверена је ЈП Дирекција за урбанизам, Крагујевац, Ул. Краља Петра I бр. 23. 
Израда Просторног плана општине Лапово и процена могућих утицаја стратешког карактера 
Плана на животну средину је координиран процес, стручно-контролног карактера између 
обрађивача Плана и обрађивача Стратешке процене. Циљ такве сарадње је валоризација 
простора са аспекта одрживог развоја, односно успостављање равнотеже између циљева 
друштвеног и економског развоја подручја и циљева који се односе на заштиту и очување 
животне средине. Наведени циљеви морају бити компатибилни и међусобно зависни: 
• економски раст који не узима у обзир заштиту животне средине не може бити дуготрајан и 
одржив, 
• брига о друштвеном благостању која не узима у обзир економски раст је неодржива, 
• неодржива је политика за очување животне средине која занемарује хумани развој подручја 
општине Лапово; 
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Стратешка процена утицаја Просторног плана општине Лапово на животну средину 

1.0. Полазне основе Стратешке процене утицаја Просторног 
плана општине Лапово 
Процена утицаја стратешког карактера Просторног плана општине Лапово на животну средину је 
процес који ће обезбедити: 
• приказ утицаја планираних намена, мреже насеља, целина, зона, објеката, функција, садржаја 
и планираних линијские и комуналне инфраструктуре на стање и вредности животне средине 
општине Лапово, 
• имплементацију обавезујућих еколошких смерница у Просторни план и 
• примену смерница и мера заштите животне средине у поступку имплементације Плана; 
Поступак процене могућих стратешких утицаја и израда Стратешке процене утицаја Плана на 
животну средину заснован је на: 
• начелу одрживог развоја - разматрање и укључивање битних аспеката животне средине, 
природних и културних добара и природних вредности у фази Концепта Плана, Предлога Плана и 
усвајања Плана и утврђивање услова за очување природних и културних добара и вредности, 
природних и створених ресурса и животне средине, односно рационално коришћење, као 
предуслов за остваривање циљева одрживог развоја општине Лапово; 
• начелу интегралности - укључивање у План услова заштите животне средине, природних добара, 
културног наслеђа, природних вредности животне средине, односно очување, презентација и 
одрживо коришћење простора; 
• начелу предострожности - пажљиво планирање различитих намена простора, функција и 
садржаја Плана на начин да се спрече или смање негативни утицаји на природне вредности 
подручја и животну средину, да се обезбеди њихово рационално коришћење и свођење на 
минимум ризик по животну средину; 
• начелу хијерархије и координације – усвајање обавезујућих смерница Просторног плана 
Републике Србије је обавезно и представља услов за обезбеђивање узајамне координације 
надлежних и заинтересованих органа у поступку процене утицаја стратешког карактера, израде 
Стратешке процене утицаја Плана и исходовање сагласности на Стратешку процену, кроз 
консултације, обавештавања и прибављања мишљења на План и Стратешку процену; 
• начелу јавности - у циљу информисања јавности о Просторном плану општине Лапово и његовом 
могућем утицају на вредност и услове животне средине, услове живота становништва, као и у 
циљу обезбеђења пуне отворености поступка припреме (Концепта Плана, Предлога Плана) и 
доношење (усвајање) Плана, јавност мора, пре доношења било какве одлуке, као и после 
усвајања Плана, имати приступ информацијама које се односе на План; 
Као основ и полаз за израду Стратешке процене утицаја Просторног плана општине Лапово на 
животну средину коришћена је следећа документација и подаци: 
• Одлука о изради Просторног плана општине Лапово (број 020-107/09-I-04 од 11.12.2009. 
године), 
• Концепт Просторног плана општине Лапово, 
• Нацрт Просторног плана општине Лапово, 
• Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године ("Сужбени гласник РС", број 88/10), 
• Извештај о Стратешкој процени утицаја Просотрног плана Републике Србије на животну 
средину, 
• Услови надлежних институција, органа, организација и предузећа за израду Плана, 
• Процена еколошко-просторних и економских услова за реализацију планираних намена, 
функција, објеката, садржаја и инфраструктуре на принципима одрживог развоја и начелима 
Стратешке процене утицаја Плана, 
• Еколошка валоризација подручја Плана - функционално-еколошки зонинг подручја Плана, 
• Просторно (макролокацијско), зонско и локацијско (микролокацијско) вредновање простора у 
обухвату Плана, 
• Анализа фактора и услова ограничења, степена, врсте и интензитета могућих утицаја у 
границама Плана, регионалног, републичког и глобалног нивоа; 
За израду Стратешке процене утицаја Плана на животну средину и Извештаја о Стратешкој 
процени утицаја Плана, вредновање простора са аспекта еколошке одрживости и 
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Стратешка процена утицаја Просторног плана општине Лапово на животну средину 
прихватљивости, избор најбоље понуђеног решења и предлагање смерница за ниже 
хијерархијске нивое, коришћена је следећа законска регулатива: 
• Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС” бр. 135/04, 36/09 и 72/09); 
• Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 88/10); 
• Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 36/09); 
• Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11); 
• Закон о заштити природе („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10 и 91/10); 
• Закон о културним добрима („Сл. гласник РС” бр. 71/94); 
• Закон о водама („Сл. гласник РС” бр. 30/10); 
• Закон о шумама („Сл. гласник РС” бр. 30/10); 
• Закон о јавним путевима („Сл. гласник РС” бр. 101/05 и 123/07); 
• Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС” бр. 36/09 и 88/10); 
• Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС” бр. 36/09); 
• Закон о заштити ваздуха („Сл.гласник РС” бр. 36/09); 
• Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС” бр. 36/09 и 88/10); 
• Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС” бр. 37/88, 37/89, 53/93, 67/93, 92/93, 48/94, 
101/05 и 111/09 ); 
• Закон о заштити од јонизујућег зрачења и о нуклеарној сигурности („Сл.гласник РС” бр. 36/09); 
• Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл.гласник РС” бр. 36/09); 
• Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник РС” 
бр. 135/04); 
• Закон о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС” бр. 62/06, 65/08 и 41/09); 
• Правилник о техничким нормативима за хидратантску мрежу за гашење пожара („Сл. лист СФРЈ” 
бр. 30/91); 
• Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл. гласник РС”, бр. 
31/10, 69/10 и 16/11); 
• Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ” бр. 42/98 и 44/99); 
• Правилник о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС” бр. 31/82); 
• Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања („Сл. гласник СРС” бр. 92/08); 
• Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и методама за 
њихово испитивање („Сл. гласник РС” бр. 23/94); 
• Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, 
животиња и гљива („Сл. гласник” бр. 5/2010), 
• Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Сл. гласник РС” бр. 72/10); 
• Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. гласник 
РС” бр. 72/10); 
• Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који 
се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл.гласник РС” бр.98/10); 
• Правилник о категоријама испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС” бр. 56/2010) 
• Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл.гласник РС” 
бр. 92/10; 
• Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.гласник РС” бр. 11/10); 
• Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у ваздуху („Сл.гласник РС” бр. 71/10); 
• Уредба о категоризацији водотокова („Сл. гл. СРС” бр. 5/68); 
• Уредба о класификацији вода („Сл. гл. СРС” бр. 5/68); 
• Уредба о заштити природних реткости („Сл. гласник РС” бр. 53/93 и 93/93); 
• Уредба о утврђвању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 114/08); 
1.1. Преглед садржаја Просторног плана 
Садржај Просторног плана општине Лапово урађен је у складу са одредбама и методологијом 
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11). САДРЖАЈ 
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
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ECOlogica URBO Крагујевац 5 
Стратешка процена утицаја Просторног плана општине Лапово на животну средину 
1.0 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
1.1 Обухват и опис граница 
1.2 Плански и правни основ 
1.3 Обавезе услови и смернице из планских докумената вишег 
реда и других развојних докумената 
1.3.1 Плански документи вишег реда 
1.3.2 Остали развојни документи 
1.4 Извод из текстуалног дела усвојеног концепта 
1.4.1 Оцена постојећег стања (потенцијали и ограничења) 
1.4.2 Принципи, циљеви и концепција и пропозиције просторног развоја 
2.0 ПЛАНСКА РЕШЕЊА 
2.1 Опис и одређење намена простора 
2.2 Заштита уређење коришћење и развој природних система и ресурса 
2.2.1 Одрживо коришћење и заштита пољопривредног земљишта 2.2.2 Одрживо коришћење и 
заштита шума и шумског земљишта 2.2.3 Одрживо коришћење и заштита ресурса вода 2.2.4 
Коришћење минералних сировина 
2.3 Просторни развој дистрибуција становништва и мрежа насеља и јавних служби 
2.3.1 Становништво 
2.3.2 Мрежа насеља 
2.3.3 Јавне службе 
2.4 Просторни развој и дистрибуција привредних делатности 2.4.1 Просторни размештај и 
дистрибуција привредних делатности 2.4.2 Пољопривреда 2.4.3 Шумарство, лов и риболов 2.5 
Просторни развој туризма, организација и уређење туристичких и рекреативних простора 2.6 
Просторни развој саобраћаја и инфраструктурних система и повезивање са регионалним 
инфраструктурним мрежама 2.6.1 Саобраћај 2.6.2 Водопривредна инфраструктура 2.6.3 
Термоенергетска инфраструктура 2.6.4 Електроенергетска инфраструктура 2.6.5 
Телекомуникациона инфраструктура 2.6.6 Комунални системи и управљање отпадом 2.7 
Пропозиције заштите животне средине, предела, природних и културних добара 2.7.1 Пропозиције 
заштите животне средине 2.7.2 Пропозиције заштите предела, природних вредности и 
биодиверзитета 2.7.3 Пропозиције заштите уређења и унапређења културних добара 2.7.4 
Организација простора од интереса за одбрану земље и заштиту од елементарних непогода 
3.0 ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
3.1 Правила уређења 3.1.1 Целине и зоне утврђене просторним планом 3.1.2 Услови за уређење и 
правила за изградњу површина и објеката јавне намене и мреже саобраћајне и друге 
инфраструктуре 3.1.3 Услови за уређење и правила грађења осталих површина и објеката 3.2 
Правила грађења 3.2.1 Грађевинско подручје 3.2.2 Пољопривредно земљиште 3.2.3 Шумско 
земљиште 3.2.4 Водно земљиште 3.3 Имплементација просторног плана 3.3.1 Спровођење 
просторног плана и смернице за израду планске документације 3.3.2 Приоритетна планска 
решења и пројекти 3.3.3 Мере за подстицање равномерног регионалног развоја и кооперације са 
суседним јединицама локалне самоуправе 3.3.4 Учесници у имплементацији 3.3.5 Мере и 
инструменти за имплементацију 
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1.2. Карактеристике и циљеви Плана 
1.2.1. Обухват Плана 
Подручје општине Лапово налази се у средишњој Србији, у североисточном делу Шумадијског 
округа кога чини 7 општина, са центром у Крагујевцу. Системом државних путева повезан је са 
суседним општинама истог округа: Баточина и Рача, са општинама Поморавског округа 
(Свилајнац и Јагодина) и са Великом Планом - општином Подунавског округа. Обухват Просторног 
плана општине Лапово чине два насеља, у оквиру једне катастарске општине и једне месне 
заједнице, укупне површине 55,22 km2. Градско насеље Лапово (варошица) и Лапово (село) 
имају јединствено грађевинско подручје и функционишу као једно насеље које је уједно и 
општински центар. Према попису становништва из 2002. године, општина Лапово је имала 8.224 
становника. Општина Лапово се граничи: 
• са југозапада територијом општине Баточина; 
• са северозапада општином Рача; 
• са севера општином Велика Плана; 
• са истока општином Свилајнац; 
1.2.2. Постојећа и планирана намена површина 
Основну намену простора чини пољопривредно, шумско, водно и грађевинско земљиште. Биланси 
површина за територију општине Лапово утврђени су на основу података из Генералног плана 
Лапово 2020. Плански циљ је да се одржи ниво шумског земљишта, а увећање грађевинског 
подручја да буде углавном на рачун пољопривредног земљишта слабијег квалитета. 
Специфичност мреже насеља и саобраћајно-географског положаја општине Лапово, условило је и 
специфичне билансе површина са драстичним повећањем укупнг грађевинског подручја. 
Смањење површина пољопривредог земљишта би се првенствено остваривало на рачун 
земљишта слабије бонитетне класе. Површине под шумама се повећавају на теренима захваћеним 
ерозијом, голетима, и површинама под великим нагибом али у планираној структури коришћења 
земљишта не долази до битне промене услед резервисања површина за путне коридоре. Водне 
површине нису промењене јер су планиране акумулације у оквиру грађевинског подручја. Табела 
бр. 1 - Биланс постојеће и планиране намене површина Основна намена Постојећа површина (ha) у обухвату плана 
(%) Планирана површина (ha) у обухвату плана (%) 
Шумско земљиште 
383,00 
7,0% 
387,00 
7,0% 
Пољопривредно земљиште 
4.279,00 
77,5% 
2.290,00 
41,5 
Водно земљиште 
70,00 
1,3% 
70,00 
1,3 
Грађевинско подручје 
790,00 
14,2% 
2.775,00 
50,2% 
УКУПНО 
5.522,00 
100% 
5.522,00 
100% 
У површине грађевинског земљишта урачунате су и површине саобраћајне инфраструктуре (са 
заштитним појасевима) 
1.2.3. Циљеви Просторног плана општине Лапово 
Општи циљ просторног развоја општине је објективан, рационалан, економски оправдан, 
социјално прихватљив и еконолошки одржив развој тј.стварање услова за реализацију интереса у 
области рационалног и наменског коришћења простора, уз адекватно коришћење, заштиту и 
унапређење природних и створених ресурса. Циљеви Просторног плана општине Лапово у 
планском периоду су: 
• даља разрада и имплементација планских решења дефинисаних: Просторним планом Републике 
Србије ("Службени гласник РС", број 88/10) и Просторним планом подручја инфраструктурног 
коридора аутопута Е-75 као планских докумената вишег реда. 
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• усаглашавање са европским нормативима и стандардима у области планирања, уређења и 
коришћења простора; 
• дефинисање стратешког оквира за валоризацију положаја и улоге општине Лапово у просторном 
развоју ширег региона, интеграција подручја у окружење. У складу са положајем општине 
Лапово, која према територијалној организацији Републике Србије улази у састав Шумадијског 
округа (Крагујевац, Кнић, Топола, Рача, Баточина, Лапово и Аранђеловац), у функционалном 
подручју центра Крагујевац, потребно је сагледати просторно физички аспект веза и међуодноса, 
које интегрише простор и функције у том простору. 
• израда јединственог планског документа који ће представљати плански и правни основ за 
реализацију локалних интереса свих физичких и правних лица са подручја Општине; 
• израда __________планског документа који је могуће директно примењивати, првенствено по 
питању организације и уређења простора, као и изградње објеката у оним деловима Општине 
чији даљи просторни развој неће да се дефинише и усмерава кроз израду урбанистичких 
планова; 
• избор и дефинисање приоритета, како стратегијских, тако и краткорочних; 
• стварање планског основа за уравнотежени, организовани и одржив просторни развој, заштиту 
и уређење подручја општине Лапово и повећања конкурентности 
• рационално коришћење простора ради повећања функционалне и развојне ефикасности; 
• задржавање становништва унапређењем квалитета живљења и приступачности јавним 
сервисима и обезбеђивањем услова за запошљавање; 
• израда развојног документа који уз уважавање основних европских принципа и начела 
просторног развоја, представља основ за привлачење и реализацију инвестиција из локалних, 
националних и европских фондова. 
• привлачење малих и средњих предузетника разним стимулативним мерама. Кроз благовремену 
израду припремити локације на погодним инфраструктурним правцима, помоћи у ефикасности 
добијања неопходне документације и сагласности у реализацији инвестиције чиме би се 
омогућило привлачење капитала а самим тим отварање нових радних места, повећања 
запослености и животног стндарда становништва. Такође до 2015 године инфраструктурно и 
комунално опремити око 20ha радних зона; 
• остварење одрживог развоја пољопривреде и њено усклађивање са осталим делатностима; 
• очување, унапређење и заштита природе, посебних природних вредности 
• заштита и одрживо коришћење културног наслеђа као фактора развоја; 
• туристичка валоризација простора општине Лапово, 
• интеграција заштите животне средине у све појединачне, секторске политике и стратегије 
развоја; 
• заштита од природних непогода и технолошких удеса; 
Посебни циљеви 
• природни системи и ресурси - штедња, рационално коришћење и заштита природних система и 
ресурса (пољопривредно земљиште, шуме и шумско земљиште, воде, геолошки ресурси), што 
подразумева успостављање планских основа за одговорно управљање развојем, уређењем и 
заштитом простора, у складу са реалним потенцијалима и ограничењима простора, и дугорочним 
потребама економског и социјалног развоја општине. Ово се пре свега односи на ефикасну 
контролу нерационалног ширења грађевинских подручја уз утврђивање норми за изградњу и 
комунално опремање и утврђивање режима коришћења и заштите простора заштићених подручја 
и коридора, уређених предела, природног и културног наслеђа, пољопривредног, шумског и 
водног земљишта. Зато је од изузетног значаја формирање информационог система о земљишту 
што је и предуслов за подизање продуктивних, еколошких и рентних потенцијала земљишта. 
• становништво, насеља и јавне службе - ублажавање негативних демографских процеса и њихово 
преусмеравање посебним мерама социјалног и економског развоја (пре свега заустављање 
емиграције младог стручног становништва). Циљ је спречавање даљег пада броја становника 
стварањем услова у простору и функцијама општине које ће обезбедити побољшање опште 
демографске структуре, а тиме и даљи развој општине. При томе, потребно је подићи општи ниво 
јавних служби, саобраћајне и техничке инфраструктуре. Развој просторно-функционалне 
организације подручја по локалним центрима насеља оствариваће се, између осталог, и 
децентрализацијом јавних служби, ради рационализације управљања и организације јавних 
служби. 
• привредне делатности и туризам - развој привредних активности у складу са карактеристикама и 
реалним капацитетима општине, уз убрзану трансформацију и реструктурирање постојећих 
предузећа (кроз приватизацију, форсирање малих и средњих предузећа, освајање производње 
нових пропулзивних привредних грана и 
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производа са широким домаћим и инотржиштем, усавршавање модерног управљања предузећима, 
повећање иновационих делатности, подизање нивоа техничко-технолошке опремљености и 
просторно-еколошке прихватљивости, и др.), стварање погодне климе за привредни просперитет 
и повећано запошљавање, обезбеђење довољног броја квалитетних локација за развој привреде, 
стварање погодног амбијента за преквалификацију и доквалификацију радника, фаворизовање 
знања кроз едукацију и стручно усавршавање младих људи, побољшавање конкурентности 
локалне привреде и интензивирање сарадње између општина и региона, развијање еколошке 
свести и оријентацију на еко-привреду. Могућа је контролисана експлоатација природних 
ресурса: минералних __________сировина (уз стављање у развојну функцију претходно 
интензивирање истраживања, потврду и перспективу резерви, билансирање и проверу економске 
исплативости експлоатације као и еколошке оправданости и одрживости), коришћење биомасе, 
шумских производа и сл. Пољопривреда, традиционалном везаношћу становништва за ову 
привредну грану, квалитетом земљишта и расположивошћу пољопривредним фондом, представља 
један од најзначајнијих ресурса за привредни развој општине. Интензивирање развоја 
пољопривреде, посебно ратарства, сточарства и воћарства, омогућиће бржи развој разноврсних 
прерађивачких капацитета. Упоришта развоја пољопривреде засниваће се на побољшању 
аграрне структуре у склопу спровођења програма интегралног руралног развоја, према моделу 
Терцијарни сектор привреде (посебно савремени системи трговине и транспорта, туризам, 
угоститељство и друге услуге) неопходно је знатно интензивирати. Финансијске и друге 
специјализоване услуге ће се концентрисати у насељском центру. Предности подручја општине за 
развој туризма, заснивају се на очуваној животној средини, пределима очуваних природних 
вредности, богатом културном наслеђу, саобраћајној доступности, традицији сеоског и ловног 
туризма. У оваквој туристичкој понуди доминираће туризам сагласан режимима заштите 
природних и културних добара и ресурса. 
• саобраћај и инфраструктурни системи - повећана саобраћајна приступачност и опремљеност 
простора инфраструктуром. Путна инфраструктура, као битан фактор већег отварања и 
интегрисаности подручја општине, треба да обезбеди везе саобраћајних коридора државног и 
локалног нивоа. 
Са становишта територијалне кохезије и унутрашње интеграције општине, нарочито је важно 
побољшање мреже општинских путева и повезивање те мреже са мрежом државних путева. Са 
становишта просторно-функционалне интегрисаности подручја општине са развојним осовинама 
Републике, подручје општине је, преко постојеђих и планираних саобраћајних коридора, 
изузетно добро повезано, што представља битан фактор за активирање привредних потенцијала 
општине. Системи техничке инфраструктуре (водопривредна, енергетска, телекомуникациона и 
комунална инфраструктура), односно развој, рационално коришћење, одржавање и проширење 
ових система, представљаће подлогу за даљи социо-економски развој општине. Са становишта 
система техничке инфраструктуре, планирана је модернизација и развој електро-мреже и 
објеката (модернизација локалних мрежа и смањење дистрибутивних губитака услед ниске 
волтаже), наставак гасификација (у функцији заштите животне средине и рационализације 
потрошње енергије), побољшање енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора 
енергије (потенцијал биомасе), посебно развој система управљања отпадом (уз реализацију 
регионалне санитарне депоније санацију постојећих сметлишта и дивљих депонија и смањење 
количине насталог отпада). Посебно је значајно решавање питања прешишћавања отпадних 
комуналних вода насеља (нарочито у еколошки осетљивим зонама), регулисања бујичних речних 
токова, заштите од поплава, побољшања водоснабдевања. 
• животна средина, предели, природна и културна добра - заштита, контролисано и одрживо коришћење 
природе, природних ресурса, природног и културног наслеђа, уз систематску санацију, 
рекултивацију и рехабилитацију подручја са угроженом животном средином. Основни принцип 
заштите животне средине је одрживо коришћење простора, са очувањем еколошког капацитета 
основних елемената животне средине (земљиште, вода, ваздух, вегетација, флора и фауна), као 
и еколошке функције простора, уз штедљив однос према природним ресурсима. У том смислу, 
потребно је плански дефинисати одговарајућу намену простора општинске територије са 
адекватним разграничењем карактеристичних зона (пољопривредног, шумског, водног и 
грађевинског земљишта; зона заштите и зона са могућим неповољним утицајем на животну 
средину и сл.), као и мере за заштиту, уређење и унапређење животне средине и предела. 
Такође, потребно је планирати, организовати и заштитити еколошке зоне и потезе (уз могуће 
вишенаменско коришћење), формирати систем еколошке одрживости кроз улагање у програм и 
подизање еколошког капацитета простора (зоне посебних 
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природних вредности, зоне за производњу биолошки вредне хране, зоне за туристичку изградњу 
и сл.), формирати систем мониторинга елемената животне средине и информациони систем о 
животној средини. 
Важно упориште развоја општине представља и заштита, уређење и унапређење утврђених, 
евидентираних и потенцијалних природних и културних добара, што подразумева адекватну 
валоризацију, промоцију и презентацију природне баштине и културно-историјског наслеђа 
општине. Циљ је интегрална заштита и програмско повезивање природних и културних добара, 
утврђивање мера заштите и коришћења за сваку групу добара, као и смерница за планско 
спровођење тих мера. 
1.3. Хјерархијски однос са другим плановима – планска усклађеност 
При процени могућих утицаја стратешког карактера Плана на животну средину, морају се у обзир 
узети планови вишег реда и планови од значаја за предметни План, због обавезујућих смерница 
које морају бити имплементиране у предметни План. На то обавезује једно од начела стратешке 
процене утицаја - начело хијерархије и координације на свим нивоима. Усвајање обавезујућих 
смерница Просторног плана Републике Србије је обавезно и представља услов за обезбеђивање 
узајамне координације надлежних и заинтересованих органа у поступку процене утицаја 
стратешког карактера, израде Стратешке процене утицаја Плана и исходовање сагласности на 
Стратешку процену, кроз консултације, обавештавања и прибављања мишљења на План и 
Стратешку процену. Еколошки извештај о могућим утицајима Плана мора да обезбеди и 
информације о вези са другим плановима од значаја и циљевима заштите животне средине датим 
у тим плановима, као и начин на који су ти циљеви узети у обзир при изради Стратешке процене. 
Планови и остали документи вишег реда од значаја за Просторни план општине Лапово и Стратешку 
процену утицаја на животну средину: 
• Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године ("Сужбени гласник РС", број 88/10); 
• Стратешка процена утицаја Просторног плана Републике Србије на животну средину 
• Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 (Уредба „Службени гласник 
РС“, број 69/2003); 
• Просторни план подручја посебне намене система продуктовода кроз Републику Србију 
("Службени гласник РС", број 19/2011); 
Остали развојни документи од значаја за Просторни план општине Лапово и Стратешку процену 
утицаја на животну средину: 
• Генерални план Лапово 2020. ("Сужбени лист општине Лапово", број 7 од 29. септембра 2009. 
године), 
• Стратешка процена утицаја Генералног плана Лапово 2020 на животну средину 
1.3.1. Планови вишег реда од значаја за Просторни план општине Лапово 
Просторни план Републике Србије Просторни план Републике Србије у оквиру основних опредељења 
развоја препознаје појас Коридора X дуж Мораве као значајан фактор умрежавања Републике 
Србије у европско окружење као и фактор интеграције локалних и регионалних целина. 
Индустрија, туризам и савремене услуге концентрисани у овом појасу биће и даље развијани на 
принципима одрживог развоја и чиниће кохезиону кичму Републике. У оквиру природних ресурса 
приказана је концепција уређења, заштите и коришћења пољопривредног и шумског земљишта, 
минералних сировина, водног земљишта и обновљивих извора енергије. Општина Лапово има 
значајан проценат пољопривредног земљишта, али је проценат заузетости шумама знатно испод 
планираног оптимума на нивоу Републике (40%) и износи свега 6,8%. Идрографска мрежа, коју 
чине сливови река: Велике Мораве, Лепенице и Раче, има карактеристике развијене мреже. Ово 
подручје карактеришу стене од високе до изразито ниске водопроводности. Од минералних 
сировина, на подручју општине Лапово најзначајније су неметалне минералне сировине, пре 
свега квалитетни шљункови из алувијалних наслага Велике Мораве који се користе као 
грађевински материјал Перспективне сировине које би требало истражити су лежишта кречњака, 
раније коришћеног за грађевински материјал и лежишта архитектонског (украсног) камена. На 
територији општине Лапово постоје извесне количине подземних термоминералних вода. 
У мрежи урбаних насеља, Лапово представља мањи урбани центар у оквиру функционалног 
урбаног подручја (ФУП-а) националног значаја (заједно са насељима: Баточина, Кнић, Топола и 
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Рача) са центром у Крагујевцу. Према моделу НСТЈ2, Лапово припада региону Шумадија и 
западна Србија а према моделу НСТЈ3 (модел економско-функционалних региона), припада 
Шумадијској области. Налази се на развојној осовини I ранга. Лапово представља демографски 
крајње угрожено подручје. Циљ је успостављање равномернијег територијалног размештаја 
становништва у региону и усклађенијих просторно - демографских односа. То подразумева 
подстицање развоја мањих и средњих градова, програмску, планску и другу подршку развоју 
депопулационих подручја. Привреда – Основни циљ је јачање позиције и привредне 
конкурентности Србије и њених регионалних целина на принципима одрживог развоја и веће 
територијалне кохезије. У наредном периоду привредни развој ће се заснивати на оптималном 
коришћењу компаративних предности појединих подручја у земљи и на одговарајућој дисперзији 
привредне структуре у простору, уз неопходну изградњу инфраструктуре. Припада малим 
индустријским центрима. Пољопривреда – Основни циљ управљања просторном дистрибуцијом и 
организацијом пољопривреде јесте остваривање одговарајућег обима и асортимана сигурне 
понуде квалитетне хране и сировина за развој конкурентне прерађивачке индустрије, у складу са 
територијално хетерогеним природним и социоекономским погодностима и ограничењима. У 
складу са OECD дефиницијом руралних подручја и решењима нацрта Плана стратегије руралног 
развоја (2007.), пољопривреда Републике Србије има следеће, просторно хетерогене ресурсне 
потенцијале и специфичне развојне проблеме: Подручје Лапова, као део Шумадије, припада 
насељима Региона II која карактеришу: близина градских тржишта, развијена инфраструктура и 
природне погодности. Јавне службе – У оквиру општинског центра Лапово, као јединог насеља 
општине, треба да се организује и обезбеди простор за делатности основних услуга и услуга 
вишег ранга у складу са карактером насеља у мрежи урбаних центара. Саобраћај – Развој путног 
саобраћаја и путне инфраструктуре треба да омогући одрживу мобилност становништва, пружа 
подршку убрзаном развоју подручја и његовој конкурентности у региону и шире. Кроз Лапово 
проазе значајни коридори државних путева: Коридор 10 - аутопут Е -75 и коридор државног пута 
I реда М1.11, (аутопутски коридор) Лапово - Крагујевац чија реализација је планирана за период 
после 2014. Коридор X представља окосницу железничке мреже Републике Србије природну и 
најрационалнију везу централне и западне Европе са Грчком и Блиским истоком. Планира се 
реконструкција изградња и модернизација постојећих пруга Коридора X у двоколосечне пруге 
високе перформансе за мешовити (путнички и теретни) саобраћај, комбиновани транспорт и 
пројектоване брзине од 160km/h, а, где год је то могуће, 220km/h. У захвату ППО планира се 
ревитализација, модернизација и изградња другог колосека железничк пруге Лапово - Крагујевац 
– Краљево као дела магистралне пруге Е85 (Лапово - Крагујевац - Краљево - Косово Поље - 
Ђенерал Јанковић - државна граница) Енергетика - Основни циљ развоја енергетске 
инфраструктуре је активно учешће Србије у планирању и изградњи стратешке-регионалне и 
паневропске енергетске инфраструктуре за пренос електричне енергије и транспорт нафте и гаса 
из нових извора снабдевања, укључујући и ургентну градњу подземног складишта гаса у Србији, 
све у циљу поузданог и сигурног снабдевања потрошача у Србији. Обновљиви извори енергије 
представљају потенцијал који би, уз рационално коришћење, моггли да смање увозну зависност 
земље и штетне последице на животну средину. Због тога је, у циљу одрживог економског 
развоја, уз стабилну енергетску политику, неопходно ангажовање и коришћење обновљивих 
извора енергије (енергије биомасе, сунца и ветра). Водопривреда - Основни циљ је оптимизација 
система водопривредне инфраструктуре и усклађивање развоја водопривредних система са 
циљевима очувања животне средине и других корисника простора. ППРС предвиђа трајно 
решење водоснабдевања општине Лапово прикључењем на Ибарско-шумадијски регионални 
водоводни систем. Део тог будућег водоводног система је и крагујевачки моравски водоводни 
систем, на који ће се Лапово временом повезати. У зони постојећег изворишта вршиће се детаљна 
хидрогеолошка истраживања у циљу утврђивања коначног капацитета и одређивања зона 
санитарне заштите изворишта. Телекомуникације - Основни циљ даљег развоја ове области је 
изградња и организација савремене телекомуникационе мреже и њена регионална доступност. 
Kроз подручје општине Лапово пролази траса оптичких каблова (потез Смедерево). 
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Стратешка процена утицаја Просторног плана општине Лапово на животну средину 
Комунални системи: Основни циљ комуналног опремања и уређења је унапређење постојећих и 
изградња неопходних комуналних система који омогућавају квалитетнији живот и рад и отварају 
перспективу развоја. Управљање отпадом - Концепција управљања отпадом. заснована је на 
удруживању општина ради заједничког управљања отпадом чиме се успоставља систем 
регионалних центара за управљање отпадом и на санацији постојећих званичних одлагалишта 
отпада које представљају ризик по животну средину. На територији општине Лапово реализована 
је и пуштена у рад регионална депонија „Врбак“. Лапово се налази и у зони планираног 
националног постројења за третман опасног отпада. Заштита и унапређење квалитета животне 
средине - Општина Лапово представља подручје интензивне пољопривредне производње. За ово 
подручје треба обезбедити решења којима се елиминишу или умањују постојећи извори 
негативних утицаја, односно увећавају позитивни као компаративна предност у планирању 
развоја. Биодиверзитет, заштита и одрживо коришћење природног, културног наслеђа, и предела - 
Културно наслеђе штити се, уређује и третира као развојни ресурс који доприноси успостављању 
локалног и регионалног идентитета. Просторни план препознаје простор Коридора X, односно 
простор општине Лапово, у оквиру културних интернационалних мрежа међународних културних 
стаза. Заштита, уређење и развој предела подразумева развијен идентитет заснован на 
поштовању и афирмацији природних и културних вредности. Подручје плана припада српско-
балканском макрорегиону хетерогеног предеоног обрасца. Одбрана земље и цивилна заштита - 
Одбрана од поплава оствариваће се у оквиру интегралних речних система (комбинацијом 
активних мера заштите изградњом акумулација и ретензија изградњом линијских заштитних 
система као и пасивном заштитом онемогућавањем градње скупих објеката у зонама угроженим 
од поплава). Степен заштите од поплава је примерен значајности и вредности добара које се 
бране у приобаљу дуж Велике Мораве и износи (Q1%) односно предвиђа се заштита од 
стогодишњих великих вода. Природне непогоде и технолошки удеси - Циљ усаглашавања 
просторног развоја са потребама одбране и интегрално управљање природним непогодама и 
технолошким удесима. На основу ППРС, Карта ризика од природних непогода и технолошких 
удеса, у обухвату плана евидентирана су подручја угрожена процесом клижења тла и трусно 
подручје сеизмичког интензитета преко 80 МЦС за повратни период од 100 година. Грађевинско 
земљиште - Општи циљ је рационално коришћење грађевинског земљишта и успостављање 
економски ефикасног и социјално праведног система управљања грађевинским земљиштем. 
Стратешка процена утицаја Просторног плана Републике Србије на животну средину Стање животне средине 
у Србији одређено је различитим факторима, од којих су најзначајнији постојање урбаних и 
рударско-енергетско-индустријских подручја са великом концентрацијом становника, индустрије 
и саобраћаја, која врше притисак на животну средину и простор и имају за последицу угрожен 
квалитет животне средине са једне стране и постојање руралних и заштићених подручја са 
трендом депопулације, у којима је животна средина у већој или мањој мери очувана, са друге 
стране. Квалитет амбијенталног ваздуха у појединим областима и градовима Србије условљен је 
емисијама SО2, NОх, СО, чађи, прашкастих материја и других загађујућих материја које потичу из 
различитих објеката и процеса. Узроци загађења ваздуха из мобилних извора су лош квалитет 
моторног горива (оловни бензин), употреба старих возила која се лоше одржавају и возила без 
катализатора, као и неадекватни технички стандарди за возила. Највеће загађење ваздуха 
потиче од процеса сагоревања фосилних горива лошег квалитета (лигнит, мазут, моторна 
горива). Поред тога, ниске цене енергије, нерационална и неефикасна употреба енергије, 
неефикасне технологије сагоревања, лоше одржавање фабрика и стари возни парк повећавају 
емисије упркос смањеној индустријској и привредној делатности. Квалитет површинских вода 
претежно је условљен радом индустријских постројења, пољопривредном производњом, као и 
појавом дуготрајних сушних периода како на територији Републике Србије, тако и у суседним 
земљама и сливовима трансграничних водотока. 
Главне изворе загађења површинских вода у Србији представљају нетретиране индустријске и 
комуналне отпадне воде, дренажне воде из пољопривреде, оцедне и процедне воде из депонија, 
као и загађења везана за пловидбу рекама, поплаве и рад термоелектрана. 
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Индустријски објекти лоцирани у урбаним зонама испуштају отпадне воде углавном у градске 
канализационе системе, најчешће без предтретмана. Већи индустријски објекти, који су смештени 
изван насеља, обично на обалама река или у њиховој непосредној близини, такође своје отпадне 
воде директно изливаје у водотоке без претходног пречишћавања. С друге стране, значајно 
смањење количине расположивих вода вишеструко је умањило могућност разблаживања и 
самопречишћавајуће нспособносити реципијената. Неадекванто, односно недовољно одржавање 
и улагање протеклих година, довело је до значајног погоршања стања великог дела 
канализационе инфраструктуре. Посебно критична места су главни колектори и црпне станице. 
Евидентни су чести кварови и прекиди рада, док изливање непречишћених отпадних вода не 
само да угрожава живи свет водотока већ представља и опасност по здравље људи. У сеоским 
подручјима преовладава коришћење водопропусних септичких јама. Земљишта Србије изложена 
су различитим облицима деградације, која се манифестује у виду: 
• смањења и деградације пољопривредног земљишта (услед водне и еолске ерозије, 
заслањивања земљишта, губитка хранљивих елемената, механичког збијања 
• приликом обраде тешким машинама, забаривања, поплава, губитка плодности, 
• промене намене земљишта, ширење насеља и различитих видова загађења антропогеног 
порекла); 
• загађења земљишта као последице индустријских, рударских, пољопривредних и саобраћајних 
активности и енергетике. 
Појава и развој ерозионих процеса представљају један од основних узрока деградације 
земљишта, односно погоршања његовог квалитета (бонитета). Процењује се да су ерозиони 
процеси (различитог степена развоја) заступљени на око 80% пољопривредног земљишта у 
Србији. Експлоатација минералних сировина, посебно на површинским коповима, доводи до 
потпуне деградације земљишта. Интензивна урбанизација, развој индустрије, саобраћај и 
пољопривредне делатности доводе до оптерећења површинских слојева земљишта великим 
количинама отпадних материја које се не могу разградити процесима самопречишћавања. Основи 
узроци проблема у вези са буком су следећи: 
• неадекватни прописи и стандарди у области буке; 
• неадекватан и недовољан мониторинг буке у градовима 
• застареле производне технологије и стара возила са високом емисијом буке; несистематска 
мерења буке на изворима емитовања; 
• недостатак просторног планирања у циљу одређивања зона које регулишу област буке; 
• неадекватно лоцирање индустријских постројења, занатских радњи, а посебно угоститељских 
објеката у урбаним зонама; 
• непостојање пројеката звучне заштите; 
• претварање стамбеног у пословни простор без провере да ли звучна заштита задовољава у 
односу на нову намену простора; 
• недовољна контрола нивоа буке коју емитују моторна возила; 
• недовољна мрежа улица са аутоматском регулацијом саобраћаја и синхронизација рада 
семафора на појединим правцима. 
Као последица ових проблема јавља се прекорачење дозвољених нивоа буке, које нарушава 
квалитет живота, али има и негативно дејство на здравље људи. Постојећи систем управљања 
отпадом у Србији не задовољава ни минималне критеријуме, тако да су већина градских 
одлагалишта неуређена, без пратећих објеката и мера заштите, сем у појединачним случајевима. 
Депоновање је доминатни начин третмана отпада, док се занемарљиво мали број отпада 
рециклира, или на неки други начин прерађује. На основу категоризације локација депоновања 
отпада у Републици Србији, локација за одлагање отпада на територији општине Лапово припада 
категорији К3 – званичне депоније (сметлишта) која се могу још користити у периоду до 5 година 
под условом да се предходно изврши санација са минималним мерама заштите. Процена утицаја 
на животну средину врши се за пројекте из области индустрије, рударства, енергетике, 
саобраћаја, туризма, пољопривреде, шумарства, водопривреде, управљање отпадом и 
комуналних делатности, као и за све пројекте који се планирају на заштићеном природном добру 
и у заштићеној околини непокретног културног добра, како је то прописано Законом о процени 
утицаја на животну средину. Предмет процене утицаја су пројекти који се планирају и изводе, 
промене технологије, реконструкције, проширење капацитета, престанак рада и уклањање 
пројеката који могу имати значајан утицај на животну средину. 
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Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 
Просторни план подручја инфраструктурног коридора1 аутопута Е-75, деоница Београд-Ниш, 
обухвата територију целе општине и катастарске општине Лапово. Рaзвој и размештај индустрије - 
Лапово представља мали индустријски центар са 250-500 запослених у индустрији. Путна мрежа - 
Везе аутопута Е-75 с окружењем оствариваће се путем петљи и денивелисаних укрштања. 
Утврђен је следећи број и положај петљи, за деонице коридора аутопута Е-75, на подручју 
општине Лапово и непосредном окружењу: 
• петља "Лапово" (km 691+186) - у функцији повезивања подручја општине Лапово и општинског 
центра Лапово са аутопутем; 
• петља "Крагујевац" (km 695+003) - у функцији повезивања подручја општине Лапово, дела 
подручја општине Баточина, општинског центра Баточина и града Крагујевца са аутопутем, као и 
везе магистралног пута М-11.1 (Баточина - Крагујевац) са аутопутем; 
• северно од подручја општине Лапово планирана је петља "Марковац" (km 686+550) - у 
функцији везе планираног пута М-4 (Марковац - Бор) са аутопутем и повезивања јужних делова 
подручја општине Велика Плана, западних делова подручја општине Свилајнац и општинског 
центра Свилајнац; 
Денивелисаним укрштањима се обезбеђује квалитетно повезивање и проходност локалне 
саобраћајне мреже, путем пропуста изнад или испод аутопута Е-75. У коридору аутопута Е-75, 
деоница Београд - Ниш планира се изградња денивелисаног укрштања на стационажи km 
692+000 (између петљи Лапово и Крагујевац - Кошута). ППИК предвиђено је појачано 
одржавање, изградња и реконструкција појединих деоница државног пута I реда М-1.11 Лапово-
Баточина–Крагујевац (у оквиру везног инфраструктурног коридора Коридор 10 – Крагујевац - 
западноморавски правац). Железничка мрежа - Железничка мрежа ће за приоритет имати 
реконструкцију и изградњу другог колосека на прузи Лапово-Крагујевац-Краљево. У складу са 
ППРС од станице Лапово, на прузи Београд-Ниш, планира се изградња денивелисаног прикључка 
пруге Лапово-Крагујевац-Краљево, тако да се путеви вожње возова не секу, чиме се подиже 
безбедност саобраћаја, повећава пропусна моћ и квалитет саобраћаја на обе пруге на подручју 
Лапова. Између железничких станица "Лапово" и "Крагујевац", задржава се и реконструише 
постојећа једноколосечна пруга и планира изградња другог колосека пруге за саобраћај возова 
брзинама до 120 km/h, којом ће саобраћати и међународни брзи путнички и теретни возови за 
правац Косово Поље - Скопље; постојећа станица Лапово реконструисаће се ради изградње 
денивелисаног прикључка пруге Лапово - Крагујевац чиме се подиже безбедност саобраћаја, 
повећава пропусна моћ и квалитет саобраћаја на правцу према Нишу и Крагујевцу. Везе 
магистралних оптичких каблова од Београда до Ниша с окружењем оствариваће се приводима 
оптичких каблова, чиме се обезбеђује повезивање између националних телекомуникационих 
чворова: 
• Београда и Ниша у коридору аутопута; и 
• Крагујевца са Нишом и Београдом - km 694+673, од аутопута у коридору пута М 1.11. привод 
Лапово - подручје телекомуникационог чвора Крагујевац; 
Везе магистралног гасовода с конзумним подручјем оствариваће се: 
• разводним гасоводом (РГ), којим се комплетира гасоводна мрежа и повећава број 
гасификацираних градова и насеља, и то постојећи за: Београд, Смедерево, Велику Плану, 
Крагујевац, Лапово, Баточину, Краљево, Ћићевац, Сталаћ, Крушевац и Ниш. 
Везе електроенергетског инфраструктурног система с окружењем оствариваће се повезивањем 
трансформаторских станица ТС (110/35 kV, 220/110 kV, 400/220/110 kV, 400/110 kV) са 
преносном мрежом далековода (110 kV, 220 kV, 400 kV), и то, на посматраном подручју, ТЕ 
"Морава" (Свилајнац) - ТС 110/35 kV "Лапово", далековод број 144; Режим коришћења и мере 
заштите вода и заштите од вода - У Инфраструктурном коридору је предвиђено коришћење 
магистралних цевовода за регионалне системе снабдевања водом становништва, и то: 
• Ибарско-шумадијски регионалним систем, који ће, поред локалних изворишта и фабрике воде 
"Гружа", користити и воде Лопатнице и Студенице у оквиру јединственог система за снабдевање 
становништва Шумадије водом. У будућности ће се снабдевати водом насеља 
1 Инфраструктурни коридори за земље источне Европе дефинисани су на састанцима 1994. године на Кипру и 1997. године у 
Хелсинкију – као десет паневропских инфраструктурних коридора 
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на територији општина Баточина и Лапово, поред ослањања на подземне воде изворишта 
"Брзан"; 
У каналисању отпадних вода и реализацији постројења за пречишћавање отпадних вода, 
приоритет ће имати следећа насеља: 
• у заштитним зонама изворишта водоснабдевања; и 
• градови и општине: Ниш, Алексинац, Ћуприја, Јагодина, Лапово, Смедеревска Паланка, 
Ћићевац, Баточина и Свилајнац; 
Уставољава се следећи режим коришћења простора у заштитним појасима магистралних 
инфраструктурних система у Инфраструктурном коридору, и то у: 
• непосредном појасу заштите - успоставља се режим строго контролисаног коришћења простора, 
којим се: 
- у начелу не дозвољава изградња нових и реконструкција постојећих објеката, изузев оних које 
су у функцији аутопута, пруге и гасовода (трасе, објекти и др.), а простор ван насеља се може 
користити као шумско и пољопривредно земљиште; и 
- у начелу не дозвољава изградња нових и реконструкција постојећих објеката и подизање 
трајних засада у непосредном појасу заштите магистралног оптичког кабла; 
• ширем појасу заштите - успоставља се режим контролисаног коришћења простора, којим се 
дозвољава развој постојећих и нових активности које нису у колизији са функционалним и 
техничким захтевима постојећих и планираних магистралних инфраструктурних система. 
Режим коришћења простора из претходног става ближе ће се утврдити одговарајућим 
урбанистичким планом. Просторни план подручја посебне намене система продуктовода кроз Републику Србију 
Просторни план подручја посебне намене система продуктовода кроз Србију (Сомбор - Нови Сад – 
Панчево – Београд – Смедерево – Јагодина – Ниш) обухвата територију целе катастарске општине 
Лапово. Основни задатак Просторног плана је да се, изградњом система продуктовода, обезбеди 
стабилно снабдевање потрошача нафтним дериватима, као и да Просторни план буде оквир за 
израду нових и ревизију постојећих просторних и урбанистичких планова, као и за израду и 
доношење других планова, програма и техничке документације. Реализација трасе продуктовода 
вршиће се у 3 фазе. Деоница кроз општину Лапово представља II фазу (деоница продуктовода 
Смедерево - Јагодина и Јагодина – Ниш). Изградња деонице продуктовода Смедерево - Јагодина 
конципира се као једноцевни систем за транспорт моторних горива. Траса продуктовода деонице 
Смедерево-Јагодина полази од терминала „Смедерево“. Продуктовод највећим делом пролази уз 
трасе постојећег разводног гасовода РГ08-01: деоница Смедерево-В.Орашје и магистралног 
гасовода МГ08: деоница В.Орашје-Јагодина, а све у коридору Ауто-пута Е75: Београд-Ниш. 
Продуктовод се на појединим местима удаљава од постојећих гасовода због изграђених објеката 
у заштитној зони гасовода и поштовања минималног удаљења продуктовода од објеката, која 
износи 30m са обе стране цеви. Траса продуктовода се, на подручју општине Лапово, укршта са: 
• прикључним гасоводом од МГ08 до ГМРС “Лапово“, притиска р=50 bar и пречника 114,3 mm 
• разводним гасоводом РГ08-02 од МГ08 до ГМРС“Крагујевац“, притиска р=50 bar и пречника 273 
mm. 
• реком Лепеницом 
Мере заштите животне средине: Најосетљивији делови трасе продуктовода су простране алувијалне 
равни река. На посматраном подручју, то је алувијална раван Велике Мораве која има посебан 
значај због постојања услова високе водопропусности и постојања изворишта за 
водоснабдевање. У зонама непосредне заштите изворишта водоснабдевања биће потребно 
посебним пројектима обезбедити рад вишим нивоом мониторинга и применом превентивних мера 
заштите. Објекат цевовода за транспорт нафтних продуката карактерише низак ризик од 
загађења у условима редовног рада, али висок у условима хаварија (акцидентних излива). 
Заштита и унапређење квалитета животне средине оствариваће се спровођењем следећих мера: 
• Организационе мере 
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• Мере током извођења радова на изградњи продуктовода 
• Редовне техничке мере опремања терминала и продуктовода 
• Мере санације (ремедаијације) загађеног земљишта 
• Мониторинг и одржавање 
Зоне заштите: У коридору/траси продуктовода издвајају се 3 основне зоне са различитим 
условима: 
• Прва зона – непосредне заштите износи 5 m обострано од осе продуктовода у којој је по правилу 
забрањено дубоко орање (преко 0,5 m), као и садња биљака са дубоким корењем (преко 1 m 
дубине). 
• Друга зона обухвата обострани појас од 30 m у коме се по правилу забрањује градња објеката за 
становање, с тим да су могући изузеци у случају ограничења (физичка или већ изграђени 
постојећи објекти) на појединим локацијама. Тако се зграде за становање или боравак људи могу 
градити у појасу ужем од 30m , ако је градња била већ предвиђена урбанистичким планом пре 
пројектовања продуктовода и ако се примене посебне мере заштите, с тим да најмање растојање 
насељене зграде од гасовода мора бити: 
- за пречник продуктовода до ø125 mm – 10m; 
- за пречник продуктовода од ø 125 mm до ø 300 mm – 15m; 
- за пречник продуктовода од ø 300 mm до ø 500 mm – 20m; 
- за пречник продуктовода већи од ø 500 mm – 30m. 
• Трећа зона обухвата појас од 200 m обострано од осе продуктовода у којем се по правилу налазе 
зоне подељене у 4 категорије у зависности од густине насељености. 
1.3.2. Остали развојни документи од значаја за Просторни план општине Лапово и Стратешку процену 
утицаја на животну средину 
Генерални план Лапово 2020 Генерални план Лапово 2020. донет је 2009. године. Подручје 
Генералног плана Лапово 2020. обухвата територију целе општине коју чини једна катастарска 
општина, површине 5.522 ha. Површина планираног грађевинског реона износи 2.658ha или 
1.898m2/становнику. Планирани број становника до 2020. године, износи 14.000. Основни 
циљеви планског развоја овог насеља засновани су на принципима одрживог развоја уз 
максимално коришћење компаративних предности насеља: 
• пролазак кроз насеље међународних и државних коридора: аутопут Е-75, државни путеви I и II 
реда, железничка пруга Београд - Ниш са краком према Крагујевцу и остала крупна 
инфраструктура 
• концентрација и интензивирање коришћења већ урбанизованих простора; 
• еколошка ревитализација простора уз очување: културног и градитељског наслеђа које има 
елементе еколошке, социјалне и економске одрживости; 
• обликовање насеља, а посебно јавних простора, 
• туристичка валоризација простора насеља Лапово. 
Планирани број становника је заснован на убрзаном економском развоју Лапова (нова радна 
места, већи степен запослености, долазак млађих добних група становништва, развој стамбено-
комуналних капацитета, развој друштвених делатности и сл.). Стратешка процена утицаја Генералног 
плана Лапово 2020 на животну средину Квалитетна животна средина је фактор будућег развоја насеља 
и пре свега се огледа у обезбеђивању здраве животне средине за становништво. Квалитетна 
животна средина може бити значајан потенцијал за развој, односно ограничење, уколико би 
стање животне средине било угрожено. На подручју Лапова, није успостављен систем контроле 
стања животне средине. Не врше се систематска мерења квалитета ваздуха, површинских и 
подземних вода, нивоа буке, степен јонизујућег и нејонизујућег зрачења. Стратешка процена 
утицаја Генералног плана Лапово 2020 је рађена 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. Посматрајући стање животне средине 
Лапова, може се закључити да постоји опасност од погоршавања квалитета животне средине, 
нарочито уколико се настави досадашњи тренд развоја без улагања у заштиту животне средине. 
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Општи циљеви стратешке процене 
• 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 еколошког и друштвеног развоја ширег 
подручја; 
• Максимално предупредити избор адекватне технологије и еколошки заснованих пројеката за 
појединачне фазе у току реализације планских решења, претходном идентификацијом проблема; 
• Заштита екосистема и биодиверзитета очувањем генетског и екосистемског биодиверзитета 
формирањем базе података кроз програме и пројекте очувања животне средине, 
• Адекватно решити питање третмана отпада, 
• Утицати на друштвени и социјални бољитак, очувањем насељености руралних подручја и 
повећањем запослености, 
• Институционализовати заштиту животне средине. 
1.4. Преглед постојећег стања животне средине на подручју Плана 
За поступак процене утицаја Просторног плана општине Лапово на животну средину коришћени 
су подаци о простору из постојеће документације као базе података, подаци добијени увидом, 
евидентирањем и идентификацијом извора загађивања на терену као и постојећи подаци 
мониторинга квалитета животне средине за подручју општине Лапово. Преглед стања природних 
фактора и чиниоца животне средине у зонама угрожене животне средине и просторне целине за 
које постоји могућност да буду угрожени, дати су кроз анализу и процену стања и степена 
угрожености природних вредности и еколошког капацитета простора. 
1.4.1. Природне карактеристике подручја 
Топографске, геоморфолошке и геолошке карактеристике Рељеф подручја је претежно равничарски, 
оивичен брдима. Обод долине у доњем и средњем делу чини благо заталасани рељеф који 
припада великоморавском неогеном басену и његовим деловима – деспотовачком и млавском 
басену. То је област са слабом разуђеношћу рељефа а што је условљено геолошком грађом. 
Равничарска област захвата источни део терена уз долину реке Велике Мораве и њених притока 
Лепенице и Раче са просечном надморском висином око 105м, а чини западни део равничарског 
обода великоморавске алувијалне равни. Хипсометрија - Око 65,30% површине подручја општине 
Лапово налази се у висинском појасу од 100-150m. Најнижа апсолутна висина је у појасу од 0-
100 m и износи 99,2 m, док највиша апсолутна надморска висина износи 265 m. Експозиције - Од 
укупне површине ГП Лапово, присојним експозицијама припада око 80%. У најнижем висинском 
појасу има знатно више површина под присојним, осунчаним експозицијама. Нагиби - Око 56% 
површине подручја захвата ГП-а Лапово има нагиб до 2%, и највећи део тог нагиба (75%), 
налази се у висинском појасу од 100-150m. Терени Лаповa захватају неколико различитих 
геолошко – тектонских јединица које се одликују веома разноврсним литостратиграфским 
саставом и структурним особинама. Заступљене су: седиментне, магматске и метаморфне стене 
различите старости, састава и генезе. Стене протерозојске старости су најстарије на овом 
подручју и налазе се у комплексу кристаластих шкриљаца на југозападном делу терена. У 
протерозоик, испод рифеокамбријума учвршћена је асоцијација седиментних стена са ретким 
појавама базичних магматита и њихових туфова која је метаморфисана у условима амфиболитске 
фације. Најраспрострањенији су гнајсеви и гнајсо – микашисти у којима се налазе мања тела 
амфиболитских гнајсева, мусковитских микашиста и мигматита, као и прослојци и слојеви 
кварцита са фелдспатом и лискуном, и мермери. 
Стратиграфска припадност црних кварцита указује на прекамбријумску старост ових стена. Изнад 
црних кварцита налазе се дволискунски микашисти. Смењују се, на малим вертикалним 
растојањима са гнајсевима у које, преко гнајсо – микашиста, постепено прелазе. Затим их следе 
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доломитични мермери. Боје су беле, сиве и руменкасте а тестуре су реликтно слојевите и 
тракасте. Изнад ових мермера налазе се микашисти и амфиболитски шкриљци а у оквиру 
микашиста налзе се кварцити и шкриљци са органском материјом. Присуство стена камбријумске 
старости потврђено је открићем палеофлористичких остатака у калшистима. Испод и изнад 
калшиста откривена је и асоцијација кварцита, лискунских кварцита и дволискунских шкриљаца 
у којима се као ретка мања тела налазе амфиболитски шкриљци. Творевине неогене старости 
изграђују највећи део листа Лапово и леже трансгресивно преко старијих стена, а стратиграфски 
припадају средњем и горњем миоцену. У оквиру средње миоценских творевина издваја се 
језерско – континентални средњи миоцен и тортон. Горњи миоцен је откривен на великом 
простору и њему припадају седименти сармата и панона. Седименти квартарне старости имају 
значајно распрострањење, нарочито у оквиру алувијалне равни Велике Мораве и њених већих 
притока. У оквиру њих је издвојено неколико генетских типова и подтипова.Тако су на ободу 
алувијалних равни издвојене речне терасе, којих уз Велику Мораву има четири. У оквиру 
падинских наноса издвојени су пролувијум, делувијум, делувијум – пролувијум и сипари, док су 
на простору алувијалне равни рашчлањене све три основне речне фације: фација корита са две 
подфације (алувијум и спрудови и плаже); фација поводња и фација мртваја. Спрудови и плаже 
се налазе у самом кориту Велике Мораве а изграђени су од веома хетерогених пескова и 
шљункова. Седименте поводња претежно чине супескови и суглине односно алеврит пескови, 
алевритско глиновити пескови и алевритске глине различите дебљине. Развијени су западно од 
рецентног корита реке Велике Мораве. Фација мртваја је развијена на два места и то у СЗ и ЈИ 
делу алувијалне равни. Састављена је од финих барских нехомогених песковито – глиновитих, 
односно алеврит пескова и глиновитих алеврита и алевритских глина. Речна тераса се појављује 
средином подручја а изграђена је од шљункова и пескова и алеврита и алевритских глина као 
творевина старих фација поводња и мртваја. Сматра се да је дебљина речне терасе око 7м. 
Педолошке карактеристике На територији просторног плана Лапово заступљени су следећи типови 
земљишта: 
• алувијални наноси 
• смоница алувијална 
• гајњача 
• гајњача еродирана 
Алувијални наноси заузимају око 30% површине подручја. Формирали су се у појасу дуж Велике 
Мораве и Лепенице. Дубина физиолошки корисног слоја износи преко 150cm. Алувијум има 
повољне особине и зато има велику производну вредност. Припада умерено влажним и за 
производњу лакшим земљиштима. Добро упија воду али она не одлази сувише брзо у дубље 
слојеве. Подземне воде се налазе на дубини од око 2,0m и током летњих месеци, капиларно се 
подижу у ризосферу. Алувијални наноси могу бити бескарбонатни или са карбонатима целом 
дубином. Бескарбонатни наноси налазе се даље од корита Алувијум је микробиолошки активно 
земљиште и боја му је најчешће смеђа. Алувијални наноси Велике Мораве, непосредно дуж тока 
су песковити, а у најнижим деловима и глиновити. Ближе речном кориту изражена је слојевитост. 
На алувијалној равни Велике Мораве издвајају се две широке алувијалне терасе и полој. Полој 
заузима уски појас уз корито. То земљиште је младо,нестабилно, лаког састава и са јасно 
издиференцираним слојевима. карбонатан је од површине, а реакција је слабо алкална. Алувијум 
млађе терасе може бити карбонатани бескарбонатан, односно излужен. Реакција му се креће од 
слабо алкалне преко неутралне до слабо киселе. Алувијални наноси притока су врло слични по 
механичким особинама. И овај алувијум се карактерише слојевитошћу, смо са мањим бројем 
слојева. Дубина овог земљишта је преко два метра. Боја алувијалног наноса најчешће је смеђа. 
Ова земљишта имају доста добре физичке особине: добро упијају воду која се само местимично 
задржава на површини. Генерално, спадају у слабо карбонатна земљишта, показују неутралну 
реакцију и висок степен засићености адсортивног комплекса базама. 
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Алувијални наноси Лепенице су местимично претворени у ливадско земљиште. И овај се алувијум 
карактерише слојевитошћу само са мањим бројем слојева него дуж Велике Мораве. Алувијм спада 
у дубока земљишта, повољних физичких и хемијских особина. Због тога ова земљишта 
дозвољавају свестрану примену свих агромелиоративних мера. Смоница алувијална заузима око 
31,2% површине подручја. Спада у средње дубока земљишта. Развијеност активног слоја достиже 
до 130cm дубине. Развијеност хумусног хоризонта креће се од 40-50cm. По саставу спада у 
глиновасту 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 бескарбонатно у 
активним хоризонтима. Реакција је слабо кисела до неутралне. Садржај хумуса јако варира. Ово 
је дубоко земљиште иловастог и глиновитог састава. Има високу пољопривредну вредност за 
гајење рзноврсних 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. Гајњача се простире на око 35,5% површине подручја. Гајњача се образовала испод 
шумског покривача на брежуљкастом терену. Врло је развијено земљиште, дубине 75-180cm до 
матичног супстрата, а најчешће варира од 100-140cm. Развијеност хумусног хоризонта широко 
варира од 25-60cm, а нјчешћа дубина је око 35-55cm. Боја хумусног слоја је најчешће смеђа. Код 
гајњаче је дошло до потпуног испирања калцијум-карбоната из читавог земљишног слоја, па се 
карбонати налазе у геолошком субстрату. Има неутралну или слабо киселу реакцију. Још увек је 
обезбеђено базама, али се препоручује минимална калцификација сваке године. Садржај хумуса 
се креће од 3-4%, па гајњача спада у средње хумусна земљишта. Недостатак органских материја 
може се надокнадити увођењем трава и легуминоза у плодоред. Са пољопривредног гледишта 
гајњача је универзално земљиште, погодно за ратарску и воћарско-виноградарску производњу. 
Гајњача у оподзољавању заузима површину од око 3.3% површине подручја. Настала је као 
последица закишељавања гајњаче, тј. испирања база из адсортивног комплекса. Спада у дубока 
земљишта и варира од 30-50cm. У односу на гајњачу има погоршане физичке особине. Хемијски, 
показује повећану киселост, а нјвећу киселост показује на дубини од 20-40cm. Сума адсортивних 
база је знатно смањена, јер врши испирање и њихово премештање у дубље хоризонте. 
Калцификација је неопходна мере за опорављање производних својстава овог земљишта. 
Садржај хумуса је врло неуједначен, па је неопходно уношење стајњака. Mинералне сировине На 
територији општине Лапово, поред великог хидропотенцијала, евидентиране су веће резерве: 
песка, шљунка и церитских кречњака. Алувијални наноси Велике Мораве садрже огромне 
резерве шљунка и песка који се, за грађевинске потребе, експлоатишу из њеног приобалног 
појаса. На територији Лапова има неколико већих шљункара. У западном делу територије 
општине, у потесу Гвоздењак, налази се, некада експлоатисан, тзв. општински мајдан камена. 
Најзначајније појаве неметаличних минералних сировина на теренима општине Лапово су 
лежишта грађевинског материјала: квалитетни шљункови експлоатисани из алувијалних наслага 
Велике Мораве. Алувијални седименти Велике Мораве су потенцијални носиоци расипних 
лежишта корисних минерала који могу да имају примену у разним гранама индустрије и занатства 
(индустријска сировина, јувелирни камен и др). Лежишта шљунка се експлоатишу из долине и 
корита Велике Мораве источно од Лапова, из спрудова седимената корита око великих меандара 
реке (меанадар "Лаповски кључ"). Узводно, у суседном меандру на локалитету Врбак, налази се 
друго лежишта шљунка, у граничном подручју општина Лапово и Свилајнац. Перспективне 
сировине које би требало истражити су лежишта кречњака, раније коришћеног за грађевински 
материјал и лежишта архитектонског (украсног) камена. Пројектом Детаљна хидрогеолошка и 
геофизичка истраживања на подручју општине Лапово у циљу утврђивања и коришћења 
термоминералних вода и хидрогеотермалне енергије који је спровела општина Лапово у сарадњи 
са предузећем Техноинг из Београда, утврђено је да на територији Општине постоје довољне 
количине подземних термоминералних вода за потребе бањског туризма, спортско-рекреативног 
центра, као и хидрогеотермалне енергије за евентуално загревање привредних и стамбених 
субјеката. Поред тога, потврђена је могућност експлоатисања термоминералне и минералне воде 
ради флаширања исте. Хидрографске, хидролошке и хидрогеолошке карактеристике 
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Геолошки састав и морфологија терена подручја Лапова, условљавају специфичне хидрогеолошке 
особине стена и терена. Генерално посматрано, на овом подручју могу се издвојити два реона: 
равничарски и брежуљкасти. У равничарском делу урезана су корита река: Велике Мораве, 
Лепенице и Раче. У удубљењима у којима је вршена експлоатација песка и шљунка формирала су 
се језера. С обзиром на геолошки састав овог равничарског дела терена и створена језера, може 
се закључити, да у хидрогеолишком смислу, постоје услови за формирање издани. За 
равничарски део терена карактеристична су “дивља” усецајућа нова и напуштена стара корита 
речних токова и потока, због чега се јављају плављења нижих делова насеља и обрадивих 
површина. У брежуљкастом делу побрђа кога, у геолошком смислу, чине: конгломерати, пескови, 
пешчари, глине лапорци и местимично мекани и шупљикави сарматски церитски кречњаци, издан 
је дубока 10-15m. У највишем побрђу појављују се бројни извори. Од стенских маса заступљених 
на овим теренима од битног хидрогеолошког значаја су алувијалне наслаге Велике Мораве. 
Хидрогеолошке функције осталих стенских маса не пружају могућност формирања аквифера 
битнијег значаја. Алувијални седименти се састоје од слабо водопропусних до добро 
водопропусних јединица. Аквифер представља типичну двослојну средину са слабо 
водопропусним повлатним песковито-прашинастим, више или мање заглињеним слојем и 
основним водоносним шљунковито-песковитим слојем. Подину аквифера изграђују неогене глине 
и суглине или кристаласти шкриљци. Просечна дебљина слабо водопропусног повлатног слоја 
износи око 5,3m, а дебљина основног водоносног слоја износи око 7,9m. Издашност подземне 
воде се креће од 15-35l/s/km. Подручје Лапова је ограничено са источне стране реком Великом 
Моравом, са северне стране реком Рачом а са југа Лепеницом. Кроз само насеље протичу 
Казански и Липарски поток. Како на предметном подручју не постоји ни једна меродавна 
хидролошка станица, даће се приказ анализе режима реке Велике Мораве у профилу водомерне 
станице Багрдан и Лепенице у профилу водомерне станице Баточина. Анализа је извршена за 47. 
годишњи период и то од 1946-1991.год. Велика Морава је типична равничарска река коју 
карактерише меандрирање и честа промена речног корита. Корито је усечено у алувион реке, са 
просечном висином страна 3 до 4m. Величина сливног подручја Велике Мораве на потезу Лапова 
је око 34.000km2. Средња вишегодишња вредност протицаја реке Велике Мораве у профилу 
водомерне станице Багрдан за осматрачки период од 1946-1991.год. износи 223,0m3/s, а средње 
годишњи потенцијал се креће у дијапазони од 111,9 (1990. год.) до 471,5 m3/s (1995. год.). 
Максимални средње месечни протицај се јавио током 1963. год. (фебруар) и износио је 1137 
m3/s, док се минимални средње месечни протицај јавио у септембру 1950.год. и износио је 23,9 
m3/s. “Најводнији” месеци су март (404,0m3/s) и април (393,7m3/s), док су август (88,5m3/s) и 
септембар (81,5m3/s) по вредности најсиромашнија два месеца. Лепеница, лева притока Велике 
Мораве, је једна од највећих река у Шумадији. Величина сливног подручја на ушћу износи 
594,0km2. Средње вишегодишња вредност протицаја реке Лепенице у профилу вод. станице 
Баточина за осматрачки период од 1946-1991. год. износи 1.971 mVs, средње годишњи протицаји 
се крећу у дијапазону од 0,272 (1950.год.) до 5.562 m3/s (1995.год.). Максимални средње 
месечни протицај се јавио током 1956.год. (март) и износио је 22.971 mVs, док се минимални 
средње месечни протицај јавио више пута у рачунском периоду (август, септембар и октобар 
1950.год. и август и септембар 1952.год.), када је забележено пресушивање реке Лепенице у 
овом профилу. “Најводнији” месец је март (4.184 m3/s), док је септембар (0,675mVs) по 
вредности, најсиромашнији месец. Река Рача при ушћу у Велику Мораву има сливно подручје 
величине348,0km2. Протицај на Рачи се не мери, али се процењује на основу модула просечног 
отицаја на око 1,0 m3/s. Река Рача такође има узражен бујични карактер. У сушним годинама, 
преко 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 Велике Мораве, теку у 
правцу североистока до улива у реку Рачу. Потоци су активни само после пљусковитих или 
дуготрајних падавина и после отапања снега. У погледу квалитета воде Велика Морава обично 
припада III категорији а Лепеница IV. 
Климатске карактеристике и метеоролошки показатељи 
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Са становишта климатских карактеристика, општину Лапово одликује умерено-континентална 
клима - релативно хладне зиме, јесени незнатно топлије од пролећа и умерено топла лета. 
Период са средњом дневном температуром изнад 5°С траје доста дуго: почиње у првој половини 
марта, а завршава крајем новембра. То условљава дуго трајање вегетационог периода, око 8,5 
месеци. Према подацима који се односе на раздобље 1961 - 2000. година, средња годишња 
вредност релативне влажности ваздуха износила је 75%. Највећа количина падавина је током 
јуна и маја, најмања током фебруара, марта и јануара. Средње годишње количине падавина 
крећу се у интервалу од 461,8mm (регистроване 1982. године) до 906,8mm (регистроване 1970. 
године). Средња вишегодишња количина падавина износи 641,6mm. Средња вишегодишња 
температура ваздуха износи 10,8°C. Важно је споменути да је најхладнија била 1976. година када 
је средња годишња температура износила 9,8°C, а најтоплија 2000. годона са средњом 
температуром од 12,4°C. Најхладнији месец је јануар (просечна температура износи -0,4°C), а 
најтоплији је јули (средња месечна температура је 20,7°C). У поменутом осматраном периоду, 
најхладнији месец био је јануар 1963, док је најтоплији био август 1992. године. Годишње суме 
трајања сунчевог сјаја (инсолације), како бележи метеоролошка станица Ћуприја чије се 
делатности односе и на општину Лапово, крећу се у интервалу од 1820 часова (1978. године), до 
2454 часова (2000. године). Средња сума за дату станицу износи 2070 часова током једне године, 
односно 5,67 часова дневно. Најниже суме трајања сунчевог сјаја јављају се у децембру (средња 
вредност за децембар износи 56,7 часова годишње), док су највише вредности карактеристичне 
за летњи период - просечно 293,5 часова за јули месец. Током посматраног периода 1961 – 2000. 
година, уочено је да у децембру месецу небо највише бива покривено облацима, док је током 
августа најведрије. Средње годишње вредности атмосферског притиска се крећу у интервалу од 
1000 до 1004 mb. Средња вишегодишња вредност износи 1002 mb. У даљем тексту изнети су 
подаци који се односе на климатске параметре општине Лапово: 
• Најхладнији месец јануар - просечна температура 0,4°C; 
• Најтоплији месец јул - просечна температура 22,1°C; 
• Просечна годишња температура 11,4°C; 
• Највлажнији месец децембар - просечна влажност 83,2%; 
• Најсушнији месец април - просечна влажност 68,2%; 
• Просечне годишње падавине 642 l/m2; 
• Број дана са јако ниском температуром (испод нуле) - 80; 
• Број дана под снегом - 36 (највише их је у јануару - 13); 
• Највише падавина у јуну - просек 85 l/m2; 
• Најмање падавина у фебруару - просек 36 l/m2; 
• Просечан број сунчаних сати - 5,6 h/дан; 
Сеизмолошке карактериситке На привременој сеизмолошкој карти СФРЈ (1982.год) која приказује 
максимално догођене интензитете земљотреса за период до1982.год. Лапово се налази у зони 8 
МЦС° скале. На сеизмолошкој карти публикованој 1987. год. за повратне периоде 50, 100, 200, 
500, 1000 и 10000 година која приказује очекивани максимални интензитет земљотреса, са 
вероватноћом појаве 63%, подручје Лапова има следеће карактеристике: Период (година) У зони 
интензитета МЦС 
50 
7° 
100 
8° 
200 
8° 
500 
9° 
1000 
9° 
10000 
9° 
Догођени максимални сеизмички интензитет на подручју Лапова је био 7° МЦС као манифестација 
земљотрса Свилајнац. Жаришта која одређују ниво сеизмичке угрожености на простору Лапова су 
Свилајнац и Рудник. Карактеристике биљног покривача, фауне подручја, биодиверзитет 
Шумске __________површине захватају 383 ha 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. 
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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. 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. 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. Долинске ливаде 
фрагментарно су развијене у речним долинама. У њихов састав улази велики број биљних врста, 
од којих су најкорисније траве и легуминозе. 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. 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. 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. Заштићена природна добра од значаја за Стратешку процену утицаја Увидом у 
Централни регистар заштићених природних добара који води Завод за заштиту природе Србије, 
констатовано је да се на територији општине Лапово не налазе заштићена природна добра, као 
ни добра са посебним природним вредностима предложеним за заштиту. Подручјем општине 
Лапово протиче река Велика Морава која је према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник 
РС” бр. 102/2010) препозната као еколошки коридор од међународног значаја и као такво 
представља део еколошке мреже, којим се омогућава повезивање са еколошким мрежама 
суседних земаља. 
1.4.2. Створене вредности 
Демографске карактеристике У административно – територијалном погледу, општина Лапово улази у 
састав Шумадијског округа. Просечна густина је 141 становника на 1 km2, по процени из 2008. 
године, што је изнад републичког просека који износи 97 становника на 1 km2. За посматрани 
период, просечна годишња стопа раста становништва је наегативна за сва четири анализирана 
подручја, где спада и Лапово, што указује на присуство проблема депопулације. Густина 
насељености становништва указује на територијални распоред становништва. Површина општине 
Лапово је 55 km², са 141 становником на 1 km², по подацима из 2008. године. Посматрајући 
полну структуру становника – према подацима преузетим из последња четири пописа, уочава се 
бројност женске популације у односу на мушку, по последњем попису 2002. године, женска 
популација је 6,4% бројнија. Табела бр. 2 - Кретање броја станиовника на подручју општине Лапово Подручје 
Укупан број становника по методологији ранијих пописа по мет.поп.2002г. индекси броја ста. 1971.г 1981.г. 1991.г. 
2002.г. 1991.г. 2002.г. ран. поп. 02/91 мет.2002 02/91 
Општина Лапово 
9.156 
9.631 
9.480 
9.111 
8.606 
8.228 
96,1 
95,6 
Лапово г.насеље 
8.307 
8.837 
8.655 
8.259 
7.840 
7.422 
95,4 
94,7 
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Лапово село 
849 
794 
825 
852 
766 
806 
103,3 
105,2 
У последњих 20 година, број становника општине Лапово смањио се за 15%, тј. са 9.631 
становника 1981. године на 8.228 становника по последњем попису 2002. године. Од укупног 
становништва општине Лапово, 90% или прецизније 7.422 становника живи у градском насељу, а 
преосталих 766 у руралном подручју општине, што указује да је степен урбанизације на веома 
високом нивоу. Сеоску средину прати депопулација услед старости становништва и немогућности 
биолошког обнављања, али и миграција према урбаним подручјима атрактивнијим за живот и 
рад. Општина Лапово спада у групу малих општина те је уочљива миграција становништва ка 
већим привредним центрима, пре свега оним у окружењу. На овакав демографски баланс утицала 
је и природна депопулација као друга, битна компонента ( природни прираштај 2008. год. -6,7‰ 
). Културно наслеђе На територији општине Лапово валоризовано градитељско наслеђе није 
проглашавано за Непокретно културно добро, већ ужива претходну заштиту према Закону о 
културним добрима („Сл.гласник РС, бр. 71/94) Валоризовани објекти градитељског наслеђа 
• Црква Св. Параскеве у Лапову 
• Петров гроб-надгробни споменик на месту званом „Гвоздењак“ 
Валоризовани археолошки локалитети 
• Лапово, локалитет Железничка станица 1 
• Лапово, локалитет Железничка станица 2 
• Лапово, локалитет Грабовачки поток 
• Лапово, локалитет Шавац 
• Лапово, локалитет Ђиновско гробље 
Инфраструктурна и комунална опремљеност Саобраћајна инфраструктура Друмски саобраћај Саобраћајно-
географски положај Општине Лапово је изузетно повољан обзиром да се налази на европском 
коридору (коридору X) и једном од најважнијих магистралних коридора у нашој земљи. Овај 
положај добија на значају имајући у виду да посматраним подручјем пролазе основни 
магистрални коридори друмског и железничког саобраћаја. Даљинске везе Лапово данас 
остварује преко државног пута I реда М-1 (аутопута Е-75) Београд-Ниш, док везе са ближим и 
даљим окружењем на регионалном нивоу посматрано подручје остварује преко државног пута II 
реда Р-214 Велика Плана-Јагодина, државног пута I реда М-1.11 према Крагујевцу (Краљеву и 
Чачку) и мрежом општинских и некатегорисаних путева. Општински путеви на подручју Општине 
Лапово поклапају се са следећим уличним правцима: 
• веза од државног пута I реда М-1 (аутопута Е-75) Београд-Ниш преко потеса “Црвени Брег” 
према Баточини улицама-Његошева, Иве Андрића, Станоја Главаша, Краља Петра I , Стевана 
Сремца и Церском; 
• веза државног пута II реда Р-214 од улице Карађорђеве на прелазу пруге Лапово-Крагујевац-
Краљево према Баточини; 
• веза општинског пута наведеног под бројем1. северно са државним путем II реда Р-214 улицама 
Његошевом, Првог Маја, Вука Караџића и Солунском; 
• веза између општинског пута наведеног под бројем 1. и државног пута II реда Р-214 јужно 
улицама Димитрија Туцовића, Милоша Обилића и Железничком 
• веза од петље “Лапово” улицама Капетана Коче Анђелковића и Краљице Марије са државним 
путем I реда М-4 Марковац-Свилајнац-Деспотовац. 
Друмски прикључци на аутопут Е-75 остварују се преко две петље, на правцу централне зоне 
Лапова (улице Његошеве) и у јужном делу на позицији везивања државног пута I реда М-1.11 
према Крагујевцу. Недостатак уличне мреже Општине Лапово огледа се у неправилном положају 
секундарних саобраћајница и недовољној развијености уличних профила што се неповољно 
одражава на безбедност свих учесника у саобраћају. Такође, са источне стране аутопута (на 
позицији између аутопута и Велике Мораве) саобраћајна инфраструктура недовољно је 
развијена. 
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Аутобуска станица са основном финкцијом путничког терминала за приградски и међуградски 
саобраћај лоцирана је у улици Његошевој у непосредној близини петље Лапово, што је повољно 
у погледу међуградског саобраћаја. На планском подручју не постоје издвојене саобраћајне 
површине за бициклистички саобраћај. Железнички саобраћај Када је у питању железничка 
инфраструктура треба истаћи да Лапово представља један од најважнијих железничких чворова у 
нашој земљи са значајном железничком инфраструктуром на подручју општине. У Лапову 
егзистирају следећа службена места: 
• ''Лапово Варош'' распутница, чија је функција и пријем и отпрема путника 
• ''Лапово'' као првенствено путничка станица са функцијом превоза робе и одржавања 
капацитета интерног карактера и 
• ''Лапово Ранжирна'' са доминантном функцијом маневарског ранжирања теретних возова. 
Поред основног железничког коридора у захвату плана у јужном делу налази се и магистрална 
железничка пруга Лапово-Крагујевац-Краљево-Ђенерал Јанковић, која се везује на железничку 
пругу Београд-Ниш-државна граница. Постојећа железничка инфраструктура незадовољава 
захтеве савременог железничког саобраћаја, а тиме ни потребе корисника тако да је неопходно 
модернизовати железницу у складу са значајем и улогом који јој припадају у укупном 
транспортном систему земље. Наведени недостаци железничког саобраћаја и пад преивредних 
активности у протеклом периоду довели су до смањења учешћа железнице у траснпортном раду 
на нивоу републике. На подручју плана постоје нерегулисане конфликтне тачке на позицијама 
укрштања друмског и железничког саобраћаја, посебно на позицијама интензивних пешачких 
токова. Хидротехничка инфраструктура Водоснабдевање Извориште водоснабдевања располаже 
довољном издашношћу за задовољење потреба. Неопходно је извршити санитарну заштиту 
изворишта и изградити постројење за припрему воде. Потребно је изградити магистралне 
цевоводе, повећати резервоарски простор и извршити реконструкцију дела водоводне мреже. 
Систем уз доградњу омогућава даљи развој насеља. За водоснабдевање Лапова водом користе се 
два изворишта у приобаљу Велике Мораве. Старо извориште „Гаревина“, капацитета 70 l/s, 
састоји се из шест активних бунара. Дубина бунара се креће од 12 до 14m. У бунарима су 
смештене пумпе које потискују воду до предрезервоара. Извориште „Скела“ састоји се из два 
бунара капацитета по 10 l/s. Захваћене воде из бунара се потискују до предрезервоара, а из њега 
до предрезервоара на изворишту „Гаревина“. После хлорисања вода се потискује у мрежу и два 
постојећа резервоара запремине по 400 m3. Већи индустријски потрошачи, за технолошке 
потребе, користе сопствене бунаре. Може се закључити, да сада Лапово располаже довољним 
количинама воде, али је мањак резервоарског простора и постоје уска грла у дистрибутивном 
систему. Основни недостатак је квалитет захваћене воде која не одговара Законом захтеваном 
квалитету воде за пиће. Одвођење отпадних вода Постојећа мрежа може да задовољи потребе 
одвођења отпадних вода са површина које сада обухвата, али не омогућава проширење мреже. 
Да би се извршило одвођење санитарних отпадних вода са целе територије насеља потребно је 
изградити нове фекалне колекторе и постројење за пречишћавње отпадних вода. Систем за 
одвођење атмосферских вода карактерише недовољна изграђеност и потребно га је проширити. 
Постојеће стање захтева радове на даљој изградњи система и оно ће се уклопити у будући систем 
за одвођење и пречишћавање отпадних вода. Систем за одвођење отпадних вода насеља Лапово 
је конципиран као сепаратан. Санитарне отпадне воде се организовано одводе из централног 
дела насеља, на површини око 18 ха. Ова површина је подељена на два слива са посебним 
црпним станицама. Прикупљене отпадне воде из обе црпне станице заједничким потисним водом 
се испуштају у старо корито Велике Мораве. Највећи део насеља отпадне воде уводи у углавном 
непрописне септичке јаме. Отпадне воде из дезинфекционе станице железнице одводе се до 
старог корита реке Лепенице и ту испуштају без пречишћавања. Атмосферске воде одводе се 
кишном канализацијом из најужег центра Лапова. Из осталих делова насеља атмосферске воде 
отичу површински. 
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Регулација водотокова На територији општине изведени су следећи регулациони радови: 
• одбранбени насип дуж Велике Мораве у дужини око 4,8 км; 
• пољска регулација реке Лепенице у дужини око 3,0 км; 
• пољска регулација реке Раче у дужини око 8,2 км; 
• регулација Липарског потока у дужини око 1,0 км; 
• пољска регулација Казанског потока у дужини око 2,0 км; 
• пољска регулација Сипићког потока у дужини око 1,5 км; 
• пољска регулација Кијевског потока у дужини око 0,8 км 
Електроенергетска инфраструктура Конзум општине Лапово се напаја са електроенергетског 
система Србије преко ТС 110/35/10 kV "КГ0018", капацитета 31,5/10,5MVA, степена искоришћења 
од око 65%. Ова трафостаница повезана је далеководом 110kV број 1171 са трафостаницом КГ2 
„Петровац“ са једне и далеководом број 144 са термоелектраном „Морава“ у Свилајнцу са друге 
стране. За потребе фабрике „Кроношпан“ изграђена је трафостаница 110/10 kV. Од трафостанице 
КГ0018 полазе далеководи 35kV и то: 
• ка Баточини 
• ка Рачи 
• ка ТС КГ08 
• дупли далековод ка Жировници. 
Од трафостанице КГ08 полазе три далековода 35kV и то један ка Рачи, један ка Брзану и један ка 
ТЕ “Морава” у Свилајнцу. Далековод ка Рачи потребно је реконструисати, у првој фази од 
трафостанице КГ08 кроз планиране радне зоне. Електроенергетски објекти тренутно 
задовољавају потребе потрошача за квалитетно и поуздано напајање електричном енергијом. 
Далеководи на напонском нивоу 10kV су у добром стању, и углавном су изведени на бетонским 
стубовима. Мањи део је остао за реконструкцију. Нисконапонска мрежа је у добром стању, остало 
је још око 20% за реконструкцију. Инсталација јавног осветљења постоји у свим местима и 
изведена је светиљкама са живиним изворима. Термоенергетска инфраструктура Просторним 
__________планом општине Лапово се пројектује дугорочна концепција развоја гасоводне и 
топловодне инфраструктуре. Са аспекта коришћења енергетских извора и енергетске 
инфраструктуре утврђују се следећи плански циљеви 
• изградња разводне и дистрибутивне гасоводне мреже, 
• функционално коришћење и штедња необновљивих ресурса и штедња произведене енергије и 
стимулисање примене нових технологија производње енергије, нарочито оних које доприносе 
рационалном коришћењу, штедње енергије и заштити животне средине, као и коришћења 
обновљивих извора енергије; 
Задатак Просторног плана је да утврди програм и смернице развоја гасоводне инфраструктуре, 
синхронизуја и развој са свим активностима на овом подручју и тиме обезбеди најповољније 
услове за заштиту животне средине, очување природних вредности, живот и рад људи. Постојеће 
стање представља систем индивидуалног о јавног коришћења течних и чврстих енергената попут : 
угља , течног горива и електричне енергије. Топлотна енергија за грејање објеката у захвату плана, 
као и за технолошке потребе, обезбеђиваће се из система дистрибуције природног гаса. У захвату 
плана дуж аутопута постоји Магистрални гасовод високог притиска као и постојећа изграђена 
ГМРС (Главно мерно регулациона станица ) са МРС (мерно регулацона станица) са локацијом 
поред постојеће ГМРС у непосредној близини овог дела Ране зоне као и за потребе снабдевања 
гасом широке потрошње у Лапову. У обухвату Просторног плана општине Лапово постоји систем 
дистрибуције енергије високог стандарда - дитрибутивна гасоводна мрежа, у дужини од око 10 
km на коју је до овог тренутка је прикључено око 100 домаћинстава. Топлотна енергија за 
грејање објеката у обухвату плана се обезбеђује и индивидуалним грејањем корисника. Као 
горива за производњу топлотне енергије користе се традиционална чврста горива, течна горива и 
електрична струја. 
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У обухвату плана су изграђени гасоводи и гасоводни објекти: 
• Магистрални гасовод МГ 08, деоница Велико Орашје-Баточина, пречника ∅ 457 mm, 
• Разводни гасовод РГ 08-06, деоница до ГМРС (Главне мерно-регулационе станице) „Лапово“, 
пречника ∅114,1 mm, 
• Разводни гасовод РГ 08-06/2, деоница до ГМРС „Кроношпан“, пречника ∅168,3 mm, сви од 
челичних цеви, радног притиска до 50 bara. 
• ГМРС/МРС „Лапово“, капацитета 5000 m3/h, за широку потрошњу, 
• ГМРС/МРС „Кроношпан“, капацитета 18000 m3/h, за индустријског потрошача. 
Телекомуникације Претплатници на подручју општине Лапово су у ТТ систем Србије укључени 
преко дигиталне телефонске централе типа EWSD која је инсталирана 2007. године, као и из 
дигиталне телефонске централе SI2000/224, инсталиране 1985. године, које су оптичким каблом 
повезане са чворном централом у Крагујевцу. Поред аутопута је положен магистрални оптики 
кабл Београд-Ниш-Софија. Број инсталираних прикључака у овој централи је 2593 од чега 2281 
директних и 250 двојника. Прикључено је 2593 претплатника, од чега су 2274 физичка, а 258 
правна лица. Искориштеност централе је 100%. Поред наведених централа на подручју Лапова 
изграђен је MSAN-a Лапово село са 920 телефонских прикључака. Урађена је реконструкција ТТ 
мреже. Постоји кабловска ТТ канализација. Подручје Општине Лапово је покривено мрежом 
предајника мобилних телефонских оператора: „Телеком Србија” ,„Теленор” „ВИП“, које 
омогућавају GSM/UMTS сервисe. У оквиру поштанског саобраћаја постоје два објекта поште и то 
34220 Лапово и 34221 Лапово 2, издвојени шалтер поште 34220 на железничкој станици, као и 
два уговорна шалтера. Укупан број инсталираних шалтера је 8 од којих су три аутоматизована и 
стално активна у пошти 34220 Лапово, док је један повремено активан. У пошти 34221 Лапово 2 
стално је активан један аутоматизовани шалтер. На овим шалтерима се обави преко 17000 услуга 
пријема пошиљки и новчаног пословања месечно. Ови шалтери опслужују 8200 становника, што 
је око 1000 становника по шалтеру. Комунална инфраструктура Управљање отпадом На основу 
споразума општина Лапово, Баточина, Рача, Велика Плана и Деспотовац, покренута је 
иницијатива о изградњи регионалне комунално – санитарне депоније. Реализована је регионална 
депонија неопсаног комуналног отпада “Врбак” којом руководи концерн А.С.А. Еко Д.О.О. 
1.4.3. Постојеће стање животне средине 
Подручје Лапова представља сложену структуру природних (морфолошких, хидрогеолошких, 
педолошких, климатских, флористичких и других) одлика и антропогених утицаја у изграђеним 
урбаним, руралним и инфраструктурним зонама, али и на пољопривредном, шумском и водном 
земљишту, зонама ерозионих процеса различитог степена и интензитета. Према просторној 
диференцијацији животне средине ППРС, према стандардима и искуствима ЕУ, а узимајући у 
обзир постојеће стање квалитета животне средине и тренд у наредном периоду, просторно 
плански обухват припада подручју угрожене животне средине. Постоје локалитети са повременим 
прекорачењем граничних вредности, субурбане зоне насеља најугроженијих подручја из I 
категорије, сеоска и викенд насеља, туристичке зоне са прекомерним оптерећењем простора, 
подручја експлоатације минералних сировина, државни путеви I и II реда, железничке пруге, 
велике фарме, зоне интензивне пољопривреде, аеродроми, речна пристаништа, водотоци III 
класе) са мањим утицајима на човека, живи свет и квалитет живота. Према карти Заштите и 
унапређења животне средине територија општине Лапово се налази у зони интензивне 
пољопривреде. Ваздух 
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. 
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Обзиром да нема успостављеног сталног мониторинга квалитета ваздуха, процена стања 
квалитета ваздуха може се приказати на основу присутних емитената загађујућих материја, 
њиховог размештаја и капацитета на подручју плана и ближе околине. Као потенцијални 
загађивачи ваздуха на подручју Лапова су пре свега друмски и железнички саобраћај и 
индивидуална ложишта. Територијом Лапова пролази деоница аутопута Београд – Ниш (Е-75), 
као и магистрална двоколосечна пруга међународног карактера Београд – Ниш, железничка пруга 
Лапово – Крагујевац и железнички чвор Лапово. Повећано саобраћајно оптерећење 
инфраструктурних система знатно утиче на квалитет ваздуха. Као позитивна околност може се 
навести процес гасификације Лапова, који се већ спроводи, као мера за побољшање квалитета 
ваздуха. Вода На територији Лапова постоје значајни водотокови: Велика Морава, Лепеница, 
Рача, а кроз само насеље протичу Казански и Липарски поток. Такође, на подручју плана се 
налази и извориште водоснабдевања “Гаревина”. Имајући у виду просторне карактеристике 
планског подручја, зону ауто пута, железнице, обрадиве пољопривредне површине, неадекватно 
депоновање отпада, (велики број дивљих депонија), може се рећи да постоје загађивачи који би 
нарушили квалитет површинских и подземних вода. Као главни облици загађивања површинских 
и подземних вода на подручју Лапова издвајају се: комуналне и индустријске отпадне воде, 
услед непостојања канализацоионог система и великог броја неадекватних септичких јама; као и 
отпадне воде са ранжирне и дезинфекционе станице које се без пречишћавање одводе до старог 
корита Лепенице и ту испуштају. Такође је само најужи централни део насеља прикључен на 
кишну канализацију, тако да и атмосферске отпадне воде представљају извор загађења вода на 
подручју плана. Како је тенденција развоја Лапова усмерена ка развоју индустријских зона, као 
мера заштите вода, неопходна је изградња система за предтретмане у оквиру производних погона 
и изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода. Земљиште На квалитет 
земљишта негативно утиче неодговарајућа пракса у пољопривредној производњи, укључујући 
неконтролисану и неадекватну примену вештачких ђубрива и пестицида, као и одсуство контроле 
воде која се користи за наводњавање. Загађивање земљишта на овом простору потиче и од: 
саобраћаја, атмосферских и санитарних отпадних вода због непостојања канализационе мреже, 
дивљих депонија, неадекватног одлагања амбалаже од пестицида, опасног отпада, спаљивања 
жетвених остатака и др. Квалитет земљишта није угрожен у значајнијој мери. С обзиром на висок 
проценат пољопривредног земљишта у општини, основни узрок загађивању земљишног ресурса 
прети од прекомерене употребе пестицида, хербицида, вештачких ђубрива и средстава за 
заштиту биља у пољопривреди. Значајнији извори загађивања земљишта су и неуређене 
депоније и сметлишта комуналног и индустријског отпада. Деградацији земљишта доприносе и 
саобраћајна фреквенција дуж путних праваца, услед таложења честица олова које се продукују 
путем издувних гасова моторних возила и заслањивања земљишта (као последица посипања соли 
натријум-хлорида ради одржавања путева током зимске сезоне). Индустријски развој Лапова 
умногоме ће утицати на деградацију земљишта, услед трајних, иреверзибилних промена, 
превођењем пољопривредног земљишта у грађевинско. Бука Бука је један од значајних фактора 
утицаја и угрожавања животне средине и здравља становништва, пре свега у градској зони, 
зонама утицаја радних комплекса и фреквентних саобраћајница. Бука је најизраженија на 
коридорима главниих саобраћајних праваца и међународних коридора који пролазе подручјем 
општине. 
Главна карактеристика саобраћајне буке је неуједначеност, а нагли скокови у јачини буке 
(импулсна бука) веома штетно делују на човека. Врста застора коловоза и заштитни зелени 
појасеви и дрвореди, значајно утичу на ублажавање интензитета буке. 
1.5. Карактеристике животне средине у зонама где постоји могућност да буде 
изложена значајним утицајима 
Територија општине Лапово представља сложену структуру природних (морфолошких, 
хидрографских, хидрогеолошких, педолошких, климатских, флористичких, пејзажно-предеоних и 
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др.) одлика и антропогених утицаја у изграђеним урбаним, руралним целинама и зонама, 
инфраструктурним зонама и појасевима, али и на пољопривредном, шумском и водном земљишту 
и зонама ерозионих процеса различитог степена и интензитета. У постојећем начину коришћења 
простора доминирају природни, делимично измењени и измењени предели, са неуједначеним 
густинама насељености и становања, опремљености и уређености. Карактеристика је, такође да 
су делови подручја изложени већем еколошком оптерећењу. Значајнији утицаји на животну 
средину могу се очекивати: 
• на локацијама појединачних Пројеката и планираних радних зона; 
• дуж главних саобраћајних праваца; 
• у појасу форланда водотока реке Велике Мораве, Лепенице и Раче и њихових притока; 
• на локацијама за одлагање комуналног отпада, „дивљим” депонијама и непланским 
сметлиштима; 
• у зони експлоатације песка и камена; 
• у зонама са интензивном пољопривредном производњом; 
Постојеће и планирaне радне зоне на подручју Плана представљају изворе потенцијано 
негатинивних утицаја по животну средину. У зависности од заступљених делатности и 
спроведених мера заштите животне средине, ове зоне може карактерисати већа или мања 
угроженост квалитета вода, ваздуха и земљишта. Саобраћајне активности дуж главних праваца 
могу довести до појаве значајних негативних утицаја у животној средини, утицај на квалитет 
ваздуха, вода и земљишта, (у зависности од стања саобраћајница и интензитета саобраћаја). 
Такође, удесне ситуације (изненадне неочекиване појаве) у случају транспорта опасних и 
штетних материја, представљају потенцијалну опасност по стање чинилаца животне средине и 
здравља становништва (директно – локалног и индиректног за становништво ширег окружења). 
Посебно осетљива зона јесте појас око деонице државног пута I реда М-1 (аутопута Е-75) 
Београд-Ниш, који представља подручје веома загађене животне средине, са прекорачењима 
граничних вредности емисије у ваздуху као и појас око железничке пруге Београд-Ниш-државна 
граница где може доћи до прекорачења дозвољеног нивоа буке. Главни узроци загађења 
водотокова на овом подручју су комуналне и технолошке отпадне воде. Квалитет воде реке 
Велике Мораве, Лепенице и Раче и њихових притока нарушава се услед испуштања отпадних 
вода без предходног пречишћавања. Загађивање вода и земљишта присутно је и у зонама и на 
појединачним локацијама које нису опремљена комуналном инфраструктуром. У овим деловима 
Општине, за одвођење санитарних отпадних вода користе се септичке јаме, које често не 
испуњавају ни основне стандарде, што доводи до инфилтрирања фекалних вода у тло, чиме се 
загађују земљиште и подземне воде. На локацијама за одлагање комуналног отпада, „дивљим” 
депонијама и непланским сметлиштима постоји опасност од потенцијално негативних утицаја на 
стање животне средине. Ови утицаји резултат су пре свега биолошких процеса распадања 
отпада, услед чега долази до емисије непријатних мириса али и загађујућих материја у ваздух. 
Утицаје на површинске, подземне воде и земљиште могу изазвати процедне воде са депоније, док 
се загађење земљишта може јавити и услед разношења смећа ветром. Источни део планског 
подручја одликује се повољним условима за пољопривредну производњу. Интензивна 
пољопрвиредна производња представља потенцијалну опасност по чиниоце животне средине, пре 
свега квлаитета површинских и подземних вода, као и квалитета земљишта, услед неправилног 
коришћења биохемијских средстава у процесу производње. 
1.6. Разматрана питања и проблеми животне средине у обухвату Плана 
Имајући на уму директну међузависност животне средине и људских активности (грађење, 
експлоатација ресурса, привреда, инфраструктура, пољопривреда), са становишта дугорочне 
организације коришћења, уређивања и заштите простора и животне средине, дефинисан је 
стратешки циљ: заштита животне средине кроз активну примену мера заштите, перманентну 
контролу и одговорност за поштовање и примену принципа одрживог развоја. Сва питања 
животне средине на простору општине су вреднована и разматрана: 
• стање и квалитет ваздуха, 
• стање и квалитет вода (површинских, подземних, извориште водоснабдевања), 
• стање земљишта (загађеност, деградација, ерозија, бонитет пољопривредног земљишта), 
• стање буке, 
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• стање природе и биодиверзитета, 
• стање јонизујућег и нејонизујућег зрачења, 
• управљање хемикалијама, биоцидним производима, 
• опасност од хемијског удеса; 
• управљање отпадом, амбалажом и амбалажним отпадом, 
Разматрани су проблеми и еколошки конфликти у простору: 
• утицаји на промене токова и нивоа подземних и површинских вода; 
• загађивање форланда и вода реке Велике Мораве, Лепенице и Раче, комуналним, технолошким 
и осталим отпадним водама, појаве директног и индиректног упуштања отпадних вода у 
водотокове и приобаља као и на земљишта унутар и изван појединачних радних и осталих 
изграђених комплекса; 
• стање и проблеми у зонама заштите изворишта водоснабдевања; 
• степен инфраструктурне и комуналне уређености и опремљености целина и зона недовољна 
комунална опремљеност општинског центра и осталих насеља свих типова, рангова и категорија, 
(недовољна развијеност канализационе мреже, делимична покривеност територије општине 
канализационом инфраструктуром); 
• неразвијена и неизграђена атмосферска канализација и непокривеност територије 
атмосферском канализацијом; 
• недостатак уређаја и постројења за предтретман технолошких отпадних вода; 
• недостатак централног постројења за пречишћавање отпадних вода; 
• проблем неадекватних, непрописно изграђених септичких јама (расути тачкасти извори 
загађивања); 
• појава неконтролисаних одлагалишта и депонија отпада и осталих материјала; 
• стање локалне нормативе у области заштите животне средине; 
Процена стања изведена је на основу базе података и разматраних питања и проблема у 
животној средини. На основу свеобухватне анализе простора настала је еколошка матрица за 
планирану просторну организацију са смерницама и мерама за уређење, коришћење и заштиту 
простора и животне средине. У планираној просторној организацији општине Лапово, поштовани 
су основни еколошки принципи: 
• спречавање и избегавање еколошких конфликата у намени простора (просторних целина, зона 
и локација); 
• задржати, сачувати и штитити природно вредне и очуване екосистеме, као и просторе код којих 
капацитет животне средине није битније нарушен; 
• санирати и ревитализовати деградиране и угрожене екосистеме и санирати последице загађења, 
што се приоритетно односи на површине угрожене експлоатационим процесима и локације 
неконтролисаних сметлишта; 
• усвајање најадекватнијег начина коришћења природних ресурса и простора са циљем 
одрђавање еколошке равнотеже и сталног унапређења стања животне средине; 
• заштитити и очувати подручја која се из стратешких разлога не смеју загађивати и уништавати 
(изворишта водоснабдевања, заштитни појасеви, зоне очуване природе); 
Дефинисани су оперативни задаци који обухватају изградњу система еколошке безбедности у 
свим активностима у простору и животној средини: 
• уравнотежено коришћење доступних природних ресурса; 
• избор најповољнијег, еколошки најприхватљивијег односа зона експлоатација, зона становања, 
привређивања, рекреације и инфраструктуре (имисиони појасеви и зоне, акустичне зоне); 
• заштита вредних природних, амбијенталних и урбаних целина, зона и локација; 
• ефикасна заштита свих изворишта водоснабдевања (зоне заштите); 
• ефикасну заштита, доступност и презентација природних и културних добара; 
• ефикасна заштита укупног диверзитета подручја; 
• заштита високобонитетног и осталог пољопривредног, шумског и водног земљишта; 
• управљање отпадом – регионални приступ, смањење количине отпада, повећање степена 
рециклирања и безбедно депоновање свих врста отпада; 
• примену критеријума и инструмената заштите животне средине - стратешке процене утицаја при 
изради урбанистичких планова нижег реда за целине и зоне на територији општине; 
• примену критеријума и инструмената заштите животне средине при реализацији – изградњи, 
реконструкцији, адаптацији, промени намене постојећих објеката и постројења потенцијалних 
извора загађивања, кроз процес процене утицаја на животну средину; 
Управљање просторним развојем општине са еколошког аспекта заснована је на: 
• стратегији управљања животном средином и систему заштите и унапређивању животне 
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средине, заштити свих вредности, унапређењу стања, ремедијацији деградираних зона и 
локација, рекултивацији девастираних подручја и мониторингу животне средине; 
• одрживом развоју привредних грана уз примену савремених технологија и посебних мера 
заштите животне средине; 
• уређивање урбаног центра и руралног подручја, њихово повезивање са природним целинама у 
окружењу уз поштовање мера очувања предеоних и пејзажних вредности и капацитета животне 
средине; 
Разлози за изостављање одређених питања и проблема из поступка процене Сагласно члану 6. 
Закона о стратешкој процени утицаја („Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 88/10), у Извештају о 
Стратешкој процени утицаја нису посебно разматрана питања везана за климатске промене, 
промене озонског омотача и прекогранична загађења. Предметни План није посебно меродаван у 
потенцијално позитивном или негативном смислу (а са аспекта обавеза према међународним 
споразумима). 
1.7. Приказ варијантних решења Просторног плана општине Лапово 
У процесу израде Плана и у поступку процене могућих утицаја стратешког карактера Плана на 
животну средину, анализирани су следећи аспекти: 
• природнe карактеристикe, постојећа намена простора и створене вредности, стање комуналне 
опремљености и уређености подручја, досадашњи начин коришћења природних ресурса, 
постојеће стањe животне средине и еколошки услови у простору, статус и стање предела и 
пејзажа; 
• услови надлежних институција у поступку израде Плана и Стратешке процене утицаја на 
животну средину; 
• циљеви планских докумената вишег хијерархијског нивоа, циљеви секторских планова; 
• ниво достигнутог развоја и могућности даљег одрживог развоја подручја, циљеви Просторног 
плана општине Лапово; 
На основу вишекритеријумске анализе и вредновања, планирана је намена простора, мрежа 
насеља, коридори инфраструктуре, зоне експлоатације, правила уређења и правила грађења са 
интегрисаним мерама заштите животне средине. За процес имплементације Плана, прописане су 
смернице и мере заштите животне средине, као услов за реализацију планиране намене. 
Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину разматранa су два могућа варијантна 
решења: 
• Варијанта - I - да се Просторни план општине Лапово не усвоји; 
• Варијанта - II – да се Просторни план општине Лапово усвoји и имплементира; 
Утицаји стратешког карактера и укупни ефекти Плана на животну средину могу се утврдити кроз 
процену и поређење постојећег стања и циљева и планских решења, односно поређењем 
разматраних могућих варијантних решења Плана. 
1.7.1. Приказ варијантног решења не усвајања Просторног плана 
Плански документ представља основни инструмент управљања простором. Недостатак Плана 
значи недостатак адекватних мера и услова за организовање активности у простору и његово 
контролисано коришћење. Прихватањем Варијанте I одржало би се постојеће стање у простору 
које карактерише: 
• емисија загађујућих материја у ваздух, негативни утицаји на квалитет вода и земљишта; 
• богатство __________минералним сировинама и тремоминиералним водама; 
• прирсуство осетљивих екоситема као и богатство биљним и животињским светом; 
• мали удео површина под шумама; 
• добра саобраћајна повезаност са окружењем; 
• потенцијали за коришћење хидроенергије као и резерве минералних сировина; 
• недовољна инфраструктурна и комунална опремљеност, нарочито у сеоским насељима, 
незадовољавајуће стање општинских путева; 
• неконтролисано испуштање отпадних вода у реципијенте; 
Варијантно решење неусвајања Просторног плана општине Лапово може за последицу имати: 
• нарушавање основног концепта дугорочног одрживог развоја и стратешких смерница развоја 
општине Лапово; 
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• недостатак мера и инструмената за управљање простором на еколошки прихватљив и одржив 
начин; 
• непланска реализација појединачних пројеката и делатности на локацијама, зонама и целинама 
које не испуњавају претходне услове заштите простора и животне средине; 
• појаву неконтролисане и непланске градње, што неминовно доводи до деградације, пејзажних и 
природних вредности на подручу Плана; 
• угрожавање квалитета ваздуха, вода, земљишта и здравља становништва; 
• непоштовање обавезујућих смерница и мера за уређивање подручја; 
• непланско коришћење простора и експлоатација минералних сировина са могућим негативним 
утицајима на стање у простору; 
• нерационално коришћење и деградација природних ресурса и предеоних вредности подручја; 
• непоштовање мера обавезног инфраструктурног и комуналног опремања и уређења, недовољна 
и неадекватна комунална и инфраструктурна опремљеност појединих делова подручја; 
• непоштовање општих и посебних смерница и мера заштите животне средине из планова на 
вишем хијерархијском нивоу; 
1.7.2. Приказ варијантног решења усвајања и имплементације Просторног плана 
Циљ израде Просторног плана општине Лапово је дефинисање планских решења за даљи 
одрживи развој Општине, заштиту природних вредности (ваздуха, воде, земљишта, биљног и 
животињског света, биодиверзитета), одрживо коришћење природних ресурса, посебно 
необновљивих и тешко обновљивих, ревитализација деградираних локација и зона, заштита 
животне средине и заштита простора у целини. У Просторном плану извршена је свеобухватна 
анализа подручја, положај и значај, статус земљишта и постојеће структуре, стање 
инфраструктурне и комуналне опремљености, предности, потенцијали, ограничавајући фактори и 
услови надлежних институција. Дата је анализа и процена развојних могућности за основне 
поставке Плана. Прихватањем Варијанте II стварају се се услови за побољшање квалитета живота 
становништва, уз спровођење мера заштите животне средине просписаних Планом и Стратешком 
проценом утицаја. Усвајање Просторног плана представља варијантно решење којим се стварају 
услови за: 
• одрживи развој на основама заштите и одрживог коришћења простора, природних и створених 
вредности и животне средине; 
• рационалну организацију и уређење простора у границама утврђених грађевинских подручја; 
• очување еколошког интегритета, регенеративног и апсорпционог капацитета простора и 
здравља становништва; 
• фазно инфраструктурно и комунално опремање и уређење подручја Плана; 
• заштиту природне и животне средине, (заштиту од аерозагађивања, загађивања подземних и 
површинских вода, земљишта, заштиту од прекомерне буке, управљање отпадом и отпадним 
водама); 
• дефенисање мера заштите за хијерархијски ниже нивое, које ће се оперативно пројектовати и 
спроводити у процесу имплементације Плана израдом стратешких процена утицаја за планове 
нижег хијерархијског нивоа; 
• дефинисање мера заштите при реализацији појединачних пројеката у границама Плана уз 
обавезну процену утицаја на животну средину, пројектовање и спровођење мера заштите, мера 
управљања акцидентом и контрола стања животне средине; 
• праћење и контролу стања животне средине (мониторинг); 
• имплементирање обавезујућих смерница прописаних планским документима вишег 
хјерархијског нивоа; 
• укључивање јавности у процес планирања и доншења одлука везаних за развој предметног 
подручја; 
1.8. Резултати консултација са заинтересованим органима и организацијама 
Због специфичности простора у анализираним границама, непосредног окружења, постојећих 
намена и функција, у поступку израде Концепта Просторног плана општине Лапово обављен је 
широк круг консултација са заинтересованим и надлежним институцијама, организацијама и 
органима, у току којих су прибављени подаци, услови и мишљења. Све консултације су 
релевантне за процес процене и израду Стратешке процене утицаја Плана, а услови и мере 
надлежних органа, институција и предузећа су кроз процес процене вредновани и 
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имплементирани у планска решења. Консултације су обављене и прибављени су услови, 
мишљења и сагласности од следећих надлежних и заинтересованих институција, органа, 
организација: 
• Завод за заштиту природе Србије, (бр 020-58/2 од 28.01.2011. године) 
• ЈП „Путеви Србије” (број 953-5689/11-1 од 27.05.2011. године), 
• ЈП „Железнице Србије” (број 513 од 21.02.2011. године), 
• ЈП „Србијашуме” Београд ШГ Крагујевац (број 212/1 од 20.01.2011. године), 
• Републички Хидрометеоролошки завод (92-III-1-6 од 31.01.2011. године), 
• Републички сеизмолошки завод (021-23-1/11 од 07.02.2011. године), 
• Министарство одбране, Управа за инфраструктуру, (бр 438 од 11.02.2011. године), 
• ЈП за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима „Транснафта” (број 252 
од 28.01.2011. године), 
• Нафтна индустрија Србије (бр. 387 од 08.02.2011. године), 
• ЈП „Електропривреда Србије”, (бр 81/25-11 од 17.03.2011. године), 
• ЈП „Електромрежа Србије”, (бр III-18-03-07/1 од 24.05.2011. године), 
• Телеком Србија а.д., Дирекција за технику, (бр 0710-16717/2 од 28.02.2011. године), 
• Телеком Србија а.д. ИЈ Крагујевац (број 21/2011 од 27.01.2011. године), 
• ЈП „Имисиона техника и везе”, (бр 1024 од 20.01.2011. године). 
Консултације са заинтересованом јавношћу и појединцима биће обављене у току јавног увида, а 
резултати консултација биће саставни део Извештаја о Стратешкој процени утицаја Просторног 
плана општине Лапово. 

2.0. Општи и посебни циљеви Стратешке процене утицаја 
Општи и посебни циљеви Стратешке процене утицаја Просторног плана, дефинисани су и 
изведени из општих и посебних циљева и захтева заштите простора и животне средине утврђених 
у плановима и секторским документима вишег реда: Просторном плану Републике Србије, 
Водопривредној основи Србије, Националној стратегији одрживог развоја, Националној стратегији 
управљања отпадом, Националном програму заштите животне средине, Стратегији развоја 
пољопривреде, шумарства, енергетике, у доступној документацији урбаног уређења, 
инфраструктурног и комуналног опремања од значаја за ово подручје, услова надлежних органа 
и институција, као и значајних питања, постојећих просторних и еколошких проблема у обухвату 
Плана. Еколошком проценом Плана ће, у циљу остваривања општих и посебних циљева заштите 
простора и животне средине, бити обезбеђен приказ могућих утицаја планираних намена на 
животну средину, као и смернице за даље поступање при имплементацији Плана. 
2.1. Општи циљеви 
Дефинисање општих циљева Стратешке процене утицаја извршено је на основу смерница, 
захтева и циљева заштите животне средине проистеклих из планских докумената вишег реда, 
постојећег стања и капацитета простора и захтева за управљање животном средином за 
планирани развој подручја општине Лапово. Стратешки циљеви заштите животне средине дати 
одредбама планова вишег реда и секторским стратегијама, представљају полазне основе за 
дефинисање општих циљева Стратешке процене утицаја Просторног плана општине Лапово. 
Општим циљевима је постављен оквир за даљу разраду и дефинисање посебних циљева и избор 
индикатора за мерење и праћење њиховог остваривања, све у циљу управљања животном 
средином и остваривања одрживог просторног развоја подручја Плана. Општи циљеви Стратешке 
процене утицаја: 
• Очување и унапређење животне средине на подручју Просторног плана општине Лапово; 
• Заштита задравља становништва и стварање услова за одмор и рекреацију; 
• Рационално коришћење природних ресурса; 
• Заштита и очување постојећих екосистема, максимално очување аутохтоности и разноврсности 
предела и пејзажа и укупног диверзитета; 
• Заустављање и спречавање ерозије и ерозионих процеса на угроженим локацијама и зонама; 
• Комунално и инфраструктурно опремање подручја, реконструкција постојећих мрежа и система; 
• Очување, презентација и адекватно коришћење културних добара и градитељског наслеђа; 
• Смањење отпада на извору настанка, увођење рециклаже, безбедно депоновање комуналног 
отпада на регионалној депонији и управљање осталим врстама отпада; 
• Плански и контролисани равој подручја уз поштовање принципа одрживог развоја и обавезних 
мера заштите животне средине; 
2.2. Посебни циљеви 
Посебни циљеви Стратешке процене утицаја Плана на животну средину утврђени су на основу 
анализе стања животне средине, значајних и битних питања, проблема, ограничења и 
потенцијала подручја Плана, као и приоритета за решавање еколошких проблема у складу са 
општим циљевима и начелима заштите животне средине. Еколошки одговорно планирање и 
коришћење простора у Просторном плану општине Лапово, представљају услов превентивне 
заштите и побољшања стања у простору и животној средини. Посебни циљеви Стратешке процене 
утицаја Просторног плана општине Лапово на животну средину су: 
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• Смањити емисије штетних материја у ваздух на нивоу који не доводи до значајног угрожавања 
животне срединe; 
• Смањити степен изложености становништва загађеном ваздуху; 
• Обезбедити одрживо коришћење вода, минимизирати утицаје на режиме површинских и 
подземних вода; 
• Унапредити квалитет површинских и подземних вода; 
• Заштита изворишта водоснабдевања, унапређење водоснабдевања; 
• Повећање површина под шумама, пошумљавање подручја угрожених ерозијом, регулација 
водотокова, организовање мониторинга и система за обавештавање; 
• Реконструкција канализационе мреже, спречавање изливања отпадних вода без предходног 
третмана, повезивање што већег броја домаћинстава на канализациону мрежу; 
• Обезбедити пречишћавање отпадних вода (фекалних, технолошких, загађених атмосферских), 
планирањем уређаја/постројења за пречишћавање отпадних вода; 
• Ублажити/компензовати негативне утицаје развоја на демографију; 
• Минимизирати утицаје на обрадиво пољопривредно земљиште; 
• Смањење нивоа буке, изградња зона заштитног зеленила дуж главних саобраћајних праваца и 
око производних комплекса извршити акустично зонирање подручја; 
• Подстицати коришћење обновљивих извора енергије, избор еколошки најприхватљивијих 
енергената и успостављање енергетске ефикасности; 
• Извршити ревитализацију, ремедијацију и унапређење стања животне средине на деградираним 
локацијама и зонама; 
• Побољшање стања општинских путева; 
• Изградња канализационе мреже у сеоским насељима, спречавање изливања отпадних вода из 
система, изградња постројења за пречишћаваљње отпадних вода; 
• Већа доступност објеката културно-историјског наслеђа, њихову бољу презентацију и 
укључивање у туристичку понуду; 
• Уклањање дивљих депонија, санација и рекултивација локација; 
• Смањење створене количине отада на територији сеоских насеља; 
• Одлагање отпада на регионалну депонију уз примену свих мера смањења штетних утицаја по 
околину; 
• Поштовање планских мера, мера заштите животне средине, правила уређења и грађења; 
• Институционално и нормативно јачање органа за заштиту животне средине; 
• Подизање и јачање нивоа еколошке свести, информисања и едукације становништва о 
еколошким проблемима укључивањем јавности у доношење одлука у погледу мера заштите 
животне средине; 
• Успостављање система контроле над свим облицима загађивања са плановима превентивних, 
санационих и мера заштите животне средине; 
• Израда Процена утицаја на животну средину при реализацији планова нижег реда појединачних 
Пројеката и прописивање мера за спречавање, отклањање и минимизирање утицаја на природну 
и животну средину, као и мера заштите и мониторинга животне средине; 
Посебни циљеви Стратешке процене утицаја омогућавају формирање еколошке матрице за 
планирану намену простора у обухвату Плана на принципима одрживости и еколошке 
прихватљивости. 
2.3. Избор индикатора 
Да би индикатори били поуздани и применљиви на свим нивоима планирања као инструмент за 
компарацију, неопходан је усаглашени систем праћења који подразумева: јединствене 
показатеље, јединице мерења, метод мерења, период праћења, начин обраде података, 
приказивање резултата. Подаци се прикупљају на разним нивоима и у разним институцијама: 
статистичким заводима, заводима за јавно здравље и здравствену заштиту, хидрометеоролошким 
службама, геолошким и геодетским заводима, заводима за заштиту природе и споменика културе. 
Индикатори се могу сврстати у три основне групе: 
• активности и процеси у животној средини обухватају: све људске активности које доводе до 
промена у животној средини (процеси премештања-расељавања, насељавања, експлоатационе 
површине, пољопривредне делатности, индустрија, саобраћај, енергетика, водопривреда, 
рекреација), 
• пратеће појаве урбанизације и индустријализације (заузимање пољопривредних површина, 
отпад, бука), 
• природно угрожавање животне средине (непогоде и катастрофе). 
Стање животне средине обухвата индикаторе који дају опште информације о: 
• подручју (информације о територији и просторном уређењу), 
• стању земљишта, 
• начину експлоатације минералних сировина, 
• стању шумске вегетације, 
• карактеристикама и стању фауне и флоре, 
• стању површинских и подземних вода, 
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• водоснабдевању,__________ 
 
• квалитету ваздуха, 
• стању природних вредности и културном наслеђу, 
• условима становања, условима рада и урбаном стандарду, 
• инфраструктурној и комуналној опремљености подручја; 
Приказ индикатора одрживог развоја (развоја усклађеног са захтевима заштите животне средине) 
је лимитиран начином прикупљања и обраде статистичких података. Међутим, они траже дужи 
период обраде података, јер су у већини случајева изведени показатељи у Србији, за које је 
неопходна статистичка обрада на основу постојеће статистичке документације. Потребно је 
радити на развоју еколошких (Indicators of Sustainable Development) статистичких показатеља у 
статистици Србије. У недостатку стандардизованог система индикатора животне средине и 
недостатку адекватне базе података о стању животне средине за потребе процене утицаја 
примењена је методологија модела „Rapid Urban Environmental Assessment” и „MeV Urban” (са 
елементима анализе, валоризације и процене). Критеријуми за оцену величине, обима и значаја 
утицаја Плана су основ за валоризацију индикатора животне средине и представљају кључни 
фактор управљања животном средином у границама Плана, али и окружења од значаја за План. 
Табела бр. 3 – Општи и посебни циљеви са избором индикатора Општи циљеви Посебни циљеви Индикатори 
Природне вредности 
1. Очување и унапређење животне средине на подручју Просторног плана општине Лапово; 
2. Заштита задравља становништва и стварање услова за одмор и рекреацију; 
3. Рационо коришћење природних ресурса, обновљивих и нарочито необновљивих и делимично обновљивих 
(воде, земљиште, минералне сировине); 
4. Заштита и очување постојећих екосистема, аутохтоности и разноврсности предела и пејзажа и целокупне 
биолошке и предеодне разноврсности на подручју Плана; 
5. Заустављање и спречавање ерозије и ерозионих процеса на угроженим локацијама и зонама; 
- Смањити емисије штетних материја у ваздух на нивоу који не доводи до значајног угрожавања животне 
средине 
- Смањити степен изложености становништва загађеном ваздуху; 
- Обезбедити одрживо коришћење вода, минимизирати утицаје на режиме површинских и подземних вода; 
- Унапредити квалитет површинских и подземних вода; 
- Заштита изворишта водоснабдевања, унапређење водоснабдевања; 
- Повећање површина под шумама, пошумљавање подручја угрожених ерозијом, регулација водотокова, 
организовање мониторинга и система за обавештавање 
- Број дана са прекораченом ГВЕ за таложне материја, чађ, SOx, Nox, CO 
- Број људи оболелих од болести респираторних органа 
- Квалитет површинских и подземних вода (pH, HPK, BPK5) 
- Стање и капацитет изовришта водоснабдевања 
- Процентуални удео шума и степен шумовитости 
- Заступљеност пошумљених површина 
- Процентуални удео површина захваћених ерозивним процесима 
Створене вредности 
1. Комунално и инфраструктурно опремање подручја, и реконструкција постојећих мрежа и система; 
2. Очување, презентација и адекватно коришћење културних добара и градитељског налслеђа; 
- Реконструкција канализационе мреже, спречавање изливања отпадних вода без предходног третмана, 
повезивање што већег броја домаћинстава на канализациону мрежу 
- Обезбедити пречишћавање отпадних вода (фекалних, технолошких, загађених атмосферских), планирањем 
уређаја/постројења за пречишћавање отпадних вода; 
- Ублажити/компензовати негативне утицаје развоја на демографију; 
- Минимизирати утицаје на обрадиво пољопривредно земљиште; 
- Смањење нивоа буке, изградња зона заштитног зеленила дуж главних саобраћајних праваца и око 
производних комплекса извршити акустично зонирање подручја 
- Подстицати коришћење обновљивих извора енергије, избор еколошки најприхватљивијих енергената и 
успостављање енергетске ефикасности; 
- Извршити ревитализацију, ремедијацију и унапређење 
- Број радова на реконструкцији канализационе мреже 
- Проценат домаћинстава прикључених на канализациону мрежу 
- Стање канализационе мреже, број излива, број изграђених посторјења за пречишћавање, квалитет воде у 
реципијенту 
- Број становника и демографске структуре на подручју општине Лапово 
- Концентрација опасних и штетних материја у земљишту 
- Број становника изложен утицајма повећаног нивоа буке 
- Број постојећих и потенцијалних 

 
 
 
 



31.1.2012                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број  8- страна 197 
 
ECOlogica URBO Крагујевац 36 
Стратешка процена утицаја Просторног плана општине Лапово на животну средину 
стања животне средине на деградираним локацијама и зонама; 
- Побољшање стања општинских путева, 
- Изградња канализационе мреже у сеоским насељима, спречавање изливања отпадних вода из система, 
изградња постројења за пречишћаваљње отпадних вода 
- Већа доступност објеката културно-историјског наслеђа, њихову бољу презентацију и укључивање у 
туристичку понуду 
извора буке 
- Заступљеност и процентуално учешће ревитализованих зона и површина 
- Процентуални удео коршћења еколошки прихватљивих енергената 
- Развијеност мреже саобраћајница, стање саобраћајница, број асфалтираних путева 
- Покривеност канализационом мрежом, број домаћинстава са канализационим прикључком 
- Стање и статус културних добара, број посетилаца, доступност, 
Управљање отпадом 
1. Смањење отпада на извору настанка, увођење рециклаже, безбедно депоновање комуналног отпада на 
регионалној депонији и управљање осталим врстама отпада; 
- Уклањање дивљих депонија, санација и рекултивација локација 
- Смањење створене количине отада на територији сеоских насеља 
- Одлагање отпада на регионалну депонију уз примену свих мера смањења штетних утицаја по околину 
- Усвајање Плана управљања отпадом 
- Број дивљих депонија и неконтролисаних сметлишта 
- Број уклоњених дивљих депонија и удео санираних локација 
- Покривеност сеоских насеља организоваим прикупљањем отпада 
- Стање и капацитет регионалне депоније 
- Спроведене мере заштите, очувања и смањења штетних утицаја по околину 
Плански услови и параметри 
1. Плански и контролисани равој подручја уз поштовање принципа одрживог развоја и обавезне мере заштите 
и очувања животне средине; 
- Поштовање планских мера, мера заштите животне средине, правила уређења и грађења 
- Институционално и нормативно јачање органа за заштиту животне средине 
- Подизање и јачање нивоа еколошке свести, информисања и едукације становништва о еколошким 
проблемима укључивањем јавности у доношење одлука у 
- Број усвојених Планова 
- Број покренутих поступака процене утицаја на животну средину 
- Степен изграђености, уређеност подручја 
- Број мерних места, стање мониторске мреже 
погледу мера заштите животне средине 
- Успостављање система контроле над свим облицима загађивања са плановима превентивних, санационих и 
мера заштите животне средине 
- - Израда Процена утицаја на животну средину при реализацији планова нижег реда појединачних Пројеката 
и прописивање мера за спречавање, отклањање и минимизирање утицаја на природну и животну средину, 
као и мера заштите и мониторинга животне средине 

3.0. Процена могућих утицаја Плана на животну средину 
На основу циљева и смерница просторног развоја и услова заштите животне средине из планова 
вишег реда, дефинисани су општи и посебни циљеви Стратешке процене утицаја. Основни циљ са 
еколошког аспекта је интегрална заштита и развој уз поштовање еколошких принципа и 
принципа одрживости у границама Плана, избегавање конфликата, постизања компромиса и 
компензације у простору. Просторни план општине Лапово у контексту општих и посебних 
циљева Стратешке процене утицаја, оцењен је према могућим утицајима (сагласно критеријумима 
за оцењивање величине, значаја и вероватноће утицаја - модификована PADC методологија и 
„MeV Urban” модел) на: 
• стање у простору - постојећa и планиранa наменa, 
• постојећу и планирану мрежа насеља, 
• постојећа и планирана грађевинска подручја, 
• стање инфраструктурне и комуналне опремљености, 
• постојећи и планирани степен рационалности у коришћењу природних ресурса, 
• стање природних и културних добара, 
• постојеће и планирано стање и квалитет животне средине, 
• постојећи и планирани степен ефикасности заштите животне средине, 
• стање мониторинга животне средине; 
3.1. Приказ процењених утицаја варијантних решења Плана 
Предложена варијантна решења су вреднована са аспекта могућих негативних утицаја и ефеката 
у простору и капацитета за њихово спречавање и ограничавање. У Предлогу Плана дефинисана 
је намена и организација простора, просторни капацитети и услови за реализацију 
инфраструктурног и комуналног опремања и уређења, смернице, мере и услови заштите животне 
средине. Резултат анализе и вредновања планских решења према критеријумима Стратешке 
процене утицаја на животну средину представља: 
• утврђивање обавезних смерница и мера заштите животне средине у границама Плана, 
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• утврђивање система контроле утицаја на животну средину у обухвату Плана, 
• утврђивање система контроле утицаја Плана и планских решења на животну средину у зонама 
окружења (на општинском, регионалном, републичком), 
• утврђивање система мониторинга и контроле стања животне средине у границама Плана, 
• утврђивање обавезних смерница за имплементацију Плана, 
• смернице и мере за ниже хијерархијске нивое (одлучивање за поступак стратешке процене 
утицаја планова нижег хијерархијског нивоа и одлучивање о поступку процене утицаја на 
животну средину за пројекте, објекте и делатности), 
• систематизација мера превенције, спречавања, отклањања и минимизирања штетних утицаја и 
свођење у границе еколошке одрживости, прихватљивости и законске обавезности, 
• систематизација мера зашите и мониторинга животне средине; 
При процени могућих утицаја вредновани су негативни утицаји и негативни ефекти због: 
• ризика од потпуне деградације простора у зонама интензивне експлоатације природних ресурса 
(негативни утицаји на квалитет ваздуха, нивое, токове и квалитет површинских и подземних 
вода, предеоне и пејзажне вредности, биодиверзитет); 
• ризика од загађивања животне средине услед неадекватног (неконтролисаног) управљања 
простором; 
• ризика од загађивања животне средине услед неадекватне инфраструктурне и комуналне 
опремљености простора (генерисање отпада и отпадних вода, појаве буке, загађења ваздуха, 
земљишта, вода, неконтролисана сеча и прореда шума, појава ерозионих процеса); 
При процени могућих утицаја вредновани су позитивни ефекти и разматрани су са аспекта: 
• смањење изложености становништва загађеном ваздуху услед подизања имисионих заштитних 
зона и појасева; 
• фазног увођења централизованог снабдевања топлотном енергијом и гашења појединачних 
котларница; 
• реализације планиране саобраћајне матрице подручја Плана и боље повезаности мреже насеља 
и бољих веза са окружењем; 
• реализације планиране комуналне инфраструктуре (саобраћајна и комуналне матрице подручја 
Плана); 
• обавезног третмана свих отпадних вода (комуналних, технолошких) и предтретмана 
атмосферских потенцијално зауљених вода пре упуштања у реципијент; 
• акустичног зонирања простора и реализације заштитних зона, појасева и техничких мера 
заштите; 
3.2. Поређење варијантних решења и избор најповољнијег са аспекта заштите 
животне средине 
У поступку процене стратешких утицаја Плана и планских решења разматрана су варијантна 
решења (усвајање и не усвајање Плана) како би се извршило поређење и вредновање за избор 
боље понуђене варијанте са аспекта заштите простора и животне средине. Предложена 
варијантна решења вреднована су са аспекта: 
• могућности успостављања интегралне контроле у простору и контроле коришћења свих 
доступних ресурса, 
• могућности развоја на принципима одрживости и економске прихватљивости, 
• могућности контроле, мониторинга и заштите животне средине; 
Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину разматранa су два могућа варијантна 
решења: 
• Варијанта - I - да се Просторни план општине Лапово не усвоји; 
• Варијанта - II – да се Просторни план општине Лапово усвоји и имплементира; 
Поређење варијантних решења извршено је на основу позитивних и негативних утицаја које би 
варијантна решења имала у простору. Позитивни ефекти вредновани су са аспекта утицаја на: 
• Природне вредности, стање животне средине, природна добра, биљне и животињске врсте као и 
укупан биодиверзитет на подручју Плана и у окружењу; 
• Створене вредности, демографске карактеристике, стање и очуваност културног наслеђа; мрежу 
насеља, привредне активности; 
• Предеоне и пејзажне карактеристике подручја; 
• Инфрструктурну и комуналну опремљеност подручја; 
• Просторне и урбанистичке услове и параметре и могућност контролисаног управљања 
простором; 
Eколошки прихватљивије решење је оно које омогућава: 
• примену мера за спречавање негативних утицаја у простору и животној средини; 
• рационално коришћење природних ресурса у планској поставци; 
• дефинисање еколошких зона и целина; 
• спровођење мониторинга животне средине; 
• поштовање еколошких начела и принципа одрживог развоја; 
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Табела бр. 5 - Поређење варијантних решења ВАРИЈАНТНА РЕШЕЊА ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ Позитивни Негативни 
Варијанта I 
Просторно положајне карактеристике главних инфраструктурних коридора као и недовољна инфраструктурна 
опремљеност главни су узроци негативних утицаја на стање животне средине 
Варијанта II 
Стратешка процена утицаја као саставни део Плана условиће реализацију планских решења са циљем 
очувања природних вредности подручја и стварање услова за праћење стања животне средине на локацији 
СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ Позитивни Негативни 
Варијанта I 
Опасност од непланског заузимања простра, непланске изградње без поштовања услова и параметара 
дефинисаних Планом и стварања „дивљих” депонија и сметлишта 
Варијанта II 
Реализација планираних намена, садржаја и функција према условима и мерама заштите, очување, 
ревитализација и адекватна презентација културног наслеђа 
ПРЕДЕОНЕ ВРЕДНОСТИ Позитивни Негативни 
Варијанта I 
Планско подручје није препознато као значајно са аспекта предеоно-пејзажних карактеристика 
Варијанта II 
Унапређење предеоно-пејзажних карактеристика подручја кроз очување и унапређење природних и 
антропогених предела на подручју Плана 
ИНФРАСТРУКТУРА Позитивни Негативни 
Варијанта I 
Даље нарушавање и деградација природних вредности, животне средине и здравља становништва услед 
недовољне инфраструктурне опремљености и непоштовања мера и услова заштите животне средине 
Варијанта II 
Реализација планираних инфраструктурних капацитета ће повећати доступност подручја и омогућити 
коришћење простора уз очување капацитета животне средине на планском подручју и умањење негативних 
утицаја 
УСЛОВИ И ПАРАМЕТРИ Позитивни Негативни 
Варијанта I 
Непостојање урбанистичких параметара, правила уређења и грађења, опасност од непланске изградње, 
нерационалног коришћења земљишта и угрожавања животне 
средине 
Варијанта II 
Поштовање прописаних урбанистичких параметара омогућује даљи развој планског подручја уз укључивање 
мера заштите, минимизирања негативних утицаја и повећање позитивних ефеката 
Избор Варијанте II – усвајање Просторног плана општине Лапово представља најбоље понуђено 
решење са аспекта контролисаног управљања простором, заштите природних ресурса и животне 
средине (квалитета ваздуха, вода, земљишта, биљног и животињског света, биодиверзитета), 
заштите културног наслеђа и природних добара и у складу је са еколошким начелима и 
принципима одрживог развоја. Предлог Плана је у сагласности са постављеном еколошком 
матрицом и омогућава успостављање еколошке контроле у простору. 
3.3. Приказ процењених утицаја Плана на животну средину 
Утицаји Просторног плана општине Лапово анализирани су на релацији: извори утицаја - утицаји 
- ефекти и последице. Кључни извори позитивних и потенцијално негативних утицаја су планска 
решења за реализацију: 
• целина и зона експлоатације природних ресурса (камен, песак); 
• целина и зона намењених радним и индустријским комплексима; 
• крупних инфраструктурних система (саобраћајних, хидротехничких, електроенергетских и 
гасоводних); 
• мрежа комуналног опремања и покривања територије (изградња водоводних и канализационих 
мрежа са уређајима и постројењима за пречишћавање отпадних вода); 
• локалног и регионалног плана управљања отпадом; 
• регулацију вдотокова и заштите од поплава и поплавних таласа; 
• заштите од хемијских (технолошких) удеса; 
Од значаја за животну средину су решења која се односе на просторни положај планираних 
намена простора, мреже насеља и планиране инфраструктуре. Утицаји на животну средину могу 
бити механички, физички, хемијски, а објекат утицаја су медијуми животне средине преко којих 
се утицаји преносе или на која се одражавају. У Стратешкој процени утицаја анализирани су 
следећи чиниоци животне средине: 
• природне вредности животне средине (ваздух, површинске и подземне воде, изворишта 
водоснабдевања, земљиште, екосистеми, биодиверзитет, природна и културна добра, предеоно-
пејзажне вредности, морфолошке и орографске карактеристике простора), 
• положајне карактеристике постојећих и планираних целина и зона; 
Последице утицаја у простору и животној средини су промене особина, изгледа или функције, а 
ефекти могу бити позитивни или негативни или стање без промена, што представља 
карактеристике утицаја. Процена утицаја на животну средину извршена је у односу на  
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карактеристике утицаја које планска решења могу имати на животну средину тј. у одоносу на: 
врсту утицаја, дужину трајања, извор и развој утицаја, реверзибилност, могућност анулирања 
утицаја, трајност, континуитет, важност (значај) утицаја и степен и карактер потребних 
интервенција. У односу на време трајања утицаја, дефинисани су: привремени - повремени, 
дуготрајни ефекти и последице. Ефекти односно последице, сагласно наведеној категоризацији, 
могу бити: 
• у односу на врсту утицаја - позитивни, негативни, нулти; 
• у односу на дужину трајања - привремени, трајни; 
• у односу на развој утицаја - једноставни, кумулативни, синергетски; 
• у односу на извор утицаја - директни, индиректни; 
• у односу на реверзибилност - реверзибилни, иреверзибилни; 
• у односу на трајност утицаја - дуготрајан, инцидентан; 
• у односу на континуитет - континуалан, дисконтинуалан; 
• у односу на значај - изразито мали значај, мали значај, средњи значај, врло велики значај; 
Поступак оцењивања квалитета животне средине и очекиваних ефеката Просторног плана 
општине Лапово вршен је на основу вредновања могућих еколошких утицаја (позитивних и 
негативних). Величина утицаја представља приказ штете или користи од процењеног деловања 
на квалитет ваздуха, квалитет површинских и подземних вода, земљишта, изворишта 
водоснабдевања, пејзажне карактеристике просторних целина и зона, природна и културна добра 
и квалитет животне средине. Значај утицаја представља размере физичког простора који може 
бити изложен деловању промена у средини. Утицаји, односно последице, према карактеристикама 
оцењени су негативним или позитивним предзнаком. Утицаји, односно последице, према 
величини промена се оцењују бројевима од -3 до +3, где се знак минус односи на негативне, а 
знак плус на позитивне промене. Tабела бр. 6 - Критеријуми за оцењивање величине утицаја (modifikovana PADC 
metodologija) 
Величина утицаја 
Ознака 
Значење симбола 
критичан, врло негативан 
-3 
онемогућавање функције у датом простору 
већи 
-2 
у већој мери нарушава стање животне средине 
мањи 
-1 
у мањој мери нарушава животну средину 
нема утицаја 
0 
нема промена у животној средини 
+1 
мање позитивне промене и утицаји у животној средини 
повољан 
+2 
повољне промене и утицаји на квалитет животне средине 
врло повољан 
+3 
Промене битно побољшавају квалитет животне средине 
Значај утицаја процењен је у односу на просторне размере на којима се може остварити утицај 
планираних намена и очекиваних активности у простору подручја Плана, али и непосредног и 
ширег окружења. Критеријуми за оцењивање размера утицаја Просторног плана општине Лапово 
су: 
• локални – локацијски – утицаји на нивоу општинског центра и појединачних локација; 
• општински - утицаји од значаја за подручје Просторног плана општине Лапово; 
• регионални – утицаји од значаја за ширу просторну целину – регион; 
• национални – утицаји од значаја за ниво Републике Србије; 
Tабела бр. 7 - Значај утицаја 
Значај утицаја 
Ознака 
Опис 
национални 
IV 
могући утицаји на нивоу Републике Србије 
регионални 
III 
могући утицаји у оквиру региона 
општински 
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II 
могући утицаји на нивоу Просторног плана општине Лапово 
локални (локацијски) 
I 
могући утицаји на нивоу општинског центра и појединачних локација 
Процена могућих утицаја Просторног плана општине Лапово на животну средину обухвата: 
• вредновање чинилаца животне средине у поступку процене утицаја стратешког карактера 
(укључујући податке о стању и квалитету ваздуха, површинских и подземних вода, изворишта 
водоснабдевања, земљишта, природних ресурса, микроклиматских карактеристика, буци и 
вибрацијама, биљном и животињском свету, биодиверзитету и демографским променама); 
• смернице и мере за превентивно деловање, спречавање и ограничавање негативних и 
потенцијално негативних утицаја, спречавање просторних конфликата (конфликти планираних 
намена, функција, садржаја) и увођење еколошке компензације за увећање позитивних ефеката 
Плана на животну средину; 
• начин на који су при процени узете у обзир карактеристике утицаја Плана (вероватноћа, 
интензитет, сложеност/реверзибилност, временска димензија, локација, просторно-географска 
област, природна добра, број изложених становника, кумулативна и синергетска природа 
утицаја); 
Еколошка анализа и стратешка процена утицаја обухватају: 
• просторно-еколошке целине - „Лапово 1”, „Лапово 2”, „Морава”, 
• просторно-еколошке __________зоне – „Врбак”, „Гаревина”, „Казанско и Липарско језеро”, „ТИР 
база”, „Морава”, 
• еколошки појасеви „Ауто-пут” и „Железничка пруга”. 
Циљ еколошког вредновања простора (просторно еколошких целина и зона) је: 
• процена могућих утицаја стратешког карактера, 
• утврђивање општих и специфичних утицаја и појава, 
• процена позитивних утицаја у простору и животној средини, 
• процена могућих негативних ефеката по животну средину, 
• који могу настати због карактеристика постојећег стања, постојећих конфликата и ограничења у 
простору и карактеристика планираних намена. 
Стратешка процена Плана са аспекта еколошке прихватљивости и одрживости, представља важан 
корак у поступку доношења одлуке за усвајање: 
• планираних намена, 
• планиране мреже насеља, 
• планиране инфраструктурне опремљености, 
• начина коришћења ресурса, 
• дозвољеног степена утицаја на животну средину; 
Стратешка процена Просторног плана општине Лапово представља вредновање са аспекта: 
• примењених мера превенције на планском нивоу за спречавање и минимизирање потенцијално 
штетних утицаја на стање и квалитет ваздуха, површинских и подземних вода, изворишта 
водоснабдевања, буке, природна и културна добра, зеленило и пејзажне вредности и укупан 
квалитет животне средине; 
• рационалног, еколошки прихватљивог коришћења свих природних ресурса; 
• обавезног имплементирања мера за отклањање могућих последица стратешког карактера у 
простору и животну средину; 
За потребе процене утицаја, као оквир граничних капацитета животне средине подручја Плана, 
коришћени су услови и подаци надлежних институција и Концепт Просторног плана општине 
Лапово, док је постојеће стање дато као процена на основу података мерења и праћења 
квалитета животне средине и опсервације и евидентирања на терену. 
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Табела бр. 8 - Вредновање примењених индикатора ВРЕДНОВАЊЕ ПРИМЕЊЕНИХ ИНДИКАТОРА ОПШТИ ПРОСТОРНИ 
ЦИЉЕВИ ИНДИКАТОРИ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ПЛАНИРАНО СТАЊЕ 
1. 
ЕКОЛОШКЕ ЦЕЛИНЕ 
• стање у простору 
• стање планске документације 
• управљање ресурсима 
• управљање отпадом 
• управљање отпадним водама 
• мониторинг 
Лапово 1 
-1/I/II/III 
+1/I/II/III 
Лапово 2 
-1/I/II/III/IV 
+1/I/II/III/IV 
Морава 
-1/I/II/III 
+1/I/II/III 
2. 
ЕКОЛОШКЕ ЗОНЕ 
Врбак 
-1/I/II/III 
+1/I /II/III 
Гаревина 
-1/I/II 
+1/I /II 
Казанско и Липарско језеро 
-1/I/II 
+1/I /II 
ТИР база 
-1/I/II 
+1/I /II 
Морава 
-1/I/II/III 
+1/I /II/III 
3. 
ЕКОЛОШКИ ПОЈАСЕВИ 
-1/I/II 
+1/I /II 
Ауто-пут 
-1/I/II 
+1/I /II 
Железничка пруга 
-1/I/II 
+1/I /II Докмир 
1.1. Ваздух 
• емисија загађујућих материја 
• таложне материје, чађ, SOX, NOx, CO, озон 
• саобраћај 
• индустрија 
• енергенти (гасификација, топлификација) 
-1/I/II/III/IV 
+1/I/II/III/IV 
1.2. Вода 
• квалитет површинских и подземних вода 
• pH, HPK, BPK5, органско оптерећење, укупна уља и масти, микробиолошке карактеристике 
• третман отпадних вода – постројења, уређаји за третман 
• капацитети и услови водоснабдевања 
• капацитети и услови каналисања отпадних вода 
-2/I/II/III/IV 
+1/I/II/III/IV 
1.3. Земљиште 
• загађеност земљишта (pH, опасне и штетне материје) 
• промена површина обрадивог земљишта 
• структура и стање приватних и државних шума 
-1/I/II/III 
+1/I/II/III 
1.4. Шуме 
• степен шумовитости 
• пошумљавање 
-2/I/II/III/IV 
+1/I/II/III/IV 
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1.5. Биљни и животињски свет (биодиверзитет) 
• заступљеност врста 
• бројност популација 
• очуваност биодиверзитета 
+1/I/II/III/IV/V 
+2/I/II/III/IV/V 
1.6. Природна добра 
• заступљеност и укупно учешће у простору 
• стање и статус 
0/I/II/III/IV/V 
0/I/II/III/IV/V 
2. 
ПРЕДЕОНЕ ВРЕДНОСТИ 
2.1. Предеони типови 
• Предеона разноврсност структурираност простора, однос природних/створених елемената (биолошких, 
климатских, геоморфолошких, педолошких, хидролошко – хидрографских, културноисторијских, 
социолошких, градитељских) 
0/I/II 
+1/I/II 
2.2. Степен деградације 
• загађене локације, зоне 
• неконтролисана сметлишта 
• непланска изградња 
• експлоатација сировина 
-2/I/II/III 
+1/I/II/III 
2.3. Ерозија 
• еродиране површине 
• девастиране зоне 
-1/I/II/III 
+1/I/II/III 
2.4. Степен рекултивације 
• рекултивисане површине (заступљеност и процентуално учешће) 
• зоне ремедијације 
-1/I/II/III 
+2/I/II/III 
2.5. Уређено зеленило 
• уређене зелене површине (процентуално учешће у структури површина) 
• заступљеност (паркова, скверова, тргова, дрвореда, насељско и остало зеленило) 
-1/I/II 
+1/II/I 
3. 
СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ 
3.1. Грађевинска подручја 
• урбани простори 
• рурални простори 
• радне зоне ван грађевинских подручја 
• густине становања и насељености 
-1/I/II 
+1/I/II 
3.2. Индустријске зоне 
• просторни положај 
• капацитети – опремљеност 
• заступљене технологије 
-1/I/II/III 
+1/I/II/III 
3.3. Културна добра 
• стање и статус 
• доступност и репрезентативност 
-1/I/II/III/IV 
+2/I/II/III/IV 
4. 
ИНФРАСТРУКТУРА 
4.1. Саобраћај 
• саобраћајна мрежа – развијеност 
• стање саобраћајница 
• фреквентност и саобраћајна проточност 
-1/I/II/III/IV 
+1/I/II/III/IV 
4.2. Водоснабдевање 
• извориште, стање, капацитет 
• вода за пиће – прерада, квалитет 
• водоводна мрежа, покривеност, капацитет 
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4.3. Канализација 
• канализациона мрежа, капацитет, покривеност подручја 
• пречишћавање комуналних отпадних вода 
• пречишћавање технолошких отпадних вода 
• пречишћавање зауљених атмосферских вода 
-2/I/II/III 
+1/I/II/III 
4.4. Остала инфраструктура 
• степен покривености и опремљености подручја осталом линијском и комуналном инфраструктуром 
-1/I/II 
+2/I/II 
5. 
УСЛОВИ - ПАРАМЕТРИ 
5.1. Урбанистички параметри 
• правила грађења и уређења 
• величина парцеле 
• степен изграђености 
-1/I/II 
+2/I/II 
5.2. Бука 
• изложеност становништва 
• саобраћај, индустрија 
• стање комуналне буке 
-1/I/II/III 
+1/I/II/III 
5.3. Отпад 
• План управљања отпадом 
• покривеност територије организованим прикупљањем отпада 
• депонија комуналног отпада 
• неконтролисана сметлишта 
-2/I/II/III/IV 
+1/I/II/III/IV 
5.4. Комунална хигијена 
• ниво достигнуте комуналне хигијене 
-2/I/II/III 
+1/II/III 
5.5. Коришћење обновљивих извора енергије 
• степен заступљених обновљивих извора енергије 
0/I/II/III 
+1/I/II/III/IV 
5.6. Енергетска ефикасност 
• степен енергетске ефикасности 
-2/I/II/III/IV 
+1/I/II/III/IV 
6. 
ДЕМОГРАФИЈА 
6.1. Демографске карактеристике 
• миграције 
• депопулација села 
• насељеност 
-1/I/II/III/IV 
+1/I/II/III/IV 
7. 
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КАПАЦИТЕТИ 
• градска норматива 
• контрола - мониторинг 
• доступност информација о животној средини 
-1/I/II/III/IV 
+2/I/II/III/IV 
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3.4. Мере за ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја на животну 
средину 
На подручју општине Лапово, у претходном периоду је био успостављен мониторинг животне 
средине, на основу кога су добијени подаци о квалитативном и квантитативном стању, врстама и 
концентрацијама загађујућих материја у животној средини. Главни узроци и извори загађења 
животне средине, на основу доступне базе података и процене стања на терену, деоница 
аутопута Београд – Ниш (Е-75), железнички коридори кори пролазе кроз подручје Плана, 
недовољна инфраструктирна опремљеност и неадекватан третман комуналних и технолошких 
отпадних вода, инфилтрационе воде са пољопривредних површина, неконтролисаних депонија и 
сметлишта, индивидуална ложишта и котларнице, утицаји из осталих зона експлоатације ресурса, 
као и утицаји из ширег окружења. Идентификовани проблеми и еколошки конфликти су: 
• загађивање ваздуха; 
• загађивање река Велике Мораве, Лепенице и Раче и њихових притока комуналним, технолошким 
и осталим отпадним водама; 
• недовољна развијеност канализационе мреже на урбаном и сеоском подручју; 
• неразвијена и неизграђена атмосферска канализација; 
• недостатак уређаја и постројења за предтретман технолошких и третман комуналних вода; 
• недостатак централног постројења за пречишћавање отпадних вода; 
• појаве директног и индиректног упуштања отпадних вода у водотокове и приобаља као и на 
земљишта унутар и изван појединачних радних и осталих изграђених комплекса; 
• непрописно изграђене септичке јаме (расути тачкасти извори загађивања); 
• неконтролисана одлагалишта и депонија отпада и осталих материјала; 
У постојећем начину коришћења простора доминирају делимично измењени и потпуно измењени 
предели, са неуједначеним учешћем природних предела на деловима територије општине. 
Квалитет животне средине и стање загађености, представљају важан податак са еколошког 
аспекта у циљу: 
• утврђивања потенцијала и ограничења у простору; 
• утврђивања приоритета за санацију, ремедијацију, рекултивацију; 
• утврђивања мера превенције, мера за спречавање и отклањање узрока и извора загађивања; 
• утврђивања програма за заштиту животне средине (квалитет ваздуха, вода, земљишта, заштита 
од буке, нејонизујућег и јонизујућег зрачења, заштита природе, природних и културних добара, 
заштита шума, флоре, фауне, биодиверзитета и укупног диверзитета, управљање отпадом, 
заштите од удеса) за повећање позитивних ефеката у простору; 
Кључна планска решења просторног значаја, која могу да угрозе животну средину, (изазову 
конфликте у простору) обухватају: 
• планиране целине и зоне намењене радним и индустријским комплексима и интензивној 
пољопривредној производњи; 
• планирана линијска инфраструктура; 
• планиране зоне и локације за развој површинске експлоатације природних ресурса 
(експлоатација камена, песка и др.); 
• планирана мрежа инфраструктурног и комуналног опремања територије (изградња 
канализационих мрежа са уређајима и постројењима за пречишћавање отпадних вода, 
водоводних, топловодних и гасоводних мрежа); 
• управљање отпадним водама и изградња уређаја и постројења за управљање и пречишћавање 
отпадних вода; 
• управљање отпадом и регионални избор постројења за управљање отпадом; 
Кључна планска решења просторног значаја, која могу да унапреде животну средину, обухватају: 
• планирање радних зона, у складу са еколошким захтевима у простору; 
• инфраструктурно и комунално опремање територије (изградња водоводних и канализационих 
мрежа са уређајима и постројењима за пречишћавање отпадних вода); 
• управљање отпадом и регионални избор постројења за управљање отпадом; 
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• управљање отпадним водама и изградња уређаја и постројења за пречишћавање отпадних 
вода; 
• пошумљавање и озелењавање деградираних терена, терена отвореног вегетацијског склопа, 
грађевинских подручја, подизање имисионих и дручих заштитних зона и појасева; 
3.4.1. Заштита ваздуха 
Управљања квалитетом ваздуха на подручју општине Лапово вршиће се у складу са: 
• утврђеном зоном (агломерацијом); 
• успостављеним јединственим системом праћења и контроле нивоа загађености и одржавањем 
базе података о квалитету ваздуха; 
• утврђеним надлежностима; 
• успостављањем локалне мрежа и услова под којима се може вршити мониторинг; 
• утврђеној обавези надлежног органа да релевантне податке о квалитету ваздуха доставља 
Агенцији за заштиту животне средине и стави на увид јавности; 
Управљање квалитетом ваздуха, начин контроле и спровођења заштите и побољшања квалитета 
ваздуха општине Лапово обухвата: 
• постизање граничне вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху; 
• оцењивања горње и доње границе нивоа загађујућих материја у ваздуху; 
• одређивање границе толеранције и толерантних вредности; 
• извештавње јавности о концентрацијама опасним по здравље људи; 
• утврђивање критичних нивоа загађујућих материја у ваздуху; 
• утврђивање циљних вредности и дугорочних циљева за смањење загађујућих материја у 
ваздуху; 
Опште смернице и мере заштите ваздуха: 
• смањење емисије загађујућих материја у ваздух и концентрације штетних материја на 
територији општине Лапово; 
• подизање имисионих, пољозаштитних, ветрозаштитних зона и појасева на правцима доминатног 
ветра, у зонама извора загађивања; 
• реконструкција градских и осталих саобраћајница за меродавно саобраћајно оптерећење; 
• подизање нивоа комуналне хигијене општинског центра и осталих насеља у мрежи насеља; 
• подстицање коришћења еколошки прихватљивијих енергената, обновљивих извора енергије и 
увођење енергетске ефикасности; 
• смањење броја индивидуалних котларница, развијање и фазно увођење система 
централизованог снабдевања енергијом; 
• обострано/једнострано озелењавање градских и осталих саобраћајница свих рангова и 
категорија и озелењавање свих површина у функцији саобраћаја (паркинг-простора, платоа); 
• фазна реконструкција постојећих и планирање зелених површина свих категорија, према 
просторним, локацијским условима и рангу насеља у мрежи насеља; 
• спречавање даљег увођења ЕОП технологија (технологије третмана загађења на крају 
производног процеса) у процес производње и подстицање чистих тенологија; 
• дефинисање мониторинга квалитета ваздуха, према утврђеном Програму уз стално 
преиспитивање потребе ширења мониторске мреже мерних места за праћење квалитета ваздуха; 
• планско и урбанистичко уређивање простора, целина и зона сагласно смерницама, мерама и 
условима стратешке процене утицаја планова на животну средину; 
• реконструкција постојећих и изградња планираних пројеката (објеката, технологија, 
инфраструктуре) потенцијалних загађивача ваздуха, могућа је уз обавезан поступак процене 
утицаја на животну средину; 
• сви постојећи и планирани производни и други погони, који представљају изворе 
аерозагађивања у обавези су да примене најбоље доступне технике и технологије у циљу 
спречавања и смањена емисије штетних и опасних материја у животну средину; 
• обавезан је мониторинг утицаја загађености ваздуха на здравље становништва; 
• обавезна је доступност резултата испитивања и праћења стања квалитета ваздуха, 
• редовно информисање јавности и надлежних институција, у складу са важећим Законом; 
• стална едукација и подизање еколошке свести о значају квалитета ваздуха и животне средине; 
• институционално јачање за област управљања квалитетом ваздуха; 
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Посебне смернице и мере заштите ваздуха Оператер стационарног извора загађивања ваздуха у 
обавези је: 
• да изради План за смањење емисија из стационарног извора загађења ваздуха, ако се налази на 
подручју са утврђеном трећом категоријом квалитета ваздуха; 
• да спроведе мере за смањење загађивања ваздуха у поступку пројектовања, градње и редовног 
рада (коришћења) и мора га одржавати и спровести мере тако да не испушта загађујуће материје 
у ваздух у количини већих од граничних вредности емисије; 
• за случај квара уређаја којим се обезбеђује спровођење прописаних мера заштите или 
поремећаја технолошког процеса због чега долази до прекорачења граничних вредности емисије, 
оператер је дужан да квар или поремећај отклони или прилагоди рад новонасталој ситуацији или 
обустави технолошки процес како би се емисија свела у дозвољене границе у најкраћем року; 
• за случај прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху оператер је 
дужан да предузме техничко-технолошке мере или да обустави технолошки процес, како би се 
концентрације загађујућих материја свеле у прописане вредности; 
• за случај да се у процесу обављања делатности могу емитовати гасови непријатних мириса, 
оператер је дужан да примењује мере које ће довести до редукције мириса и ако је 
концентрација емитованих материја у отпадном гасу испод граничне вредности емисије; 
• за планирани, новоизграђени или реконструисани стационарни извор загађивања за који није 
прописана обавеза издавања интегрисане дозволе или израде студије о процени утицаја на 
животну средину, оператер је дужан да пре пуштања у рад прибави дозволу; 
• да ако обавља делатност производње, одржавање и/или поправке сакупљања, обнављања и 
обраде, контролу коришћења, стављања на тржиште, трајног одлагања и искључивања из 
употребе производа и опреме који садрже супстанце које оштећују озонски омотач, у обавези су 
да прибаве дозволу ресорног Министарства; 
• да ако се бави сервисирањем и искључивањем из употребе производа и/или опреме која садржи 
контролисане супстанце (супстанце које оштећују озонски омотач било да су чисте или у смеђи, 
без обзира да ли се први пут користе или су сакпуљене, обрађене или обновљене осим оних које 
се налазе у готовом производу) мора исходовати дозволу ресорног Министарства; 
3.4.2. Заштита вода 
Заштита површинских и подземних вода спроводиће се у складу са циљевима заштите животне 
средине, односно у циљу: 
• очувања живота и здравља људи; 
• смањења загађења и спречавања даљег погоршања стања вода река и потока; 
• обезбеђења нешкодљивог и несметаног коришћења вода за различите намене; 
• заштите водних и приобалних екосистема и постизања стандарда квалитета животне средине; 
Опште мере управљања квалитетом вода - водних ресурса обухватају обавезу да се на подручју 
општине Лапово, у складу са законском регулативом: 
• успостави интегрално управљање водама, водним објектима и водним земљиштем; 
• обезбеди добар еколошки статус површинских вода, квалитет структуре и функционисања 
акватичних екосистема површинских вода; 
• спречи директно и индиректно загађивање (уношење супстанци или топлоте у ваздух, воду или 
земљу које могу бити штетне по људско здравље, квалитет акватичних екосистема, приобалних 
екосистема); 
• обезбеди минимални одрживи проток низводно од водозахвата за опстанак и развој низводних 
биоценоза и задовољавање потреба низводних корисника; 
• спречава погоршање стања; 
• обезбеди заштита, унапређење и обнављање свих површинских вода у циљу остваривања 
доброг статуса површинских и подземних вода; 
Заштита и унапређење квалитета површинских и подземних вода заснована је на мерама и 
активностима којима се квалитет површинских и подземних вода штити и унапређује, преко мера 
забране, превенције, мера заштите, контроле и мониторинга. Опште смернице заштите вода: 
• водоснабдевање квалитетном водом за пиће за све становнике на територији општине Лапово; 
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• обавезно је дефинисање, успостављање и одржавање зона санитарне заштите за сва изворишта 
водоснабдевања на територији општине; 
• спречавање даљег загађења реке Велике Мораве, Лепенице, Раче и њихових притока и 
подизање квалитета воде на захтевани ниво; 
• изградња канализационе мреже, стално проширење и повезивање сеоских насеља на 
канализациону мрежу; 
• канализациони систем градити као сепарациони са посебним колектором за одвођење 
атмосферских вода; 
• обавезна је изградња централног постројења за третман отпадних вода; 
• обавезна издрадња уређаја и постројења за третман свих технолошких отпадних вода; 
• за целине и зоне за које ће се радити урбанистички планови, као обавезну меру превенције, 
планирати канализациону мрежу са постројењима (уређајима) за пречишћавање отпадних вода 
меродавног капацитета - као независан систем са постројењем за пречишћавање отпадних вода 
или заједнички за више насеља; 
• дозвољене су искључиво водонепропусне септичке јаме у насељима и деловима насеља, као 
прелазно решење до изградње канализационе мреже; 
• за зоне и локације за које се не планира израда планске документације, при издавању 
локацијске дозволе, обавезна мера је каналисање отпадних вода, изградња водонепропусне 
септичке јаме капацитета и димензија према потрошњи воде и меродавном возилу за евакуацију 
отпадних вода (или уређаја за третман отпадних вода); 
• заштиту од поплава извести активним мерама ублажавања поплавних таласа; 
• регулацију мањих водотока, посебно оних који се налазе у зонама очуваних екосистема, треба 
обављати по принципима „натуралне регулације”, која подразумева што мању употребу грубих 
вештачких интервенција (кинетирања корита, облагања целог попречног профила каменом и 
бетоном итд.) како би се у целости очували водени екосистеми и непосредно приобаље; 
• при регулацији водотока у зони насеља, поред функционалних критеријума, примерити и 
урбаним, естетским и другим условима који оплемењују животну средину; 
Опште мере заштите површинских и подземних вода - мере забране у циљу очувања и заштите 
квалитета водa: 
• забрањено је упуштање (уношење) свих врста отпадних вода које садрже хазардне и загађујуће 
супстанце изнад прописаних граничних вредности емисије, а које могу довести до погоршања 
тренутног стања свих површинских и подземних вода; 
• забрањено је испуштање (упуштање) свих отпадних вода у стајаће воде, ако је та вода у 
контакту са подземном водом, која може проузроковати угрожавање доброг еколошког или 
хемијског статуса стајаће воде; 
• забрањено је испуштање (упуштање) са обале или приобаља било каквих загађујућих 
супстанци које директно или индиректно могу доспети у воду свих водотокoва; 
• забрањено је испуштање прекомерно термички загађене воде из уређаја, постројења, 
технологија и објеката; 
• забрањено је коришћење ђубрива или средстава за заштиту биља у обалном појасу ширине до 
5m свих водотокова; 
• забрањено је испуштање у јавну (насељску) канализацију свих отпадних вода које садрже 
хазардне супстанце изнад прописаних вредности, које могу штетно деловати на могућност 
пречишћавања вода из канализације, које могу оштетити канализациони систем и постројење за 
пречишћавање вода, које могу негативно утицати на здравље лица која одржавају канализациони 
систем; 
• забрањено је коришћење напуштених бунара као септичких јама; 
• забрањено је депоновање, просипање и остављање у зони форланда и у корита за велику воду 
природних и вештачких водотока и језера, било каквих материјала који могу загадити воде; 
• забрањено је прање возила, машина, опреме и уређаја у површинским водама и на водном 
земљишту; 
Посебне мере заштите површинских и подземних вода - обавезе носиоца пројеката/оператера: 
• носиоци пројеката и оператери који испуштају или одлажу материје које могу загадити воду, 
дужни су да те материје, пре испуштања у систем јавне канализације или реципијент, делимично 
или потпуно одстране у поступку пречишћавања (предтретман или третман отпадних вода у 
уређају или постројењу за пречишћавање отпадних вода); 
• носиоци пројеката и оператери - генератори отпадних вода који испуштају отпадне воде 
непосредно у реципијент дужни су да обезбеде пречишћавање отпадних вода до нивоа који 
одговара граничним вредностима емисије, односно до нивоа којим се не нарушавају 
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ECOlogica URBO Крагујевац 52 
Стратешка процена утицаја Просторног плана општине Лапово на животну средину 
стандарди квалитета животне средине реципијента (комбиновани приступ), узимајући строжији 
критеријум од ова два; 
• носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода, који отпадне воде испуштају у 
реципијент или јавну канализацију дужни су да изграде погоне или уређаје за пречишћавање 
отпадних вода до захтеваног нивоа; 
• носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода, који отпадне воде испуштају у јавну 
(насељску) канализацију дужни су да од надлежног органа општине Лапово исходују Акт о 
испуштању отпадних вода у јавну канализацију; 
• носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода, који отпадне воде испуштају у 
реципијент и јавну (градску, насељску) канализацију, дужни су да поставе уређаје за мерење, да 
врше континуирано мерење количине отпадних вода, да контролишу и испитују биохемијске и 
механичке параметре квалитета отпадних вода и да извештај о извршеним мерењима квартално 
достављају јавном водопривредном предузећу, министарству надлежном за послове заштите 
животне средине и Агенцији за животну средину; 
• носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода, који имају уређаје за пречишћавање 
отпадних вода у обавези су да испитују квалитет отпадних вода пре и после пречишћавања, да 
обезбеде редовно функционисање уређаја за пречишћавање отпадних вода и да воде дневник 
њиховог рада; 
• мерења количина и испитивање квалитета отпадних вода врши овлашћена институција (правно 
лице), у складу са Законом о водама; 
• корисник (власник) дела обале, у случају појаве загађивања воде у водотоку или језеру, у 
обавези је да без одлагања пријави загађење и обавести надлежни орган (ресорно Министарство, 
Министарство надлежно за заштиту животне средине, Министарство надлежно за унутрашње 
послове, Јавно водопривредно предузеће); 
• носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода у обавези су да изврше накнаду за 
загађивање вода (за непосредно или посредно загађивање воде), а који испуштају отпадне воде 
у сопствену канализацију, водоток, канале, језеро, акумулацију, врше сакупљање, одвођење и 
пречишћавање отпадних и атмосферских вода системом јавне канализације, испуштају на 
пољопривредно, грађевинско или шумско земљиште загађујуће супстанце које на непосредан или 
посредан начин загађују воде, производе, односно увозе ђубрива и хемијска средства за заштиту 
биља и уништавање корова, као и детерџенте на бази фосфата; 
• носиоци пројеката и оператери генератори отпадних вода у обавези су да у законом прописаном 
року достигну граничне вредности емисије; 
• у циљу заштите реципијента и планираног постројења, Локална самоуправа мора донети 
Правилник о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у јавну канализацију, 
као саставни део Одлуке о коришћењу, управљању и одржавању водоводне, фекалне и 
атмосферске канализационе мреже на територији општине. Овим Правилником се прописују 
услови и ниво загађења отпадних вода, које поједини технолошки процеси морају испунити при 
упуштању у мрежу јавне насељске канализације. Ово подразумева да индустрије које испуштају 
отпадне воде чији ниво загађења прелази одредбе прописане Правилником, морају градити своја 
интерна постројења/уређаје за пречишћавање отпадних вода (предтретман технолошких 
отпадних вода); 
Мере заштите изворишта водоснабдевања Земљиште и водене површине у подручју заштите 
изворишта водоснабдевања, у складу са важећом законском регулативом, штите се од намерног 
или случајног загађивања и других утицаја који могу неповољно утицати на издашност 
изворишта и здравствену исправност воде. Обавезно је уређивање и одржавање зона санитарне 
заштите и провођење мера забране, превенције, санације, спречавања, контроле и надзора, 
заштите и мониторинга. Сва изворишта – (простор око водозахватног објекта - бунара за јавно 
водоснабдевање), односно подручја на којима се налази извориште водоснабдевања, морају бити 
заштићена од случајног и намерног загађивања и других утицаја који могу неповољно утицати на 
издашност изворишта, природни састав и квалитет воде. За заштиту изворишта водоснабдевања 
потребно је урадити Елаборат о зонама санитарне заштите, којим се утврђује површина и 
просторно пружање зона санитарне заштита. У циљу заштите вода у изворишту водоснабдевања, 
дефинишу се: Зона I изворишта подземне воде, формира се непосредно око водозахватног 
објекта. Дозвољено је уређење озелењавањем декоративним врстама које немају дубоки корен и 
користи се искључиво за сенокос. Простор у овој зони се ограђује заштитном оградом ради 
спречавања неконтролисаног уласка људи и животиња на удаљености од 3-10m од водозахватног 
објекта. 
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ECOlogica URBO Крагујевац 53 
Стратешка процена утицаја Просторног плана општине Лапово на животну средину 
У овој се зони не могу градити и употребљавати објекти, постројења, делатности и користити 
земљиште, ако то угрожава здравствену исправност воде за пиће: 
• забрањено надземно и подземно трајно складиштење опасних материја, опасног отпада и 
материја, чије је уношење у воду директно или индиректно забрањено; 
• забрањена је производња, превоз и третман опасних материја; 
• забрањено је складиштење нафте и нафтних деривата; 
• забрањено је испуштање свих отпадних вода (термичких и осталих); 
• забрањена је изградња саобраћајница без одводних канала за атмосферске воде; 
• забрањена је експлоатација нафте, нафтних деривата и осталих опасних материја; 
• забрањено је депоновање свих врста отпада; 
• забрањена је сеча шума и скидање шумског покривача; 
• забрањени су сви површински, подповршински и остали радови, минирање тла, одстрањивање 
слоја који застире водоносни слој, осим ако нису радови у функцији изворишта водоснабдевања; 
• забрањено је одржавање ауто-мото трка; 
• забрањена је изградња стамбених објеката; 
• забрањена је употреба хемијских ђубрива, чврстог и течног стајњака; 
• забрањена је употреба пестицида, хербицида и инсектицида; 
• забрањена је испаша, узгајање и кретање стоке; 
• забрањено је камповање, вашари и остала слична окупљање људи; 
• забрањено је коришћење спортских објеката; 
• забрањено је коришћење угоститељских и осталих објеката за смештај гостију; 
• забрањено је вађење шљунка и песка; 
• забрањено је формирање нових гробаља и проширење постојећих; 
• забрањена је изградња и употреба објеката и постројења која нису у функцији изворишта 
водоснабдевања; 
• забрањено је кретање возила у функцији изворишта водоснабдевања ван утврђених траса, 
прилаз возилима на моторни погон која нису у функцији водоснабдевања, коришћење пловила на 
моторни погон, одржавање спортова на води, купање људи и животиња; 
• забрањено је напајање стоке; 
• забрањен је комерцијални узгој рибе; 
• приступ овој зони дозвољен је само лицу запосленом у водоводу. 
Зона II изворишта подземне воде, обухвата простор са кога вода дотиче до водозахватног објекта 
за најмање 50 дана или не може да буде краћа од 50m. Зона I се може изједначити са Зоном II 
када је водоносна средина у порозној средини међузрнастог типа покривена повлатним 
заштитним слојем који неутралише утицај загађивача са површине терена. У овој се зони не могу 
градити и употребљавати објекти, постројења, делатности и користити земљиште, ако то 
угрожава здравствену исправност воде за пиће: 
• забрањено надземно и подземно трајно складиштење опасних материја, опасног отпада и 
материја, чије је уношење у воду директно или индиректно забрањено; 
• забрањена је производња, превоз и третман опасних материја; 
• забрањено је складиштење нафте и нафтних деривата; 
• забрањено је испуштање свих отпадних вода (термичких и осталих); 
• забрањена је изградња саобраћајница без одводних канала за атмосферске воде; 
• забрањена је експлоатација нафте, нафтних деривата и осталих опасних материја; 
• забрањено је депоновање свих врста отпада; 
• забрањена је сеча шума и скидање шумског покривача; 
• забрањени су сви површински, подповршински и остали радови, минирање тла, одстрањивање 
слоја који застире водоносни слој, осим ако нису радови у функцији изворишта водоснабдевања; 
• забрањено је одржавање ауто-мото трка; 
• забрањена је изградња стамбених објеката; 
• забрањена је употреба хемијских ђубрива, чврстог и течног стајњака; 
• забрањена је употреба пестицида, хербицида и инсектицида; 
• забрањена је испаша, узгајање и кретање стоке; 
• забрањено је камповање, вашари и остала слична окупљање људи; 
• забрањено је коришћење спортских објеката; 
• забрањено је коришћење угоститељских и осталих објеката за смештај гостију; 
• забрањено __________је вађење шљунка и песка; 
• забрањено је формирање нових гробаља и проширење постојећих. 
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ECOlogica URBO Крагујевац 54 
Стратешка процена утицаја Просторног плана општине Лапово на животну средину 
Зона III изворишта подземне воде, у порозној средини међузрнастог типа, када је подземна вода 
са слободним нивоом а водоносна средина покривена повлатним заштитним слојем, који умањује 
утицај загађивача са површине терена, Зона III обухвата простор са ког вода дотиче до 
водозахватног објекта за најмање 200 дана. Зона III се може изједначити са Зоном II, када је 
водоносна средина издани у порозној средини међузрнастог типа покривена повлатним 
заштитним слојем који неутралише утицај загађивача са површине терена. У овој зони је 
забрањена градња објеката, постројења, делатности и коришћење земљишта, које може на било 
који начин угрозити здравствену исправност воде: 
• забрањено надземно и подземно трајно складиштење опасних материја, опасног отпада и 
материја, чије је уношење у воду директно или индиректно забрањено; 
• забрањена је производња, превоз и третман опасних материја; 
• забрањено је складиштење нафте и нафтних деривата; 
• забрањено је испуштање свих отпадних вода (термичких и осталих); 
• забрањена је изградња саобраћајница без одводних канала за атмосферске воде; 
• забрањена је експлоатација нафте, нафтних деривата и осталих опасних материја; 
• забрањено је депоновање свих врста отпада; 
• забрањена је сеча шума и скидање шумског покривача; 
• забрањени су сви површински, подповршински и остали радови, минирање тла, одстрањивање 
слоја који застире водоносни слој, осим ако нису радови у функцији изворишта водоснабдевања; 
• забрањено је одржавање ауто-мото трка. 
Обележавање заштитних зона: положај водозахватне грађевине у простору, дефинише се 
географским координантним тачкама; 
• за зону I пописом катастарских парцела и припадајуће катастарске општине или положајем 
преломних тачака полигона израженог преко геодетских координата; 
• за зону II и зону III дефинишу се положајем преломних тачака полигона израженог преко 
геодетских координата. 
Мере заштите и коришћења подземних вода Утврђивање и разврставање резерви минералних 
сировина - подземних вода у категорије и класе, израда елабората о резервама подземних вода, 
вођење евиденције о стању резерви подземних вода и приказивање података геолошких 
истраживања, представља обавезу у циљу одрживог коришћења природних ресурса. Коришћење 
подземних вода као природног ресурса, може се остварити према: 
• условима заштите природе по којима се врше геолошка истраживања; 
• одобрењу за детаљна хидрогеолошка истраживања; 
• елаборату о утврђеним резервама и квалитету подземних вода; 
• овери билансних резерви подземних вода; 
Обавезе носиоца пројекта: 
• носилац пројекта је у обавези исходује сагласности за коришћење подземних вода; 
• обавезна документација коју је неопходно приложити у процесу издавања сагласности: 
- уцртана граница простора у коме ће се користити ресурс подземних вода, са јавним 
саобраћајницама и другим објектима на том простору, 
- уписани бројеви катастарских парцела; 
- решење ресорног Министарства о утврђеним и овереним резервама ресурса подземне воде у 
налазишту; 
- пројекат коришћења - експлоатације ресурса подземних вода у налазишту; 
- акт органа надлежног за послове урбанизма општине Лапово, о усаглашености коришћења 
подземне воде са просторним и урбанистичким плановима 
- процена утицаја на животну средину, за обављање делатности коришћења ресурса подземне 
воде; 
- водни услови; 
3.4.3. Заштита земљишта 
У циљу заштите животне средине, обавеза локалне самоуправе је да успостави систем 
управљања земљиштем и заштиту на принципима: 
• заштите функција земљишта; 
• заустављање деградације земљишта; 
• обнављање деградираних земљишта; 
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• интеграције у друге секторске политике; 
Систем праћења квалитета земљишта - систем заштите земљишног простора и његово одрживо 
коришћење остварује се мерама системског праћења квалитета земљишта, који обухвата: 
• праћење индикатора за оцену ризика од деградације земљишта, 
• спровођење ремедијационих програма за отклањање последица контаминације и деградације 
земљишног простора, било да се они дешавају природно или да су узроковани људским 
активностима; 
Опште мере заштите земљишта обухватају следеће обавезе: 
• надлежни орган не може издати одобрење за коришћење природних ресурса или добара без 
сагласности на пројекат који садржи мере заштите и санације животне средине; 
• сагласност, којом се утврђује испуњеност услова и мера одрживог коришћења природних 
ресурса и добара и заштите животне средине у току и после престанка обављања активности даје 
ресорно Министарство; 
Посебне мере заштите земљишта од загађивања и деградације: 
• обавезно је планирање и спровђење превентивних мера заштите приликом коришћeња 
земљишта за оне делатности за које се очекује да ће знатно оштетити функције земљишта; 
• носилац пројеката/оператер (или други облици својине), при свакој промени власништва, је у 
обавези да спроводе процену стања животне средине и одређивање одговорности за загађење 
животне средине, као и намирење дугова (терета) претходног власника за извршено загађивање 
и/или штету нанету животној средини; 
• носилац пројекта/оператер (продавац или купац) је у обавези да изради извештај о стању 
земљишта, а за сваку трансакцију земљишта, на коме се дешава или се дешавала потенцијално 
загађујућа активност; 
• носилац пројекта/оператер, потенцијални загађивач је одговоран за загађивање животне 
средине и у случају ликвидације или стечаја предузећа или других правних лица, у складу са 
Законом; 
• носилац пројекта/оператер, потенцијални загађивач или његов правни следбеник, обавезан је 
да отклони узрок загађења и последице директног или индиректног загађења животне средине и 
сноси укупне трошкове, који укључују трошкове ризика по животну средину и трошкове 
уклањања штете нанете животној средини; 
• носилац пројекта/оператер, потенцијални загађивач у обавези је да изради Извештај о стању 
земљишта; 
• Извештај о стању земљишта мора бити издат од стране стручне организације, акредитоване за 
узорковање и испитивање земљишта и воде према SRPS, ISO/IEC 17025 стандарду; 
• Извештај о стању земљишта мора да садржи историјску основу локације, која је доступна из 
службених евиденција, хемијске анализе за одређивање концентрације опасних материја у 
земљишту, ограничене у првом реду на материје које су повезане са активношћу на локацији, а 
које могу довести до контаминације, нивое концентрација опасних материја које имају утицај на 
стварање значајаног ризика по људско здравље и животну средину, ниво контаминације 
радионуклидима; 
• носилац пројекта/оператер који деградира животну средину дужан је да изврши ремедијацију 
или санацију деградиране животне средине, у складу са пројектима санације и ремедијације на 
које ресорно Министарство даје сагласност; 
• програм ремедијације мора садржати: идентификацију контаминираног подручја, начин 
уклањања опасних материја са контаминиране локације (деконтаминација), начин спречавања 
ширења материја опасних по животну средину у дужем периоду, утврђен програм мониторинга 
медијума животне средине, ограничавање коришћења загађене локације (рок); 
• за локацију за коју је потребно извршити ремедијацију, потребно је детаљно истраживање и 
успостављање мониторинга до завршетка ремедијације; 
• пројекат ремедијације и ремедијационог поступка, у складу са врстом и типом загађења, мора 
садржати: поређења могућих варијантних решења у погледу ремедијационог поступка и разлога 
за избор најповољнијег, опис планираних активности у погледу ремедијацијаног поступка 
(физички, хемијски, биолошки третман или комбинација ових поступака), односно њихове 
технолошке и друге карактеристике, приказ врста и потребне количине енергије и енергерната, 
воде, сировина, потребног материјала за реализацију пројекта, методологије третирања свих 
врста отпадних материја из 
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ремедијационог поступка (прерада, рециклажа, одлагање), приказ утицаја на животну средину 
изабраног пројектног ремедијацијаног поступка. 
Граничне вредности - одређивање нивоа концентрација опасних и штетних материја у земљишту 
врши се према SRPS стандардним методама или стандардним методама EU, USA или Русије. 
Референтне и интервентне вредности концентрација опасних и штетних материја у земљишту и 
подземној води прописане су у складу са холандским стандардим (циљне и интервентне 
вредности за ремедијацију). Опште мере и критеријуми у организацији коришћења продуктивног 
земљишта: 
• обавезно је пошумљављње еродираних терена и терена отвореног вегетационог склопа; 
• забрањена је неконтролисана (чиста) сеча, прореда, отварање вегетацијског склопа и скидања 
шумског покривача; 
• повћање степена шумовитости до оптималног, пошумљавање еродибилних и осталих 
деградираних и девастираних шумских и осталих типова земљишта; 
• регулација водотокова у циљу заштите од спирања и неповратног губитка педолошког слоја 
земљишта; 
• на нагибима од 5% нема ограничења коришћења продуктивног земљишта у пољопривредно-
продуктивне сврхе; 
• на нагибима од 5-10% могу се гајити ратарске и воћарске културе; 
• на нагибима 10-12% на присојним странама, могу се гајити воћарске културе, а на осојним 
травне површине; 
• на земљиштима чији је биљни покривач девастиран или деградиран, а која се не користе за 
пољопривреду и шумарство, подиже се вегетација у складу са станишним условима терена; 
• очување плодности и поправљање бонитета, еколошко газдовање и унапређивање 
пољопривредних површина; 
• забрана, ограничење и прописивање услова за делатности које могу загадити земљиште; 
• успостављање система перманентне контроле стања, квалитета и плодности земљишта у зонама 
интензивне пољопривредне производње; 
• очување и унапређење постојећих природних и подизање вештачких вегетацијских покривача 
(пољозаштитних и шумских појасева, забрана, шумских фрагмента, живица) и пољопривредним 
зонама око насеља; 
• усвајање програма контроле квалитета пољопривредног земљишта; 
• регулација водотокова (посебно буичарских) и спровођење мера заштита од поплава; 
• антиерозионим радовима, пре свега пошумљавањем, спречавати и сузбијати ерозију земљишта 
у угроженим зонама, теренима и локацијама; 
• за наводњавање користити воду која испуњава стандарде за коришћење воде у пољопривреди 
и за производњу хране; 
• усвајање програма перманентне едукације и промовисање правилне примене агротехничких 
мера у пољопривреди; 
• забрањено је коришћење биоцидних производа у пољопривреди који могу довести до промена 
основних карактеристика земљишта; 
• у заштитном појасу од 10m између границе пољопривредних парцела и обале водотока није 
дозвољено коришћење пестицида и вештачких ђубрива; 
3.4.4. Заштита и унапређење природе, природних добара и предела 
Заштита природе обухвата: 
• заштиту, очување и унапређење биолошке, геолошке и предеоне разноврсности, 
• одрживо коришћење и управљање природним добрима и ресурсима, 
• унапређење стања нарушених делова природе, 
• усклађивање људских активности, економских и друштвених развојних планова и пројеката са 
одрживим коришћењем обновљивих и необновљивих природних ресурса, 
• дугорочно очување природних екосистема, природних предела и природне равнотеже. 
Увидом у Централни регистар заштићених природних добара који води Завод за заштиту природе 
Србије, констатовано је да се на територији општине Лапово не налазе заштићена природна 
добра, као ни добра са посебним природним вредностима предложеним за заштиту. Подручје 
општине Лапово тангира река Велика Морава, која је према Уредби о еколошкој мрежи („Сл. 
гласник РС” бр. 102/10) препозната као еколошки коридор од међународног значаја и 
представља део еколошке мреже. 
• Еколошки коридор – река Велика Морава, која повезује еколошки значајна подручја на простору 
Републике Србије као коридор од националног значаја и еколошки коридор који омогућују 
повезивање са еколошким мрежама суседних земаља, у складу са 
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међународним прописима као еколошки коридори од међународног значаја; 
• заштитна зона – обалски појас - штити еколошки коридор – реку Велику Мораву од могућих 
штетних спољних утицаја. 
Заштита еколошке мреже обезбеђује се спровођењем прописаних мера заштите у циљу: 
• очувања биолошке и предеоне разноврсности, 
• одрживог коришћења и обнављања природних ресурса и добара, 
• унапређења заштићених подручја, типова станишта и дивљих врста. 
Мере заштите еколошког коридора – реке Велике Мораве, као дела еколошке мреже: 
• забрањено је уништавање и нарушавање станишта као и уништавање и узнемиравање дивљих 
врста у границама еколошког коридора; 
• забрањена је промена намена површина под природном и полуприродном вегетацијом (ливаде, 
пашњаци, тршћаци итд.); 
• забрањена је промена морфолошких и хидролошких особина подручја од којих зависи 
функционалност коридора; 
• планирањем намене површина, као и активним мерама заштите очувати и унапредити природне 
и полуприродне елементе коридора у складу са предеоним и вегетацијским карактеристикама 
подручја; 
• стимулисати традиционалне видове коришћења простора који доприносе очувању и 
унапређивању биодиверзитета; 
• обавезне су мере спречавања, односно смањења, контроле и санације свих облика загађивања 
у коридору; 
• обавезне су мере унапређења еколошког коридора – обавезно је очување аутохтоне вегетације 
и успостављање континуитета зелених површина чија структура и намена подржава функције 
коридора; 
• на местима укрштања еколошких коридора са елементима инфраструктурних система који 
формирају баријере за миграцију врста, обезбедити техничко-технолошка решења за неометано 
кретање дивљих врста; 
• изван зона становања насеља забрањена је изградња објеката чија намена није директно 
везана за воду на растојању мањем од 50 m од линије средњег водостаја водотока Велике 
Мораве; 
Мере заштите за заштитну зону: 
• обавезна је примена техничко-тенхолошких и других решења у циљу елиминисања или 
ублажавања негативних утицаја из зона становања, радних и осталих зона на живи свет; 
• забрањено је обављање активности које могу довести до продирања и ширења инвазивних 
врста из окружења; 
• приликом коришћења природних ресурса потребно је обезбедити очување хидролошког режима 
неопходног за функционалност еколошког коридора – реке Велике Мораве; 
• стимулисати подизање заштитног зеленила дуж граница еколошког коридора у складу са 
потребама врста и станишних типова подручја; 
Опште мере заштите природних вредности на подручју Плана: 
• обавезна је заштита структуре постојећих природних предела, у складу са условима станишта за 
трајно одржавање његових функција и спречавање и смањење штетних утицаја; 
• обавезно је очување и унапређење природног и вештачког вегетацијског покривача у урбаном 
центру; 
• обавезна је заштита и очување вегетације у рубном делу урбаног центра, у циљу ублажавања 
екстремних утицаја и побољшања микроклиматских услова; 
• извршити детаљна истраживања мочварних екосистема на подручју Плана; 
• подизање нових шумских састојина на свим планираним теренима за озелењавање, на 
принципима ценотичког диверзитета; 
• подизање зелених површина унутар општинског центра и у оквиру осталих намена (паркови, 
скверови, баште, дрвореди) у циљу смањења концентрације штетних гасова у ваздуху и 
побољшљња општих микроклиматских услова; 
• обавезно је планско организовање лова и риболова, ловног и риболовног туризма; 
• реализација грађевинског подручја насеља, грађевинског земљишта ван грађевинског подручја, 
инфраструктурних коридора, прилагодити природним структурама и условима, тако да утицај на 
предеоне карактеристике буде што мањи; 
• све природне пределе заштити у њиховој разноврсности, јединствености, лепоти и значају за 
доживљај и рекреацију становништва. 
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Мере заштите и очувања дивљих врста: 
• обавезне су мере заштите дивљих врста у циљу очувања биолошке разноврсности и природног 
генофонда; 
• истражити, заштитити и очувати потенцијално вредноване мочварне екосистеме у циљу очувања 
укупног биодиверзитета подручја; 
• обавезне су мере спречавања свих радњи и поступака који утичу на нарушавање повољног 
стања популације дивљих врста, уништавање њихових станишта, легла, гнезда или нарушавање 
њиховог животног циклуса; 
• дозвољено је коришћење и сакупљање заштићених дивљих врста искључиво на начин којим се 
не угрожава повољно стање њихове популације; 
• обавезне су мере еколошке компензације у циљу ублажавања штетних последица на природу 
(мере санације, примарна рехабилитација, успостављање новог локалитета или комбинацију 
мера). 
Заштита и унапређење предела Заштита простора и животне средине, просторно уређење и развој 
општине, мора бити засновано на заштити природних предела и екосистема и рационалном 
коришћењу свих природних ресурса. У том погледу, основни циљ је обезбеђивање планираног 
развоја заснованог на што мањем штетном деловању на природу, чиме ће се и степен деградације 
спречити или ублажити, што представља услов за очување еколошке равнотеже, биодиверзитета, 
укупног еколошког капацитета и предеоних вредности анализираног простора. Управљање 
пределом на еколошким и принципима одрживог развоја представља услов за очување његове 
разноврсности и вредности: 
• интегрално планирање и селективно усмеравање развоја, усклађено са карактером предела и 
специфичним карактеристикама физичке структуре насеља, уз минимизирање негативних и 
стимулисање позитивних утицаја новог развоја на карактер и диверзитет предела; 
• промоција, заштитита и унапређење препознатих природних и културних вредности предела, 
као и креирање нових; 
• рекултивација деградираних предела, посебно у еколошком коридору Велике Мораве, у 
коридорима крупне инфраструктуре и појединачним локацијама у индустријским и осталим 
зонама; 
• повезивање природних и културних вредности у простору; 
Управљање пределом подразумева: 
• обавезну заштиту постојећих очуваних предела; 
• дозвољено креирање радикално нових карактеристика предела, заснованих на одрживом 
коришћењу земљишта у комбинацији са новим идејама обликовања предела и физичких 
структура, чиме се јача просторни и културни идентитет и јача основа за економски просперитет 
заједнице увећањем атрактивности територије за туризам и инвестиције. 
3.4.5. Заштита и одрживо коришћење рибљег фонда 
У циљу заштите и очувања рибљег фонда, обавезна је: 
• примена начела ефикасности и одрживог коришћења обновљивих природних ресурса; 
• адекватно планирање коришћења рибљег фонда; 
• контрола и праћење стопе риболова како не би довели у опасност обновљивост рибљег фонда 
као природног ресурса. 
Мере заштите и одрживог коришћења рибљег фонда: 
• обавеза је да се установи рибарско подручје, по претходно прибављеном мишљењу Завода за 
заштиту природе Републике Србије; 
• обавеза је да се одреде границе и намена рибарског подручја у погледу врсте риболова који се 
на њему обавља (привредни и/или рекреативни); 
• у циљу одрживог коришћења рибљег фонда, управљач (корисник) програмом управљања 
рибарским подручја и посебним актом може ограничити или забранити рекреативни риболов 
(употребу појединих алата, опреме и средстава уз сагласност Министра) и о наведеним забранама 
обавести јавност; 
• обавезно је прибављање дозволе за обављање привредног и рекреативног риболова; 
• управљач (корисник) рибарског подручја је у обавези да прати и спроводи мере заштите и 
очувања рибљег фонда, изврши обележавање рибарског подручја, изврши категорисање 
риболовне воде, одреди поједине делове рибарског подручја за мрест и развиће риба (рибља 
плодишта и сл.), контролише забране, ловостај, спровођење 
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промењених режима риболова, спашавање рибе из поплављених подручја, организује и спроводи 
едукацију риболоваца, као и да контролише обављање привредног и спортског риболова; 
3.4.6. Заштита од буке и вибрација 
Заштита животне средине од буке за подручје општине Лапово подразумева: 
• планирање мера и услова заштите од буке у животној средини; 
• мерење буке у животној средини; 
• израду стратешке карте буке; 
• слободан приступ информацијама о стању буке у животној средини; 
Опште мере заштите становништва од буке у животној средини општине Лапово обухватају 
одређивање акустичних зона у складу са наменом простора и граничним вредностима индикатора 
буке у тим зонама: 
• тихе зоне – заштићене целине и зоне са прописаним граничним вредностиа од 50 dB(A) у току 
дана и 40 dB(A) у току ноћи у којима је забрањена употреба извора буке који могу повисити ниво 
буке; 
• остале зоне – са мерама за отклањање извора буке и мерама заштите од буке; 
Општински центар Лапово: Тихе зоне: зоне индивидуалног становања, зоне и локације спорта и 
рекреације и зеленила, локације вртића и школских објеката, туристичке зоне и локације, 
локације објеката здравства. Остале зоне: индустријске зоне и локације, зоне вишепородичног и 
индивидуалног становања са привређивањем, појасеви државних путева и градских 
саобраћајница. Детаљно акустично зонирање општинског центра мора се извршити на нивоу 
Плана генералне регулације насеља Лапово. Експлоатационе површине, индустријске, радне и 
комуналне зоне: експлоатационе површине природних ресурса (песак, глина), пословно-
производни комплекси, зоне, потези, пунктови и локације, представљају зоне у којима се морају 
примењивати мере за спречавање и отклањање буке и мере заштите од утицаја на окружење са 
посебним мерама заштите према и у непосредном окружењу тихих зона; Појасеви и зоне дуж 
саобраћајних коридора и градских саобраћајница су зоне у којима се примењују мере заштите од 
буке према окружењу и тихим зонама посебно: 
• М-1 (аутопут Е-75) Београд-Ниш, 
• Р-214 Велика Плана-Јагодина, 
• државни пут I реда М-1.11 према Крагујевцу (Краљеву и Чачку). 
Посебне ____________мере заштите становништва од буке у животној средини: Планови, 
пројекти и програми, за које је прописан поступак стратешке процене утицаја и/или поступак 
процене утицаја пројеката на животну средину, морају садржати процену нивоа буке и мере 
заштите од буке у животној средини. Носиоци пројеката/оператери који у обављању привредне 
делатности емитују буку, одговорни су за сваку активност којом се проузрокује изложеност буци 
изнад прописаних граничних вредности. Носиоци пројеката/оператери који обављањем делатности 
утичу или могу утицати на изложеност буци, дужни су да: 
• обезбеде учешће у трошковима заштите од буке у животној средини у оквиру инвестиционих, 
текућих и производних трошкова; 
• обезбеде праћење утицаја својих делатности на нивое и интензитете буке у животној средини; 
• обезбеде спровођење одговарајућих мера заштите од буке; 
• спроведу мере звучне заштите при пројектовању, грађењу и реконструкцији објеката 
саобраћајне инфраструктуре, индустријских објеката, стамбених, стамбено-пословних и 
пословних објеката;. 
• спроведу услове и мере којима се штетни ефекти буке могу спречити, смањити или отклонити (у 
поступку процене утицаја пројеката на животну средину вреднују се могући непосредни и 
посредни штетни ефекти буке на животну средину и здравље становништва и утврђују се услови 
и мере којима се штетни ефекти буке могу спрећити, смањити или отклонити); 
• спроведу мере заштите од буке у складу са законом којим се уређује интегрисано спречавање и 
контрола загађивања животне средине, као услов за рад постројења и активности за које се 
издаје интегрисана дозвола; 
• у поступку техничког прегледа за остале објекте мора се утврдити испуњеност услова и мера 
заштите од буке односно звучне заштите; 
• да на прописан начин обезбеде мерење буке, израду извештаја о мерењу буке и сноси трошкове 
мерења буке у зони утицаја (мерење буке у животној средини обавља организација овлашћена од 
стране ресорног Министарства); 
3.4.7. Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења 
Заштитa од јонизујућих зрачења 
Mере заштите живота и здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства јонизујућих 
зрачења и мере нуклеарне сигурности обавезне су при свим поступцима у вези са нуклеарним 
активностима и активностима којим се уређују услови за обављање делатности са изворима 
јонизујућих зрачења и нуклеарним материјалима, као и управљање радиоактивним отпадом. 
Спровођење и стално унапређивање мера којима се обезбеђују нуклеарна и радијациона 
сигурност и безбедност  
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постале су приоритети међународне заједнице, а основна брига више нису само контрола 
нуклеарног наоружања и спречавање његовог даљег ширења, већ пре свега обезбеђивање 
услова за ефикасно сузбијање злоупотреба радиоактивних и нуклеарних материјала. Закон о 
заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности прописује: 
• увођење нових, виших стандарда у спровођењу мера заштите од јонизујућих зрачења, 
нуклеарне и радијационе сигурности, 
• успостављање комплексније регулативе али и омогућавање ефикасније примене закона, 
• успостављање стриктног и целовитог надзора над изворима јонизујућих зрачења и нуклеарним 
објектима, радијационим делатностима и нуклеарним активностима, као и над управљањем 
радиоактивним отпадом; 
У одредбама Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности су уграђени 
највиши стандарди које прописују водеће светске организације у овој области, као што су: 
• Међународна агенција за атомску енергију (IAEA), 
• Агенција за нуклеарну енергију 
• организације за економску сарадњу и развој (АNЕ-ОЕCD), 
• Међународна комисија за заштиту од јонизујућих зрачења (ICRP), 
• Светска здравствена организација (ЊHO), 
• Међународна организација рада (МОР) и 
• Организација УН за храну и пољопривреду (FАО); 
Стандарди и принципи Међународне агенције за атомску енергију формализовани су у облику 
директива и препорука којима се обезбеђује радијациона и нуклеарна сигурност и безбедност. 
Република Србија, као држава чланица Међународне агенције за атомску енергију (IAEA) 
испуњава захтеве који произилазе из ратификованих међународних уговора. Регулаторно тело - 
организација која врши јавна овлашћења у складу са Законом је Агенције за заштиту од 
јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије. Заштита од нејонизујућих зрачења Услови и 
мере заштите здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих 
зрачења у коришћењу извора нејонизујућих зрачења, представљају обавезне мере и услове при 
планирању, коришћењу и уређењу простора. Нејонизујућа зрачења су електромагнетска зрачења 
која имају енергију фотона мању од 12,4eV и обухватају: 
• ултраљубичасто или ултравиолетно зрачење (таласне дужине 100-400nm), 
• видљиво зрачење (таласне дужине 400-780nm), 
• инфрацрвено зрачење (таласне дужине 780nm - 1 mm), 
• радио-фреквенцијско зрачење (фреквенције 10kHz - 300GHz), 
• елетромагнетска поља ниских фреквенција (фреквенције 0-10kHz), 
• ласерско зрачење. обухватају и 
• ултразвук или звук чија је фреквенција већа од 20kHz (и ако се не ради о ЕМ зрачењу); 
Обавезне мере заштите од нејонизујућих зрачења: 
• прописивање граница излагања нејонизујућим зрачењима; 
• откривање присуства и одређивање нивоа излагања нејонизујућим зрачењима; 
• одређивање услова за коришћење извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса; 
• обезбеђивање организационих, техничких, финансијских и других услова за спровођење 
 
заштите од нејонизујућих зрачења; 
• вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса; 
• означавање извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса и зоне опасног зрачења; 
• спровођење контроле и обезбеђивање квалитета извора нејонизујућих зрачења од посебног 
интереса; 
• примена средстава и опреме за заштиту од нејонизујућих зрачења; 
• контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животној средини и контрола спроведених 
мера заштите од нејонизујућих зрачења; 
• информисање становништва о здравственим ефектима излагања нејонизујућим зрачењима; 
• информисање становништва о мерама заштите и обавештавање о степену изложености 
нејонизујућим зрачењима у животној средини; 
Извори нејонизујућих зрачења од посебног интереса су стационарни и мобилни извори 
електромагнетног зрачења који могу да буду опасни по здравље људи, чије електромагнетно 
поље у зони повећане осетљивости, достиже барем 10% износа референтне, граничне вредности 
прописане за ту фреквенцију. Зоне повећане осетљивости су зоне становања, зоне и локације у 
којима се особе могу задржавати и 24 сата дневно (школе, домови, предшколске установе, 
породилишта, болнице, туристички објекти, дечја игралишта, површине неизграђених парцела 
планиране за наведене намене (у складу са препорукама Светске здравствене организације). 
Општине Лапово је у обавези да врши инспекцијски надзор над изворима нејонизујућих зрачења 
за које одобрење за изградњу и почетак рада издаје надлежни орган јединице локалне 
самоуправе. Оператер је у обавези да: 
• примени мере и испуњава услове за коришћење извора нејонизујућих зрачења од посебног 
интереса; 



31.1.2012                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број  8- страна 218 
 
ECOlogica URBO Крагујевац 44 
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• да спроведе поступак процене утицаја на животну средину, у складу са Законом; 
• води прописану евиденцију; 
• обезбеди испитивање зрачења извора нејонизујућих зрачења у животној средини; 
• у року обавести надлежни орган о ванредном догађају; 
• спроводи све мере заштите од нејонизујућих зрачења; 
Базне станице мобилне телефоније: за услове простирања електомагнетних таласа, морају се 
испоштовати: 
• техничке мере и захтеви, 
• мере безбедности и заштите здравља људи, 
• мере безбедности животне средине; 
Избор локације за постављање базне станице мобилне телефоније, са еколошког аспекта, мора 
бити у складу са смерницама, мерама и условима: 
• стратешке процене утицаја плана (или секторских програма), 
• процене утицаја на животну средину пројекта, 
• заштите од нејонизујућих зрачења; 
Опште мере заштите од штетног дејства електомагнетних таласа базне станице мобилне 
телефоније при избору локације, спроводе се постављањем: 
• на стубовима висине 20-36 m, 
• на највишим објектима који доминирају околином, 
• на фасадама објеката (панелне базне станице које покривају одређену микролокацију, а 
покретне базне станице се монтирају за време одржавања разних скупова, концерата и сл.), 
Оператер је у обавези да спроведе мере и услове заштите животне средине, а које се односе на: 
• опасност од директног додира делова који су под сталним напоном; 
• опасност од директног додира проводљивих делова који не припадају струјном колу; 
• опасност од пожара и експлозија; 
• статички електрицитет услед рада уређаја; 
• опасност од утицаја берилијум оксида; 
• атмосферски електрицитет; 
• нестанак напона у мрежи; 
• недовољну осветљеност просторија; 
• неопрезно руковање; 
• опасност при раду на висини (монтирање антена на антенским стубовима); 
• механичка оштећења; 
• утицај прашине, влаге и воде; 
Посебне мере заштите – у зависности од типа и карактеристика објекта који се гради, посебно се 
морају примењивати следеће мере заштите: 
• објекте се несме постављати унутар друге зоне опасности од пожара, у близини отворених 
складишта лако испарљивих, запаљивих и експлозивних материја без одговарајуће заштите и 
прибављених услова, односно сагласности надлежног органа противпожарне заштите; 
• ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или 
археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах прекине радове и обавести надлежни 
Завод за заштиту споменика културе; 
• ако се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког типа и 
минеролошко-петрографског порекла, за које се претпоставља да има својство природног 
споменика, извођач радова је дужан да о томе обавести надлежну организацију за заштиту 
природе; 
• обавезно је постављање ограде око базне станице и антенског стуба, а на огради поставити 
табле на којима је исписано упозорење да се не сме прилазити антенском стубу; 
• антенски систем базне станице се мора пројектовати тако да се у главном снопу зрачења антене 
не налазе антенски системи других комерцијалних или професионалних уређаја, као ни сами 
уређаји, што се постиже оптималним избором висине антене, као и правилним избором позиције 
антенског система на смом објекту; 
• отпадне материје које се јаве током изградње објеката базних станица, приступних путева, 
довођења електришне енергије и слично, морају се уклонити преко овлашћеног комуналног 
предузећа; 
• након изградње, односно постављања објекта који садржи извор нејонизујућег зрачења, а пре 
издавања дозволе за почетак рада или употребне дозволе, обавезно се мора извршити прво 
испитивање, односно мерење нивоа електромагнетног поља у околини извора; 
• за потребе првог испитивања оператер може извор електромагнетног поља пустити у пробни 
рад у периоду не дужем од 30 дана, а за телекомуникационе објекте мерења може извршити у 
оквиру техничког прегледа; 
• орган надлежан за издавање употребне дозволе за објекат који садржи извор нејонизујућег 
зрачења од посебног интереса, може пустити у рад тај извор ако је мерењем утврђено да ниво 
електромагнетног поља не прекорачује прописане граничне вредности и да изграђени, односно 
постављени објекат неће својим радом угрожавати животну средину;  
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• ако се периодичним испитивањем, систематским испитивањем или мерењем извршеним по 
налогу инспектора за заштиту животне средине, утврди да је у околини једног или више извора 
измерен ниво електромагнетног поља изнад прописаних граничних вредности, надлежни орган 
може кориснику наложити ограничење у погледу употребе, реконструкцију или затварање 
објекта до задовољавања прописаних граничних вредности; 
• реконструкција се обавља технички и оперативно изведивим мерама у року од највише годину 
дана од дана када је наложена реконструкција извора од стране надлежне инспекције за заштиту 
животне средине. 
3.4.8. Заштита од хемикалија и биоцидних производа 
Обавезне мере заштите животне средине од хемикалија - у циљу заштите здравља људи и животне 
средине на подручју општине Лапово обавезно је: 
• успостављање интегрисаног управљање хемикалијама; 
• класификација, паковање и обележавање хемикалија; 
• интегрални регистар хемикалија; 
• регистар хемикалија које су стављене у промет; 
• исходовање дозвола за обављање делатности промета и дозволе за коришћење нарочиро 
опасних хемикалија; 
• успостављање систематског праћења хемикалија; 
Обавезе оператера који управља хемикалијама: 
• оператер који управља хемикалијама мора предузимати мере у циљу спречавања негативних 
утицаја хемикалија на здравље људи и животну средину; 
• произвођач, увозник или даљи корисник који ставља хемикалију у промет, процењује опасна 
својсктва хемикалије пре стављања у промет и о томе обавештава остала правна и физичка лица 
у циљу руковања хемикалијом на безбедан начин; 
• опасна хемикалија се замењује безбеднијом алтернативом када год је то могуће; 
• свака хемикалија и одређени производи морају бити класификовани, обележени и паковани у 
складу са Законом; 
• оператер - произвођач, увозник, дистрибутер или даљи корисник, у обавези је да води 
евиденцију о хемикалијама најмање 10 година; 
• оператер је дужан да складишти опасне хемикалије на начин да се не угрози живот и здравље 
људи и животна средина, а са њиховим остацима и празном амбалажом поступа у складу са 
прописима којима се регулише управљање отпадом; 
Биоцидни производи – су активне супстанце или смеша, која садржи једну или више активних 
супстанци, чија је намена да хемијски или биолошки уништи непожељне организме, може се 
користити ако је за њега издато одобрење за стављање у промет и ако је класификован, 
обележен, пакован и има безбедносни лист. Разврставају се у врсте према: 
• начину коришћења, 
• организму на који делују, 
• простору у којем се користе, 
• предмету, односно према површини која се третира; 
3.4.9. Заштита од хемијског удеса, интегрисано спречавањe и контрола загађивања животне средине 
Заштита од хемијског удеса (одредбе SEVESO II Директиве), је заштита од изненадног и 
неконтролисаног догађаја који настаје ослобађањем, изливањем или расипањем опасних 
материја, обављањем активности при производњи, употреби, преради, складиштењу, одлагању 
или дуготрајном неадекватном чувању. SEVESO постројење - постројење у којем се обављају 
активности у којима је присутна или може бити присутна опасна материја у једнаким или већим 
количинама од прописаних, (где се опасне материје производе, користе, складиште или се њима 
рукује) и укључује сву опрему, oбјекте, цевоводе, машине, опрему, алате, интерне колосеке и 
депое, складишта и осталу пратећу опрему у функцији постројења. Оператери SEVESO 
постројења, према количинама из Листе опасних материја и њихових количина и Листе својстава 
и класа опасних материја и њихових количина, у обавези су да израде: 
• Политику превенције удеса по достављању Обавештења надлежном органу ресорног 
Министарства - Оператери SEVESO постројења нижег реда; 
• Извештај о безбедности и План заштите од удеса - Оператери SEVESO постројења вишег реда; 
Оператер SEVESO постројења је у обавези да, уколико се деси хемијски удес на локацији, одмах о 
хемијском удесу обавести ресорно Министарство, јединицу локалне самоуправе и органе 
надлежне за поступање у ванредним ситуацијама у складу са прописима којима се уређује 
заштита и спашавање; Оператер SEVESO постројења нижег реда у обавези је да изради документ - 
Политику превенције удеса и да Министарству, пре израде Политике превенције удеса, достави 
Обавештење. Оператер SEVESO постројења вишег реда у обавези је да изради и достави 
Министарству Извештај о безбедности и План заштите од удеса. Оператери који нису SEVESO 
постројење а који имају на својој локацији (комплексу) значајне количине опасних материја, у 
циљу заштите од хемијског удеса у обавези су да поступају у складу са Законом о ванредним 
ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 111/09). План заштите од хемијског удеса општине Лапово 
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(Екстерни план заштите од удеса) је обавезан документ који локална самоуправа мора донети на 
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основу Планова заштите од удеса оператера који се налазе на њеној територији, у складу са 
Законом о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 111/09). 
Процена ризика у случају настанка хемијског удеса - заштита од хемијских удеса и загађивања 
животне средине при производњи, превозу и складиштењу опасних материја у 
постројењима и инсталацијама, оствариваће се превентивним мерама које обухватају 
активности које се спроводе у постројењима и на коридорима превоза опасних 
материја, а у циљу смањења могућности настанка удеса и могућих последица. 
Решавање проблема управљања еколошким 
ризиком при транспорту опасних материја зависиће од динамике реконструкције и 
ревитализације постојећих и реализације планираних саобраћајница, на основу чега ће 
се трасе превоза опасних материја утврђивати општинском нормативом (посебним 
одлукама у складу са Законом и планом намене простора). У начелу, за превоз опасних 
и штетних материја дозвољено је користити деонице аутопутева и државних путева 
првог и другог реда које пролазе кроз подручја нижих густина становања и мање 
насељености. Ограничење се не односи на превоз нафтних деривата у цистернама 
капацитета до 10t. Циљ интегрисаног спречавања загађивања животне средине је да се: 
• смањи или минимализује емисије у све медијуме животне средине, 
• успостави висок ниво заштите животне средине, 
• минимализује потрошња сировине и енергије, 
• поједностави и ојача улогу контролних органа власти, 
• укључи јавност у свим фазама процеса (Архуска конвенција); 
Оператер IPPC постројења (према Листи активности и постројења за које се издаје 
интегрисана дозвола) у обавези је да: 
• за ново постројење поднесе захтев за издавање интегрисане дозволе, пре добијања 
дозволе за употребу; 
• за постојеће постројење, према року за прилагођавање до 2015 године; 
• надлежност за издавање интегрисане дозволе је у зависности од тога који орган 
издаје одобрење за градњу (грађевинску дозволу) одређује се ко је надлежни орган за 
интегрисану дозволу; 
• BREF документ даје информације о специфичном индустријском сектору или 
пољопривредном сектору, техникама и процесима заступљеним у том сектору, свим 
постојећим емисијама у воду, ваздух и земљиште као и генерисаним отпадима, у 
зависности од производних капацитета, техникама које се разматрају у одређивању 
BAT. 
3.4.10. Управљање отпадом и амбалажним отпадом 
Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. године, („Сл. гласник РС“, бр. 
29/10) представља основни документ који обезбеђује услове за рационално и одрживо 
управљање отпадом на нивоу Републике Србије: 
• одређује основну оријентацију управљања отпадом за наредни период, у сагласности 
са политиком ЕУ у овој области и стратешким опредељењима Републике Србије; 
• усмерава активности хармонизације законодавства у процесу приближавања 
законодавству ЕУ; 
• идентификује одговорности за отпад и значај и улогу власничког усмеравања 
капитала; 
• поставља циљеве управљања отпадом за краткорочни и дугорочни период; 
• утврђује мере и активности за достизање постављених циљева. 
Према Стратегији управљања отпадом, општина Лапово, са општинама Велика Плана, 
Смедеревска Паланка, Рача, Деспотовац, Баточина и Свилајнац припада Регионалном 
центру за управљање комуналним отпадом у Лапову. Овај центар обухвата 179.013 
становника и годишњу количину отпада од 37.700 t/год. На територији општине Лапово 
је изграђена и пуштена у рад регионална депонија „Врбак” којом руководи привредно 
друштво А.С.A. EKO огранак Лапово. Регионална депонија „Врбак” је опремљена 
системом за сакупљње депонијског гаса и системом за прикупљање и третман 
процедних вода. У склопу депоније функционишу постројење за компостирање и 
постројење за сепарацију рециклабилног отпада. На депонији неопасног отпада може се 
одлагати: 
• комунални отпад после сепарације, 
• неопасан отпад, било ког порекла који испуњава критеријуме за прихват на депонију 
неопасног отпада, 
• стабилизован и нереактиван (претходно третиран) опасан отпад који задовољава 
критетијуме граничних вредности за неопасан отпад; 
Постројење за сепарацију рециклабилног отпада – (технолошка линија за аутоматско и 
мануелно раздвајање отпада): 
• инсталирано је поред депоније и заједно са депонијом чини функционалну целину, 
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• издвојени рециклабилни отпад се третира (балира или пресује) и транспортује у 
постројења за рециклажу; 
Трансфер станица – представља део регионалног центра где се комунални отпад истовара 
из возила за сакупљање отпада, прегледа уз издвајање отпада, кратко задржава, 
утовара у већа 
возила и транспортује на даљи третман у регионални центар, регионалну депонију на 
локацији „Врбак“. Реализација трансфер станице на територији општине Лапово је 
могућа у циљу смањења трошкова управљања отпадом, услед разврставања отпада и 
његовог поновног враћање у процес производње као секундарне сировине, као и због 
смањења количине отпада који се транспортује и одлаже на регионалној депонији. 
Општи услови за реализацију трансфер станице: 
• дозвољена је изградња трансфер станице на подручју које покрива регионална 
депонија „Врбак”; 
• потребна израда урбанистичке и пројектне документације за изградњу трансфер 
станице; 
• спровести поступак процене утицаја на животну средину; 
Критеријуми за избор локације трансфер станице: Није дозвољено градити: 
• у зонама заштите изворишта водоснабдевања, 
• у зашићеним подручјима и зонама заштите заштићених подручја, 
• на плавном и мочварном терену, 
• на пољопривредном и водном земљишту, 
• у зонама високих густина становања, 
• у зонама централних функција (у непосредном окружењу школских објеката и 
комплекса, дечјих установа, објеката социјалне заштите, здравствених објеката и 
комплекса, верских објеката) 
• у зонама спорта и рекреације; 
Дозвољено је градити: 
• у грађевинском подручју (на грађевинском земљишту); 
• на грађевинском земљишту ван грађевинског подручја; 
• у индустријским, радним и комуналним зонама; 
Карактеристике локације трансфер станице: 
• централни положај у односу транспортне руте (путање сакупљача), 
• директан приступ камионским рутама и главној саобраћајници, 
• на сеоском подручју (да може прихватити отпад у пречнику 20-30 км), 
• величина (капацитет) локације утврђује се на основу односа постојеће и максимално 
пројектоване количине отпада), 
• могућност проширења у простору; 
• заштитна зона око локације (заштитно зеленило, природне, вештачке баријере); 
• топографске карактеристике (раван или терен у благом нагибу), 
• карактеристике руже ветрова; 
• степен инфраструктурне опремљености; 
• пејзажна уређеност – могућност партерног и пејзажног уређења; 
Врсте отпада којима се рукује на трансфер станици: 
• општински отпад (отпад из домаћинстава), 
• баштенски (зелени) отпад, 
• опасан кућни отпад, 
• рециклабилни отпад, 
• обавезно је посебно издвајање грађевинског отпада; 
Врсте отпада за које није дозвољено руковање на трансфер станици: 
• инфективни медицински отпад 
• велики предмети у расутом стању 
• опасан отпад 
• радиоактиван отпад 
• нафтни резервоари 
• угинуле животиње 
• азбест 
• течности, __________муљеви, прашкасте материје; 
Опремање локације трансфер станице (тип трафостанице): 
• објекат, 
• плато за прихватање отпада, сабијање, пребацивање у већа возила и отпремање на 
регионалну депонију, 
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• возила за сакупљање (возила сакупљача), 
• претоварна-трансфер возила, 
• интерне саобраћајнице, 
• инфраструктура, 
• партерно и пејзажно уређење, 
• ограда са контролисаним улазом; 
Услови на трансфер станици: 
• није дозвољено дугорочно складиштење отпада на локацији, 
• обавезно је брзо сакупљање/сабијање отпада, 
• обавезан је брзи утовар у трансферно возило, 
• трансфер возило мора напустити трансфер станицу за неколико сати, 
• дозвољено је постављање контејнера за рециклабилне компоненте, 
• дозвољено је одређивање простора за отпад који ће грађани доносити; 
Центар за одвојено сакупљање рециклабилног отпада - место одређено општинском одлуком на 
које грађани доносе материјал погодан за рециклажу, кабасти отпад (намештај, бела 
техника), баштенски отпад. У зависности од броја становника који гравитира изабраној 
локацији, врста генерисаних отпада, са дефинисаном организацијом и потребном 
опремом, дозвољено је: 
• формирање сортирних станица (сабирне, сакупљачке станице), за неопасан рециклабилан 
отпад, према прописаним критеријумима, условима животне средине и Локалном плану 
управљања отпадом; 
• формирање центра за рециклажу грађевинског отпада, према прописаним критеријумима, 
условима животне средине и Локалном плану управљања отпадом ; 
• формирање рециклажних дворишта у складу са прописаним критеријумима, условима 
животне средине и Локалном плану управљања отпадом; 
• формирање рециклажних острва, у складу са прописаним критеријумима и условима 
животне средине и Локалном плану управљања отпадом; 
Управљање опасним отпадом - до реализације националног постројења за физичко-
хемијски третман опасног отпада и регионалног складишта опасног отпада, управљање 
опасним отпадом вршиће се у складу са важећим Законом и подзаконским актима. 
Сабирни центар (центри за сакупљање опасног отпада из домаћинстава: отпадна уља, 
отпад електричних и електронских апарата и уређаја, истрошене батерије) могу бити уз 
локације центара за сакупљање рециклабилног отпада; Управљање отпадом животињског 
порекла – гробље за угинуле животиње и кућне љубимце, (угинуле животиње и кућни љубимци, 
кланични отпад, отпад из постројења за прераду меса, објеката за узгој животиња), до 
успостављања система за управљање овом врстом отпада на националном нивоу, 
организовати преко постојећих постројења за третман отпада животињског порекла 
(постојећих кафилерија) и гробља за угинуле животиње (јаме гробнице), као прелазног 
решења, према критеријумима и условима заштите животне средине. Избор локације за 
формирање гробља за угинуле животиње и кућне љубимце (јаме гробнице), као 
прелазног решења, мора се извршири на основу упоредне вишекритеријумске анализе 
локација. Локација мора задовољавати следеће критеријуме: 
• земљиште мора бити оцедно, без подземних вода, осунчано, ограђено, удаљено од 
површинских вода и ван зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања, удаљено 
од зона становања, 
• локација мора бити опремљена потребном инфраструктуром и средствима за 
дезинфекцију, 
• потребна површина локације је од 25–50ари. Пожељно је формирање заштитног 
појаса зеленила око локације. 
Пољопривредни отпад - увођењем чистије производње, ВАТ и ВЕР у прехрамбеној 
индустрији, утицати на смањење пољопривредног отпада. Пољопривредни отпад, 
биомасу као нус производ пољопривредне производње, користити за компостирање, 
добијање течних горива и биогаса. Опште мере управљања отпадом Надлежни орган општине 
Лапово: 
• доноси Локални план управљања отпадом, обезбеђује услове и стара се о његовом 
спровођењу; 
• уређује, обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним, односно инертним 
и неопасним отпадом на својој територији; 
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• уређује поступак наплате услуга у области управљања комуналним, односно инертним 
и неопасним отпадом; 
• издаје дозволе, одобрења и друге акте у складу са Законом, 
• води евиденцију и податке доставља ресорном Министарству; 
• врши надзор и контролу примене мера поступања са отпадом у складу са законом. 
Посебне мере управљања отпадом - обавезе оператера постројења: 
• за постројења за која се издаје интегрисана дозвола припрема се и доноси План 
управљања отпадом; 
• за постројења чија је делатност управљање отпадом и за која се издаје интегрисана 
дозвола или дозвола за управљање отпадом, доноси се Радни план постројења за 
управљање отпадом; 
• произвођач или увозник чији производ после употребе постаје опасан отпад у обавези 
је да тај отпад преузме после употребе без накнаде трошкова и са њима поступи у 
складу са законом; 
Произвођач отпада/оператер дужан је да: 
• сачини план управљања отпадом и организује његово спровођење, ако годишње 
производи више од 100 t неопасног отпада или више од 200 kg опасног отпада; 
• прибави извештај о испитивању отпада и обнови га у случају промене технологије, 
промене порекла сировине, других активности које би утицале на промену карактера 
отпада и чува извештај најмање пет година; 
• преда отпад лицу које је овлашћено за управљање отпадом ако није у могућности да 
организује поступање са отпадом; 
• карактеризација отпада врши се само за опасан отпад и за отпад који према пореклу, 
саставу и карактеристикама може бити опасан отпад, осим отпада из домаћинства; 
• транспорт опасног отпада врши се у складу са прописима којима се уређује транспорт 
опасних материја, у складу са дозволом за превоз отпада и захтевима који регулишу 
посебни прописи о транспорту (ADR/RID/ADN и др); 
• забрањено је одлагање и спаљивање отпада који се може поново користити; 
• забрањено је разблаживање опасног отпада ради испуштања у животну средину; 
• управљање посебним токовима отпада, (истрошене батерије и акумулатори, отпадна 
уља, отпадне гуме, отпад од електричних и електронских производа, флуоросцентне 
цеви које садрже живу, полихлоровани бифенили и отпад од полихлорованих 
бифенила (PCB), отпад који садржи, састоји се или је контаминиран дуготрајним 
органским загађујућим материјама (POPs отпад), отпад који садржи азбест, отпадна 
возила, отпад из објеката у којима се обавља здравствена заштита и фармацеутски 
отпад и отпад из производње титан диоксида) се врши сходно законским одредбама и 
релевантним подзаконским актима. 
За обављање делатности управљања отпадом прибављају се дозвле и то: дозвола за 
транспорт, складиштење и третман отпада и за одлагање отпада. За обављање више 
делатности једног оператера може се издати интегрална дозвола. Управљање амбалажним 
отпадом Опште мере за управљање амбалажним отпадом - управљање амбалажом и 
амбалажним отпадом се спроводи у складу са: 
• условима заштите животне средине које амбалажа мора да испуњава зa стављање у 
промет, 
• условима за управљање амбалажом и амбалажним отпадом, 
• обавезом извештавања о амбалажи и амбалажном отпаду. 
3.4.11. Мере за унапређење енергетске ефикасности 
Под енергетском ефикасношћу подразумевају се мере које се примењују у циљу 
смањења потрошње енергије. Према закону о планирању и изградњи унапређење 
енергетске ефикасности је смањење потрошње свих врста енергије, уштеда енергије и 
обезбеђење одрживе градње применом техничких мера, стандарда и услова 
планирања, пројектовања, изградње и употребе објеката. У зависности од врсте 
производног енергетског објекта (класична термоелектрана, гасно турбинско 
постројење, комбиновано гасно-парно постројење) и врсте енергента (угаљ, течна 
горива, природни гас) у процесу добијања енергије настају разни штетни гасови 
(угљен-диоксид, азотни и сумпорни оксиди), течни и чврсти отпад. 
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Утицаји производње енергије на животну средину могу се поделити на локалне, 
регионалне и глобалне. Локални утицај јесу емисије летећег пепела и чађи, отпадне 
топлоте и бука. Регионални утицај имају емисије сумпорних и азотних оксида, који са 
влагом из ваздуха стварају „кисле кише“. Глобални утицај има емисија угљен-диоксида 
и метана која доводи до ефекта глобалног загревања (ефекат „стаклене баште“). 
Имајући у виду утицај добијања енергије из конвенционалних извора, може се рећи да 
су мере за унапређење енергетске ефикасности уједно и мере са циљем заштите 
животне средине. Опште мере за унапређење енергетске ефикасности: 
• Газдовање енергијом и енергетско планирање у општинама; 
• Израда планова енергетског развоја општине; 
• Промовисање значаја енергетског планирања за побољшање енергетске ефикасности, 
• Припрема и реализација конкретних пројеката са циљем унапређења енергетске 
ефикасности; 
• Подизање нивоа свети крајњих корисника о енергетској ефикасности, потреби за 
рационалним коришћењем енергије и уштеди која се може постићи спровођењем 
информативних камaпања о енергетској ефикасности; 
• Рационална употреба квалитетних енергената и повећање енергетске ефикасности у 
производњи, дистрибуцији и коришћењу енергије код крајњих корисника енергетских 
услуга, 
• Рационално коришћење необновљивих природних извора енергије и замена 
обновљивим где год је то могуће, 
• Модернизација постојећих енергетских објеката/постројења и уградња опреме за 
смањење емисије штетних ефлуената из енергетских извора, 
• Увођење савремених система за газдовање енергијом у индустријским предузећима. 
• Побољшање енергетске ефикасности и рационално коришћење енергије на нивоу 
општине – у јавним комуналним предузећима, установама и јавним објектима у 
надлежности општине применом мера на грађевинском омотачу, систему грејања и 
унутрашњем осветљењу; 
Европска директива EU 2002/91/EC о енергетској ефикасности зграда има за циљ 
повећање енергетских перформанси јавних, пословних и приватних објекат 
доприносећи ширим цињевима смањења емисије гасова са ефектом стаклене баште. 
Ова директива је дизајнирана да задовољи Кјото протокол и одговори на питања из 
Зелене књиге ЕУ о сигурном снабдевау енергијом. Овом директивом се постављају 
минимални захтеви енергетске ефикасности за све нове и постојеће зграде које пролазе 
кроз велике преправке. Посебне мере за унапређење енергетске ефикасности: 
• Адаптација објеката у којима су смештене јавне службе и институције, у циљу 
повећања енергетске ефикасности – боља изолација, замена прозора, ефикасније 
гејање и хлађење; 
• Побољшање енергетске ефикасности јавне расвете – замена старих сијалица и 
светиљки новом опремом која смањује потрошњу, 
• Побољшање енергетске ефикасности водовода и канализације – уградом фреквентних 
регулатора и пумпи са променљивим бројем обртаја; 
• Увођење технолошких линија или ревитализација постојећих технолошких процеса 
који као резултат имају повећање енергетске ефикасности; 
• Уградња савремене и енергетски ефикасне опреме и уређаја; 
• Побољшање енергетске ефикасности даљинског грејања изградњом модерних 
подстаница, уградњом термостатских вентила, делитеља топлоте, увођењем система 
наплате према потрошњи. 
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4.0. Еколошка валоризација простора за одрживи развој 
Природне карактеристике простора у обухвату Плана, карактеристике и утицаји 
непосредног и ширег окружења, потенцијали и ограничења, представљају подлогу за 
вредновање простора у циљу даљег развоја подручја према критеријумима економске 
оправданости и одрживост и еколошке прихватљивости. Општи циљеви еколошког 
вредновања простора у обухвату Плана: 
• вредновање простора са аспекта свих хијерархијских условљености, 
• дефинисање еколошке матрице за даљи одрживи разој општине Лапово; 
Основни циљеви еколошког вредновања простора: 
• утврђивање и валоризација кључних потенцијала простора, 
• идентификација постојећих просторних конфликата и ограничења, 
• процена просторно-еколошких капацитета подручја Плана, 
• дефинисање просторно-еколошке матрице подручја за одрживи развој; 
Посебни циљеви еколошког вредновања простора: 
• дефинисање еколошких целина, зона и појасева, 
• утврђивање услова за реализацију и спречавање просторних и еколошких 
конфликата, 
• утврђивање обавезних еколошких смерница и мера за реализацију планиране намене 
простора на основу Просторног плана (директно) и за хијерархијски ниже нивое, 
• утврђивање обавезних еколошких мера и услова за реализацију планираних целина, 
зона, појасева, локација, објеката, радова, делатности и осталих активности у простору; 
На основу просторно-положајних карактеристика, потенцијала, ограничења и 
хијерархијске условљености, еколошку матрицу подручја општине Лапово чине 
просторно-еколошке целине „Лапово 1“, „Лапово 2“ и „Морава“, у оквиру којих су 
издвојене еколошке зоне и еколошки појасеви. Еколошка целина „Лапово 1” обухвата 
грађевинско подручје насеља Лапово, при чему границе грађевниског поручја 
представљају уједно и границе еколошке целине. Овај простор карактеришу различите 
намене, садржаји, функције (зоне становања различитих густина, индустријске зоне, 
радни комплекси, јавне намене и функције, зеленило, саобраћај, комунална 
инфраструктура, спорт и рекреација). Опште мере заштите животне средине: 
• обавезно је поштовање прописаних урбанистичких параметара; 
• обавезно је исходовање и поштовање услова надлежних органа и институција при 
реализацији планираних намена, објеката, функција, садржаја, радова и 
инфраструктурних система; 
• обавезно је комунално и инфраструктурно опремање еколошких зона и локација, у 
циљу спречавања потенцијално негативних утицаја на земљиште, подземне и 
површинске воде, и здравље становништва; 
• обавезан је избор еколошки прихватљивих енергената и технологија за производњу 
енергије; 
• обавезно је рационално коришћење енергије, већа употреба обновљивих извора 
енергије и повећање енергетске ефикасности; 
• обавезно је озелењавање и пејзажно уређење зона и локација, сагласно локацијским 
условима и еколошким захтевима, уз стриктно поштовање принципа аутохтоности у 
зонама заштите културних добара; 
• обавезно је управљање отпадом; 
• обавезан је предтретман свих технолошких отпадних вода до захтеваног нивоа пре 
упуштања у реципијент (канализациону мрежу или водоток); 
• обавезно је пречишћавање свих комуналних и осталих отпадних вода; 
• обавеза је изградња уређаја и постројења за пречишћавање отпадних вода; 
• препорука је увођење поступка еколошке компензације у простору; 
У оквиру еколошке целине „Лапово 1” издвојене су следеће еколошке зоне 
• еколошка зона „Врбак” 
• еколошка зона „Гаревина” 
• еколошке зоне „Казанско и Липарско језеро” 
• еколошка зона „ТИР база” 
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Еколошка зона „Врбак” обухвата простор око регионалне депоније на локацији „Врбак”. 
Депонија је лоцирана у североисточном делу планског подручја, са десне стране 
општинског пута који представља везу са државним путем I реда М-4 Марковац-
Свилајнац-Деспотовац. Опште мере заштите: 
• обавезно спорвођење мера заштите и очувања животне средине и здравља људи у 
току експлоатације депоније; 
• обавезно праћење утицаја експлоатације депоније на животну средину – мониторинг: 
• контрола количине и квалитета процедног филтрата пре и након пречишћавања, 
• контрола квалитета отпадних вода након третмана на таложнику-сепаратору, 
• контрола квалитета подземних вода, 
• контрола квалитета земљишта, 
• контрола састава и количине издвојеног гаса. 
Еколошка зона „Гаревина” представља простор обухваћен ужом зоном заштите изворишта 
водоснабдевања (бунара за водоснабдевање). Ово подручје одликује изузетна 
еколошка осетљивост, обзиром на чињеницу да је лоцирана непосредно уз државни пут 
I реда М-1 (аутопута Е-75) као и обзиром на значај и представља зону са посебним 
режимом заштите. Опште мере заштите животне средине: 
• земљиште и водене површине у подручју заштите изворишта водоснабдевања, у 
складу са Законом о водама, морају бити заштићени од намерног или случајног 
загађивања и других утицаја који могу неповољно деловати на издашност изворишта и 
здравствену исправност воде; 
• обавезно је уређивање и одржавање уже зоне заштите изворишта, које обухвата 
површинско уређивање терена, уклањање нехигијенских објеката, реконструкцију 
постојећих објеката за обезбеђивање захтеваног степена заштите простора и животне 
средине, забрану грађење објеката који нису у функцији водоснабдевања, забрану 
употребе вештачких ђубрива и хемијских средстава; 
• забрањено је складиштење свих врста отпада и отпадних материја (чврстог, 
индустријског и опасног отпада); 
• обавезно је дефисање превентивних мера и поступања у случају удесних ситуација на 
деоници државног пута I реда М-1 (аутопута Е-75) који пролази у непосредној близини 
локације; 
• обавезна је редовна контрола наменског коришћења земљишта; 
• обавезно је успостављање система мониторинга квалитета и квантитета подземних 
вода изворишта, у складу са програмом систематске контроле воде у изворишту; 
• није дозвољена изградња објеката и инсталација који на било који начин могу 
загадити воду или земљиште или угрозити безбедност цевовода и водопривредних 
објеката; 
• забрањена је изградња индустријских и других објеката чије отпадне материје могу 
загадити воду и земљиште (директно и индиректно), остале врсте објеката могу се 
градити под условом да се у њиховом пројектовању, извођењу, редовној употреби и 
удесној ситуацији, обезбеди каналисање и пречишћавање отпадних вода у складу са 
стандардима прописаним законом; 
• није дозвољена интензивна употреба пестицида, хербицида и вештачких ђубрива на 
земљишту које се користи у пољопривредне сврхе; 
• забрањено је транспортовање и складиштење опасних и отровних материја; 
• обавезан је поступак еколошке компензације у простору; 
• обавезан је поступак одлучивања о процени утицаја на животну средину за 
реализацију планираних пројеката; 
Еколошке зоне „Казанско и Липарско језеро” обухватају простор око Казанског и Липарског језера. 
Ова језера представљају вештачке акумулације изграђене на Казанском и Липарском 
потоку у циљу регулације и уређења водотокова и стварање потенцијалима за развој 
туризма, риболова и рекреације. Опште мере заштите: 
• забрањена је чиста сеча шума и неконтролисана прореда шума у циљу очувања 
степена шумовитости подручја, заштите од ерозије и осталих облика деградације; 
• обавезно је коришћење простора у складу са еколошким капацитетом; 
• обавезна је заштита пејзажних и предеоних вредности и укупног диверзитета; 
• обавевезне су мере еколошке компензације; 
• дозвољени __________су садржаји за развој спорта, рекреације и еколошког туризма; 
• обавезно партерно и пејзажно уређење простора око постојећих и планираних 
објеката; 
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• забрањено је упуштање непречишћених отпадних вода у језера и њихове притоке и 
испуштање и просипање отпадних вода на земљиште; 
• обавезно је инфраструктурно и комунално опремање насеља, издвојених комплекса и 
локација у зонама утицаја; 
• обавезно је управљање отпадним водама, изградња канализационог система и уређаја 
(постројења) за пречишћавање отпадних вода пре упуштања у реципијенте; 
• дозвољена је изградња водонепропусних септичких јама, као пелазног решења до 
реализације канализационог система, колектора и уређаја за пречишћавање отпадних 
вода, у циљу контролисаног управљања отпадним водама; 
• обавезно је пејзажно уређење и формирање заштитног појаса зеленила у зонама 
утицаја; 
• обавезно је управљање отпадом, у складу са Планом управљања отпадом; 
• обавезан поступак процене утицаја пројеката на животну средину, за постојеће 
објекте и планиране пројекте (објекте, технологије, радове) потенцијалне изворе 
загађивања животне средине, нарушавања природних и пејзажних вредности; 
Еколошка зона „ТИР база јесте простор око зоне пословања, у југоисточном делу планског 
подручја, непосредно уз деоницу државног пута I реда М-1 (аутопута Е-75) која 
пролази кроз територију општине Лапово. Планирани садржаји у овој еколошкој зони 
намећу потребу за очувањем квлаитета животне средине и смањења потенцијално 
негативних утицаја на стање у простору. Опште мере заштите: 
• обавезно је комунално и инфраструктурно опремање еколошке зоне; 
• обавезан третман свих технолошких, комуналних и атмосферских отпадних вода које 
настају на ТИР бази пре испуштања у реципијент; 
• обавезно је озелењавање и пејзажно уређење еколошке зоне у циљу смањења нивоа 
буке и негативних утицаја на квалитет ваздуха; 
• обавезно је управљање отпадом; 
• обавезан је мониторинг животне средине; 
Еколошка целина „Лапово 2” обухвата простор у западном делу планског подручја. Основне 
карактеристике ове еколошке целине јесу неизграђеност, заступљеност шумског 
покрувача уз значајан удео пољопривредних површина. Опште мере заштите животне 
средине: 
• обавезно је рационално коришћење и заштита високобонитетног пољопривредног 
земљишта; 
• обавезна је заштита и нега шума, шумских комплекса, шумског земљишта и шумских 
екосистема; 
• забрањена је чиста сеча шума и неконтролисана прореда шума у циљу очувања 
степена шумовитости подручја, заштите од ерозије и осталих облика деградације; 
• обавезно је управљање отпадом; 
• обавезно је управљање отпадним водама; 
• обавезан је мониторинг животне средине; 
• строго контролисана употреба хемијских препарата за заштиту биљака; 
• подизање и очување пољозаштитних појасева; 
• обавезно је пејзажно уређење еколошке зоне, у складу са еколошко-биолошком 
основом уз поштовање аутохтоности и предеоних карактеристика и вредности; 
• обавезно је увођење поступка еколошке компензације у простору; 
• обавезан поступак процене утицаја при реализацији објеката, пројеката, извођењу 
радова који могу утицати на квалитет и капацитет животне средине; 
Еколошка целина „Морава” обухвата простор уз леву обалу реке Велике Мораве, у источном 
делу општине Лапово. Ова целина се одликује изузетно повољним условима за 
пољопривредну производњу обзиром да представља равничарски део општине 
непосредно уз реку. Подручје није насељено ни инфраструктурно опремљено. Опште 
мере заштите животне средине: 
• обавезно је рационално коришћење и заштита високобонитетног пољопривредног 
земљишта; 
• обавезно је управљање отпадним водама; 
• обавезно је очување квалитета воде у реци Великој Морави; 
• обавезна је строго контролисана употреба хемијских препарата за заштиту биљака у 
циљу очувања плодности земљишта и заштите земљишта од загађивања; 
• обавезно партерно уређење на нивоу појединачних комплекса и локација; 
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• препоручује се подизање пољозаштитних појасева и ошување постојећих фрагмената 
високог растиња у циљу спречавања еолске ерозије и разношења финих честица 
педолошког покривача на пољопривредним површинама и ошувања биолошке 
равнотеже; 
• обавезно је линијско (дрворедно) једнострано, обострано, једноредно или вишередно 
озелењавање у појасу државних путева и насељских саобраћајница, према условима на 
терену; 
• обавезан поступак процене утицаја при реализацији пројеката, постројења, објеката, 
технологија и радова који могу утицати на квалитет и капацитет животне средине; 
Еколошка зона „Морава” представља простор туристичко-рекреативног простора „Морава”, 
планираног у источном делу планског подручја уз реку Велику Мораву. Опште мере 
заштите животне средине: 
• обавезно је комунално и инфраструктурно опремање туристичког насеља, у циљу 
спречавања загађивања земљишта, реке Велике Мораве и осталих површинских и 
подземниих вода, могућих негативних последица и ефеката на квалитет животне 
средине и здравље становништва; 
• обавезно је поштовање прописаних урбанистичких параметара; 
• обавезно је озелењавање и пејзажно уређење зона и локација, сагласно локацијским 
условима и еколошким захтевима, уз стриктно поштовање принципа аутохтоности у 
зонама заштите културних добара; 
• обавезно је управљање отпадом; 
• обавезан је предтретман свих технолошких отпадних вода до захтеваног нивоа пре 
упуштања у реципијент (канализациону мрежу или водоток); 
• обавезно је пречишћавање свих комуналних и осталих отпадних вода; 
Еколошки појас „Ауто-пут” јесте појас уз деоницу државног пута I реда М-1 (аутопута Е-75) 
која пролази кроз подручје општине Лапово. Овај појас карактерише угрожено стање 
животне средине услед интензивног саобраћаја на магистралном путном правцу и 
потенцијално негативних утицаја на стање животне средине. У оквиру овог појаса, 
непоходно је спроводити мере заштите и очувања квалитета ваздуха и вода и смањења 
нивоа буке, кроз озелењавање и реализацију радова према пројектној документацији. 
Еколошки појас „Железника пруга” јесте појас уз трасу железничке пруге Београд-Ниш-државна 
граница, која пролази кроз преметно подручје. Негативни утицаји на стање у простору 
огледају се пре свега у повећаном нивоу буке и вибрација услед одвијања железничког 
саобраћаја као и утицаји који настају као последица рада дезинфекционе станице. 
Опште мере заштите: 
• обавезан је третман свих отпадних вода које настају на дезинфекционој станици пре 
испуштања у реципијент; 
• обавезно је управљање свим врстама отпада у складу са важећом законском 
регулативом; 
• обавезно је подизање заштитних појасева са циљем смањења нивоа буке у зони 
утицаја железничке пруге; 
• обавезан је мониторинг животне средине; 
• препорука је забрана изградње стамбених блокова и спортско рекреативних садржаја 
у зони утицаја; 

5.0. Смернице за ниже хјерархијске нивое 
Еколошка процена и вредновање Просторног плана општине Лапово представља основ 
за усвајање мера заштите природних вредности и ресурса (ваздуха, површинских и 
подземних вода, земљишта, шума и осталог биљног и животињског света, 
биодиверзитета, минералних богатстава), културног наслеђа, предеоно-пејзажних 
одлика и стварање услова за: 
• заштиту ваздуха, површинских, подземних вода и изворишта водоснабдевања, 
изворишта минералних вода и земљишта од загађивања, 
• заштиту осетљивих зона од прекомерне буке и вибрација, 
• заштиту од јонизујућег и нејонизујућег зрачења, 
• заштиту од ненаменског коришћења природних ресурса (пољопривредног, шумског и 
водног земљишта), 
• очување биодиверзитета (заштиту аутохтоне шумске, пашњашке и ливадске 
вегетације и аутохтоне фауне), 
• очување предеоних вредности простора, 
• вредновање и заштиту природних и културних добара, 
• заштиту од настајања акцидената и удесних ситуација у животној средини; 
Мере заштите простора и животне средине имају за циљ одрживо коришћење простора 
и ресурса, даљи просторни, урбани и економски равномерни одрживи развој и  
 



31.1.2012                                  "Службени гласник Општине Лапово"                     Број  8- страна 229 
 
ECOlogica URBO Крагујевац 44 
Стратешка процена утицаја Просторног плана општине Лапово на животну средину  
побољшање укупне презентације подручја. Еколошке смернице дате су на основу општих и  
посебних циљева заштите животне средине и посебних циљева Плана (планиране 
намене, мреже насеља и инфраструктурне и комуналне матрице, правила уређења и 
правила грађења). Просторни план општине Лапово представља плански основ за 
израду хијерархијски планова нижег реда за целине и зоне за које је предвиђена 
израда просторних планова подручја посебне намене и урбанистичких планова и за 
издавање локацијске дозволе директно на основу Просторног плана општине за делове 
за које се неће израђивати планска и урбанистичка документација. Према одредбама 
Просторног плана општине Лапово, прописана је обавезна израда планова нижег 
хијерархијског нивоа. На основу тога и закључака изведених проценом могућих утицаја 
Просторног плана и ефеката у простору и животној средини, прописују се обавезне 
смернице Стратешке процене утицаја Просторног плана општине Лапово. Обавезне 
смернице Стратешке процене утицаја Просторног плана општине Лапово за израду просторних и 
урбанистичких планова нижег хијерархијског нивоа: 
• Просторни план општине Лапово садржи смернице за намену површина, мрежу 
насеља, мрежу линијске и комуналне инфраструктуре, развој делатности и услове за 
одрживи и равномерни развој територије, у складу са смерницама Стратешке процена 
утицаја Плана на животну средину (Извештај о стратешкој процени утицаја) а која је 
саставни део Просторног плана; 
• За израду Плана генералне регулације насељеног места Лапово обавезна је процена 
утицаја стратешког карактера и израда Стратешке процене утицаја Плана генералне 
регулације насељеног места Лапово на животну средину; 
• За израду планова детаљне регулације којима се врше значајне промене у простору 
(инфраструктурни коридори, комунални објекти, промена намене постојећих подручја 
посебне намене, уређивање и експлоатација изворишта термоминералних вода и 
експлоатација осталих минералних сировина и ресурса), обавезна је израда Стратешке 
процене утицаја Плана за све случајеве, због значајних промена у простору, утицаја и 
негативних ефеката по животну средину, предеоно-пејзажне вредности, биодиверзитет, 
заштићена природна и културна добра и здравље становништва; 
• За израду урбанстичких планова локалних индустријских зона на територији општине 
Лапово обавезно је одлучивање о изради Стратешке процене утицаја плана на животну 
средину, према критеријумима за одређивање могућих карактеристика значајних 
утицаја на животну средину и стање у простору; 
• Смернице и мере заштите простора и животне средине Стратешке процене утицаја 
Плана су обавезујуће и представљању саставни део Плана за који се врши процена 
стратешких утицаја на животну средину; 
• Реализација планираних пројеката (објеката, постројења, технологија, 
инфраструктурних система, објеката и површина, извођење радова и активности у 
простору), а који представљају промене у простору са потенцијално штетним утицајима 
и негативним ефектима у животној средини, обавезан је поступак процене утицаја на 
животну средину за подручја за која је у Просторном плану општине Лапово 
предвиђена израда планова нижег реда и за подручја чија је реализација могућа 
директно на основу Просторног плана општине Лапово; 
• Поступак процене утицаја на животну средину обавезан је за све пројекте – објекте, 
постројења, технологије, инфраструктурне и комуналне системе и објекте и радове, 
изворе потенцијалног угрожавања животне средине (загађивање ваздуха, вода, 
земљишта, појава буке), деградације природних предела и пејзажних вредности, 
осталих природних вредности и ресурса, природних и културних добара и 
биодиверзитета; 
• Мониторинг животне средине (мониторинг систем за контролу стања квалитета 
ваздуха, површинских и подземних вода, земљишта и буке, управљања отпадом и 
комуналне хигијене) је обавезан, у складу са важећом законском регулативом и 
представља услов за одрживи развој подручја Просторног плана општине Лапово; 
• Смернице Стратешке процене утицаја су обавезујуће у поступку имплементације 
Просторног плана општине Лапово, односно у поступку израде хијерархијски планова 
нижег реда (Генералног урбанистичког плана, планова генералне регулације, планова 
детаљне регулације) и поступку директне примене одредби Просторног плана општине 
Лапово за зоне и целине за које није предвиђена израда планова нижег реда у поступку 
издавања локацијске и грађевинске дозволе, у складу са важећим планом и законском 
регулативом; 
• Обавезан је мониторинг и контрола над спровођењем обавезујућих смерница 
Стратешке процене утицаја Просторног плана општине Лапово; 
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Обавезне смернице Стратешке процене утицаја Просторног плана општине Лапово за делове за које се 
неће радити урбанистички планови нижег хијерархијског нивоа: 
• Процена утицаја на животну средину обавезна је за све пројекте потенцијалне изворе 
загађивања животне средине и угрожавања њеног квалитета и капацитета; 
• Носилац пројекта за који се захтева поступак процене утицаја је у обавези да исти 
спроведе у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09); 
• Студија о процени утицаја је саставни део документације потребне за исходовање 
дозволе или одобрења за извођење пројекта (изградња, промена технологије, промена 
делатности и остале активности у простору); 
Приоритетне активности и пројекти из области животне средине 
• доношење (усвајање) Локалног еколошког акционог плана; 
• израда Локалног интегралног катастра загађивача; 
• доношење Програма за заштиту животне средине; 
• доношење локалне нормативе за животну средину, у складу са надлежностима; 
Учесници у имплементацији Влада Републике Србије: 
• доноси програм мониторинга животне средине за период од две године; 
• дефинише критеријуме за утврђивање мерних места, методологију, индикаторе, 
рокове; 
• утврђује врсте емисија; 
• прописује вођење информационог система о животној средини; 
Ресорно Министарство: 
• прописује услове за вођење информационог система о животној средини; 
• прописује методологију за израду интегралног катастра загађивача; 
• прописује услове за овлашћене организације и предузећа; 
Агенција за заштиту животне средине: 
• води евиденцију, чува податке монитоинга животне средине; 
• води информациони систем; 
Општина Лапово: 
• доноси програм мониторинга животне средине, који мора бити сагласан програму који 
доноси Влада; 
• доноси Локални план управљања отпадом; 
• доноси Локални еколошки акциони план; 
• доноси локална еколошка нормативна акта; 
Надлежни орган за животну средину: 
• једанпут у две године подноси Скупштини општине извештај о стању животне средине; 
• успоставља хијерархијску сарадњу органа, у складу са надлежностима; 
• обезбеђује одлучивање о потреби израде Стратешке процене утицаја на животну 
средину за Планове и Програме; 
• обезбеђује одлучивање и спроводи поступак процене утицаја на животну средину за 
планиране пројекте (објекте, постројења, технологије, радове, инфраструктурне 
коридоре, комуналне системе, објекте и површине); 
• израђује и доноси Локални регистар извора загађивања животне средине (према 
методологији за израду локалног регистра извора загађивања и методологији за врсте, 
начине и рокове прикупљања података) а који води надлежни орган јединице локалне 
самоуправе у циљу праћења квалитативних и квантитативних промена у животној 
средини и предузимања мера заштите у животној средини; 
• израђује Интегрални катастар загађивача - потребан документ који садржи податке о 
изворима, врстама, количинама, начину и месту испуштања загађујућих материја у 
ваздух и воде, као и о количинама, врсти, саставу и начину третмана и одлагања отпада 
је обавезан документ за сва правна и физичка лица којa својом активношћу загађују 
животну средину, у складу са важећом регулативом; 
• у оквиру своје надлежности обезбеђује мониторинг животне средине - континуирану 
контролу и праћење стања животне средине у складу са свим посебним Законима и 
успоставља сарадњу са надлежним органима ресорних Републичких институција; 
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6.0. Програм праћења стања животне средине у поступку 
спровођења Плана 
Реализација планских решења одвијаће се у дужем временском периоду и по правилу 
доводи до одређених промена у простору и животној средини. Да би се вршило 
праћење промена на подручју плана, непоходно је вршити систематско мерење, 
испитивање и оцењивање стања животне средине како би се омогућила заштита 
здравља људи, природних и створених вредности на подручју плана. Циљеви праћења 
стања животне средине на подручју плана су 
• Заштита здравља становништва, 
• Очување квалитета ваздуха, 
• Заштита површинских, подземних вода и земљишта, 
• Обезбеђивање квалитетне воде за пиће, 
• Заштита и очување постојећих екосистема, 
• Стварање услова за оцењивање стања животне средине на подручју Плана на основу 
резултата мерења. 
Локална самоуправа – општина Лапово доноси Програм праћења стања животне 
средине који обухвата: 
• Контролу квалитета ваздуха, 
• Контролу квалитета површинских и подземних вода, 
• Контролу квалитета земљишта, 
• Контролу нивоа буке. 
Мониторинг квалитета ваздуха врши се у циљу утврђивања концентрација загађујућих 
материја у ваздуху. Праћење квалитета ваздуха врши се на основу података добијених 
са државне и локалне мреже мерних станица као и са мерних места за фиксна мерења. 
Мерна места за праћење квалитета ваздуха на подручју Плана одређује Јединица 
локалне самоуправе – општина Лапово. Одређивање макролокација за фиксна мерења 
врши се тако да: 
• буду обухваћене зоне у којима се очекују највеће концентрације загађујужих материја 
као и друга подручја која су репрезентативна за општу изложеност становништва, 
• добијени подаци буду реперезентативни за шире окружење, 
• на основним урбаним локацијама да на њега утичу сви извори који се налазе у правцу 
дувања доминантног ветра, 
• на руралним локацијама да не буду под утицајем агломерација и индустријских 
постројења која су удаљена мање од 5 km, 
• на локацијама где се оцењује утицај индустријских извора, најмање једно мерно место 
за узимање узорка одређује се у правцу дувања доминантног ветра од извора загађења 
и то у најближој стамбеној зони, 
• буду удаљене 20км од насеља или више од 5 км од индустрије путева изграђених 
подручја за узимање узорака у циљу заштите вегетације и природних екосистема. 
Носиоци Пројекта – Оператери у обавези су да врше праћење емисије загађујућих 
материја у ваздух. Мониторинг квалитета вода врши се у циљу оцењивања квалитета вода 
водотокова. Мерење концентрације штетних материја вршиће се у водама река Велике 
Мораве, Лепенице, Раче и њихових притока, у зонама у којима долази до испуштања 
комуналних, технолошких и осталих отпадних вода. Контрола квалитета воде вршиће се 
на изворишту водоснабдевања ради оцене исправности воде за пиће, за потребе 
водоснабдевања и рекреације грађана. Оператери посторјења чији рад доводи до 
продукције технолошких отпадних вода, у обавези су да врше мерења квалаитета воде 
у реципијенту и да податке достављају надлежном органу. Мрежа мерних места за 
поједниачне пројекте део је мотниорске мреже општине Лапово. 
Мониторинг квалитета земљишта врши се ради утврђивања присуства и количине опасних и 
штетних материја у земљишту и водама које се користе за наводњавање 
пољопривредних површина. Мерење количине опасних и штетних материја врши се 
непосредним окружењима индустријских посторојења, депонија отпада, зона 
интензивне пољопривредне производње. 
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Надлежни орган може прописати посебна мерења на местима за које се накнадно 
утврди да постоји могућност контаминације земљишта изазваног радом Опертера. 
Мониторниг нивоа буке врши се у стамбеним зонама, у зонама за спорт и рекреацију које се 
налазе у непосредним близинама великих саобраћајних праваца и индустријских 
посторјења. 
6.1. Индикатори праћења стања 
Индикатори праћења стања представљају инструмент за сагледавање и оцењивање 
стања животне средине и улазне податке који на основу којих се прати стање животне 
средине, врши процена могућих утицаја и дефинишу обавезне мера заштите. Табела бр. 9 – 
Индикатори праћења стања животне средине Индикатори 
Ваздух 
Концентрација: 
• сумпор диоксида, 
• азот диоксида и оксида азота, 
• суспендованих честица (PM10, PM2.5), 
• олова, 
• бензена, 
• угљен 
• моноксида, 
• приземног озона, 
• арсена, калијума, 
• живе, 
• никла, бензо(а)приена 
• чађи 
Воде 
Хемијска поторшња кисеоника Суспендоване материје Биолошка потрошња кисеоника 
pH вреднсот Температура воде Укупан број колиформних организама 
Земљиште 
Kонцентрација опасних материја: 
• Кадмијум 
• Олово 
• Жива 
• Арсен 
• Хром 
• Никл 
• Флуор 
Kонцентрација штетних материја: 
• Бакар 
• Цинк 
• Бор 
Бука 
Ниво буке у животној средини 
6.2. Права и обавезе надлежних органа 
Обавезе надлежних органа Општинске управе општине Лапово су да: 
• усвоји локалну регулативу (нормативна акта) из области контроле и мониторинга 
стања животне средине; 
• изради Програм за систематско праћење стања животне средине на територији 
општине Лапово у складу са важећом законском регулативом; 
• обезбеди локације за постављање мерних станица и узимање узорака; 
• успостави мониторинг у границама Плана и формира локалну мониторску мрежу; 
• ангажује овлашћену институцију која ће вршити континуална као и повремена 
мерења, а податке добијене са мерних места доставати надлежном органу локалне 
самоуправе; 
• надлежни орган је у обавези да податке добијене праћењем стања животне средине на 
подручју Плана доставља Агенцији за заштиту животне средине; 
• омогући доступност информација о животној средини; 
• изради план поступања у случају појаве неочекиваних негативних утицаја и врши 
обавештавање јавности у случају прекорачења граничних вредности; 
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Оператер сваког извора загађења у обавези је да: 
• надлежном органу достави податке о стационарном извору загађивања и свакој 
његовој промени; 
• обезбеди редован мониторинг емисије и да о томе води евиденцију; 
• обезбеди континуална мерења емисије ако за то постоји обавеза самостално, путем 
аутоматских уређаја за континуално мерење; 
• води евиденцију о обављеним континуалним мерењима са подацима о мерним 
местима, резултатима и учесталости мерења и достави податке једном у три месца и 
достави мерења на годишњем нивоу у виду годишњег извештаја; 
• обезбеди контролна мерења емисије преко овлашћених организација, ако мерења 
емисије не обавља самостално; 
• обезбеди прописана повремена мерења емисије, преко овлашћеног (акредитованог) 
правног лица два пута годишње уколико не врши континуални мониторинг, а податке 
достави надлежном органу; 
• поставе уређаје за мерење количине отпадних вода које се испуштају у реципијент и 
да извештај о извршеним мерењима квартално достављају јавном водопривредном 
предузећу, министарству надлежном за послове заштите животне средине и Агенцији за 
животну средину; 
• испитују квалитет отпадних вода пре и после пречишћавања, да обезбеде редовно 
функционисање уређаја за пречишћавање отпадних вода и да воде дневник њиховог 
рада; 
• врше испитивање количине опсаних и штетних материја у земљишту уколико постоји 
могућност загађења земљишта редовним радом Пројекта. 

7.0. Методологија Стратешке процене процене утицаја Плана на 
животну средину 
Законом о Стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 
135/04 и 88/10) дефинисан је основни методолошки приступ и генерални садржај 
Стратешке процене утицаја на животну средину. За поступак процене утицаја и израду 
Стратешке процене утицаја (Извештаја о Стратешкој процени) Просторног плана 
општине Лапово на животну средину, коришћена је методологија процене животне 
средине „Rapid Urban Environmental Assessment” са елементима еколошког вредновања 
за просторни и урбани развој „Mev Urban Environmental Assessment” модел: 
• прикупљање информација и података о простору, података мониторинга животне 
средине, заштићеним природним и културним добрима, „осетљивости и повредивости” 
зона, локација, објеката и медијума, евидентираним и потенцијалним утицајима и 
изворима угрожавања, деградације и загађивања и укупном стању животне средине, 
• успостављање основне анализе „нултог стања”, као услова и полазне основе за 
процену могућих значајних утицаја и промена у простору, 
• вредновање стања према могућим, очекиваним и процењеним утицајима са предлогом 
могућих алтернатива и варијантних решења, 
• синтеза и компарација са вредновањем и поређењем могућих варијанти и 
алтернатива, 
• интеграција, презентација и имплементација најбоље понуђеног решења са аспекта 
заштите животне средине. 
Примењена методологија заснована је на вредновању животне средине у границама 
захвата Просторног плана, процени стања регионалног, републичког и глобалног 
значаја („Mev Urban Environmental Assessment”). Ток процене стања животне средине 
за подручје Плана, представљен је проценом постојећег статуса, стања и вредности 
животне средине у анализираним границама на основу чега је дата еколошка матрица 
са смерницама за просторно-еколошко планирање - планирање намена, мреже насеља, 
линијске и комуналне инфраструктуре, објеката и садржаја просторно-еколошких 
целина и просторно-еколошких зона у границама Просторног плана. На основу 
планираних решења извршена је еколошка валоризација подручја општине Лапово, 
дефинисане су еколошке смернице за израду, спровођење и имплементацију Плана, 
односно за утврђивање еколошке валоризације еколошких целина и зона на одрживи и 
еколошки прихватљив начин. Методолошки, основ за вредновање индикатора животне 
средине су критеријуми и представљају кључне елементе управљања простором и 
животном средином. Критеријуми за одређивање могућих карактеристика значајних 
утицаја, појединачних и синергичних, као и њихових потенцијалних последица по 
природне вредности и животну средину, формирани су и успостављени на основу 
доступне информационе основе – базе података мониторинга животне средине, увида 
на терену, (идентификације и опсервације), увида у постојећу документацију  
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 (просторно-планску, урбанистичку, студијску и пројектну), планиране намене 
простора. Полазни критеријуми за одређивање могућих карактеристика утицаја су: 
• значај Плана за заштиту, презентацију и одрживо коришћење простора, природних 
вредности, ресурса и животне средине, 
• карактеристике и значај Плана са аспекта одрживог развоја подручја, 
• значај и карактеристике Плана са аспекта могућих утицаја на вредности животне 
средине (ваздух, воде, земљиште, климатске и микроклиматске карактеристике, биљни 
и животињски свет, станишта и биодиверзитет), природна добра, предеоно-пејзажне 
вредности, природне ресурсе, 
• значај и карактеристике Плана са аспекта могућих утицаја на становништво, 
инфраструктурне системе и остале створене вредности простора, 
• карактеристике Плана са аспекта степена и нивоа условљености, ограничења и утицаја 
из Плана вишег реда и услова надлежних органа, институција и предузећа. 
Битни критеријуми за вредновање утицаја еколошких целина, зона и локација и 
карактеристика природних вредности и животне средине су величина и значај утицаја 
стратешког и локалног карактера. Стратешка процена утицаја и Извештај о Стратешкој 
процени утицаја Плана, ради се на основу: 
• Oдлуке о изради Просторног плана општине Лапово, 
• важеће просторно-планске и урбанистичке документације, 
• расположивих података мониторинга животне средине и процењеног стања животне 
средине, 
• процене могућих утицаја планираних намена (позитивних/негативних) на вредности и 
стање животне средине. 
За процену ризика по стање осетљивих и повредивих целина, зона, објеката и медијума 
животне средине и здравље становништва, коришћене су и методе дате у препорукама 
и упутствима Светске здравствене организације (WHO). 
Стратешка процена утицаја се ради у фази усвојене Одлуке о изради Просторног плана 
и предложеног Концепта Плана за вредновање могућих варијантних решења и избор 
најбоље понуђене варијанте са аспекта заштите и побољшања квалитета животне 
средине, очувања здравља становништва, заштите природних и културних добара, 
природних и предеоно-пејзажних вредности подручја. 

8.0. Тешкоће при изради Стратешке процене утицаја на животну 
средину 
У процесу израде Стратешке процене утицаја Просторног плана општине Лапово нису 
уочене битне тешкоће које би утицале на ток и поступак процене утицаја стратешког 
карактера Просторног плана општине Лапово на животну средину. За оцену стања 
животне средине извршена је процена, на основу постојеће базе података мониторинга 
животне средине, увида на терену, услова надлежних институција, постојеће 
просторно-планске и урбанистичке документације, природних карактеристика 
просторне целине, као и података студијске, пројектне и друге доступне документације. 
У процесу израде Стратешке процене утицаја Просторног плана општине Лапово 
успостављена је сарадња са заинтересованим органима и организацијама, овлашћеним 
институцијама за мониторинг животне средине, надлежним органом за животну 
средину. Посебна сарадња је успостављена са тимом обрађивача Просторног плана 
општине Лапово, у циљу имплементације обавезујућих смерница и мера заштите 
простора и животне средине. Уочена тешкоћа за процену стања животне средине и ток 
процене утицаја стратешког карактера је недостатак усвојеног стандардизованог 
система индикатора животне средине. У недостатку стандардизованог система 
индикатора животне средине за потребе процене утицаја примењена је методологија 
модела „Rapid Urban Environmental Assessment” и „MevUrban” (са елементима анализе, 
валоризације и процене). 

9.0. Приказ начина одлучивања за избор предложеног Плана 
Према одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09 и 
64/10), јединица локалне самоуправе је у обавези да донесе Просторни план којим се 
одређују смернице за развој делатности и намену површина, као и услове за одрживи и 
равномерни развој на територији јединице локалне самоуправе. У складу са Законом о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09 и 64/10) донета је Одлука о 
изради Просторног плана општине Лапово (број 020-107/09-I-04 од 11.12.2009. 
године). 
Стратешка процена утицаја је, у складу са чланом 20. Закона о планирању и изградњи 
(„Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11) саставни део Плана па је чланом 4. 
Одлуке о изради Просторног плана општине Лапово дефинисана њена израда. Процес 
процене утицаја стратешког карактера је започет још у фази Концепта Плана. 
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 Стратешкој процени утицаја Плана на животну средину представља саставни део 
Предлога Плана. 
 

10.0. Закључци о Стратешкој процени утицаја на Плана животну 
средину 
Стратешка процена утицаја Плана на животну средину је важан процес, али и важан документ из 
следећих разлога: 
• простор вреднује са аспекта одрживог развоја - заштите животне средине и економски 
прихватљивог развоја; 
• постор вреднује са аспекта спречавања конфликата и грешака у простору, избегавања 
непотребних трошкова и самим тим представља инструмент превентивне заштите још у 
фази израде планског документа; 
• даје смернице, мере и услове за еколошко-економски оправдано, одговорно, 
прихватљиво, развојно, одрживо планирање и управљање простором; 
• обрађивачима Плана даје потребне податке, информације о стању и могућностима у 
простору, потенцијалима и ограничењима, могућим конфликтима и друге важне 
податке о животној средини; 
• даје матрицу са обавезујућим смерницама и мерама, препорукама и условима за ниже 
хијерархијске нивое; 
• прописује нивое процене утицаја за планове (ГУП, планове генералне и планова 
детаљне регулације) и пројекте (објекте, постројења, технологије, радове и активности 
у простору); 
• даје приказ процене стања према поставкама планираног развоја и даје механизме 
контроле кроз обавезујуће смернице, мере и услове заштите и унапређења стања 
животне средине и правила уређења и грађења; 
• омогућава да се дугорочним управљањем и контролом реализације планираног 
развоја могу узети у обзир импликације планских решења на природне вредности, 
ресурсе и животну средину, природна и културна добра у Плану; 
Процена Плана са еколошког аспекта је важна за доношење планских одлука на свим 
нивоима, а нарочито за одлучивање о заштити животне средине, јер: 
• дефинише процедуре одлучивања; 
• дефинише процедуре за све фазе планирања и све хијерархијске нивое, за 
реализацију планираних намена и појединачних пројеката; 
• дефинише процедуре заштите и мониторинга животне средине; 
Стратешка процена Плана интегрише еколошке, социјално-економске и био-физичке 
сегменте животне средине, повезује, анализира и процењује активности различитих 
интересних сфера и усмерава План ка решењима која су, пре свега, од интереса за 
вредности и квалитет животне средине. Анализа и процена потенцијалних утицаја 
стратешког карактера превентивно делује у смислу спречавања еколошке штете у 
простору. На стратешком нивоу, на нивоу Просторног плана општине Лапово, 
процењени су потенцијални утицаји планираних намена и ефекти на животну срдину, 
укључена је јавност и заинтересоване институције у процес одлучивања, а приликом 
доношења коначне одлуке биће узети у обзир добијени резултати и укључени у 
Извештај о Стратешкој процени утицаја Плана. На основу вредновања Нацрта Плана 
процењује се да планиране намене и имплементација Плана неће импликовати битне 
неповољне, еколошки неприхватљиве ефекте по природне вредности и животну 
средину, а који се не могу контролисати. Такође, разраду Просторног плана пратиће 
обавеза или одлучивање о потреби стратешке процене утицаја сваког плана посебно, а 
реализација пројеката на основу плана нижег реда или директно на основу Просторног 
плана је условљена проценом утицаја на животну средину и мерама заштите на нивоу 
појединачних пројеката. На тај начин је обезбеђено да систем процене животне 
средине постане ефикасно правило у планирању простора у границама Плана, а самим 
тим и у процесу имплементације Плана. Полазећи од циља интеграције секторског и 
урбанистичког планирања простора, у контексту одрживог развоја, задатак процене 
стратешких утицаја Плана на животну средину је: 
• Утврђивање степена прихватљивости планских решења са аспекта одрживог развоја, 
потенцијалног угрожавања, загађивања и деградације животне средине, угрожавања 
здравља становништва и корисника простора, вероватноћу појаве дугорочних и 
дуготрајних, кумулативних, синергетских утицаја и ефеката и могућих акцидената; 
• Процена стања животне средине према поставкама развоја и обезбеђивање 
механизама контроле кроз услове, мере и правила уређења и грађења, како би се у 
дугорочном 
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управљању развојем подручја узеле у обзир импликације планских решења на 
природне вредности, животну средину и здравље становништва; 
• Утврђивање обавезе израде или одлучивања о изради стратешке процене утицаја 
планова на животну средину; 
• Утврђивање обавезне Процене утицаја на животну средину за планиране пројекте - 
могуће изворе утицаја, угрожавања и загађивања животне средине; 
• Утврђивање обавезе прикупљања информација и података о стању животне средине 
(база података), како би се проценили ефекти планских решења на животну средину, 
утврдио степен и ниво потребног и обавезног мониторинга животне средине у поступку 
имплементације Плана и реализације планираних намена и пројеката; 
• Укључивање заинтересованих органа и организација у поступку процене планова и 
процене пројеката; 
• Укључивање јавности и појединаца у процесе одлучивања у поступку процене планова 
и процене пројеката; 
Стратешка процена утицаја је интегрисана у Просторни план општине Лапово у 
поступку израде Плана, а у циљу заштите природних вредности и животне средине, као 
и оптимизације управљања простором и ресурсима, како би се планиране намене, 
објекти и садржаји реализовали на одржив и еколошки прихватљив начин. Најбоље 
понуђена варијанта са еколошког аспекта је реализација планиране намене, мреже 
насеља, линијске и комуналне инфраструктуре дате у Просторном плану општине 
Лапово, уз обавезне мере за: 
• очување интегритета и еколошког капацитета простора, 
• заштиту природних вредности (квалитета ваздуха, површинских и подземних вода, 
изворишта водоснабдевања, пољопривредног земљишта, шума, разноврсности живог 
света, укупан диверзитет подручја), 
• подстицање одрживог и равномерног економског развоја подручја, 
• заштиту и унапређење животне средине, 
• обавезно учешће локалне самоуправе и локалних заједница, 
• обавезно стручно учешће надлежних институција и овлашћених органа и 
организација у имплементацији Плана, реализацији планираних намена, пројеката и 
активности у простору и спровођењу мониторинга животне средине. 
Стратешка процена утицаја Просторног плана општине Лапово (Извештај о Стратешкој процени утицаја 
Плана на животну средину) представља саставни део Просторног плана општине Лапово. 
Услови заштите животне средине прописани Стратешком проценом утицаја су саставни 
део Локацијске дозволе. 

ПРИЛОЗИ 
 
Прилози: 
• Одлука о изради Просторног плана општине Лапово (број 020-107/09-I-04 од 
11.12.2009. године), 
• Завод за заштиту природе Србије, (бр 020-58/2 од 28.01.2011. године) 
• ЈП „Путеви Србије” (број 953-5689/11-1 од 27.05.2011. године), 
• ЈП „Железнице Србије” (број 513 од 21.02.2011. године), 
• ЈП „Србијашуме” Београд ШГ Крагујевац (број 212/1 од 20.01.2011. године), 
• Републички Хидрометеоролошки завод (92-III-1-6 од 31.01.2011. године), 
• Републички сеизмолошки завод (021-23-1/11 од 07.02.2011. године), 
• Министарство одбране, Управа за инфраструктуру, (бр 438 од 11.02.2011. године), 
• ЈП за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима „Транснафта” 
(број 252 од 28.01.2011. године), 
• Нафтна индустрија Србије (бр. 387 од 08.02.2011. године), 
• ЈП „Електропривреда Србије”, (бр 81/25-11 од 17.03.2011. године), 
• ЈП „Електромрежа Србије”, (бр III-18-03-07/1 од 24.05.2011. године), 
• Телеком Србија а.д., Дирекција за технику, (бр 0710-16717/2 од 28.02.2011. године), 
• Телеком Србија а.д. ИЈ Крагујевац (број 21/2011 од 27.01.2011. године), 
• ЈП „Имисиона техника и везе”, (бр 1024 од 20.01.2011. године), 
• Графички прилог 1 - Еколошка валоризација простора за одрживи развој, 
• Графички прилог 2 - Акустичне зоне на подручју Плана 
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	ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
	 Садржај: 
	ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
	Ограничења: 
	Регулација водотокова  
	Концепција развоја и организације комуналне инфраструктуре заснива се на изградњи, допуни и трансформацији постојеће мреже и објеката заједничке комуналне потрошње, са посебним фокусом на процес управљања отпадом.  
	КОМУНАЛНИ СИСТЕМИ 
	Концепција развоја и организације комуналне инфраструктуре заснива се на изградњи, допуни и трансформацији постојеће мреже и објеката заједничке комуналне потрошње, са посебним фокусом на процес управљања отпадом. 
	 
	УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

	- проширење и јачање капацитета у општинским службама и предузећима на пољу заштите животне средине, а у циљу пружања подршке спровођењу националних прописа на локалном нивоу. 
	Посебне мере заштите земљишта од пољопривреде 
	 
	Посебне мере заштите земљишта од ерозије  
	Заштита од ерозије и појаве клизишта подразумева биолошке, техничко технолошке мере санације и превенције на нестабилним теренима (потенцијално угроженим) и теренима који су  већ деградирани од посладица ерозије и клизишта.  
	Гробља 
	Уређење и проширење постојећих и отварање нових гробаља, вршиће се према важећим правилницима из ове области. 


	ДРУГИ ОБЈЕКАТ НА ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ 
	ВЕЛИЧИНА ПАРЦЕЛЕ 
	ЗЕЛЕНИЛО  
	ВЕЛИЧИНА ПАРЦЕЛЕ 

	Минимална заступљеност зелене површине на парцели је 30%. 
	- Зелене површине –минимум 50%површине парцеле 


	Правила за изградњу појединачних економских објеката у функцији пољопривреде:  
	Одвођење отпадних вода 
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