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10/2013);

 Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту
од елементарних непогода и других несрећа („Службени гласник РС“, бр. 3/2011 и
37/2015);
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 Уредба о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник 

РС“, бр. 98/2010);
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Правилници:
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критеријумима на основу којих се сачињава План заштите од удеса и предузимају
мере за спречавање удеса и ограничавање утицаја удеса на живот и здравље људи,
материјална добра и животну средину („Службени гласник РС“, бр. 48/2016);

 Правилник о листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за
одређивање врсте докумената које израђује оператер севесо постројења, односно
комплекса („Службени гласник РС”, бр. 41/2010, 51/2015 и 50/2018);

 Правилник о минималном броју ватрогасаца и техничкој опреми и обучености 
професионалних ватрогасних јединица („Службени гласник РС“, бр. 18/2012);

 Правилник о начину израде и садржају плана заштите од удеса („Службени гласник 
РС“, бр. 82/2012);

 Правилник о организацији и начину употребе специјализованих јединица цивилне 
заштите („Службени гласник РС“, бр. 26/2011);

 Правилник о организовању заштите од пожара према категорији угрожености од 
пожара („Службени гласник РС“, бр. 92/2011);

 Правилник о садржају информација о опасностима, мерама и поступцима у случају 
удеса („Службени гласник РС“, бр. 18/2012);

 Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у
сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“, бр. 31/1981, 49/1982, 29/1983,
21/1988 и 52/1990).

Остала документација:

 Просторни план општине Лапово, 2012;
 План генералне регулације за грађевинско подручје општине Лапово, 2017;
 Генерални план Лапово 2020;
 Стратегија одрживог развоја општине Лапово 2017-2021;
 Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине 

Лапово у 2018. години;
 Републички завод за статистику, Попис становништва из 2011. године;
 Републички завод за статистику, Попис пољопривреде из 2012. године;
 Карта сеизмичког хазарда Србије, Републички сеизмолошки завод.
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Увод

Сва друштва у свету, без обзира на друштвено уређење или степен развијености
економских, политичких, културних или других добара, подлежу одређеном облику
угрожавања који носи већи или мањи степен опасности по њихов опстанак и развој.
Територију Републике Србије непрекидно угрожавају бројне и разноврсне опасности,
које се условно могу сврстати у природне (елементарне) и техничко-технолошке
несреће, а које угрожавају људе, материјална добра и животну средину. Друштвена
заједница им се супротставља, у границама својих техничких и организационих
могућности.

Елементарна непогода је догађај хидрометеоролошког, геолошког или биолошког
порекла, проузрокован деловањем природних сила, као што су: земљотрес, поплава,
бујица, олуја, јаке кише, атмосферска пражњења, град, суша, одроњавање или клизање
земљишта, снежни наноси и лавина, екстремне температуре ваздуха, нагомилавање
леда на водотоку, епидемија заразних болести, епидемија сточних заразних болести и
појава штеточина и друге природне појаве већих размера које могу да угрозе здравље и
живот људи или проузрокују штету већег обима. Почетак, обим и време трајања
елементарних непогода углавном се не може унапред предвидети, али се за извесне
појаве на основу стечених искустава и статистичких података, с обзиром на место
појаве, услове и годишње доба, може претпоставити да ће до њих доћи, као и колико ће
трајати и које ће последице произвести. Елементарне непогоде могу да покривају ужу
или ширу територију, да буду слабијег или јачег интензитета, што се може закључити
тек по завршетку њиховог деловања и при анализи причињених штета (броја жртава и
обима материјалне штете).

Анализом елементарних непогода и других несрећа, тј. узрока настанка и последица у
односу на човека и његова материјална добра, долазимо до најпогоднијих
организацијских мера, како превентивних, тако и оперативних, за њихово отклањање.
Последице које настају услед наведених опасности, захтевају од територијалних
субјеката, привредних друштава и других правних субјеката, континуалну припрему за
превенцију и реаговање.

Општина Лапово, као територијална јединица Републике Србије, свесна рањивости од
елементарних непогода и других несрећа, предузима мере и активности на подизању
капацитета локалне самоуправе за превенцију и реаговање у случају елементарних
непогода и других несрећа. Први корак је израда Процене ризика од катастрофа, која
представља основни документ стварања оптималног система заштите и спасавања.
Циљ израде Процене ризика од катастрофа општине Лапово је да се идентификују
извори могућег угрожавања, сагледају могуће последице, потребе и могућности
спровођења мера и задатака заштите и спасавања од елементарних непогода и других
несрећа у односу на штићене вредности друштва. Процена треба да садржи описе свих
сценарија за сваку опасност, за коју се радна група определила, резултате прорачуна
ризика и нивоа ризика (матрице ризика) и картографски приказ свих ризика. На крају
радна група врши вредновање ризика, упоређивањем резултата анализе ризика, тако да
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се добија јасна слика да ли је ризик прихватљив или ће се предузимати одређене мере
како би се умањио.

Процена је документ који захтева стално дограђивање и ажурирање. Праћење података
у вези са проценом је стални и основни задатак одговарајуће службе у оквиру
Општинске управе. У том смислу неопходно је израдити процедуре перманентног
праћења стања опасности од елементарних непогода и других несрећа на територији
општине Лапово и околних општина.

Такође, неопходно је дефинисати систем сталног извештавања и размене података како
би се створиле претпоставке за благовремену анализу ситуације и информисање Штаба
за ванредне ситуације. На основу резултата Процене врши се израда Плана заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама. Систем заштите и спасавања димензионисан на
основу Процене, јесте оптималан
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и најповољнији могући систем заштите и спасавања, који има дугорочне могућности за развој
и опстанак у свим условима.

Процена је, у складу са Упутством о методологији за израду процене угрожености од
елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 18/2017), структурирана у 5 тачака.

Увод садржи основне податке о Процени и циљу који треба остварити израдом
Процене, како би се Лапово плански припремио за реаговање у случају елементарних
непогода и других несрећа.

Општи део:

 Положај и карактеристике територије има за циљ да прикаже интерни и
екстерни карактер положаја општине Лапово. Сви интерни и екстерни елементи положаја,
дати у односу на постојеће стање, а на основу података добијених од стручних служби
Општинске управе, узеће се у обзир приликом процене и анализе ризика општине Лапово.

 Објекти и друга инфраструктура од посебног значаја (критична
инфраструктура) обухвата најважније елементе критичне инфраструктуре, неопходне за
функционисање општине Лапово, на основу пројектне документације којом располажу
носиоци критичне инфраструктуре.

Посебни део:

 Идентификација опасности од елементарних непогода и других несрећа
представља централни део Процене у коме су идентификоване и анализиране опасности
карактеристичне за територију општине Лапово. На основу идентификованих
опасности, утврђује се могући развој догађаја - сценарио, интензитет и анализа
последица по опасностима. Сценарио се израђује за две врсте догађаја, и то:
највероватнији нежељени догађај и нежељени догађај са најтежим могућим
последицама. Највероватнији нежељени догађај је догађај за који се поуздано зна да се
често јавља, затим да услови у којима настаје погодују његовој појави и да је реално
очекивати да може на одређеном простору угрозити животе и здравље људи и
направити материјалне штете. Нежељени догађај са најтежим могућим последицама је
догађај који се ретко појављује на одређеном простору, а у случају његовог настанка
има такав интензитет чије последице су катастрофалне за све штићене вредности. На
основу постојећег стања, за које су подаци добијени од стручних служби и привредних
друштава, одређена је величина потенцијалне опасности од појединих елементарних
непогода и других несрећа и извршена процена ризика за сваку потенцијалну опасност.
На основу сценарија за нежељени догађај са најтежим могућим последицама, извршено
је рангирање опасности и предложене су мере за третман ризика на општем нивоу.

Закључак садржи резиме свих опасности и нивоа ризика.
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I ОПШТИ ДЕО

1.1.1 Географски положај територије

Општина Лапово и градско насеље Лапово се налазе у централном делу Републике
Србије, у североисточном делу Шумадијског округа коме административно припада
општина Лапово. Положај је одређен координатама између 44º 08' 45'' и  44º 13' 30''
северне географске ширине  и 21º 01' 20'' и 21º 09' 30'' источне географске дужине. Са
укупном површином од 5.522 ha, чини 2,3% од укупне површине Шумадијског округа,
представљајући, по величини, најмању општину. Граничи се са: општином Баточина са
јужне стране, општином Свилајнац са источне стране, општином Велика Плана са
северне стране и општином Рача са западне стране. Општина Лапово се налази на око
107 mnm и лежи у средишњем делу тока Велике Мораве, између њених притока, реке
Раче и реке Лепенице, на прелазу алувијалне равни ове реке у ниско побрђе крајњих
изданака планине Рудник.

Општина Лапово има изузетно повољан геостратешки положај, јер је смештена на
простору где се од великоморавског пута меридијанског правца (С-Ј) одвајају
упореднички путеви, долинама река Лепеница и Рача. Наведеним правцима воде се
значајне комуникације – уздужна железничко-друмска магистрала, као и лепеничка и
рачанска трансферзала у облику железничко-друмске, односно друмске комуникације.

Лапово је удаљено од Београда око 106 km, од Крагујевца око 31 km а од Ниша око 129 km.

У оквиру територије Републике Србије, општина Лапово се налази у њеном
централном делу, при чему најмања ваздушна удаљеност од бугарске границе износи
100 km на истоку, са Мађарском на северу око 180 km, на југу око 170 km према
Македонији и на западу око 130 km од граница са Републиком српском и Федерацијом
БиХ.

Насеље има два дела, варошицу (чаршију) и село. Лапово има два краја, Горњи и Доњи
Крај. Први је на странама поменутих брда и на њиховом прелазу у долинску раван,
други је у равници и јако се примакао реци. Кроз Горњи Крај пролази Цариградски
Друм а кроз Доњи Свилајначки Друм и пруга Београд – Ниш.

Део Лапова где Горњи Крај прелази у Доњи, на месту где се укрштају железничка
пруга и Свилајначки Друм, зове се средина варошице; а део те средине испод пруге, на
самом друму, представља лаповску чаршију.

Поред Горњег и Доњег Краја Лапово (село) има Циганску Малу, која је у дну Доњег
Краја. Крајеви су састављени од махала или кућних група већих родова.

Просторни значај огледа се у следећем:

 Налази се у средишњем делу Велике Мораве и представља значајну саобраћајну 
раскрсницу Србије;

 Непосредно се ослања на Коридор 10;
 Удаљеност од Крагујевца је 31 km, од Београда је 106 km, а од Ниша 129 km:
 Саобраћајницама је повезано са Западном Србијом и Црном Гором;
 Представља железнички чвор јер кроз његово насеље пролази међународна железничка

пруга Београд-Ниш.
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Слика 1: Положај општине Лапово

Геоморфолошке карактеристике територије

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 105 м, а чини западни део
равничарског обода великоморавске алувијалне равни. Лаповско ниско побрђе
представља крајњи изданак Рудника, највеће планине Шумадије и умногоме је
окарактерисано ниским, распљоштеним и благим косама и косицама међу којима су
плитке долине текућих вода и суве јаруге.

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
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токова и потока, због чега се јављају плављења нижих делова насеља и обрадивих
површина. У брежуљкастом делу побрђа кога, у геолошком смислу, чине:
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конгломерати, пескови, пешчари, глине лапорци и местимично мекани и шупљикави
сарматски церитски кречњаци, издан је дубока 10-15 m. У највишем побрђу појављују
се бројни извори. Од стенских маса заступљених на овим теренима од битног
хидрогеолошког значаја су алувијалне наслаге Велике Мораве.

Слика 2: Геолошка карта општине Лапово

1.2 Хидрографске карактеристике

Хидрогеографска мрежа припада речном сливу Дунава, односно Црноморском сливу.
Од површинских вода кроз Лапово протичу Велика Морава у дужини од 12 km,
Лепеница 5 km и Рача 7 km. Од значаја за хидролошке карактеристике лаповског краја
су и мањи водотоци: Куси, Липарски, Казански, Грабовачки, Слатински, Сипићки и
Жуњевачки поток. 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.

1.2.1 Реке првог и другог реда

Реке првог реда

На територији општине Лапово налазе се следеће реке првог реда:

 Велика Морава;
 Лепеница;
 Рача.
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Табела 1: Слив Велике Мораве

Слив Река L (km) F (km2)
Кота извора
или уласка

(m)

Кота ушћа
или излаза

(m)
I (m) It (%o)

Велика
Морава

Велика
Морава

175,1 4 378,3 130 70,5 59,5 0,34

Лепеница 55,4 638,9 380 99 281 5,07
Рача 45,4 279,4 399 96 303 6,67

Велика
Морава

L – дужина реке у Шумадији,
F – површина слива у Шумадији,

I – укупан пад,
It – просечан пад

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 4 m. Величина сливног подручја Велике Мораве на потезу Лапова је око
34.000 km2. максималном протицају од 2.600 m3/s и минималном од 26 m3/s. Дужина
Велике Мораве на територији општине Лапово износлила је 12 km, међутим, у новије
време, ова река је исправљена пресецањем меандара тако да сада њена дужина износи 7
km. Дуж новоформираног, нерегулисаног тока подигнут је насип који штити од
поплава. 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 2.600 m3/s и минималном од 26 m3/s. Средња вишегодишња вредност протицаја реке
Велике Мораве у профилу водомерне станице Багрдан за осматрачки период од 1946-
1991. године износи 223 m3/s, а средње годишњи потенцијал се креће у дијапазону од
111,9 (1990) до 471,5 m3/s (1995). Максимални средње месечни протицај се јавио током
1963. године (фебруар) и износио је 1137 m3/s, док се минимални средње месечни
протицај јавио у септембру 1950. године и износио је 23,9 m3/s. „Најводнији” месеци су
март (404,0 m3/s) и април (393,7 m3/s), док су август (88,5 m3/s) и септембар (81,5 m3/s)
по вредности најсиромашнија два месеца.

Лепеница

Лепеница извире на Гледићким планинама код брда Столице у Голочелу, а код Лапова
се улива у Велику Мораву, као њена лева притока. Од извора тече у правцу
североистока кроз Крагујевачку котлину до брда Шупљаја у Бадњевцу, затим према
истоку кроз Бадњевачку котлину. Укупна дужина тока Лепенице је 48 km. Раније је
дужина тока износила 60 km јер је Лепеница текла упоредо са током Мораве поред
Лапова и Марковца. Међутим, од велике поплаве 1897. године, она је код Рогота
скренула ток према истоку. Тиме је скратила првобитни ток за 12 km. На подручју
Крагујевца Лепеница прима своје највеће притоке у Крагујевачкој котлини: Драчку
реку, Дивостински поток, Ердоглијски поток, Сушички поток, Петровачку реку и
Цветојевачки поток с леве стране, а Грошничку реку, Ждраљицу, Бреснички поток и
Кормански поток с десне стране.
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Лепеница је једна од највећих река у Шумадији, а својим доњим регулисаним током
протиче кроз југоисточни део општине Лапово и то дужином од око 5 km. Величина
сливног подручја на ушћу износи 594 km2. Лепеница се убраја у реке сиромашне водом
(годишњи просечни протицај код водомерне станице Рогот износио је 1,99 m3/s).
Средње вишегодишња вредност протицаја реке Лепенице у профилу водомерне
станице Баточина за осматрачки период од 1946-1991. године износи 1.971 mVs,
средње годишњи протицаји се крећу у дијапазону од 0,272 m3/s (1950)
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до 5.562 m3/s (1995). Максимални средње месечни протицај се јавио током 1956. године
(март) и износио је 22.971 mVs, док се минимални средње месечни протицај јавио више
пута у рачунском периоду (август, септембар и октобар 1950. и август и септембар
1952. године), када је забележено пресушивање реке Лепенице у овом профилу.
„Најводнији” месец је март (4.184 m3/s), док је септембар (0,675 mVs) по вредности,
најсиромашнији месец.

Лепеница просечно даје близу 3 m3 воде Великој Морави. При ниском водостају, за
време већих суша, Лепеницом тече око 30 l/s. Највећи забележен водостај је од 920.000
l/s.
Рача

Река Рача при ушћу у Велику Мораву има сливно подручје величине 348 km2. Рача је
река која тече северним делом општине Лапово дужином од око 7 km и чини природну
границу Општине. Протицај на Рачи се не мери, али се процењује на основу модула
просечног отицаја на око 1 m3/s. Река Рача такође има изражен бујични карактер. Ова
река има екстремни режим и може се рећи да припада повременим водотоцима јер за
време сушних година пресушује.

1.2.2 Водотокови II реда

Табела 2: Водотокови II реда на територији општине Лапово

Назив водотока Дужина (m)
Казански поток 9.653
Липарски поток 6.907

Грабовачки поток 2.230
Казански, Липарски поток и Грабовачки поток

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.

Карактеристика Липарског и Казанског потока је да су без сталног изворишта и да
само у периоду обилних падавина попуне своје корито и у том периоду могу
представљати опасност за стамбене и економске објекта, за део објеката инфаструктуре
и пољопривредно земљиште у свом изливном делу. Грабовачки поток због терена
којим протиче, не излива се из корита, већ сву воду коју прими излива у делу око
фигуре железничке пруге.

Поред наведених водотокова, од значаја за хидролошке карактеристике лаповског краја
су и мањи водотоци: Куси, Слатински, Сипићки и Жуњевачки поток.

1.2.3 Природне и вештачке акумулације

На територији општине Лапово нема вештачких акумулација, али да су у алувијалним
равнима Велике Мораве и Лепенице настала језера у удубљењима у којима је вршена
експлоатација песка и шљунка. Оваквих језера има два. Веће од њих је недалеко од
Ранжирне железничке станице, а мање код варошице Лапово
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1.2.4 Минералне и геотермалне воде

На територији општине Лапово 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.
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Табела 3: Подземне воде

Бушотина Ла-1

Горњи миоцен (0,0-430 m)
пијаћа вода 150-240 m, 

термалне воде 240-430 m 45° C
Средњи миоцен

(430-530 m)
термална вода 430-475 m, 40°C; 

термална вода 475-530 m, 45°C – 50°C
Доњи миоцен 
(530-560 m)

термална вода 530-560 m, 50°C – 55°C

Расед на дубини 500-580 m температуре веће од 60°C
Палеорељеф на дубини 620-

640 m
на дубини 540м, температуре од 55°C – 

60°C
Крајња дубина 620 m предложена дубина 540 m

Бушотина Ла-2

Горњи миоцен (0,0-500 m) пијаћа вода 350-390 m, 
термалне воде 510-530 m, 45° C

Средњи миоцен
(500-600 m)

термална вода 560-580 m, 55°C;

Доњи миоцен
(600-680 m)

термална вода 630-660 m, 65°C

Расед на дубини 680-700 m температуре веће од 65°C
Палеорељеф на дубини 730 m температуре веће од 75°C

Крајња дубина 730 m предложена дубина 590 m
Бушотина Ла-3

Горњи миоцен + квартар 
(0,0-420 m)

пијаћа вода 270-350 m, 
термалне воде 440-470 m, 45° C

Средњи миоцен (420-530 m) термална вода 495-515 m, 55°C;
Доњи миоцен (530-620 m) термална вода 580-620 m, 70°C

Расед на дубини (630-660 m) температуре веће од 65°C
Палеорељеф на дубини 850 m температуре веће од 70°C

Крајња дубина 700 m предложена дубина 650 m
Бушотина Ла-4

Горњи миоцен + квартар 
(0,0-550 m)

пијаћа вода 220-330 m, 
термалне воде 550-580 m, 45° C

Средњи миоцен (420-530 m) термална вода 610-640 m, 55°C;
Расед на дубини (630-660 m) температуре веће од 75°C

Олигомиоцен 700-900 m температуре веће од 75°C
Крајња дубина 700 m предложена дубина 660 m

1.3 Метеоролошко-климатксе карактеристике

Под појмом клима се подразумева „просечно (средње) стање времена“, или прецизније,
статистички опис средњих вредности и варијабилности времена, у опсегу од неколико
месеци до неколико хиљада или милиона година. Клима се проучава преко посматрања
њених елемената, чинилаца и модификатора.

Елементи који се узимају у обзир при одређивању климе су инсолација, температура
ваздуха, ваздушни притисак, смер и брзина ветра, влажност ваздуха, падавине,
облачност и снежни покривач, а који се мењају под утицајем климатских фактора или
модификатора (географска ширина, рељеф, распоред копна и мора, морске струје,
надморска висина, ротација, револуција, атмосфера, удаљеност од мора и језера, тло,
биљни покривач и утицај човека).
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
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дуго: почиње у првој половини марта, а завршава крајем новембра. То условљава дуго
трајање вегетационог периода, око 8,5 месеци.
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Температура ваздуха

Средња вишегодишња температура ваздуха износи 12,9°C. У просеку, најхладнији
месец је јануар (просечна температура износи 2,9°C), а најтоплији је јул (средња
месечна температура је 25,1°C). Први јесењи мразови се јављају у октобру, а последњи
у априлу. Просечан број дана са температуром испод нуле је 79.

Инсолација

Годишње суме трајања сунчевог сјаја (инсолације), како бележи метеролошка станица
Смедеревка Паланка, која је најближа по карактеристикама Лапову, износи за 2015.
годину 2298,3 h. Најниже суме трајања сунчевог сјаја јављају се у јануару (средња
вредност за јануар износи 87 часова годишње), док су највише вредности
карактеристичне за летњи период, просечно 362,3 часова за јул месец. Током
посматраног периода 1981-2010. године, уочено је да у децембру месецу небо највише
бива покривено облацима, док је током августа најведрије. Најниже суме трајања
сунчевог сјаја јављају се у јануару (средња вредност за јануар износи 8 7 часова
годишње), док су највише вредности карактеристичне за летњи период – просечно
362,3 часова за јул месец.

Влажност ваздуха

Према подацима који се односе на раздобље 1981-2010, средња годишња вредност
релативне влажности ваздуха износила је 75%. Највлажнији месец је децембар у ком је
просечна влажност 83,2%, док је најсушнији месец април у ком просечна влажност
ваздуха износи 68,2%.

Средње годишње вредности атмосферског притиска се крећу у интервалу од 1.000 до
1.017,1 mb. Средња вишегодишња вредност износи 1.004,4 mb.

Падавине

Највећа количина падавина је током јуна и маја, најмања током фебруара, марта и
јануара. Средње годишње количине падавина крећу се у интервалу од 461,8 mm
(регистроване 1982. године) до 906,8 mm (регистроване 1970. године). Средња
вишегодишња количина падавина износи 637,2 mm. Број дана под снегом у просеку
износи 36 (највише их је у јануару – 13). Највише падавина има у јуну – просек 85 l/m2,
а најмање у фебруару – просек 36 l/m2.

1.4 Демографске карактеристике

1.4.1 Број становника

У административно – територијалном погледу, општина Лапово улази у састав
Шумадијског округа. По функционалном рангу, градско насеље Лапово је у категорији
мањих урбаних центара у функционалном урбаном подручју националног значаја са
центром у Крагујевцу, коме припадају иопштинеБаточина, Кнић, Топола и Рача.

У последњих 40 година, број становника општине Лапово смањио се за 15%, тј. са
9.156 становника 1971. године на 7.837 становника по последњем попису 2011. године.
У међупописном периоду (2002-2011. година), смањење становника на нивоу општине
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је 4,8%, док у самом градском подручју 3,8%. Од укупног становништва општине
Лапово, 90% или 7.143 становника живи у градском насељу, а преосталих 694 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.

Густина насељености Општине је 149,6 ст/km2.



Лапово село;
10%

Лапово варош;
90%
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Слика 3: Графички приказ односа броја становника у вароши и селу на територији општине Лапово

Према попису 2011. године општина Лапово имала је 2.455 домаћинстава са просечно
3,2 члана. Укупан број породица на територији општине Лапово је 2.327 што чини
6.774 становника, од чега већину чине брачни парови са децом (1.114 породица). У
градском делу Општине има 2.119 породица са укупно 6.187 чланова, док је у сеоском
делу тај број доста мањи и износи 208 породица са 587 чланова.

Табела 4: Број домаћинстава на територији општине Лапово

Година Укупно 1 члан 2 члана 3 члана 4 члана 5 чланова 6 и 
више

Просечно

2011. 2.455 518 537 420 408 286 286 3,20

Извор: РЗС, 2011. година

Према демографској пројекцији, предвиђено је, до краја 2025. године, на територији
општине Лапово око 7.500 становника, а у самом градском центру око 6.900
становника, односно око
2.300 домаћинстава са просечно 3 члана по домаћинству.

С обзиром да општина Лапово спада у групу малих општина уочљива је 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 2012. године -8,5‰ ).

Као што је наведено, општину Лапово карактерише негативан природан прираштај а
присутна је и неповољна старосна структура становништва, као и негативна стопа
миграције, што додатно отежава реализацију напора у остваривању прогресивних
стопа привредног раста овог подручја. То наводи на закључак да је будући ниво социо-
економског развоја општине у великој мери завистан од даљег демографског развоја
општине.

Међутим, положај насеља Лапово, непосредно уз Коридор 10 омогућава низ предности
за бржи привредни, културни и социјални развој овог градског насеља.
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Слика 4: Графички приказ пада броја становника у периоду од 1971. до 2011. године

Извор: РЗС, 2011. година

1.4.2 Полна структура становништва

На основу података из пописа становништва 2011. године, у општини Лапово је нешто
бројнија женска популација. Тако, од укупног броја становника у Општини има 4.005
жена и 3.832 мушкарца. Од 7.143 становника у градском насељу (варошици) има 3.639
жена и 3.504 мушкараца, а у селу од укупно 694 становника, 366 жена и 328
мушкараца.

Табела 5: Полна структура становништва

Општина Лапово
Број становника

Мушкарци Жене
Лапово варош 3.504 3.639
Лапово село 328 366

Укупно 3.832 4.005

Извор: РЗС, 2011. година

1.4.3 Старосна структура становништва

Старосна структура становништва општине Лапово формирана је директним дејством
фертилитета, односно наталитета, а процес старења је у највећој мери условљен падом
наталитета. На структуру становништва према старости утицали су смртност, у мањој
мери, односно миграције млађег становништва у знатно већој мери. Према подацима
пописа становништва из 2011. године, просечна старост у општини Лапово је 43,4
године. Исти извор указује на то да је највећи број становника старости између 45 и 49
година (њих 516) и 40 до 44 (њих 515). Најмањи број становника је у делу популације
старијем од 80 година.

1.4.4 Социјална структура становништва
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Под социјалном структуром се подразумевају међусобни односи различитих ентитета
или друштвених скупина, односно трајни и релативно стабилни облици односа у
једном друштву. Односи се на поделу друштва у структуралне скупине са различитим
функционалним улогама,
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значењима и циљевима. Социјална структура становништва се може груписати по
различитим критеријумима.

Запосленост

Према подацима пописа становништва из 2011. године, процентуално највише има
издржаваног становништва (42,7%) – 3.050, потом становништва које зарађује (26,3%)
– 1.882, што је приближно и броју пензионера – 1.725 (24,1%).

Према степену развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2011. годину,
општина Лапово је сврстана у групу локалних самоуправа чији је степен развијености у
распону од развијености 60-80% републичког просека и са потпросечним личним
зарадама (81,5% у 2012. години).

У посматраном периоду од 2007-2012 год. број запослених варира око 1.800, при чему
су предузетници и лица која самостално обављају делатност, у 2007. години,
заступљени са 13% у укупном броју запослених, а 2012. године 25,6%.

Посматрано по секторима, највећи број запослених ради у саобраћају 40%, затим
прерађивачкој индустрији 26,4%, следи здравство са 7%, образовање 6,7%, трговина
6,3%, снабдевање водом
6,2%.

Према подацима Националне службе за запошљавање, крајем 2012. године у Лапову је било
1.102 незапослена лица на тржишту рада, или 142 незапослена на 1.000 становника,
што је за скоро 40% више од републичког просека. Што се тиче структуре
незапослених према степену образовања, већину чине лица са средњим и без
квалификације 32,4% од укупног броја незапослених, а више од половне незапослених
чине жене (52,4%).

Статистички подаци који се односе на 5 посматраних година, од 2011. до 2015. године,
показују непрекидно умањење броја запослених лица општине Лапово. На крају
посматраног периода 2015. године, општина Лапово је имала 1.574 регистрованих
запослених особа, што је, у односу на 2014. годину, представљало умањење за 8%,
односно 11,5 % у односу на почетак посматраног периода. Ово умањење броја
запослених општине Лапово последица је неактивности друштвених система који су, у
фази приватизације или стечаја, смањили број запослених отпуштањем једног дела
радне снаге.

Табела 6: Структура запослености за период 2011-2015.

Година Укуипно

Запослени у
правним
лицима

(привредна
друштва,

предузећа,
установе,
задруге и

друге
организације)

Приватни
предузетници

(лица која
самостално
обављају

делатност) и
запослени код

њих

Регистровани
индивидуални

пољопривредници

Број запоселних на 1.000
становника

Укупно

Запослени у
правним
лицима

(привредна
друштва,

предузећа,
установе,
задруге и

друге
организације)
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2011. 1.799 1.446 333 / 430 177
2012. 1.330 1.330 / 231 172 133
2013. 1.703 1.318 385 / 223 172
2014. 1.714 1.305 409 / 227 173
2015. 1.574 1.176 357 41 211 158

Извор: РЗС, 2011. година
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Образовна структура

Образовна структура становништва које је старије од 15 година, указује да је
најбројнија групација становништва са средњим образовањем, односно 3.554
становника (52,38%). Само основно образовање има 21,4%, док је 17,64% посматране
популације без основног образовања. На основу података о образовној стуктури
становништва, може се уочити да број женске популације доминантан у ниже
образовним групацијама. Ово се посебно односи на групације становништва без
школске спреме и са само 3 разреда основне школе, где женска популација, у обе
групе, чини више од 68% посматране популације.

Табела 7: Становништво старије 15 и више година према полу и школској спреми

Територија Мушкарци/Жене
Без

школ.
спреме

Непот.
осн.

образ.

Осн. 
образ.

Средње 
образ.

Више
образ.

Високо
образ.

Непознато

Лапово
Укупно 6.785 133 1.064 1.453 3.554 286 42
Жене 3.491 102 717 886 1.510 130 19

Мушкарци 3.294 31 347 567 2.044 136 23

Извор: РЗС, 2011. година

1.4.5 Етничка структура становништва

Од укупног броја становника, према попису становништва из 2011. године, велику
већину чине Срби 7.613, Рома је 56, док код осталих националности, појединачно, има
мање од 10 припадника (Албанци, Бошњаци, Бугари, Македонци, Хрвати, Црногорци).

Табела 8: Етничка структура становништва општине Лапово

Ред.
бр.

Националност Број

1. Срби 7.613
2. Црногорци 7
3. Македонци 7
4. Мађари 1
5. Роми 56
6. Румуни 1
7. Русини 0
8. Хрвати 8
9. Југословени 0

10. Словенци 0
11. Словаци 1
12. Албанци 5
13. Бугари 6
14. Остали 6

15. Нису се изјаснили 39

16. Регистрована
припадност

1

17. Непознато 86
Укупно 7.837

Извор: РЗС, 2011. година
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1.5 Пољопривреда

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%. 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.
Општина Лапово представља подручје интензивне пољопривредне производње. 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.

Када је о пољопривреди реч, Лапово, због свог географског положаја, има одличне
предуслове за бављење истом, те су сви типови пољопривредне производње
заступљени. У лаповском атару доминирају два типа земљишта – гајњача и алувијална
земљишта која посебно погодују ратарској и повртарској производњи, а налазе се уз
Велику Мораву. Гајњачом је покривено 45% територије лаповског атара, а јавља се у
два облика: права (очувана) гајњача и гајњача у оподзољавању. Преосталих 55%
земљишта чине алувијалне равни које се такође јављају у два облика: алувијум и
алувијална смоница. Ово земљиште покрива средишњи и источни део општине.

Укупна пољопривредна површина општине Лапово износи 4.535 ha. Од ове површине,
98,7% налази се у приватном власништву. У структури пољопривредног земљишта
Општине најдоминатније су оранице и баште које покривају 1.798 ha, односно 92,2%
укупне коришћене пољопривредне површине. Под воћњацима и виноградима је око 86
ha (од тога виногради заузимају 20 ha), односно 4,4%, док је под повртним културама
свега 9 ha, односно 0,46% од укупно коришћеног земљишта. Индустријског биља,
према званичним статистичким подацима, нема на територији општине Лапово.

Слика 5: Графички приказ пољопривреде у општини Лапово
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1.5.1 Ратарство

Производња жита је најзаступљенији вид примарне ратарске производње у општини
Лапово, што говори о скромним економским могућностима фармера и недостатку
обртног капитала. Кукуруз најбоље успева у алувијалним равнима река Велике
Мораве, Раче и Лепенице, пшеница на оцедитијим теренима. Повољни климатски и
земљишни услови су довели до значајне производње кукуруза и пшенице која је
утицала у великој мери и на развој сточарства на територији општине Лапово. Ратарска
производња опредељена је минималним улагањима и производњом жита за сопствене
потребе. Ретки су примери примене потпуних агротехничких мера, али су исто тако и
потврда да се њиховом применом могу постићи веома високи приноси.

У структури ратарских култура у односу на укупне засејане површине доминирају
кукуруз за зрно (46,28%) и пшеница (42,63%), док се јечам и овас сеју на знатно мањим
површинама. Јечам заузима 7,85% а овас 2,48% од укупних засејаних површина
ратарским културама. Раж је у 2012. години засејало само неколико газдинстава на
укупној површини од око 6 ha, док остала жита зузимају 0.34% површина под
ратарским културама.

Пшеница се гаји на површини од око 450 ha. Просечни приноси су изузетно
нестабилни, али се може рећи да је просечан принос пшенице на десетогодишњем
нивоу негде око 4 t/ha, док се кукуруз гаји на површини од око 1.000 ha и просечни
приноси варирају зависно од агротехнике и климатских прилика, али се може рећи да
је просечан принос зрна кукуруза око 7 t/ha.

Табела 9: Ратарске културе на територији општине Лапово

Ратарска култура
Удео у

производњи
(%)

Кукуруз за зрно 46,28
Пшеница 42,63

Јечам 7,85
Овас 2,48

1.5.2 Воћарство

На територији општине Лапово, пре свега на њеним брежуљкастим деловима, постоје
повољни услови за гајење воћа. Гаје се готово све врсте континенталног
средњеевропског воћа. У структури пољопривредног земљишта Општине воћњаци и
виногради учествују са 4,4%. Од воћних врста, најзаступљеније су крушке, шљиве и
јабуке а нешто мању површину заузимају малине, нектарине и остале воћне културе.
Просечан принос јабуке по стаблу варира од године до године што указује на
недостатак савремених засада и примену савремене технологије и агротехнике.
Недостатак финансијских средстава за осавремењавање производње и недостатак
складишних капацитета у великој мери утиче на подизање нових засада и озбиљнију
производњу јабуке.

Табела 10: Воћне културе на територији општине Лапово

Воће Површина (ha)

Шљива 35
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Крушка 6
Јабука 5

Лешник 8
Орах 3

Вишња 2
Кајсија 2
Бресква 2
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Виноградарство

Виноградарство општине Лапово није развијено на интензиван ниво. Укупно 198
газдинстава има 20 ha под виноградима, што показује да је просечна површина
винограда око 10 ари. Н атеритоији општине не постоји нити једно домаћинство које
има површину под виноградима изнад 50 ари.

1.5.3 Повртарство

На плодним алувијалним равнима у долинама Велике Мораве, Лепенице и Раче владају
повољни услови за развој повртарства, али су, на жалост, недовољно искоришћени, те
се овај облик производње одвија на тек 0,4% коришћеног пољопривредног земљишта.
Производња повртарских култура се најчешће одвија за подмиривање сопствених
потреба. Присутна је, међутим, производња поврћа намењеног тржишту која се одвија
у заштићеном простору – пластеницима.Најзначајније врсте повртарских култура које
се гаје на територији општине јесу кромпир, купус, пасуљ, лук, парадајз. Површине
под повртарским културама налазе се углавном око кућа и релативно су мале – до 5
ари. Извесне површине налазе се поред поменутих река и на њима доминира узгајање
купуса, пре свега због олакшаног наводњавања. Кромпир је најзаступљенија
повртарска култура на пољопривредној површини општине Лапово.

1.5.4 Сточарство

Територија општине Лапово је одувек била позната по сточарској производњи, пре
свега музних крава, товних јунади и свиња. Веома погодни природни услови
омогућили су да се сточарством бави највећи број пољопривредних газдинстава.
Предност је пре свега у постојању квалитетног земљишта за производњу сточне хране,
а и доброг расног састава сточног фонда. Најразвијенија грана сточарства у Општини
је говедарство, док је друга највише заступљена грана сточарства свињарство.
Сточарска производња је условљена ратарском, а с обзиром на то да Лапово располаже
са доста обрадивог земљишта, на њему се узгајају оне ратарске културе које се користе
за исхрану стоке – пшеница, кукуруз, јечам, луцерка.

Према подацима Пописа пољопривреде 2012. године, на територији општине гаји се
укупно 661 говеда готово искључиво сименталске расе, од тога 367 крава, 2.849 свиња
претежно мелеза јоркшир, ландрас и пиетрен расе, 1.181 грло оваца махом виртемберг
и ил’ де франс расе, 427 грла коза, 34 коња, и 1.127 кошница пчела.

Табела 11: Животињски фонд

Животиња Бројчано стање
Говедо 661
Крава 367
Свиња 2.849
Овца 1.181
Коза 427
Коњ 34
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1.6 Материјална и културна добра и заштићена природна добра

1.6.1 Материјална и културна добра

Непокретна културна добра деле се на споменике културе, просторно културно-
историјске целине, археолошка налазишта и знаменита места. Они су разврстани у три
категорије, у зависности од свог значаја: културна добра, културна добра од великог
значаја и културна добра од изузетног значаја. Добра која уживају претходну заштиту,
по Закону о културним добрима, имају исти третман као и утврђена културна добра. На
подручју општине Лапово налазе се, за сада, само валоризовани објекти. Валоризоване
објекте и просторе треба штитити и очувати кроз планску документацију.

У валоризоване објекте и просторе на територији општине Лапово спадају:

 објекти градитељског наслеђа – профана архитектура;
 објекти градитељскох наслеђа – рурална архитектура (народно градитељство);
 објекти градитељског наслеђа – сакрална архитектура;
 објекти градитељског наслеђа – индустријска архитектура;
 археолошки локалитети;
 спомен бисте и спомен обележја;
 гробља.

Објекти градитељског наслеђа – профана архитектура

 Зграда у ул. Његошевој бр. 23;
 Зграда у ул. Краља Петра Првог бр. 11;
 Зграда у ул. Краља Петра Првог бр. 14;
 Зграда у ул. Косовских јунака бр.10 – О.Ш. Светозар Марковић;
 Зграда у ул. Ратника солунског фронта бр. 1;
 Зграда у ул. Станоја Главаша бр. 48.

Објекти градитељскох наслеђа – рурална архитектура (народно градитељство)

 Кућа у ул. Деспота Стефана Лазаревића бр. 20;
 Кућа у ул. Његошевој бр. 21;
 Кућа у ул. Први мај бр. 45;
 Кућа у ул. Косовских јунака бр. 3;
 Кућа у ул. Краља Петра бр. 20;
 Кућа у ул. Карађорђевој бр. 225;
 Кућа у ул. Краља Петра Првог бр. 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

Црква св. Параскеве је једини објекат сакралне архитектуре који је валоризован.
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Објекти градитељског наслеђа – индустријска архитектура

 Железничка станица;
 Стари млин;
 Старa свилара.

Археолошки локалитети

 Железничка станица (антички период) – Лапово;
 Железничка станица (праисторијско насеље) – Лапово;
 Шавац (антички период) – Лапово;
 Шавац (праисторијско насеље старијег гвозденог доба) – Лапово;
 Грабовачки поток (средњи век) – северозападно од Лапова;
 Црквина (средњи век) – Лапово;
 Црквина (средњи век) – Кленовац;
 Црква брвнара (средњи век) – Брзан;
 Старо гробље (хроонолошки недефинисано) – Лапово;
 Ђиновско гробље (средњи век) – Лапово.

Спомен бисте и спомен обележја

 Споменик палим ратницима у Првом светском рату;
 Споменик палим борцима НОБ-а;
 Спомен плоча НОБ-а, на згради поште;
 Спомен плоча на згради железничке станице;
 Три спомен плоче на звонику цркве Св. Параскеве;
 Споменик краљу Александру Карађорђевићу;
 Споменик Дражи Михајловићу;
 Спомен плоче на стадиону „ Локоса-а“;
 Спомен чесма посвећена Првом српском устанку.

Гробља

 Старо гробље – Горњокрајско ;
 Старо гробље – Доњокрајско.

1.6.2 Заштићена природна добра

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.



28

Процена ризика од катастрофа општине 
Лапово

2 ОБЈЕКТИ И ДРУГА ИНФРАСТРУКТУРА ОД
ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА (КРИТИЧНА 
ИНФРАСТРУКТУРА)

При изради процене ризика од катастрофа критичне инфраструктуре, а у односу на
њену осетљивост, ефекте и последице, на основу пројектне документације, сагледавају
се што тачније имликације елементарних непогода на критичну инфраструктуру.
Импликације се наводе са аспекта утицаја на обављање делатности и прекид
снабдевања корисника.

Критична инфраструктура се односи на широк опсег различитих средстава и имовине
који су неопходни за свакодневно функционисање друштвених, економских,
политичких и културних система у држави. Било какав прекид у елементима критичне
инфраструктуре представља озбиљну претњу за правилно функционисање ових
система и може довести до оштећења имовине, људских жртава и значајних
економских губитака. При изради процене угрожености идентификују се објекти
критичне инфраструктуре чије функционисање могу угрозити елементарне непогоде и
друге несреће.

2.1 Електроенергетска инфраструктура

Електроенергетски систем обухвата производњу, пренос и дистрибуцију електричне
енергије. Електрична енергија се производи у електранама одакле се преноси и
дистрибуира до крајњих потрошача. У потрошаче спадају различити непосредни
примаоци електричне енергије, нпр. улично електрично осветљење, индустријска
постројења, моторни погони, термички пријемници, домаћинства итд. Системи у
оквиру електроенергетске инфраструктуре намењени производњи електричне енергије
су електране, хидроелектране, термоелектране и објекти за производњу електричне
енергије из алтернативних (обновљивих) извора.

2.1.1 Производња и дистрибуција електричне енергије

Конзум општине Лапово се напаја са електроенергетског система Србије. Подручје
општине Лапово добија електричну енергију из трафостанице 110/35/10 Kv „Лапово”,
регистарски број
„КГ 0018“ снаге 1х31,5 MVA. Степен искоришћености је 65%. За потребе фабрике
„Cronospan“ изграђена је трафостаница 110/35/10 Kv.

Трафостаница „Лапово“ је на шири електроенергетски систем прикључена из два
правца, из трафостанице „Крагујевац 2“ 400/110 Kv, далеководом 110 Kv број 1171 и из
правца Т.Е.
„Морава“ у Свилајнцу далеководом 110 Kv број 144/1, од трафостанице „Лапово“ до
трафостанице „Cronospan“ и даље далeководом 110 Kv број 144/2 од трафостанице
„Cronospan“ до Т.Е. „Морава“. Напајање трафостанице „Лапово“, из два правца,
обезбеђује сигурност напајања електроенергијом целокупног подручја конзума Лапово.

Од трафостанице КГ0018 полазе далеководи 35Kv и то:

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

На средњем напону 35 Kv, примарни извор за напајање планског подручја електричном
енергијом је трафостаница 35/10 Kv, редни број „КГ 08“. Ова трафостаница електричну
енергију добија из трафостанице 110/35/10 Kv „Лапово” подземно-надземним 35 Kv
водом и далеководом 35 Kv из правца Т.Е. „Морава“. Из трафостанице 35/10 Kv
(регистарски број „КГ 08“) излазе и
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35 Kv далековод за Рачу и за Брзан, као и напојни 35 Kv далековод из два правца – из
трафостанице „Лапово“ 110/35/10 Kv и из правца Т.Е. „Морава“.

Наведени далеководи 110 Kv и 35 Kv значајним делом пролазе кроз подручје општине
Лапово, у добром су стању, изузев далековода 35 Kv, који повезује трафостаницу 35/10
Kv за Рачу, који се мора реконструисати и у садашњој фази служи као нужна резерва.

На подручју Општине, постоји већи број трафостаница 10/0,4 Kv, различитих типова и
снага, са напојним 10 Kv водовима, највећим делом изграђеним као надземни на
бетонским стубовима. Објекти овог напонског нивоа су у добром стању а мањи део
напојних далековода треба реконструисати.

Нисконапонска мрежа је у добром стању а највећи део је реконструисан, тако да
задовољава потребе потрошача електричне енергије.

2.1.2 Снадбевање енергентима

Постојеће стање представља систем индивидуалног и јавног коришћења течних и
чврстих енергената: угља, течног горива и електричне енергије. Топлотна енергија за
грејање објеката и технолошке потребе, обезбеђиваће се из система дистрибуције
природног гаса.

2.1.3 Гасификација

Дуж ауто-пута постоји магистрални гасовод високог притиска као и изграђена ГМРС
(Главна мерно-регулациона станица) са МРС (мерно-регулацоном станицом),
лоцираном поред постојеће ГМРС, у непосредној близини постојеће радне зоне, обе
предвиђене да задовоље потребе широке потрошње снабдевања гасом у општини
Лапово.

На територији општине Лапово планиране су следеће радне зоне:

 Радна зона I површине око 174,50 ha, обухвата простор западно од аутопута Е-75 до
коридора железничке пруге, јужно  од  Његошеве  улице.  У  делу  ове  зоне,  мора  да
се обезбеди одговарајућа заштита, у складу са законским прописима изворишта
водоснабдевања „Гаревина”;

 Радна зона II, површине око 35,80 ha, обухвата простор западно од аутопута Е-75, а на
северу до улице Краља Александра Обреновића;

 Радна зона III, површине око 304,00 ha, обухвата простор северно од радне зоне II,
западно у односу на коридор аутопута Е-75;

 Радна зона IV, површине око 829,40 ha, простире се источно од коридора аутопута Е-
75, углавном је неизграђено земљиште у постојећем стању;

 Зона изворишта „Гаревина” у оквиру радне зоне I, површине 21,10 ha, обухвата
подручје уже зоне санитарне заштите изворишта, западно од коридора аутопута Е-75,
одређено на основу Елабората о зонама санитарне заштите изворишта Гаревина за
водоснабдевање Лапова, а у оквиру кога се налази и постојећи производни комплекс
ГИК „1. мај”;

 Зона изворишта „Гаревина”, површине 80,60 ha, обухвата подручје уже зоне санитарне
заштите изворишта, источно од аутопута Е-75, одређено на основу Елабората о зонама
санитарне заштите изворишта Гаревина за водоснабдевање Лапова.
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У граници обухвата Плана генералне регулације, налазе се следећи изграђени гасоводи
и гасоводни објекти и то:

 транспортни гасовод од челичних цеви притиска до 50 бар МГ 08 Велико Орашје –
Параћин, пречника Ø 457 mm;
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 транспортни гасовод од челичних цеви притиска до 50 бар РГ 08 – 02 Баточина – 
Крагујевац, пречника Ø 273 mm;

 главна мерно регулациона станица (ГМРС) „Лапово 1'“ и разводни гасовод до ГМРС од
челичних цеви притиска до 50 бар, пречника Ø 114,3 mm;

 главна мерно регулациона станица (ГМРС) „Лапово 2“ и разводни гасовод до ГМРС од 
челичних цеви притиска до 50 бар, пречника Ø 168 mm;

 мерно регулациона станица (МРС) 1. мај;
 дистрибутивни гасовод од челичних цеви притиска до 16 (12) бар;
 дистрибутивни гасовод од челичних цеви притиска до 4 бар;
 дистрибутивни гасоводи од полиетиленских цеви притиска до 4 бар;
 изграђено је око 60 km дистрибутивних гасовода од ПЕ цеви за радни притисак до 4 

бар, а прикључено је око 150 домаћинстава.

2.2 Саобраћајна инфраструктура

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.

2.2.1 Друмски саобраћај

На подручју општине Лапово око 257,78 ha заузимају путна и улична мрежа,
саобраћајни објекти и железничка инфраструктура.

Мрежа путева

У складу са Уредбом о категоризацији државних путева (“Службени гласник РС”, број
105/13, 119/13 и 93/15), налазе се деонице следећих државних путева:

 државни пут IA реда број 1 (аутопут Е-75), државна граница са Мађарском (гранични
прелаз Хоргош) – Нови Сад – Београд – Врање – државна граница са Македонијом
(гранични прелаз Прешево);

 државни пут IБ реда број 24. (М-1.11), Баточина – Крагујевац – Краљево;
 државни пут IIA реда број 158. (Р-214), Мала Крсна – Велика Плана – Баточина – Јагодина –

Ћуприја – Параћин – Ражањ – Алексинац – Ниш – Дољевац – Лесковац – Владичин Хан –
Врање – Бујановац – државна граница са Македонијом.

Општински путеви на подручју Лапова поклапају се са следећим путним и уличним правцима:

 веза од државног пута IА реда број 1 (аутопута Е-75) Београд-Ниш преко потеса “Црвени
Брег” према Баточини, улицама – Његошева, Иве Андрића, Станоја Главаша, Краља Петра
Првог, Стевана Сремца и Церском;

 веза државног пута IIА реда број 158. (Р-214), од улице Карађорђеве на прелазу пруге 
Лапово-Крагујевац-Краљево према Баточини;

 веза општинског пута (наведеног под бројем 1.) северно са државним путем IIА реда број

158. (Р-214), улицама Његошевом, Првог Маја, Вука Караџића и Солунском;
 веза између општинског пута (наведеног под бројем 1.) и државног пута IIА реда број 158. 
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(Р-214), јужно, улицама Димитрија Туцовића, Милоша Обилића и Железничком;
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 веза од петље „Лапово“, улицама Капетана Коче Анђелковића и Краљице Марије са
државним путем IБ реда број 27. (М-4) Марковац-Свилајнац-Деспотовац.

Друмски прикључци на аутопут Е-75 остварују се преко две петље, на правцу
централне зоне Лапова (ул. Његошева) и у јужном делу на позицији везивања државног
пута IБ реда број 24. (М- 1.11).

Саобраћајну матрицу чине деонице државних путева, које пролазе кроз градско насеље
и систем насељских саобраћајница, од градских до стамбених улица у насељском
језгру, до општинских и некатегорисаних путева у рубним деловима насеља.
Недостатак уличне мреже Лапова огледа се у неправилном положају секундарних
саобраћајница и недовољној развијености уличних профила, што се неповољно
одражава на безбедност свих учесника у саобраћају. Такође, са источне стране
аутопута (на позицији између аутопута и Велике Мораве) саобраћајна инфраструктура
недовољно је развијена.

2.2.2 Железнички саобраћај

На територији општине Лапово налази се следећа железничка инфраструктура:

 деоница магистралне двоколосечне електрифициране железничке пруге број 3: Београд –
Младеновац – Ниш – Прешево – граница Македоније, у дужини од око 9 km, која је део
трансевропског коридора X, који представља кичму железничке мреже Србије, природну и
најрационалнију везу централне и западне Европе са Грчком и Блиским истоком;

 деоница магистралне једноколосечне неелектрифициране железничке пруге број 20: Лапово

– Краљево – Ђенерал Јанковић – граница Македоније, у дужини од око 1 km, на
којој се налази путни прелаз у km 0+834 на месту укрштаја са државним путем IIА
реда број 158. (Р- 214), који је осигуран полубраницима са светлосним
саобраћајним знацима на путу;

 деоница једноколосечне неелектрифициране железничке пруге број 69: Марковац –
Ресавица, у дужини од око 920 m, са путним прелазом у km 2+220 на месту укрштаја са
некатегорисаним путем, који је осигуран саобраћајним знаковима на путу и троугловима
прегледности.

На деоници магистралне двоколосечне електрифициране железничке пруге број 3 налазе се:

 Лапово Варош (функција: пријем и отпремање путника) – распутница и стајалиште у km
106+300 предметне пруге;

 Лапово Ранжирна (доминантна функција маневарског ранжирања теретних возова)–
стајалиште у km 108+400 предметне пруге;

 Железничка станица „Лапово” (функција: превоз робе и одржавање капацитета интерног
карактера) – у km 109+600 предметне пруге, са 9 станичних колосека, отворена за пријем и
отпрему путника и пртљага;

 Постројења за дезинфекцију теретних вагона, локомотивски депо са радионицом;
 Путни прелази у km: 1) 102+927 на месту укрштаја са сеоским путем, који је осигуран

саобраћајним знаковима на путу и троугловима прегледности; 2) 105+545 на месту
укрштаја са улицом, који је осигуран полубраницима са светлосним саобраћајним знацима
на путу.



35

Процена ризика од катастрофа општине 
Лапово

На подручју општине Лапово постоје нерегулисане конфликтне тачке на позицијама
укрштања друмског и железничког саобраћаја, посебно на позицијама интензивних
пешачких токова.

У погледу железничког саобраћаја предвиђено је задржавање, реконструкција и
модернизација постојеће двоколосечне електрификоване железничке пруге Београд –
Ниш – државна граница са побољшањем елемената трасе за брзине до 160 км/h.
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За железничку пругу Лапово – Крагујевац – Краљево, по подацима из Генералног
плана, актуелна је изградња другог колосека и електрификација пруге са побољшањем
елемената трасе за брзине до 160 км/h.

2.2.3 Водни саобраћај

На подручју општине Лапово нема пловних путева. Имајући у виду да је у Просторном
плану подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 дат положај потенцијалног
пловног коридора Велике Мораве са оријентационим положајем брана, развој водног
саобраћаја на посматраном подручју зависиће од развојних програма Републике Србије

2.2.4 Ваздушни саобраћај

На предметном подручју не постоје капацитети ваздушног саобраћаја тако да се
захтеви за овим видом саобраћаја реалузују преко постојећих аеродрома у Београду и
Нишу.

2.2.5 Остала саобраћајна инфраструктура

Аутобуске станице

Аутобуска станица са основном функцијом путничког терминала за приградски и
међуградски саобраћај лоцирана је у Његошевој улици, у непосредној близини петље
Лапово, што је повољно за одвијање међуградског саобраћаја.

2.3 Телекомуникациона инфраструктура

Кроз подручје општине Лапово пролазе телекомуникациони капацитети, који су у
надлежности
„Телеком Србија”, Извршна једница Београд, и то:

 оптички кабл Бубањ поток – Параћин ТОSM (7x24)xIIx0,4x3,5 CMAN
G.652D+(1x24)xIIIx3,5x5 CMAN G.655;

 међумесни кабл Београд – Ниш (деоница Београд – Баточина) TOSM 03 7x(4xIIx0,4x3,5) 
CMAN.

Претплатници на подручју општине Лапово су у телекомуникациони систем Србије
укључени преко дигиталне телефонске централе типа EWSD / RSS, 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.

Број инсталираних прикључака у овој централи је 2.593 од чега 2.281 директних и 250
двојника. Прикључено је 2.593 претплатника, од чега су 2.274 физичка, а 258 правна
лица. Искоришћеност централе је 100%. Поред наведених централа на подручју Лапова
изграђен је MSAN 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” и „ВИП“, које омогућавају GSM/UMTS сервисe.
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2.3.1 Поштански саобраћај

На територији општине Лапово 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.
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2.4 Здравствена и социјална заштита

2.4.1 Здравствена заштита

Примарна здравствена заштита се обавља у Дому здравља Лапово, у објекту који је
наменски грађен. Дом здравља Лапово, чији је оснивач локална самоуправа, пружа
превентивне дијагностичке и терапеутске здравствене услуге из следећих области
здравствене заштите:

 здравственог васпитања;
 опште медицине;
 здравствене заштите деце и жена;
 поливалентне патронаже;
 стоматолошке здравствене заштите;
 интерне медицине;
 лабораторијске дијагностике;
 кућног лечења и здравствене неге;
 хитне медицинске помоћи.

Постојећи Дом здравља, по свом капацитету и функционалној структури одговара
стандардима здравствене заштите за градско насеље Лапово и гравитациону зону,
односно подручје општине. Здравствена заштита се обавља до нивоа примарне
здравствене заштите и обухвата децу, одрасле и жене као и стоматолошке услуге. Што
се тиче дијагностике обезбеђују се лабораторијске услуге.

Здравствена заштита грађана Лапова обезбеђује се у оквиру Дома здравља. У установи
је запослено 50 радника, који здравствене услуге пружају током 24 часа, радом по
сменама и ноћним радом хитне службе која није регистрована. Током Ноћи и викендом
организовано је дежурство за неодложну медицинску помоћ. Викендом је, такође,
обезбеђено континуирано давање терапија, указивање хитне медицинске помоћи при
саобраћајним несрећама на коридору 10.

Апотеке

На територији општине Лапово налази се следеће апотеке:

 Апотека Крагујевац, Иве Андрића бб;
 Апотека Здравље, Његошева бб;
 Апотека Filly Farm, Његошева 20.

2.4.2 Социјална заштита

Центар за социјални рад „Шумадија” за општине Баточина, Рача и Лапово, Одељење у
Лапову, функционише у објекту у Његошевој улици. Рад Центра је организован кроз
рад стандардних служби.

Црвени крст у Лапову се бави социо-хуманитарним радом, здравствено-превентивним
радом, добровољним давалаштвом крви и кроз акције различитог типа едукативним
радом са омладином. Делатност обавља у објекту у улици Краља Петра Првог.

У постојећем стању социјална заштита нема објеката и просторија за смештај и негу
корисника социјалне помоћи.
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2.5 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;
 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.

2.5.1 Водоснадбевање

На територији општине Лапово, врши се организовано снабдевање водом за пиће са изворишта
„Гаревина“, лоцираног југоисточно од центра градског насеља Лапово (на удаљености
од око 2 km). На изворишту је у протеклом периоду изграђено 13 бунара, од којих је
данас 8 у функцији (Б-2´, Б-3, Б-4, Б-5, Б-5´, Б-9, Б-10 и Б-11), предрезервоар запремине
60 m³ и црпна станица (лоцирана код бунара Б-3). Систем је конципиран тако да се
подземна вода захваћена бунарима, сабирним цевоводима транспортује до
предрезервоара, хлорише и преко црпне станице потискује у насеље. Осим хлорисања
нема додатног пречишћавања воде пре испоруке потрошачима.

Извориште се налази на алувијалној равни на левој обали реке Велике Мораве, на
потезу од реке Лепенице на југу до старе Лепенице на северу. Основну водоносну
средину са добрим филтрационим својствима чине шљунковито-песковити и
песковити седименти алувијона, односно фације корита. У односу на данашње корито
реке Велике Мораве, на левој обали алувијон се простире око 2-3,5 km. На целом том
простору у оквиру шљунковито-песковитих и песковитих седимената интергрануларне
порозности, формирана је издан, која се данас захвата за водоснабдевање Лапова.

На основу резултата изведених истражних радова и закључака из урађене
документације, просечан капацитет изворишта „Гаревина” износи око 34 l/s, а додатно
се може експлоатисати око 36 l/s, тако да максимални капацитет овог изворишта
износи око 70 l/s.

У дистрибутивном систему Лапова постоје два резервоара следећих карактеристика:

 резервоар на Старом брду (V = 2 x 200 m³; Kd = 153 mnm);
 резервоар Црвени брег (V = 2 x 200 m³; Kd = 156 mnm).

У оквиру лаповског система, примарни цевовод пречника Ø 400 mm полази од црпне
станице на изворишту „Гаревина”, затим пролази испод ауто-пута Београд – Ниш, даље
до железничке пруге Ниш – Београд, одакле једна грана иде паралелно са пругом до
Докине ћуприје, а друга скреће ка југу, кроз Лапово село.
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Укупна дужина постојеће водоводне мреже у Лапову износи око 40 km, данас је на њу
прикључено око 3.300 домаћинстава (прикљученост близу 100%), а сви потрошачи у
Лапову припадају истој висинској зони водоснабдевања.
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На територији општине Лапово користе се и индивидуални бунари који се користе
углавном за заливање.

2.5.2 Канализациона мрежа

Постојећа фекална канализациона мрежа покрива мањи део територије градског
насеља. Проблем отпадних вода је изразито акутан, с обзиром да је постојеће стање у
области организованог сакупљања, одвожења и пречишћавања употребљених вода,
које се генеришу на овој територији, на веома неразвијеном нивоу.

Постојећом мрежом фекалне канализације обухваћен је само мањи део центра градског
насеља између железничке пруге и аутопута, површине од око 18 ha. Ова област,
раздвојена је на 2 сливна подручја која гравитирају посебним црпним станицама:
црпној станици „Топољар” и црпној станици „Бунар”. Слив црпне станице „Топољар”
налази се између железничке пруге и Липарског потока. Површине је око 11 ha. У овом
сливу је изграђено око 1.050 m колектора. Цеви су бетонске, пречника Ø 300 mm (око
980 m) и Ø 150 mm (око 70 m). Слив црпне станице
„Бунар” је површине око 7 ha и обухвата стамбену зону лоцирану између аутопута и
спортских терена. Колектори на овом потезу су укупне дужине око 700 m, изведени од
азбест-цементних цеви пречника Ø 200 mm. На овај начин, сакупљене отпадне воде се
наведеним црпним станицама потискују кроз заједнички потисни азбест-цементни
цевовод, пречника Ø 200 mm и дужине око 2.200 m, до леве обале реке Велике Мораве,
где се без икаквог претходног третмана упуштају у старачу као реципијент. Обе црпне
станице су неадекватно изведене, непримерене за потребну намену и поузданост
функционисања система и не би могле бити искоришћене у оквиру новог
канализационог система Лапова. Црпна станица „Топољар” изведена је у виду
бетонске септичке јаме у коју је само уроњена једна пумпа, док је црпна станица
„Бунар” изведена до недовољне дубине и са недовршеним дном шахта, тако да са једне
стране, не омогућава прикључење околних објеката, а са друге стране има изразито
висок прилив подземних вода.

У погледу осталог дела грађевинског подручја, ситуација је још неповољнија. Не
постоје никакви елементи организованог каналисања, већ се све отпадне воде које се
генеришу испуштају у индивидуалне, углавном делимично водопропусне и преливне
септичке јаме, напуштене копане бунаре и/или директно у околне водотоке и њихова
напуштена корита.

Атмосферска канализација је изграђена само у појединим улицама и не обезбеђује
адекватну заштиту простора од атмосферских вода.

Табела 12: Водоснадбевање и испуштање отпадних вода на територији општине Лапово

Година
Укупне

захваћене
воде (m3 )

Испоручене
воде за

пиће (m3)

Укупне
испуштене

отпадне
воде (m3 )

Испуштене
отпадне воде

општине
системом
одвођења
отпадних

вода

Пречишћ
ене

отпадне
воде (m3 )

Број
домаћинстава
прикључених
на водоводну

мрежу

Број
домаћинстава
прикључених

на
канализациону

мрежу

2010. 895.000 470.000 60.000 60.000 0 2.196 527
2011. 1.143.000 553.000 59.000 59.000 0 2.243 559



42

Процена ризика од катастрофа општине 
Лапово

2012. 1.123.000 586.000 64.000 64.000 0 2.267 563
2013. 978.000 545.000 67.000 67.000 0 2.295 572
2014. 965.000 523.000 63.000 63.000 0 2.305 587
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2.5.3 Регулација водотокова

Поред Велике Мораве, Лепенице, реке Раче, изграђен је систем одбрамбених насипа
који штити пољопривредно земљиште, комуникације и део насеља од великих вода и
степен угрожености се мери степеном исправности одбрамбених насипа.

Општина Лапово припада водном подручју „Морава“. Правно лице задужено за
организовање и спровођење одбране од поплава на водотоцима I реда је А.Д.
„ВОДОПРИВРЕДА“, Смедеревска Паланка. Према Наредби о утврђивању републичког
Оперативног плана за одбрану од поплава који се односи на водотоке I реда општина
Лапово обухваћена је као сектор М.3. Водна јединица
„Лепеница – Крагујевац“.

На територији општине Лапово, на водама II реда не постоје заштитни објекти као ни
локални водни објекти.

2.6 Снадбевање становништва храном

Снабдевање становништва храном почиње у области прехрамбене индустрије и
пољопривреде, а одвија се преко објеката трговине прехрамбених производа и пијаца.
Пољопривреда као један од снабдевача становништва храном обухвата биљну и
сточарску производњу и са њима повезане услужне делатности (пре свега,
складиштење). После производње битна су складишта сточне хране и готових
пољопривредних производа и директни пласман пољопривредних производа на
пијацама.

2.6.1 Производни објекти и капацитети

Пољопривреда је интензивног типа и обавља се у приватном индивидуалном сектору,
јер је задружни вид пољопривредне производње исчезао, као и задругарство уопште у
Србији. На плодним алувијалним равнима у долинама Велике Мораве, Лепенице и
Раче владају повољни услови за развој повртарства који су недовољно искоришћени те
се овај облик производње одвија на свега 4% пољопривредног земљишта.
Најзначајније врсте повртарских култура и варива које се гаје на територији општине
јесу кромпир, купус, пасуљ, лук, парадајз.

Производња повртарских култура се у највећој мери одвија за подмирење сопствених
потреба. Ипак, присутна је и производња поврћа намењена тржишту, углавном у
заштићеном простору, у пластеницима. На подручју општине Лапово постоји 24
професионална пластеника, површине до 300 m2, где се углавном производи рано
поврће, и то салата, краставац, парадајз, паприка.

Најзначајнију грану сточарства лаповског краја представља говедарство. Општина
Лапово, као и читава Шумадија и Поморавље, чини једно од најинтензивнијих
подручја гајења домаће шарене расе говеда, које је иначе доминантно у гајењу на
територији читаве државе. Поред ове расе заступљено је гајење грла сименталске расе.
Број производних грла по газдинству је мали, углавном од 1 до 2, али постоје и
спорадична газдинства са 5 до 10 грла. Међутим, грла су квалитетна и одликују се
добрим производним особинама.
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У области производње хране на територији општине Лапово послују: „Куч Компани“,
„ПИК Лапово“ и „Шумадинка“.

„Куч Компани“ на територији Општине има фарму површине 7 ha. Фарма је
капацитета 300 грла, од тога 200 музних грла сименталске расе.

„ПИК Лапово“ је предузеће данас приватизовано од стране крагујевачке фирме „Куч
Компани“. Основна делатност је прерада и конзервисање меса.
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Општина Лапово нема развијену мрежу организација које се баве прерадом
пољопривредних производа. На територији Општине постоји једна регистрована
кланица „Шумадинка“ чија је основна делатност клање стоке и прерада меса.
Капацитет кланице је 40 јунади и 140 свиња.

2.6.2 Објекти и средства за дистрибуцију

У општини Лапово трговинску делатност обавља 25 СТР (прехрамбених, екстилних,
парфимеријских и других), а водећу улогу има АД „Морава пром“ са 55 радника.
Трговина запошљава око 110 људи.

На територији општине послују и трговински објекти „ТСВ Дисконт“ (1. маја бр. 1,
34220 Лапово) и „Боми-ас.цом“ доо Лапово.

2.7 Органи локалне самоуправе и хитне службе

Локална самоуправа управља јавним пословима од непосредног, заједничког и општег
интереса за локално становништво, у складу са законом. Органи локалне самоуправе
су:

 Скупштина као највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти – 
седиште је у улици Његошева бр. 18;

 Извршни органи су Председник општине и Општинско веће;
 Општинска управа са седиштем у улици Његошева бр. 18.

Од хитних служби неопходних за брзо реаговање, помоћ и деловање у случају
ванредних ситуација, на територији Општине могу се издвојити:

 Полицијска станица Лапово, у улици Његошева бб;
 Општинска организација Црвеног крста. Његошева бб;
 Дом здравља Лапово, у улици Иве Андрића бр. 8.

На територији општине Лапово не постоји ватрогасна јединица, те се користи људство
и механизација суседне општине Баточина (Ватрогасна јединица у улици Краља Петра
I 41).

Општина Лапово територијално припада Одељењу за ванредне ситуације у Крагујевцу.
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II ПОСЕБНИ ДЕО: ИДЕНТИФИКАЦИЈА 
ОПАСНОСТИ И ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД 
КАТАСТРОФА

Процена ризика је утврђивање природе и степена ризика потенцијалне опасности,
стања угрожености и последица које могу потенцијално угрозити животе и здравље
људи, материјална добра и животну средину. То је процес који обухвата утврђивање
(идентификацију), анализу и евалуацију ризика. Процена треба да садржи описе свих
сценарија који су базирани на основу референтних догађаја за све опасности које је
Радна група идентификовала, затим контекст у којем су разматрани сценарији,
резултате прорачуна ризика и нивоа ризика (матрице ризика), као и картографски
приказ свих ризика.

На основу добијених и доступних података, Радна група је извршила идентификацију
опасности карактеристичних за територију општине Лапово: земљотреси; поплаве; град;
пожари и експлозије, пожари на отвореном; техничко-технолошке несреће и недостатак
воде за пиће. Проценом се дефинишу вредности утицаја наведених опасности посебно на сваку
од следећих штићених вредности:

 Живот и здравље људи;
 Економија/екологија;
 Друштвена стабилност.

Резултати сценарија (последице и вероватноћа) комбинују се у матрици ризика која се
састоји од две осе, осе последица и осе вероватноће, при чему се у процењивању
вероватноће догађаја примењује један од три различита приступа (стручна процена,
прогноза вероватноће и коришћење података о прошлим догађајима). Свака оса има
пет вредности, што даје матрицу од двадесет пет поља. Наведених двадесет пет поља
дели се у четири категорије ризика: низак ризик, умерени ризик, висок ризик и веома
висок ризик. Веома висок и висок ниво ризика, захтевају третман ризика, ради
смањења на ниво прихватљивости. На крају, на карти општине Лапово приказују се
поједини ризици – опасности и делови територије који су више или мање угрожени.

1 ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД ЗЕМЉОТРЕСА

Земљотрес је сложени динамички процес који се манифестује изненадним ломом
стенских маса Земљине коре под дејством високих напона. Према начину настанка
разликују се природни (тектонски, вулкански и урвински) и вештачки (вештачка
акумулациона језера и др.) земљотреси. Земљотрес представља кретање тла услед
наглих тектонских поремећаја у делу земљине коре – жариште (хипоцентар), на дубини
H – жаришна дубина.

1.1 Постојање система за идентификацију, обавештавање и евиденције

Систем за идентификацију земљотреса се остварује на републичком нивоу у
надлежности Републичког сеизмолошког завода. Централна сеизмолошка станица у
Београду располаже са ДАСА системом (Дигитална Аутоматска Сеизмолошка
Аквизиција) који представља основу сеизмолошке мреже. Данас, Републички
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сеизмолошки завод функционише у модернизованим условима заснованим на пројекту
DIRECTE (DIRECTE – број пројекта НПОА/Г10/2004) којим је извршена
модернизација система за аквизицију и пренос сеизмолошких података, оснивање
центра за прикупљање, размену, аутоматску обраду, публиковање и анализу
сеизмолошких података.
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Мрежу сеизмолошких станица Србије чини 24 сеизмолошке станице са 87 дигитална
канала, које су опремљене различитом сеизмолошком опремом. Сеизмолошке станице
су опремљене широкопојасним и краткопериодичним велосиметрима и
акцелерометрима, дигитализатором, рачунаром за регистровање података и уређајима
за комуникацију и пријем сигнала ГПС тачног времена. Евидентирање насталих
земљотреса на подручју општине Лапово се остварује преко сеизмолошке станице
,,Свилајнац“ и акцелометријских станица „Свилајнац“ и „Рудник“. Карактеристике
поменутих станице су приказане у Табелама 13, 14. и 15.

Табела 13: Сеизмолошка станица ,,Свилајнац“

Код 
станице

Име 
станице

Lat (N)
Long I

Тип
Компоненте

Сензори

Аквизација 
података

Пренос података
у реалном
времену

SVIS Свилајнац
44.265486
21.215175

SP
3C

S–5–S
K2 Бежични линк

Извор: Републички сеизмолошки завод

Табела 14: Акцеломтријска станица ,,Свилајнац“

Код 
станице

Име станице
Lat (N)
Long I

Altitude Тип уређаја
Тип тла
(EC-8)

Пренос података
у реалном 
времену

SVIA Свилајнац
44.2654
21.2151 123 EPI Е Бежични линк

Извор: Републички сеизмолошки завод

Табела 15: Акцеломтријска станица ,,Рудник“

Код 
станице

Име станице
Lat (N)
Long I

Altitude Тип уређаја
Тип тла
(EC-8)

Пренос података
у реалном 
времену

RUDA Рудник
44.1050
20.4833 437 ETNA B-C Бежични линк

Извор: Републички сеизмолошки завод

1.2 Густина насељености и величина животињског фонда

Густина насељености

На територији општине Лапово живи укупно 7.837 становника. Од укупног
становништва општине Лапово, 90% или 7.143 становника живи у градском насељу, а
преосталих 694 у руралном подручју општине. Према попису 2011. године општина
Лапово имала је 2.455 домаћинстава са просечно 3,2 члана. Густина насељености
Општине је 149,6 ст/km2.

Сточни фонд

Према подацима Пописа пољопривреде 2012. године, на територији општине гаји се
укупно 661 говеда готово искључиво сименталске расе, од тога 367 крава, 2.849 свиња
претежно мелеза јоркшир, ландрас и пиетрен расе, 1.181 грло оваца махом виртемберг
и ил’ де франс расе, 427 грла коза, 34 коња, и 1.127 кошница пчела.

Број производних грла по газдинству је мали, углавном од 1 до 2, али постоје и
спорадична газдинства са 5 до 10 грла.
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1.3 Морфологија и састав земљишта

Имајући у виду педолошки састав земљишта општине Лапово, уочава се да
преовлађују два типа: гајњача и алувијална земљишта.

Гајњача је тип земљишта који покрива 45% лаповског атара. Она представља
секундарни тип земљишта лаповског атара, а настала је од смонице, уништавањем
шума и деловањем атмосферских појава. Овакво земљиште је лако обрадиво, јер је
растресито по површини. На територији лаповског атара јавља се у два облика: права
(очувана) гајњача и гајњача у оподзољавању.

Боја хумусног хоризонта праве гајњаче најчешће је смеђа. Могућности овог земљишта,
рачунајући од површине до матичног супстрата, креће се од 85 до 185 cm, а најчешће
варира од 100 до 140 cm. Садржај хумуса у овом земљишту креће се од 3 до 4%.

Гајњача у оподзољавању представља земљиште са лошијим особинама у односу на
праву гајњачу. Могућности овог земљишта крећу се од 70 до 130 cm, при чему је
развијеност активног хоризонта од 30 до 50 cm.

Алувијална земљишта покривају преосталих 55% лаповског атара и то његов
средишњи и источни део. Настала су таложењем речног материјала након изливања
река Велике Мораве, Лепенице и Раче. Алувијална тла спадају у групу плодних
земљишта, углавном богатих хумусом. Ово земљиште се на територији лаповског атара
јавља у два облика: алувијуми и алувијалне смонице.

Алувијум представља дубоко, растресито земљиште, богато хумусом. Најчешће је
смеђе боје која, на већим дубинама, прелази у сиву. Иако има релативно плитку издан,
допушта примену агротехничких мера, почев од дубоког орања, примене ђубрива до
наводњавања. Ово земљиште, погодно за ратарску производњу, распрострањено је дуж
обала Велике Мораве и Лепенице, простирући се на око 25% лаповског атара. Са
морфолошког аспекта, тзв. моравски алувијум који спада у групу лаке иловаче,
разликује се од лепеничког који се може сврстати у иловачу, а на већим дубинама, у
тешку иловачу. Дебљина алувијума износи 2 m, а на појединим локацијама је и већа.
Сматра се да је ово земљиште, уз одговарајућу примену агро-техничких мера, погодно
за производњу ратарских и повртарских култура.

Алувијална смоница, тип земљишта који је заступљен у средишњем делу лаповског
атара и дуж обала реке Раче, покрива 30% површине поменуте територије. Ово
земљиште спада у групу средње дубоког и дубоког, а иловастог је и глиновитог
механичког састава. Могућност активног слоја је 130 cm и код појединих локација
садржај хумуса може значајно варирати. Може се рећи да има високу пољопривредну
вредност и да се, уз редовну примену агро-техничких мера и ширег наводњавања, могу
постићи високи приноси.

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, некада је експлоатисан
мањи, тзв. општински мајдан камена.
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До сада откривене најзначајније појаве неметаличних минералних сировина на
теренима општине Лапово су оне које могу бити „приведене” у лежишта грађевинског
материјала, у првом реду квалитетни шљункови експлоатисани из алувијалних наслага
Велике Мораве. Алувијални седименти Велике Мораве су потенцијални носиоци
расипних лежишта корисних минерала који
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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 припада општини Лапово). Узводно, у суседном меандру на локалитету Врбак,
налази се друго лежишта шљунка, у граничном подручју општина Лапово и Свилајнац.

Слика 6: Педолошка карта лаповског атара

Квалитет педолошког покривача, гледан кроз категорије земљишта, изгледа овако:

под њивама:
I класе — 27,58 % 

II класе — 18,47% 
III класе — 49,57 %
IV класе — 3,76 % 
V класе — 0,62 %

под
воћњацима: I
класе — 14,65
%
II класе — 68,21 % 
III класе — 17,14 %

под
виноградима: II
класе — 98,27 %
III класе — 1,73
%
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1.4 Сеизмолошке 
карте

Слика 7: Карта сеизмичког хазарда за повратне периоде од 95, 475 и 975 година

Извор: Републички сеизмолошки завод
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1.5 Сеизмичке карактеристике терена

На основу сеизмичке карте Републике Србије може се закључити да је подручје
општине Лапово сеизмички активно.

На основу сеизмолошких карата може се закључити да је територија Општине у зони
од 8° MCS (за повратни период 475 година), односно 8 до 9° MCS (за повратни период
975 година). Догођени максимални сеизмички интензитет на овом подручју је био 7°
MCS, као манифестација земљотреса Свилајнац. То указује на нужне мере заштите и
изградње објеката прилагођене овим степеном сеизмичности да би се превазишао
ограничавајући фактор развоја.

Основне мере заштите од земљотреса су избор локације и техничке норме о изградњи
објеката (асеизмичка изградња), стога заштита од земљотреса на територији Општине
треба да представља континуирани процес који обухвата: просторно и урбанистичко
планирање (генерално и детаљно), архитектонско и грађевинско пројектовање и
изгрању објеката.

Крајњи циљ ових мера јесте смањење нивоа повредљивости објеката и сеизмичког
ризика, а самим тим и штете од евентуалног земљотреса, као и обезбеђивање
колективне заштите становништва и материјалних добара.

Максимално хоризонтално убрзање за повратни период од 975 година, изражено у
јединицама гравитационог убрзања на територији општине Лапово је 0,25 g, а за
повратни период од 475 година 0,20 g. Преглед гравитационог убрзања и епицентара на
територији Општине и шире, дати су на Слици 8. и 9.
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Слика 8: Карта максималног гравитационог убрзања

Извор: Републички сеизмолошки завод
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Слика 9: Карта епицентара земљотреса
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1.6 Мере заштите у урбанистичким плановима и градњи

Објекти и погони на територији општине Лапово који су грађени пре земљотреса у
Скопљу 1963. године, нису грађени уз поштовање обавезних техничких прописа за
грађење у сеизмичким подручјима, који су донесени 1964. године, а након
катастрофалног земљотреса у Скопљу 1963. године, као ни у складу са новим
Правилником из 1981. године о техничким нормативима за изградњу објеката
високоградње у сеизмичким областима и који задовољавају строге стандарде Европске
уније.

У грађевинарству се данас примењују 3 правилника о сеизмичким дејствима на
конструкције:

 Правилник о привременим техничким прописима за грађење у сеизмичким подручјима 
(„Службени лист СФРЈ“, бр. 39/1987), не важи за објекте високоградње;

 Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким 
подручјима („Службени лист СФРЈ“, бр. 31/1981; 49/1982, 29/1983; 52/1990);

 Правилник о техничким нормативима за санацију, ојачање и реконструкцију објеката 
високоградње оштећених земљотресом и за реконструкцију и ревитализацију објеката
високоградње („Службени лист СФРЈ“, бр. 52/1985).

Сагласно одредбама Правилника из 1981. године, објекти високоградње у сеизмичким
подручјима пројектују се тако да земљотреси најјачег интензитета могу проузроковати
оштећења носивих конструкција, али не сме доћи до рушења тих објеката.

Постоје следеће категорије објеката:

Ван категорије: објекти високоградње у склопу технолошких решења нуклеарних
електрана; објекти за транспорт и ускладиштење запаљивих течности и гаса;
складишта токсичних материјала; индустријски димњаци; енергетски објекти
инсталисане снаге преко 40 MW; значајнији објекти веза и телекомуникација; високе
зграде преко 25 спратова, као и други објекти високоградње од чије исправности
зависи функционисање других техничко- технолошких система, чији поремећаји могу
изазвати катастрофалне последице, односно нанети велике материјалне штете широј
друштвеној заједници;

I категорија: зграде са просторијама предвиђеним за веће скупове људи (биоскопске дворане,
позоришта, фискултурне, изложбене и сличне дворане); факултети; школе; здравствени
објекти; зграде ватрогасне службе; објекти веза који нису сврстани у претходну категорију
(ПТТ, РТВ и други); индустријске зграде са скупоценом опремом; сви енергетски објекти
инсталисане снаге до 40 MW; зграде које садрже предмете изузетне културне и уметничке
вредности и друге зграде у којима се врше активности од посебног интереса за друштвено-
политичке заједнице;

II категорија: стамбене зграде; хотели; ресторани; јавне зграде које нису сврстане у прву
категорију;

III категорија: индустријске зграде које нису сврстане у прву категорију;

IV категорија: помоћно-производне зграде; агротехнички објекти;

V категорија: привредни објекти чије рушење не може да угрози људски живот.
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Ради заштите од потреса, нови објекти морају бити реализовани и категорисани према
одредбама Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у
сеизмичким подручјима (,,Службени лист СФРЈ“, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90).
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Ризик при сеизмичким разарањима може се смањити примењујући одређене принципе
планирања, организације и уређења простора, у првом реду за привреду и
инфраструктуру, као основне компоненте предметног простора.

Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности подразумевају:

 поштовање степена сеизмичности од око 8° MСS приликом пројектовања, извођења
или реконструкције објеката, или оног степена сеизмичности за који се посебним
сеизмичким истраживањима утврди да је меродаван за подручје Општине;

 поштовање регулације саобраћајница и међусобне удаљености објеката;
 обезбеђење оних грађевина чија је функција нарочито важна у периоду после

евентуалне катастрофе.

Инфраструктура је у већој мери подложна повредљивости од осталих физичких
структура. Зато је нужно предвидети појединачно за сваки од система одговарајуће
мере:

 саобраћај: улазно – излазни правци се трасирају на стабилним теренима, главне улице,
сабирне и сервисне улице обезбеђују несметано комуницирање;

 водоснабдевање: главни водовод и секундарна мрежа планирају се са могућношћу
искључења појединих деоница у случају оштећења;

 каналисање отпадних вода: код евентуалног оштећења канализације постоји могућност
да раде поједине функционалне целине;

 електродистрибутивна мрежа, као и систем трафостаница (10/0,4 Kv), су дисперговани у
простору, распоређени по зонама, везани у прстенове и полупрстенове, на такав начин
да се могу у ванредним условима искључивати по сегментима – каблирање
високонапонских водова је нужно због безбедости у ванредним условима;

 телефонска веза се планира тако да се обезбеде алтернативне везе, у случају прекида у
појединим линијама у ванредним условима.

Ради заштите од потреса објекти морају бити реализовани и категорисани према
Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у
сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ“, бр 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90) а код
пројектовања предвиђених надградњи и доградњи одредби „Правилника о техничким
нормативим за санацију, ојачање и реконструкцију објеката високоградње оштећених
земљотресом и реконструкцију и ревитализацију објеката високоградње („Сл. лист
СФРЈ“, бр. 52/85). Поред тога, на свим теренима са смањеном стабилношћу обавезно се
спроводе посебна инжењерско – геолошка, сеизмичка и геофизичка испитивања терена
на којима ће се градити поједини објекти.

1.7 Квалитет градње

Квалитет градње на територији општине Лапово није задовољавајући, имајући у виду
да има доста објеката старе градње, како индивидуалних тако и зграда за колективно
становање. Нешто квалитетнију градњу имају зграде грађене почев од 1980. године до
данас, где су коришћени квалитетнији грађевински материјали. Спратност објеката је
до П+5, за колективно становање, а П+2 за индивидуално становање.

1.8 Учесталост, интензитет и епицентри потреса у задњих 50 година
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Догођени максимални сеизмички интензитет на подручју Лапова је био 7° MCS, као
манифестација земљотреса који је погодио општину Свилајнац.
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Према доступним подацима, земљотреси у ширем окружењу који су у претходном
периоду у последњих 50 година имали утицаје су:

 Рудник 15.05.1927. године, 9° MCS;
 Сребреница 1967. године, 8° MCS,

 Тузла 29.10.1974. године, 7° MCS;
 Копаоник 1978. године, 8° MCS;
 Мионица 30.09.1998. године, 7° MCS;
 Краљево 03.11.2010. године, од 7 до 8° MCS.

Максимални интензитет земљотреса који се може догодити на територији општине
Лапово, на основу карата сеизмолошких хазарда за повратни период од 975 година,
износи 8° MCS.

1.9 Последице потреса по сеизмичким зонама за стамбене,
јавне, индустријске и друге објекте

У случају земљотреса, цела територија општине Лапово била би угрожена. Имајући у
виду да је концентрација објеката (стамбених, јавних, индустријских и других) већа у
оквиру Вароши, последице би на овом подручју биле далеко веће у односу на сеоски
део Општине који је слабије насељен.

С обзиром да се територија општине Лапово налази у зони интензитета од 8° MCS,
може се очекивати рушење већине старих и лоше грађених објеката, а постоји
могућност оштећења и добро грађених објеката. Оштећења која би настала на
индустријским објектима могу довести до избијања пожара и изливања штетних
материја. Последице се могу јавити у виду пуцања цеви што може проузроковати
појаву подземних вода.

1.10 Могуће последице по штићене вредности

Када је реч о земљотресу интензитета 8° MCS, ризик од повређивања људи је изузетно
велики. Поред повређивања људи може доћи до различитих оштећења на стамбеним
објектима као и њиховог рушења, потом оштећења на инсталацијама, инфраструктури
и друге директне и индиректне штете. Услед земљотреса могуће су опасности од
техничко-технолошких удеса на постројењима са опасним материјама опасним
материјама, а може доћи и до саобраћајних несрећа. Поред наведеног, земљотреси могу
генерисати пожаре, клизишта, поплаве.

У случајевима разорног земљотреса могу се очекивати урушавања индустријских
објеката што би за последицу имало велике материјалне штете и еколошку катастрофу
услед изливања течних горива и мазива (нафта и нафтни деривати), неконтролисаног
испуштања гасова (азот, аргон и други технолошки гасови).

Као последица земљотреса, били они природни или вештачки, јачег интензитета може
доћи до уништења једног дела, делова или целокупног електроенергетског система,
што би довело, у најтежем случају, до дуготрајног струјног колапса на делу или целој
територији коју обухвата. Када дође до оштећења објекта, могућа су и оштећења
електричних инсталација при чему може доћи до експлозије или пожара на тим
објектима.
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Водоводна и канализациона мрежа може претрпети озбиљна оштећења услед пуцања
цевовода, уз могућност изливања фекалних материја и прекида у снабдевању водом.
Услед поремећаја функционисања комуналног система и водоснабдевања може доћи
до појаве заразних болести које додатно могу угрозити живот и здравље људи.
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Код земљотреса јачег интензитета били би угрожени сви путеви на територији
Општине, а услед одрона земље дошло би до прекида и застоја саобраћаја на
појединим путним правцима што може да резултира отежанијем достављању помоћи и
споријем отклањању насталих последица.

Слика 10: Критичне тачке потенцијалног уништења критичне инфраструктуре на 
територији Општине

1.11 Психолошки ефекти и могућа повређивања

Панично реаговање људи подједнако је присутно како код изненадних првих удара,
тако и код очекиваних серија накнадних удара и то пре свега због постепеног
исцрпљивања одбрамбених психичких снага. Код неких група становништва гаси се
обзир и остаје само један инстикт самоодржања, а то је одржати само свој живот,
спасити самог себе.

После првих реакција узбуђење јењава, људи тихо говоре, ужурбаност замењује
организовање понашања уз појаву првих група смирених појединаца спремних за
акцију спасавања других и себе. Они су одсутни, најчешће ћуте или неповезано говоре.
За разлику од њих, други део становништва је хиперактиван, али неплански и
непримерено реагује, док се трећи мало крећу, показује знаке емотивне одузетости,
заборављају на храну и углавном ћуте.

Следећи дани карактеришу се тиме што се појединци почињу жалити на лупање и
стезање око срца, стомачне тегобе и слабост у ногама и обично појачано зноје. Сан им
је немиран, ходају погнуто, а на свако, чак и најмање, подрхтавање тла реагују
панично.

Психичко стање затрпаних у рушевинама је још теже, а сваки накнадни потрес рапидно
исцрпљује њихову психичку снагу и одбрамбене способности. За разлику од њих,
реакција људи у објектима у којима су само оштећени зидови или врата који
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спречавају излазак из рушевина, је знатно блажа, поготову ако успоставе контакт са
спасиоцима.

Потрес који се јавља у вечерњим часовима, док већи део становништва спава, може
изазвати шок и дезорјентисаност. С обзиром да потрес настаје изненадно и траје
неколико секунди, становништво не би имало времена да реагује. Психолошки
поремећаји код људи могу довести
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до непромишљених радњи и неадекватног поступања, при чему може доћи до додатног
угрожавања живота и здравља људи. У таквим условима неопходно је и пружање
психосоцијалне подршке, коју остварује организација Црвеног крста.

1.12 Могућност генерисања других опасности

Земљотреси могу активирати покретање тла на падинама (клизање), одламање камених
блокова и настанак одрона и покретање лавина, који у брдско-планинским пределима
могу нанети велику материјалну штету и угрозити људске животе. Услед земљотреса
може доћи до поремећаја функционисања комуналног система и водоснабдевања, а
самим тим и до појаве заразних болести које додатно могу угрозити живот и здравље
људи. Поред наведеног, пожари могу бити пратиоци земљотреса, при чему они обично
могу бити изазвани кидањем електричних водова и гасних инфраструктурних праваца.

1.13 Могући развој догађаја (сценарио)

   Земљотреси

Радна група

 Лица наведена у Закључку Општинског штаба за ванредне ситуације, број 82-3/7/2018, 
донетом 03.12.2018. године;

 Милан Марковић, лице са лиценцом за процену ризика – координатор;
 Љубиша Ђорђевић, лице са лиценцом за процену ризика – члан тима;
 Госпава Стојановић, лице са лиценцом за процену ризика – члан тима.

Земљотрес настаје услед померања тектонских плоча, кретања Земљине коре или
појаве удара, а последица је подрхтавање Земљине коре због ослобађања велике
енергије. Земљотрес представља нежељени догађај који зависно од епицентра захвата
већи део површине, те услед тога није могуће тачно ограничити његово дејство само на
део или целу територију Општине.

а) Највероватнији нежељени догађај

   Појављивање

Епицентар земљотреса лоциран је на територији сеоског дела општине, на око 6 km од
Лапово Вароши. Земљотрес траје од 30 секунди до минут.

   Просторна димензија

Земљотрес представља нежељени догађај који зависно од епицентра, магнитуде и
хипоцентра, захвата већи део територије. С обзиром да је епицентар у сеоском делу
Општине, али недалеко од Вароши, потрес се осећа на целој територији општине
Лапово као и у суседним јединицама локалне самоуправе.

   Интензитет

Интензитет насталог земљотреса на територији општине Лапово износи 7°МСЅ.

   Време
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Узрок земљотреса интензитета 7°МСЅ који је погодио територију општине Лапово је
померање тектонских плоча Земљине коре. Земљотрес је Општину погодио 29.09.2031.
године, око 20 часова. Епицентар је лоциран у сеоском делу Општине.
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   Ток

Потрес интензитета 7°МСЅ погодио је територију општине Лапово око 20 часова и то
након неколико блажих потреса. Епицентар је лоциран у сеоском делу општине где је
густина насељености доста мања у односу на Варош. Међутим, с обзиром да потрес
погађа целу територију Општине, угрожена су оба насеља као и суседне јединице
локалне самоуправе.

Имајући у виду да постоји могућност појаве накнадних потреса мањег или истог
интензитета, становништву се упућује апел да без панике напусте своје домове до
престанка непосредне опасности од накнадних потреса. Међутим, међу становништвом
влада страх и паника. Већ након првог потреса одређени број становника ужурбано
напушта стамбене и друге објекте у којима се у том тренутку налазе и стога је
неколико лица лакше повређено.

Поред апела, путем средстава јавног информисања и повереника цивилне заштите,
становништво добија упутства о даљем поступању, док стручно-оперативни тимови
врше безбедносну проверу објеката за даљу употребу а екипе хитне помоћи пружају
прву и медицинску помоћ угроженом становништву. Повереници заједно са
јединицама цивилне заштите опште намене и стручно-оперативним тимовима за
евакуацију и збрињавање, као и екипама Црвеног крста, врше збрињавање становника
чији су домови знатно оштећени. То су објекти старије грађе.

По престанку непосредне опасности и збрињавања угроженог становништва врши се
безбедносна провера објеката а потом Општински штаб за ванредне ситуације
активира субјекте од значаја за заштиту и спасавање ради асанације објеката и
рашчишћавања грађевинског отпада.

   Трајање

Након неколико блажих потреса, Општину погађа земљотрес интензитета 7°МСЅ.
Постоји могућност накнадних потреса. Манифестовање земљотреса траје од 30
секунди до минут и за то време изазива последице по живот и здравље људи,
материјиална и културна добра и животну средину. Збрињавање угроженог
становништва траје неколико дана, док је за комплетну асанацију терена и санирање
оштећениих објеката потребно неколико недеља.

   Рана најава

Рана најава у случају земљотреса не постоји, док се идентификација земљотреса
остварује на републичком нивоу у надлежности Републичког сеизмолошког завода. Не
постоји евиденција важних објеката осетљивих на јаке потресе, планови за мониторинг
и мере заштите становништва и добара у случају јаких потреса, као ни особе обучене и
оспособљене за вршење мониторинга.

   Припремљеност

С обзиром да се на територији општине Лапово не врши идентификација и евиденција
земљотреса, није урађена микросеизмичка реонизација терена и да не постоје лица
посебно обучена за вршење мониторинга, може се закључити да је припремљеност
становништва и
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државних органа само делимична. Поступање у случају земљотреса захтева
организовану, смирену и координисану акцију те је неопходно обучавање лица.

   Утицај

Услед потреса интезитета 7° МСЅ, може доћи до оштећења трећег степена на слабије
саграђеним и старијим објектима, а другог степена на објектима од армираног бетона.

На основу резултата добијених аналлизом критичности и могуће штете, услед
земљотреса очекује се да нема погинулих нити теже повређених. Услед страха и
панике који се јављају код становништва, један део уплашено и ужурбано бежи из
својих домова и том приликом лакше је повређено 20 лица. Њима је неопходно
пружити медицинску помоћ и здравствено збрињавање. С обзиром на тежину
оштећења која су настала на појединим стамбеним објектима неопходна је евакуација
укупно 450 лица и они су збринути на период од 10 дана.

Старији објекти и објекти од слабијег грађевинског материјала су претрпели знатна до
јака оштећења, која се огледају у умереном оштећењу носеће и знатном оштећењу
неносеће конструкције. Јављају се оштећења на зидовима у виду пукотина, пуцање
црепа на кровним конструкцијама и рушење димњака на већини објеката. Стаклене
површине пуцају, и прете да повреде већи број људи на улицама. Укупан број објеката
који су претрпели овај степен оштећења је 120 и највећи број налази се у сеоском делу
Општине.

На објкетима од армираног бетона се јављају умерена оштећења која се огледају у
незнетним оштећењнима носеће конструкције и умереном оштећењу неносеће
конструкције. Јављају се једва приметна оштећења на стубовима, гредама и
преградним зидовима уз минимална отпадања малтера. Укупан број објеката који је
претрпео овај ниво штете је 25.

Штета се јавља и у виду оштећења водоводне и канализационе мреже. Тако, услед
пуцања појединих водоводних цеви 50 домаћинстава остаје без воде. Такође, услед
оштећења на електричним инсталацијама долази до краткотрајног прекида у
снадбевању електричном енергијом.

Као последица земљотреса јављају се пукотине на асфалту на појединим путним
правцима, али не постоји потреба за прекидом саобраћаја на овим деоницама. Када је
реч о саобраћајној инфраструктури, оштећења је претрпела и Лапово Ранжирна
станица, као и Железничка станица
„Лапово“.

Од објеката који су од друштвеног и јавног значаја, а припадају материјалним и
културним добрима, штету су претрпеле куће у улицама: Његошева бр. 21, Први мај бр.
45, Косовских јунака бр. 3, као и помоћни објекти у улицама Николе Пашића бр. 1,
Карађорђева бр. 219 и Први мај бр. 41.

Поред наведених објеката, незнатна оштећења претрпеле су и Основна школа
„Светозар Марковић“, Средња школа Лапово и Полицијска станица Лапово.

   Генерисање других опасности
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Услед земљотреса може доћи до настанка других опасности које могу угрозити живот
и здравље људи, материјална и културна добра и животну средину. Материјална штета
која настане приликом покретања тла може се јавити на стамбеним, помоћним,
угоститељским, културним и другим објектима. Као последица јачег потреса може
доћи и до прекида у саобраћају, саобраћајних несрећа, прекида у функсионисању
комуналног система и водоснадбевања што
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даље може проузроковати појаву различитих болести. Пожари могу бити изазвани
кидањем електричних водова и гасовода.

Постоји могућност накнадних потреса мањег или истог интензитета у зони епицентра.

   Референтни инциденти

Референтни инциденти дати су у Тачки 1.8.

   Информисање јавности

Постоји правовремено и прецизно информисање јавности путем званичног сајта
Републичког сеизмолошког завода (РСЗ) и јавних гласила. Ради омогућавања
доступности информација о насталом земљотресу, а у случају да интернет
презентација РСЗ-а www.seismo.gov.rs није доступна, успостављена је резервна
интернет презентација РСЗ-а на адреси: www.seizmo.rs  .

   Будуће информације

Потребно је едуковати сановништво и органе локалне самоуправе ради правовременог
реаговања и поступања у случају земљотреса, у смислу које активности и радње треба
предузимати у случају јавног узбуњивања (који је звук за општу опасност, шта то
значи и штатреба предузети по завршетку емитовања звучног сигнала и који је звук за
прекид опасности). Као превентивне мере заштите требало би применити грађевинске
норме градње објеката на

трусном подручју. Поступање у случају земљотреса захтева организовану, смирену и
координисану акцију те је неопходно обучавање лица за реаговање у случају истих.

http://www.seizmo.rs/
http://www.seismo.gov.rs/
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Табела 16: Штићене вредности

Штићене 
вредности

Критеријуми

Лакше повређених: 20
Живот и Тешко повређених: нема
здравље Настрадалих: нема

људи Евакуисаних/збринутих: 450
Укупно: 470

Штета на стамбеним и помоћним објектима 20.000.000

Економија/
екологија

Евакуација и збрињавање
Штета настала прекидом канализационе и водоводне мреже

3.270.000
2.000.000

Прекид у снадбевању електричном енергијом 1.450.000
Укупно: 26.720.000
Проценат штете у односу на буџет: 11,1%

Штета на водоводној и канализационој мрежи 4.000.000
Штета на саобраћајној инфраструктури 950.000
Штета на електроенергетској инфраструктури 2.000.000
Укупно: 6.950.000

Друштвена
стабилност

Проценат штете у односу на буџет: 2,9%

Оштећења на објектима од јавног и друштвеног значаја 9.400.000
Оштећење на материјалним и културним добрима 15.470.000
Укупно: 24.870.000
Проценат штете у односу на буџет: 10,4%

Буџет општине Лапово остварен у 2018. години износио је 238.647.087 динара

Штета по економију/екологију
Опис последице Штета у РСД

Штета по критичну инфраструктуру
Опис последице Штета у РСД

Штета по објекте од јавног друштвеног значаја
Опис последице Штета у РСД
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Учесталост нaстaнкa нeгaтивних eфeкaтa земљотреса интензитета до 7о MCS нa територији општине Лапово износи 1 догађај у 20 до
100 година.

Табела 17: Табела за исказивање вероватноће
Вероватноћа или учесталост

Категорија (а) Квалитативно (б) Вероватноћа (ц) Учесталост Одабрано
1 Занемарљива < 1 % 1 догађај у 100 година и ређе
2 Мала 1 – 5 % 1 догађај у 20 до 100 година Х
3 Средња 6 – 50 % 1 догађај у 2 до 20 година
4 Велика 51- 98 % 1 догађај у 1 до 2 године
5 Изразито велика > 98 % 1 догађај годишње или чешће

Табела 18: Табела за исказивање последица по живот и здравље људи

Последице по живот и здравље људи
Категорија Величина последица Критеријум Одабрано

1 Минимална <50
2 Мала 50-200
3 Умерена 201-500 Х
4 Озбиљна 501-1500
5 Катастрофална >1500

Табела 20: Табела за исказивање последица по друштвену стабилност –
укупна материјална штета на критичној инфраструктури

Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на
критичној инфраструктури

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано
1 Минимална <1% буџета
2 Мала 1-3% буџета Х
3 Умерена 3-5% буџета
4 Озбиљна 5-10% буџета
5 Катастрофална >10% буџета

Табела 19: Табела за исказивање последица по економију/екологију
Последице по економију/екологију

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано
1 Минимална чији износ прелази 1% буџета
2 Мала чији износ прелази 3% буџета
3 Умерена чији износ прелази 5% буџета
4 Озбиљна чији износ прелази 10% буџета Х
5 Катастрофална чији износ прелази 15% буџета

Табела 21: Табела за исказивање последица по друштвену стабилност –
укупна материјална штета на установама/грађевинама јавног друштвеног

значаја
Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на

установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
Категорија Величина последица Критеријум Одабрано

1 Минимална <0.5% буџета
2 Мала 0.5-1% буџета
3 Умерена 1-3% буџета
4 Озбиљна 3-5% буџета
5 Катастрофална >5% буџета Х
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Табела 22: Нивои и прихватљивост ризика

Веома висок
(црвена)

НЕПРИХВАТЉИВ Веома висок и висок ниво ризика, захтевају
третман ризика, ради смањења на ниво
прихватљивости.

Висок
(наранџаста)

НЕПРИХВАТЉИВ

Умерени
(жута)

ПРИХВАТЉИВ
Умерени ризик може да значи потребу
предузимања неких радњи.

Низак
(зелена)

ПРИХВАТЉИВ
Низак ризик, може значити да се не предузима
никаква радња.

На основу анализе сценарија и процене ризика можемо констатовати да је ниво ризика
од земљотреса ВИСОК, што значи да је ризик НЕПРИХВАТЉИВ.

   Третман ризика

Ради смањивања нивоа ризика од негативних дејстава од земљотреса, предузимају се мере из
области превентиве и реаговања. У Табелама 23. и 24. приказане су предложене превентивне
и реактивне мере.
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Табела 23: Превентивне мере

Земљотрес

Област Мера
Носилац 

активности
Време реализације

Сарадници у
реализацији
активности

Време и начин
извештавања

Стратегије, нормативно
уређење, планови

Успостављање система мониторинга и
евиденције (евиденција важних
објеката осетљивих на јаке потресе,
израда планова за предузимање мера за
заштиту становништва и добара,
израда планова за реаговање у случају
п о т р е с а и а н г а ж о в а њ е л и ц а
оспособљених за вршење мониторинга)

Општинска управа
Годину дана од

дана израде
Процене

Општински штаб за
ванредне ситуације.

Субјекти од посебног
значаја за заштиту и

спасавање.

По реализацији
мере сачинити

писмени извештај

Израда и ажурирање докумената
планског мониторинга (карте хазарда,
карте сеизмичког зонирања територије,
вршење   геодинамичког  мониторинга,
микросеизмичка рејонализација терена)

Општинска управа
Годину дана од

дана израде
Процене

Републички
сеизмолошки завод

Себије

Усвајање
израђених

докумената од
стране Скупштине

општине

Систем за рану најаву
Успоставити сарадњу и праћење
овавештења Републичког
сеизмолошког завода Србије

Општинска управа
Одмах након израде

Процене
Општинска управа /

Просторно планирање и
легализација објеката

Спровођење прописаних техничких
норматива за изградњу објеката
високоградње у сеизмичким зонама VII,
VIII и IX степена сеизмичности по
скали MCS

Општинска управа

Перманентна
примена

прописаних
норматива

Субјекти од посебног
значаја за заштиту и

спасавање.

Годишњи извештај
о изградњи

објеката
високоградње
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Табела 24: Мере реаговања

Земљотрес

Област Мера
Носилац 

активности
Време 

реализације
Сарадници у реализацији

активности
Време и начин
извештавања

Стање спремности 
капацитета за реаговање

Формирати Ситуациони центар општине 
Лапово

Општинска управа
Две године

од дана
израде

Процене

Општински штаб за 
ванредне ситуације

Редовно извештавање
о раду Ситуационог

центра

Формирати Стручно-оперативни тим (СОТ) 
за земљотресе

Општински штаб
за ванредне
ситуације

Одмах након 
израде Процене

Општинска управа
Закључак штаба о
формирању СОТ

Спремност капацитета
ватрогасно-спасилачких

јединица

Израдити план за спасавање и извлачење
угрожених из рушевина и гашење
евентуалних пожара у случају земљотреса

Надлежна
ватрогасно-
спасилачка
јединица

Одмах након 
израде Процене

Општинска управа /

Спремност капацитета 
јдиница цивилне заштите

Формирати јединице цивилне заштите
опште намене јачине једне чете

Општински штаб
за ванредне
ситуације

Одмах након 
израде Процене

Општинска управа
Закључак штаба о 

формирању јединице

Одржавање и организација
вежби за реаговање у
случају земљотреса

Едукација становништва за реаговање у 
случају настанка земљотреса

Општински штаб
за ванредне
ситуације

Годину дана од
дана израде

Процене
Општинска управа /

Базе података и подлога за
потребе планирања

цивилне заштите

Израдити базу података са списком објеката 
посебно осетљивих на јаке потресе

Општинска управа
Одмах након 

израде Процене
Општински штаб за 
ванредне ситуације

/

Способност субјеката од
посебног значаја за

заштиту и спасавање

Оспособљавање становништва, јавних
предузећа и привредних друштава за
реаговање у случају земљотреса

Општински штаб
за ванредне
ситуације

Две године
од дана
израде

Процене

Субјекти од посебног значаја
за заштиту и спасавање

Сачинити извештај о
извршеном

оспособљавању

Стање мобилности веза

Редовна контрола путних праваца, санација
и поправка оштећења

Надлежно
предузеће
задужено за

путеве

Перманентно
Субјекти од посебног значаја

за заштиту и спасавање
/

Одржавање сталне проходности путних
праваца и обезбедити довољну ширину
саобраћајница,по скали MCS

Надлежно
предузеће

задужено за
путеве

Перманентно
Субјекти од посебног значаја

за заштиту и спасавање
/
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б) Нежељени догађај са најтежим могућим последицама

   Појављивање

Епицентар земљотреса лоциран је на територији сеоског дела општине, на удаљености
од око 10 km од Лапово Вароши. Земљотрес траје од минут до два.

   Просторна димензија

Земљотрес представља нежељени догађај који зависно од епицентра, магнитуде и
хипоцентра, захвата већи део територије. С обзиром да је епицентар у сеоском делу
Општине и недалеко од Вароши, потрес се осећа на целој територији општине Лапово
као и у суседним јединицама локалне самоуправе.

   Интензитет

Интензитет насталог земљотреса на територији општине Лапово износи 9° МСЅ.

   Време

Узрок земљотреса интензитета 9° МСЅ који је погодио територију општине Лапово је
померање тектонских плоча Земљине коре. Земљотрес је Општину погодио 28.03.2042.
године, у преподневним часовима. Епицентар је лоциран у сеоском делу Општине.

   Ток

Око 10 часова, земљотрес интензитета 9° МСЅ погађа територију општине Лапово.
Епицентар је лоциран у сеоском делу општине где је густина насељености доста мања
у односу на Варош. Међутим, с обзиром да потрес погађа целу територију Општине,
угрожена су оба насеља као и суседне јединице локалне самоуправе.

Имајући у виду да постоји могућност појаве накнадних потреса мањег или истог
интензитета, становништву се упућује апел да без панике напусте своје домове до
престанка непосредне опасности од накнадних потреса. Међутим, међу становништвом
влада страх и паника. Већ након првог потреса одређени број становника ужурбано
напушта стамбене, пословне и друге објекте у којима се у том тренутку налазе и стога
одређени број лица бива лакше повређен.

Поред апела, путем средстава јавног информисања и повереника цивилне заштите,
становништво добија упутства о даљем поступању, док стручно-оперативни тимови
врше безбедносну проверу објеката за даљу употребу а екипе хитне помоћи пружају
прву и медицинску помоћ угроженом становништву. Повереници заједно са
јединицама цивилне заштите опште намене и стручно-оперативним тимовима за
евакуацију и збрињавање, као и екипама Црвеног крста, врше збрињавање становника
чији су домови знатно оштећени. То су објекти старије грађе.

По престанку непосредне опасности и збрињавања угроженог становништва врши се
безбедносна провера објеката а потом Општински штаб за ванредне ситуације
активира субјекте од значаја за заштиту и спасавање ради асанације објеката и
рашчишћавања грађевинског отпада.

   Трајање
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Након неколико блажих потреса, Општину погађа земљотрес интензитета 9° МСЅ.
Постоји могућност накнадних потреса. Манифестовање земљотреса траје од минут до
два и за то време изазива последице по живот и здравље људи, материјиална и
културна добра и животну средину.
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Збрињавање угроженог становништва траје неколико дана, док је за комплетну
асанацију терена и санирање оштећениих објеката потребно неколико недеља, чак и
месеци.

   Рана најава

Рана најава у случају земљотреса не постоји, док се идентификација земљотреса
остварује на републичком нивоу у надлежности Републичког сеизмолошког завода. Не
постоји евиденција важних објеката осетљивих на јаке потресе, планови за мониторинг
и мере заштите становништва и добара у случају јаких потреса, као ни особе обучене и
оспособљене за вршење мониторинга.

   Припремљеност

С обзиром да се на територији општине Лапово не врши идентификација и евиденција
земљотреса, није урађена микросеизмичка реонизација терена и да не постоје лица
посебно обучена за вршење мониторинга, може се закључити да је припремљеност
становништва и државних органа само делимична. Поступање у случају земљотреса
захтева организовану, смирену и координисану акцију те је неопходно обучавање лица.

   Утицај

Услед страха и панике који се јављају код становништва, један део уплашено и
ужурбано бежи из својих домова и других објеката и том приликом 800 лица задобија
лакше, а 120 теже повреде. 5 лица је настрадало у својим домовима услед рушења
истих. Ради се о старијим и непокретним лицима која су остала заробљена. Лакше и
теже повређенима је неопходно пружити медицинску помоћ и здравствено
збрињавање. С обзиром на тежину оштећења која су настала на појединим стамбеним
објектима неопходна је евакуација укупно 650 лица и они су збринути на период од 14
дана.

Као резултат потреса интезитета 9° МСЅ, може доћи до оштећења четвртог и петог
степена на слабије саграђеним и старијим објектима, а трећег и четвртог степена на
објектима од армираног бетона.

Објекти од слабијег грађевинског материјала и старији објекти су претрпели веома јака
и велика оштећења, која се огледају у тешком оштећењу носеће, и веома тешком
оштећењу неносеће конструкције. Јављају се велика оштећења на зидовима у виду
пукотина, рупа, пуцање црепа и кровних конструкција и рушење димњака на свим
објектима. Стаклене површине пуцају, и прете да повреде већи број људи на улицама.
Поједини објекти су у потпуности срушени. Укупан број оштећених и срушених
објеката који су претрпели овај степен оштећења је 750, док је број објеката који је
слабије оштећен 65. То су објекти од армираног бетона на којима се региструју
оштећења носеће и неносеће конструкције, потом већа оштећења на стубовима,
гредама и преградним зидовима уз велику количину разореног бетона и малтера.

Услед оштећења и рушења помоћних објеката за смештај стоке и живине неопходно је
извршити евакуацију и збрињавање укупно 7.000 грла.
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Штета се јавља и у виду оштећења водоводне и канализационе мреже. Тако, услед
пуцања водоводних цеви скоро сва домаћинстава на територији Општине остају без
воде. Такође, услед оштећења на далеководима поједини делови Општине остају без
електричне енергије.

Као последица земљотреса јављају се пукотине на асфалту, а на појединим путним
правцима делови асфалта се одвајају, стварају се процепи те је на овим деоницама
саобраћај у прекиду или потпуно обустављен. Када је реч о саобраћајној
инфраструктури, оштећења је претрпела и Лапово Ранжирна станица, станица Лапово
Варош као и Железничка станица „Лапово“, а
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оштећен је и део саме железничке пруге на деоници једноколосечне
неелектрифициране железничке пруге број 69: Марковац – Ресавица.

Од објеката који су од друштвеног и јавног значаја, а припадају материјалним и
културним добрима, штету су претрпеле куће у улицама: Његошева бр. 21, Први мај бр.
45, Косовских јунака бр. 3, Ратника солунског фронта бр. 1, Станоја Главаша бр. 48,
Краља Петра бр. 20, Карађорђева бр.225, као и помоћни објекти у улицама Николе
Пашића бр. 1, Карађорђева бр. 219 и Први мај бр. 41. Оштећења је претрпела и Црква
свете Параскеве.

Поред наведених објеката, незнатна оштећења претрпеле су и Основна школа
„Светозар Марковић“, Средња школа Лапово, Полицијска станица Лапово, зграда
Скупштине општине, Аутобуска станица, као и два објекта ЈП Пошта.

   Генерисање других     опасности

Услед земљотреса може доћи до настанка других опасности које могу угрозити живот
и здравље људи, материјална и културна добра и животну средину. Материјална штета
која настане приликом покретања тла може се јавити на стамбеним, помоћним,
угоститељским, културним и другим објектима. Као последица јачег потреса може
доћи и до прекида у саобраћају, саобраћајних несрећа, прекида у функсионисању
комуналног система и водоснадбевања што даље може проузроковати појаву
различитих болести. Пожари могу бити изазвани кидањем електричних водова и
гасовода.

Постоји могућност накнадних потреса мањег или истог интензитета у зони епицентра.

   Референтни инциденти

Референтни инциденти дати су у Тачки 1.8.

   Информисање јавности

Постоји правовремено и прецизно информисање јавности путем званичног сајта
Републичког сеизмолошког завода (РСЗ) и јавних гласила. Ради омогућавања
доступности информација о насталом земљотресу, а у случају да интернет презентација
Р С З - а www.seismo.gov.rs није доступна, успостављена је резервна интернет
презентација РСЗ-а на адреси: www.seizmo.rs  .

   Будуће информације

Потребно је едуковати сановништво и органе локалне самоуправе ради правовременог
реаговања и поступања у случају земљотреса, у смислу које активности и радње треба
предузимати у случају јавног узбуњивања (који је звук за општу опасност, шта то
значи и шта треба предузети по завршетку емитовања звучног сигнала и који је звук за
прекид опасности). Као превентивне мере заштите требало би применити грађевинске
норме градње објеката на трусном подручју. Поступање у случају земљотреса захтева
организовану, смирену и координисану акцију те је неопходно обучавање лица за
реаговање у случају истих.

http://www.seizmo.rs/
http://www.seismo.gov.rs/
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Табела 25: Штићене вредности

Штићене 
вредности

Критеријуми

Лакше повређених: 800
Живот и Тешко повређених: 120
здравље Настрадалих: 5

људи Евакуисаних/збринутих: 650
Укупно: 1.575

Штета на стамбеним и помоћним објектима 94.200.000

Економија/
екологија

Евакуација и збрињавање
Прекид снабдевања електричном енергијом
Штета настала прекидом канализационе и водоводне мреже

12.500.000
18.000.000
25.000.000

Прекид одвијања саобраћаја 8.700.000
Укупно: 158.400.000
Проценат штете у односу на буџет: 66,3%

Штета на електро-енергетској инфраструктури 37.000.000
Штета на водоводној и канализационој мрежи 59.000.000
Штета на саобраћајној инфраструктури 21.500.000
Укупно: 117.500.000

Друштвена
стабилност

Проценат штете у односу на буџет: 49,2%

Оштећења на објектима од јавног и друштвеног значаја 20.300.000
Оштећење на материјалним и културним добрима 38.000.000
Укупно: 58.300.000
Проценат штете у односу на буџет: 24,4%

Буџет општине Лапово остварен у 2018. години износио је 238.647.087 динара

Штета по економију/екологију
Опис последице Штета у РСД

Штета по критичну инфраструктуру
Опис последице Штета у РСД

Штета по објекте од јавног друштвеног значаја
Опис последице Штета у РСД
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Учесталост нaстaнкa нeгaтивних eфeкaтa земљотреса интензитета до 9о MCS нa територији општине Лапово износи 1 догађај у 100
година и ређе.

Табела 26: Табела за исказивање вероватноће
Вероватноћа или учесталост

Категорија (а) Квалитативно (б) Вероватноћа (ц) Учесталост Одабрано
1 Занемарљива < 1 % 1 догађај у 100 година и ређе Х
2 Мала 1 – 5 % 1 догађај у 20 до 100 година
3 Средња 6 – 50 % 1 догађај у 2 до 20 година
4 Велика 51- 98 % 1 догађај у 1 до 2 године
5 Изразито велика > 98 % 1 догађај годишње или чешће

Табела 27: Табела за исказивање последица по живот и здравље људи

Последице по живот и здравље људи
Категорија Величина последица Критеријум Одабрано

1 Минимална <50
2 Мала 50-200
3 Умерена 201-500
4 Озбиљна 501-1500
5 Катастрофална >1500 Х

Табела 29: Табела за исказивање последица по друштвену стабилност –
укупна материјална штета на критичној инфраструктури

Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на
критичној инфраструктури

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано
1 Минимална <1% буџета
2 Мала 1-3% буџета
3 Умерена 3-5% буџета
4 Озбиљна 5-10% буџета
5 Катастрофална >10% буџета Х

Табела 28: Табела за исказивање последица по економију/екологију
Последице по економију/екологију

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано
1 Минимална чији износ прелази 1% буџета
2 Мала чији износ прелази 3% буџета
3 Умерена чији износ прелази 5% буџета
4 Озбиљна чији износ прелази 10% буџета
5 Катастрофална чији износ прелази 15% буџета Х

Табела 30: Табела за исказивање последица по друштвену стабилност –
укупна материјална штета на установама/грађевинама јавног друштвеног

значаја
Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на

установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
Категорија Величина последица Критеријум Одабрано

1 Минимална <0.5% буџета
2 Мала 0.5-1% буџета
3 Умерена 1-3% буџета
4 Озбиљна 3-5% буџета
5 Катастрофална >5% буџета Х
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Табела 31: Нивои и прихватљивост ризика

Веома висок
(црвена)

НЕПРИХВАТЉИВ Веома висок и висок ниво ризика, захтевају
третман ризика, ради смањења на ниво
прихватљивости.

Висок
(наранџаста)

НЕПРИХВАТЉИВ

Умерени
(жута)

ПРИХВАТЉИВ
Умерени ризик може да значи потребу
предузимања неких радњи.

Низак
(зелена)

ПРИХВАТЉИВ
Низак ризик, може значити да се не предузима
никаква радња.

На основу анализе сценарија и процене ризика можемо констатовати да је ниво ризика
од земљотреса УМЕРЕН, што значи да је ризик ПРИХВАТЉИВ.
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Карактеристике потенцијалне опасности од
земљотреса

Субјекат: општина Лапово

Р
. б

р
.

Карактеристика потенцијалне опасности
Потенцијална опасност

ЗЕМЉОТРЕС Примедба
Генерисање других опасности

1 2 3 4 5

1.

Почетно
стање

Време идентификације

2. Субјекат, организација/
организациони део

3. Макролокација
4. Микролокација
5. Угрожене штићене вредности
6. Ангажоване снаге
7. Предузете почетне мере

8. Процењене последице по
штићене вредности

9. Постојеће мере заштите
10.

Завршно
стање

Време изложености опасности
11. Ниво ризика
12. Погођене штићене вредности

13. Последице по штићене
вредности

14. Предузете мере
15. Ефекат предузетих мера

16. Интеракција са другим
опасностима
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2 ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД ПОПЛАВА

2.1 Карте водног подручја

Слика:
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2.2 Опасност од поплава, река или бујичних вода

Катастрофално високе воде на једној реци зависе од читавог низа фактора који се
међусобно условљавају и допуњују. Њихов утицај на формирање поплавног таласа
може бити директан или индиректан. Директни узроци поплава најчешће су: падавине
(киша и снег), појава леда на рекама, стање водостаја у време његовог пораста,
меандрирање тока, појава клизишта и појава коинциденције великих вода. Као
најважнији индиректни узроци поплава могу се навести: величина и облик слива,
густина речне мреже, рељеф и његове карактеристике, засићеност земљишта водом,
стање водостаја подземних вода, степен пошумљености и начин обрађивања
пољопривредних површина у сливу, људски фактор, односно непридржавање
одређених прописа, нередовно и недовољно чишћење наноса у рекама и
акумулацијама, недовољно одговарајућих одбрамбених насипа, обала и утврда и
промена климе на нашем географском подручју.

Пoсмaтрajући хидрoгрaфску мрeжу општине Лапово, кoју чине пoвршинске и подземне
вoде, а узимајући у oбзир и пoплaвe кoje су сe дo сaдa дoгaђaлe мoжeмo зaкључити дa je
тeритoриja Општине угрожена од поплава. Томе доприноси и чињеница да је због све
израженијег погоршавања режима вода (време концентрације великих вода је све
краће, максимални протоци су све већи) степен заштите од поплава незадовољавајући.

Подручје Лапова је ограничено са источне стране реком Великом Моравом, са северне
стране реком Рачом а са југа Лепеницом. Кроз само насеље протичу Казански,
Липарски и Грабовачки поток.

Табела 32: Значајна поплавна подручја

Вoдoтoк Знaчajнo пoплaвнo пoдручje
Велика Морава целим током

Лепеница од ушћа до Драгобраће
Рача од ушћа до Адровца

Карактеристика Липарског и Казанског потока је да су без сталног изворишта и да
само у периоду обилних падавина попуне своје корито и у том периоду могу
представљати опасност за стамбене и економске објекта, за део објеката инфаструктуре
и пољопривредно земљиште у свом изливном делу. Грабовачки поток због терена
којим протиче, не излива се из корита, већ сву воду коју прими излива у делу око
фигуре железничке пруге.

Опште стање бујичних водотокова на подручју Лапова карактерише се неуређеношћу
речних корита. Речна корита и обале у појединим деловима су обрасли дивљом
вегетацијом, затрпани отпадом, а такође има мостова и пропуста неадекватних
димензија, који представљају уска грла за пролаз бујичних таласа и повећавају обим
поплава.

Нежељене последице јачих интензитета киша су плављења на територији Општине,
пре свега услед изливања старог корита реке Лепенице, које прима слив Липарског и
Казанског потока, због недовољне пропусне моћи, односно загушења узрокованог
вишегодишњим растињем, оштећења постојећих насипа, као и „малог пада“, који у
дужини од преко 4 km износи око 1 m. Наведени водоток пролази испод ауто-пута Е-
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75, где наставља према реци Рачи (из КО Лапово прелази у КО Марковац), али у том
делу корито практично не постоји већ се вода разлива у околне парцеле.

Проблеме територији општине Лапово ствара и „Кијевачки поток“ на граници КО
Брзан и КО Лапово, који се периодично током године, после јачих падавина излива и
плави пољопривредне површине у потесу „Жујевац“ у КО Лапово.
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Критичне локације

 Потес „Јаже“ - старо корито реке Лепенице прима слив Липарског и Казанског потока,
али није извршена измена пројекта проширења ушћа корита и због немогућности улива
већих количина воде, долази до изливања и плављења;

 Потес „Луг“ - Липарски поток пролази испод четири колосека ранжирне пруге и излази
праволинијски са истом под углом од 90 степени, те се и излива у делу њива на овом
потесу. Проблем представља и рукавац који се враћа према ранжирној станици пре
пролаза испод пруге;

 Потес „Крајиште“ - Спајањем Липарског и Казанског потока увећава се количина
бујичних вода због неуређености корита и постојања ниске ћуприје и веома често
долази до застоја у одводу и ствара се нека врста бране а тиме и плављења дела
пољопривредних површина;

 Потес „Житара“ – Бујичне воде Грабовачког потока на делу уливања у реку Рачу, услед
неуређености водотока, воде које се сливају падом у време бујица плаве обрадиве
површине, део око фигуре железничке пруге и регионални пут Р-214 Лапово-Велика
Плана;

 Насељени делови места – појас око дела Казанског потока од моста у улици Цара
Душана, до моста у улици Вука Караџића, затим пролаз Липарског потока испод улице
Кнеза Милосава Лаповца и испод моста у улици Милоша Обилића.

Досадашња искуства указују да на једном делу територије општине Лапово прети
опасност од поплава у потесу „Житара“, где се налази путни мост који због слабе
пропусне моћи представља могућу препреку, што изазива плављење, као и део на реци
Лепеници –железнички мост, где је насип на левој обали реке у нивоу са колским
путем и изазива плављење и изливање.

2.3 Изграђеност система заштите од поплава

Општина Лапово припада водном подручју „Морава“. Правно лице задужено за
организовање и спровођење одбране од поплава на водотоцима I реда је А.Д.
„ВОДОПРИВРЕДА“, Смедеревска Паланка. Према Наредби о утврђивању републичког
Оперативног плана за одбрану од поплава који се односи на водотоке I реда општина
Лапово обухваћена је као сектор М.3. Водна јединица
„Лепеница – Крагујевац“.

Поред Велике Мораве, Лепенице, реке Раче, изграђен је систем одбрамбених насипа
који штити пољопривредно земљиште, комуникације и део насеља од великих вода и
степен угрожености се мери степеном исправности одбрамбених насипа.
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Табела 33: Сектор М.3. ВЕЛИКА ПЛАНА – РАЧА – ЛАПОВО – БАТОЧИНА – КРАГУЈЕВАЦ Лева обала
Велике Мораве од ушћа Јасенице до ушћа Лепенице, Јасеница, Рача, Лепеница, Угљешница,

Сушички поток и Грошница 171.61 km Бране „Спомен парк” и „Нова Грошница” (М.3.1)

Ознака 
деонице

Oпис 
деонице

Заштитни водни објекти
на којима се спроводе

мере одбране од поплава

Критеријуми за 
увођење мера одбране

од поплава

Штићено
поплавно
подручје

М.3.1.

Велика
Морава,

притоке лева
обала од

ушћа Раче до
Лепенице

Рача,
Лепеница
80.69 km

1. Десни насип уз Рачу од 
ушћа у Велику Мораву до 
високог терена (8+060), 8.06
км и од високог терена 
(9+710) узводно, 9.52 km са
** обостраним насипима
Сипићког потока (2х1.40 km),
укупно 20.38 km

B

ВВ

РО
ВО
MB

B

ВВ

РО
ВО

Великa Моравa: 
Багрдан (Р); л, д,
и; „0” 100.94
348 (20.11.1979.)

604 (26.03.2006.)

500 105.94
600 106.94
Q 2%=2780 m³/s

Лепеница: 
Баточина (Р); л, 
лим; „0” 104.51 2

545 (10.07.1999.)

120 105.71
250 107.01

„Баточина -
Лапово” Затворена

касета 52.69 km
БАТОЧИНА

ЛАПОВО, РАЧА

2. Леви насип уз Велику
Мораву од ушћа Раче до
ушћа Лепенице, 10.00 km

3. Леви насип уз Лепеницу од
ушћа у Велику Мораву до 
Цветојевца, 22.00 км са ** 
левим насипом уз поток 
Павлиш, 0.31 km, укупно
22.31 km

Извориште „Брзан”
Затворена касета

28.00 km 
БАТОЧИНА

ЛАПОВО

4. Десни насип Лепенице од 
ушћа у Велику Мораву до 
Цветојевца, 22.00 km са ** 
обостраним насипима уз 
Кијевски поток од ушћа у В. 
Мораву (2х3.00 km), укупно
28.00 km

В – Водомер (Р) ПХМЗС-а, (Л)-локални, (л), „0“ Кота
нуле ВВ – max осмотрени водостај (датум)

РО – Редовна одбрана – водостај и кота
ВО – Ванредна одбрана – водостај и

кота

Заштитни објекти на територији јединице локалне самоуправе на водама II реда на
којима се спроводи одбрана од поплава као ни локални водни објекти не постоје.
Такође, за бујичне водотокове на територији општине Лапово не постоје мерна места.

Редовна одбрана од поплава на водама II реда, подразумева одржавање бујичних
водотокова, односно канала, и то њихове пропусности и капацитета. Ванредна одбрана
од поплава од спољних вода на бујичним водотоковима, проглашава се када се најаве
екстремно јаки пљускови или нагло топљење снега на сливу бујичниг водотока и када
се очекује пораст протока бујичне поплаве и пробој одбрамбене линије. Приправност
за одбрану од поплава која прети од бујичних вода, односно атмосферских падавина,
проглашава се када атмосферске падавине у кратком временском периоду буду толике
да количину воде не могу да преузму постојећи канали и атмосферска и фекална
канализација, а прети опасност по материјална добра и становништво.

У циљу заштите од поплава и амбијенталног уређења простора предвиђена је
регулација Липарског и Казанског потока. Кроз постојећи део насеља Липарски поток
се регулише у дужини од око 0,9 km. Липарски поток се пре уласка у централни део
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насеља измешта, пролази испод ауто-пута и кроз комасационо подручје уводи у
Велику Мораву. Укупна дужина новог корита је око 3,0 km. Напуштено корито
Липарског потока кроз централни део насеља, до ушћа у Казански поток, се зацевљује
и претвара у кишни колектор. Казански поток се регулише кроз
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насеље и до ушћа у реку Рачу у укупној дужини од око 7,0 km. Измештање Липарског
потока условљено је постојећим пропустима испод железничке пруге и ауто-пута на
Казанском потоку. Њихове коте изискују високе насипе дуж планираног регулисаног
тока Казанског потока, што би условило и високе насипе, а самим тим и велики
попречни профил регулисаног тока Липарског потока. Са таквим карактеристикама,
пролазак Липарског потока кроз густо насељени централни део насеља Лапово није
могућ. Кроз комасационо подручје продвиђена је изградња канала за одводњавање,
који делом прате старо корито Лепенице

2.4 Ефикасност изграђених објеката за заштиту од поплава

Када је реч о регулацији водотокова, према подацима из Просторног плана општине
Лапово, реализовани су следећи радови:

 одбранбени насип дуж Велике Мораве у дужини око 4,8 km;
 пољска регулација реке Лепенице у дужини око 3,0 km;
 пољска регулација реке Раче у дужини око 8,2 km;
 регулација Липарског потока у дужини око 1,0 km;
 пољска регулација Казанског потока у дужини око 2,0 km;
 пољска регулација Сипићког потока у дужини око 1,5 km;
 пољска регулација Кијевског потока у дужини око 0,8 km.

У току 2014. године дошло је до пробијања насипа на реци Рачи и Лепеници, као и
оштећења обале регулисаног корита, што је изазвало плављење углавном
пољопривредног земљишта на територији општине Лапово (оштећење ≥ 40).

Из тог разлога, назначено је да је потребна хитна санација десне обале реке Лепенице
km 1+100 и од km 14+328,94 до km 14+660,31.

Поред тогам Уредбом о утврђивању државног програма санационих радова на
објектима за заштиту од вода оштећеним у поплавама 2016. и 2017. („Службени
гласник РС", број 61 од 8. августа 2018.) одређена је потреба за санацијом регулисаног
корита реке Раче, деоница од km 2+400 до km 4+760 (ушће Широког потока), односно
од ушћа Широког потока до ушћа Доловског потока од km 4+760 до km 8+060 и
деонице од km 9+700 до km 10+215.

Нема података о томе да ли су наведени радови реализовани.

Просторним планом општине Лапово предвиђен је наставак уређења водотокова на
подручју Општине. 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 и
Липарски поток у дужини око 2,8 km, Казански поток у дужини око 6,5 km и
Грабовачки поток у дужини око 0,5 km. На Липарском и Казанском потоку планирана
је изградња две вишенаменске микроакумулације.

На целој територији Општине треба применити интегрално уређење бујичних сливова
са антиерозионим радовима.

2.5 Опис историјских поплава са последицама
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Бујичне поплаве мањег интензитета дешавају се скоро сваке године на подручју
општине Лапово.

Од поплава великих размера издвајају се поплаве 1897, 1956, 1958. и 1999. године.
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1897. године, Лепеница је напустила своје корито преко Лапова и Марковца и пробила
себи нови ток право у Велику Мораву, како и данас тече.

Услед наглог отапања снега 1956. године ниво воде у Лепеници код Рогота је достигао
230 cm и том приликом је Лепеница поплавила целу алувијалну раван, низводно од
Крагујевца до ушћа у Велику Мораву. Најугроженија места од поплаве била су
Баточина и Лапово.

1958. године поплавом је било угрожено око 100 ha шећерне репе, 100 ha пшенице и
300 ha кукуруза и других ратарских култура.

Бујична поплава великих размера догодила се у јулу 1999. године, када су настале
највеће штете у пољопривреди, а у мањем обиму на саобраћајницама, занатским и
стамбеним објектима.

Бујична поплава, мањих размера, догодила се у мају 2010. године.

Последња бујична поплава догодила се у мају 2014. године, када је услед великих
количина падавина и неуређености водотокова другог реда дошло до изливања и
наношења штета углавном пољопривредним површина и делимично стамбеним
објектима (без већих последица). Казански и Липарски поток су се изливали у два
наврата, где су за врло кратко време угрозили више десетина домаћинстава. Током
мајских поплава дошло је и до изливања река Лепенице и Раче (пробијен је насип) која
су узроковала оштећења највише на пољопривредним површинама и усевима, затим
плављење једног стамбено – пословног објекта и пар колиба. Укупне поплављене и
оштећене пољопривредне површине су износиле око 380 ha. Услед поплава, на читавој
територији Oпштине прекинуто је водоснабдевање, због замућења воде у бунарима и
поплављене трафо станице која је снабдевала електричном енергијом црпну станицу.
Насеље се пијаћом водом снабдевало из цистери. Комисија која је вршила попис
поплављених објеката, установила је да су 3 стамбена објекта потуно под водом, док су
84 делимично поплављена. Евидентирана је оштећена инфраструктура, цевасти
пропусти   300 збирно 75 m и   800 збирно 32 m и 1.450 m локалних путева.

Поплаве су 2014. године трајале од 15.05. до 24.05.

2.6 Процена могућих штетних последица будућих поплава на 
људско здравље, животну средину, културно наслеђе и 
привредну активност

Процењена величина угроженог подручја се не може прецизно одредити јер она зависи
од локација продора насипа као и од висине поплавног таласа.

Као што је наведено, постоје критичне тачке и то су: потес „Јаже“, потес „Луг“, потес
„Крајиште“ и потес „Житара“. На овим локацијама потенцијално су угрожени
пољопривредно земљиште и саобраћајна инфраструктура. Такође, могу бити угрожени
и насељени делови места који подразумевају појас око дела Казанског потока од моста
у улици Цара Душана, до моста у улици Вука Караџића, затим пролаз Липарског
потока испод улице Кнеза Милосава Лаповца и испод моста у улици Милоша Обилића.

2.7 Положај насељених области – подручја привредних активности
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Као што је наведено, нежељене последице јачих интензитета киша су плављења на
територији општине, пре свега услед изливања старог корита реке Лепенице, које
прима слив Липарског и Казанског потока, због недовољне пропусне моћи, односно
загушења узрокованог вишегодишњим растињем, оштећења постојећих насипа, као и
„малог пада“, који у дужини од преко 4 km износи око 1 m. Наведени водоток пролази
испод ауто-пута Е-75, где наставља према
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реци Рачи (из КО Лапово прелази у КО Марковац), али у том делу корито практично не
постоји већ се вода разлива у околне парцеле.

Приказ угрожених насеља, становништва, саобраћајница и пољопривредног земљишта
на територији општине Лапово у сливу водотокова другог реда дат је у Табели 34.

Табела 34: Приказ угрожених подручја на територији општине Лапово
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Липарски 
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150 20 150 500 3 - - - 10 50 60

Казански 
поток

100 2 80 300 5 - - - 10 500 510

Грабовачки 
поток

- - - - - - - - 10 20 30

2.8 Начин коришћења земљишта

Градњом у плавним зонама стварају се значајне препреке за неометано отицање вода.
Због повећаног отицања са урбанизованих површина, максимални протоци бујичних
водотокова се стално повећавају.

Изградња стамбених и привредних објеката у непосредној близини корита бујичних
водотокова има двоструке негативне ефекте. Заузимањем приобалног појаса, битно се
отежавају услови будуће регулације водотока. Обзиром на минималне димензије
постојећих корита, једна од основних регулационих мера се састоји у проширењу
природног корита. У случају израђених објеката поред самог корита, регулација
водотока је скоро немогућа без њиховог рушења. Са друге стране, близина објеката
поред водотокова знатно увећава штете од поплава. Изградњом мостова на водотоцима
минималне пропусне моћи (често са стубовима у кориту), као и инсталисањем
водоводне, електро, птт и гасне инфраструктуре у протицајном профилу корита,
стварају се уска грла на водотоку. На овим местима долази до заглављивања или
акумулирања отпада (природног или антропогеног порекла), који се преноси путем
таласа великих вода.На тај начин се ствара допунски успор нивоа великих вода који
може значајно повећати обим и штете од поплава. Изграђени пропусти на местима
укрштања водотока и саобраћајница, са недовољним капацитетом за велике воде,
проузрокује честа загушења, изливања и прекид саобраћаја. Решење овог проблема је у
потпуној реконструкцији свих пропуста недовољне пропусне моћи.
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Земљиште дуж водотокова може се користити на начин којим се не угрожава заштита
од великих вода односно спровођење одбране од поплава. Грађевинске линије за
изградњу или
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реконструкцију објеката морају бити удаљене најмање пет метара од ножице насипа у
брањеном делу. Недопустиво је затварати протицајни профил због повећања грађевинског
земљишта.

Просторним планом Општине дефинисано је да је на водном земљишту градња забрањена
и дозвољава се само у изузетним случајевима и то:

 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.

Поред наведеног, 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 са водомерним условима.

2.9 Густина насељености и величина животињског фонда

Густина насељености

На територији општине Лапово живи укупно 7.837 становника. Од укупног
становништва општине Лапово, 90% или 7.143 становника живи у градском насељу, а
преосталих 694 у руралном подручју општине. Према попису 2011. године општина
Лапово имала је 2.455 домаћинстава са просечно 3,2 члана. Густина насељености
Општине је 149,6 ст/km2.

Сточни фонд

Према подацима Пописа пољопривреде 2012. године, на територији општине гаји се
укупно 661 говеда готово искључиво сименталске расе, од тога 367 крава, 2.849 свиња
претежно мелеза јоркшир, ландрас и пиетрен расе, 1.181 грло оваца махом виртемберг
и ил’ де франс расе, 427 грла коза, 34 коња, и 1.127 кошница пчела.

Број производних грла по газдинству је мали, углавном од 1 до 2, али постоје и спорадична
газдинства са 5 до 10 грла.

2.10 Могућност генерисања других опасности

Као директне последице поплава јављају се оштећења на стамбеним и другим
објектима, путној инфраструктури и пољопривредном земљишту, што нараушава
нормалне услове за живот и рад као и обављање привредних активности. Као
последица оштећења саобраћајне инфраструктуре такође може доћи до одсечености
одређених делова насеља. Поплаве даље могу генерисати и друге опасности. Тако,
услед поплава може доћи до активирања постојећих и настанка нових клизишта.
Бујичним деловањем могући су и одрони. Поплаве могу довести до контаминације и
загађења воде за пиће, као и оштећења канализационих цеви и канала, што може
условити прекид у водоснадбевању.

2.11 Могући развој догађаја (сценарио)

   Поплаве
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Радна група:

 Лица наведена у Закључку Општинског штаба за ванредне ситуације, број 82-3/7/2018, 
донетом 03.12.2018. године;

 Милан Марковић, лице са лиценцом за процену ризика, координатор тима;
 Љубиша Ђорђевић, лице са лиценцом процене ризика, члан тима;
 Госпава Стојановић, лице са лиценцом процене ризика, члан тима.
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Поплаве су појаве неуобичајено велике количине воде на одређеним местима због
деловања природних сила (велика количина падавина) или других узрока као што је
попуштање или рушење брана, било вештачких било природних, насталих
заграђивањем (преграђивањем) река услед клижења или одроњавања, ратних разарања,
и сл.

а) Највероватнији нежељени догађај

   Појављивање

У мају месецу, услед већег броја дана са кишним падавинама, порастао је водостај на
Липарском и Казанском потоку. Као последица повећања атмосферских вода долази до
бујања водене масе Липарског и Казанског потока која оптерећује старо корито реке
Лепенице и вода прети да се излије из корита угрожавајући домаћинства,
пољопривредне површине и путну инфраструктуру.

Истовремено, долази до изливања и других мањих потока на територији Општине:
Грабовачког и Кијевачког.

   Просторна димензија

Поплавни талас захвата део територије општине Лапово који се налази уз токове
Липарског и Казанског потока, па самим тим и старог корита реке Лепенице. Угрожена
су подручја на потесима „Јаже“, „Луг“ и „Крајиште“.

Такође, долази до изливања и Грабовачког и Кијевачко потока. Грабовачки поток
плави обрадиве површине, део железничке пруге и пут Лапово-Велика Плана (потес
„Житара“), док Кијевачки поток плави пољопривредне површине у потесу „Жујевац“.

   Интензитет

Након обилних падавина долази до пораста водостаја на Липарском и Казанском
потоку, услед чега долази до изливања воде дуж водотокова и повећања водене масе до
критичне тачке у старом кориту реке Лепенице. Услед повећања водене масе долази и
до повећања брзине протока.

   Време

Вишедневне кишне падавине доводе до пораста водостаја на рекама и потоцима. До
поплаве долази 10.05.2022. године. Водена маса у коритима надолази током ноћи. Већ
у преподневним часовима долази до изливања воде на окукама и нижим обалама
речног корита.

   Ток

У преподневним сатима долази до првог изливања Казанског и Липарског потока.
Кишне падавине у раним јутарњим сатима су допринеле погоршању настале ситуације.
До изливања на старом кориту реке Лепенице долази због недовољне пропусне моћи,
односно загушења узрокованог вишегодишњим растињем, оштећења постојећих
насипа, као и „малог пада“. Вода угрожава пољопривредно земљиште као и путну
инфраструктуру. Поред тога, угрожени су и насељени делови места - појас око дела
Казанског потока од моста у улици Цара Душана, до моста у улици Вука Караџића,
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затим пролаз Липарског потока испод улице Кнеза Милосава Лаповца и испод моста у
улици Милоша Обилића.

Истовремено, долази и до изливања Грабовачког и Кијевачког потока који плаве
пољопривредне површине, а Грабовачки поток угрожава и део железничке пруге и пут
Лапово-Велика Плана.

С обзиром на насталу ситуацију, проглашена је ванредна одбрана од поплава, а убрзо и
ванредна ситуација. На критичним деоницама постављају се џакови са песком и ради
се на заустављању
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даљег изливања. ЈКСП „Морава“ Лапово ангажује сво расположиво људство и
механизацију у одбрани од поплава. Поред овог предузећа, ангажују се и кадрови РЈ
„Велика Морава“ Ћуприја, А.Д. „Водопривреда“ Смедеревска Паланка, снаге МУП-а
за одбрану и заштиту, Општинска управа општине Лапово, као и приватни
предузетници.

Штабом одбране од поплава на територији Општине руководи општински руководилац
за одбрану од поплава, који има свог помоћника. Све време трајања активности на
одбрани од поплава, Главни руководилац одбране је у контакту са Штабом за ванредне
ситуације и Општинским већем. Јавност се благовремено информише о свим
дешавањима.

Услед нижег водостаја Велике Мораве и у складу са тим могућности да се већа
количина воде из Лепенице у њу улије, не настају шире и веће последице на територији
Општине.

Опасност од поплаве траје 3 дана, али је ванредна ситуација укинута 17.05. Након
престанка опасности и повлачења воде у корита, врши се процена штете а потом и
санација објеката и путне инфраструктуре. По завршеним активностима главни
руководилац одбране од поплава, у року од 15 дана, Општинском штабу за ванредне
ситуације, Општинском већу односно Скупштини општине, доставља извештај о
последицама, насталој штети и ангажованим снагама и средствима у поступку одбране
од поплава.

   Трајање

Опасност од поплаве траје 3 дана, а најкритичнији је први дан при налету велике
количине воде која прелази ниво речних корита и плави околне површине. Након 3
дана долази до стагнације водостаја, а вода се четвртог дана повлачи у своја корита. По
престанку опасности и повлачењу воде у корита, ради се на процени штете а потом и
на санацији објеката. Ванредна ситуација је укинута 17.05.

   Рана најава

Ради остваривања ране најаве о опасностима од поплава неопходно је континуирано
праћење хидро-метеоролошких прилика и њихов утицај на пораст нивоа водостаја у
речним коритима. Континуирано праћење количине падавина и повећања нивоа воде у
коритима река омогућава благовремено обавештавање становништва о опасностима.
Раној најави својим радом доприносе хидролошке и метеоролошке станице на овом
подручју. На основу поплава које су у прошлости задесиле територију општине
Лапово, закључује се да је повећана опасност њиховог настанка у периоду пролећа,
услед коинциденција великих вода.

Упозорења морају бити сразмерна са очекиваном јачином поплаве, координирана и
компатибилна са РХМЗ, а утврђена од стране штаба за одбрану од поплава. При
прогнозама о већим поплавним таласима, информације о могућим опасностима и
последицама искључиво се преносе Штабу за ванредне ситуације општине Лапово и
надлежним субјектима укљученим у систем заштите и спасавања од поплава.
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   Припремљеност

Становништво је делимично припремљено за долазећу опасност. Да би становништво
било припремљено, неопходно је да буде и благовремено обавештено. У складу са тим,
упозорења морају бити сразмерна са очекиваном јачином поплаве, координирана и
компатибилна са РХМЗ, а утврђена од стране штаба за одбрану од поплава.

Поред тога, како би се сачували објекти, оранице, баште, воћњаци, требало би да не
буду смештени на потенцијално угроженим локацијама.
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   Утицај

Изливањем Липарског и Казанског потока, старог корита реке Лепенице, Грабовачког
и Кијевачког потока, највећим делом угрожене су пољопривредне површине. Поред
тога, штета је регистрована и на саобраћајној инфраструктури и стамбеним објектима.

Изливањем Липарског, Казанског потока и старог корита реке Лепенице угрожен је
широк појас обрадивих површина.

Изливањем Казанског потока директно су угрожени насељени делови места (појас око
дела Казанског потока од моста у улици Цара Душана, до моста у улици Вука
Караџића, затим пролаз Липарског потока испод улице Кнеза Милосава Лаповца и
испод моста у улици Милоша Обилића.

Бујичне воде Грабовачког потока, на делу уливања у реку Рачу, услед неуређености
водотока, плаве обрадиве површине, део железничке пруге као и део пута Лапово –
Велика Плана (Р-214). На овој деоници саобраћај је привремено обустављен.

Укупно је поплављено 200 ha обрадивих површина. Тиме су уништени усеви, воћњаци,
виногради, ливаде и пашњаци. Последице по ове површине могу бити дуготрајне јер је
нанета велика количина муља, шљунка и другог отпада. Број објеката, колиба и
стамбених, помоћних и објеката друге намене, који су претрпели одређени вид штете је
75. Штета варира од плављења подрумских и сутеренских просторија, појаве влаге у
зидовима, оштећења фасаде до тежих оштећења у виду плављења Нема страдалих,
лакше и теже поврђених лица. Превентивно је извршена евакуација укупно 40 лица,
највећим делом у појасу око дела Казанског потока. Штаб за ванредне ситуације
одређује правце евакуације и прихватне центре, док обезбеђење опреме, сервисних
услуга и неопходног снадбевања центара за пријем, обезбеђује Општинско веће. Лица
ће бити збринута на период од недељу дана.

Штета је регистрована на водоводној и канализационој мрежи, али је она врло брзо
санирана и не долази до прекида у снадбевању водом за пиће. Становништво је
регуларно снадбевено и електричном енергијом и нема прекида.

По престанку опасности, непходно је спровести активности рашчишћавање терена, за
шта се ангажују јавна комунална предузећа, здравствене службе и служба за
дезинсекцију, дезинфекцију и дератизацију.

   Генерисање других опасности

Поплаве могу утицати на генерисање других опасности, које карактерише узрочно-
последична веза са могућношћу истовременог или накнадног дејства. Могуће су појаве
клизишта услед прекомерне засићености земљишта водом поготово на местима са
активним земљишним материјалом. Одламање и одношење дела земље услед клизишта
може нарушити саобраћајну инфраструктуру, стамбене објекте, укључујући
електричну, водоводну, канализациону и телекомуникациону инфрструктуру. Услед
нехигијенских услова насталих приликом поплава могу се појавити заразне болести
код људи и животиња. Поплаве могу загадити и воду за пиће, при чему је неопходно
обезбедити додатно снабдевање водом. Такође, постоји могућност рушења насипа и
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пробијања одбрамбених система заштите од поплава. У том случају очекује се
плављење већег дела пољопривредних површина, укључујући и домаћинства.
Нарушавање животне средине огледа се у видљивим последицама по зелене површине
и растиње.

   Референтни инциденти

Опис историјских поплава дат је у Тачки 1.4.
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   Информисање јавности

Ради редовног и прецизног информисања јавности неопходна је добра сарадња између
метеоролошких и хидролошких станица, као и праћење стања, размена и објављивање
хидро- метеролошких података. Праћење режима површинских вода остварује се на
хидролошким станицама на водама I реда. У сарадњи са метео станицом, добијају се
подаци о метеоролошким приликама на територији општине Лапово, које могу имати
утицај на ниво водостаја и промену стања на речним токовима. Путем средстава јавног
информисања, а на основу прикупљених података, становништво се обавештава како
би се правовремено припремили за могући наилазак опасности.

Упозорења морају бити сразмерна са очекиваном јачином поплаве, координирана и
компатибилна са РХМЗ, а утврђена од стране штаба за одбрану од поплава. При
прогнозама о већим поплавним таласима, информације о могућим опасностима и
последицама искључиво се преносе Штабу за ванредне ситуације општине Лапово и
надлежним субјектима укљученим у систем заштите и спасавања од поплава.

   Будуће информације

Потребно је радити на решавању проблема насељених места, која се тичу
водоснабдевања при чему треба предузети превентивне мере за обезбеђење и заштиту
становништва и комплетне инфраструктуре. Ради спречавања плављења, неопходно је
редовно уклањање наноса и чишћење речних корита, спречавање стварања депонија уз
речна корита и забрана дивљих градњи које доприносе сужавању речних корита.
Неопходно је додатно радити на регулацији корита датих река, подизању обала на
местима изливања и засађивању растиња на обалама река ради постизања њихове
стабилности и смањења њиховог обасипања. Такође, треба радити и на едукацији
становништва о мерама заштите у случају настанка поплава. На територији општине
Лапово посебну пажњу треба посветити заштити пољопривредних површина, нарочито
ораница и башта које покривају највећи део територије, а које се налазе на токовима
потока и река, као и саобраћајне инфраструктуре где је од посебне важности
железница.
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Табела 35: Штићене вредности

Штићене 
вредности

Критеријуми

Живот и
здравље

људи

Лакше повређених: нема
Тешко повређених: нема
Настрадалих: нема
Евакуисаних/збринутих: 40
Укупно: 40

Оштећење и санација стамбених и помоћних објеката 
Евакуација угроженог становништва

2.500.000
180.000

Прекид у функционисању саобраћаја 2.000.000

Економија/
екологија

Чишћење и уређивање речних корита
Санација штете на саобраћајној инфраструктури
Трошкови комуналних служби, дезинфекције, дезинсекције 
и дератизације

5.000.000
3.500.000

2.700.000
Штета на пољопривредним културама 4.000.000
Ремедијација земљишта
Укупно:
Проценат штете у односу на буџет:

1.740.000
21.620.000

9,05%

Оштећење на саобраћајној инфраструктури 5.000.000
Оштећење водоводне мреже 800.000
Укупно: 5.800.000

Друштвена Проценат штете у односу на буџет: 2,4%

стабилност

Оштећења на објектима од јавног и друштвеног значаја нема
Укупно: 0,00
Проценат штете у односу на буџет: 0,00%

Буџет општине Лапово остварен у 2018. години износио је 238.647.087 динара

Штета по економију/екологију
Опис последице Штета у РСД

Штета по критичну инфраструктуру
Опис последице Штета у РСД

Штета по објекте од јавног друштвеног значаја
Опис последице Штета у РСД
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Учесталост нaстaнкa нeгaтивних eфeкaтa поплава нa територији општине Лапово је 1 догађај у 2 до
20 година.

Табела 36: Табела за исказивање учесталости или вероватноће
Вероватноћа или учесталост

Категорија (а) Квалитативно (б) Вероватноћа (ц) Учесталост Одабрано
1 Занемарљива < 1 % 1 догађај у 100 година и ређе
2 Мала 1 - 5 % 1 догађај у 20 до 100 година
3 Средња 6 - 50 % 1 догађај у 2 до 20 година X
4 Велика 51- 98 % 1 догађај у 1 до 2 године
5 Изразито велика > 98 % 1 догађај годишње или чешће

Табела 37: Табела за исказивање последица по живот и здравље људи Табела 38: Табела за исказивање последица по економију/екологију
Последице по живот и здравље људи

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано
1 Минимална <50 X
2 Мала 50-200
3 Умерена 201-500
4 Озбиљна 501-1500
5 Катастрофална >1500

Последице по економију/екологију
Категорија Величина последица Критеријум Одабрано

1 Минимална чији износ прелази 1% буџета
2 Мала чији износ прелази 3% буџета
3 Умерена чији износ прелази 5% буџета X
4 Озбиљна чији износ прелази 10% буџета
5 Катастрофална чији износ прелази 15% буџета

Табела 39: Табела за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна 
материјална штета на критичној инфраструктури

Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на
критичној инфраструктури

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано
1 Минимална <1% буџета
2 Мала 1-3% буџета
3 Умерена 3-5% буџета X
4 Озбиљна 5-10% буџета
5 Катастрофална >10% буџета
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Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи

Катастрофална 5

Матрица 2: Ризик по економију/екологију

Катастрофална 5

Озбиљна 4

Умерена 3

Мала 2

Озбиљна 4

Умерена 3

Мала 2

Минимална 1

1 2 3 4 5
Вероватноћа

Минимална 1

1 2 3 4 5
Вероватноћа

Матрица 3: Ризик по друштвену стабилност 
- укупна материјална штета на критичној 
инфраструктури

Катастрофална 5

Матрица 4: Укупан ризик

Катастрофална 5

Озбиљна 4

Умерена 3
Озбиљна 4

Умерена 3

Мала 2

Минимална 1

1 2 3 4 5
Вероватноћа

Мала 2

Минимална 1

1 2 3 4 5
Вероватноћа

Табела 40: Нивои и прихватљивост ризика

Веома висок
(црвена)

НЕПРИХВАТЉИВ Веома висок и висок ниво ризика, захтевају
третман ризика, ради смањења на ниво
прихватљивости.

Висок
(наранџаста)

НЕПРИХВАТЉИВ

Умерени
(жута)

ПРИХВАТЉИВ
Умерени ризик може да значи потребу
предузимања неких радњи.
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Низак
(зелена)

ПРИХВАТЉИВ
Низак ризик, може значити да се не предузима
никаква радња.

На основу анализе сценарија и процене ризика можемо констатовати да је ниво ризика
од поплава УМЕРЕН, што значи да је ризик ПРИХВАТЉИВ.
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б) Нежељени догађај са најтежим могућим последицама

   Појављивање

Зима је била дуга и хладна, праћена великом количином снега и снежни покривач се
дуго задржао. Крајем марта и почетком априла месеца, као последица наглог
отопљавања и интезивног отапања велике количине снега у комбинацији са већим
бројем дана са кишним падавинама, расте водостај Велике Мораве у Шумадијском
округу. На територији општине Лапово, водостај је у том тренутку висок и на
Лепеници и Рачи. Киша данима не престаје да пада и доводи и до бујања мањих потока
на територији Општине.

Најпре долази до изливања мањих потока (Грабовачког, Кијевачког) потом реке Раче
која је изразто бујичног карактера, а убрзо и Лепенице. С обзиром на истовремено
висок водостај на ове две реке Велика Морава уз већ повећан водостај не успева да
прими толику количину воде из својих притока и долази и до изливања на ушћима.

   Просторна димензија

Поплавни талас захвата део територије општине Лапово који се налази уз бујичне
потоке, токове реке Раче и Лепенице, као и у долини Велике Мораве.

Изливањем река угрожена су насељена места, односно стамбени и објекти друге
намене, обрадиве површине, са посебним акцентом на саобраћајну инфраструктуру.

   Интензитет

Уз интезивно отапање снега и дужи период кишних падавина, расте водостај на
Великој Морави која из тог разлога није у могућности да прими велику количину воде
набујале Раче и Лепенице. Вода се излива из корита река плавећи стамбене и друге
објекте, обрадиве површине и саобраћајну инфраструктуру. Поред тога на мањим
потоцима услед велике количине водене масе, расте брзина протока и долази и до
њиховог изливања,

На угроженим деоницама водотокова је проглашена ванредна одбрана од поплава, а
убрзо је Одлуком Општинског штаба за ванредне ситуације проглашена ванредна
ситуација на територији целе Општине.

   Време

Отапање велике количине снега у комбинацији са вишедневним и интезивним кишним
падавинама, доводи до пораста водостаја на рекама и потоцима општине Лапово. До
поплаве долази 02.04.2037. године. Водена маса у коритима надолази током ноћи. Већ
у преподневним часовима долази до изливања мањих бујичних потока као и воде из
корита реке Раче, а потом и на окукама и нижим обалама речног корита Лепенице.
Услед немогућности Велике Мораве да у том тренутку прими толику количину воде од
својих притока, долази до изливања и ове реке.

   Ток
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У преподневним сатима 02.04. долази до првог значајног изливања реке Раче.
Повећањем водене масе у кориту ове реке, њен иначе изразито бујични карактер
долази до изражаја. Река Рача плави ниже делове, покривене највећим делом
обрадивим површинама. Поред тога, изливањем ове реке угрожен је и део железничке
пруге. Обилне кишне падавине не престају и тиме доприносе погоршању целе
ситуације.



79

Процена ризика од катастрофа општине 
Лапово

У току поподнева, истог дана, долази до изливања Лепенице и ова река такође
угрожава пољопривредно земљиште, путну инфраструктуру, као и поједина
домаћинства на територији Општине.

Проглашена је ванредна одбрана од поплава и екипе ЈКСП „Морава“ Лапово излазе на
терен. Постављају се џакови са песком на критичним деоницама и ради се на
спречавању даљег ширења поплавног таласа. Због немогућности да тренутно
расположиво људство и механизација спрече даље плављење, на седници Општинског
штаба за ванредне ситуације 02.04. у поподневним часовима, проглашена је ванредна
ситуација на територији целе Општине. Из тог разлога, ангажују се и кадрови РЈ
„Велика Морава“ Ћуприја, А.Д. „Водопривреда“ Смедеревска Паланка, снаге МУП-а
за одбрану и заштиту, Општинска управа општине Лапово, као и приватни
предузетници.

У касним вечерњим сатима и раним јутарњим 03.04. због немогућности Велике Мораве
да прими велику количину воде из својих притока, долази и до њеног изливања на
ушћима, а потом и даље на нижим деловима и окукама. Велика Морава тако плави
највећим делом обрадиве површине.

Штабом одбране од поплава на територији Општине руководи општински руководилац
за одбрану од поплава, који има свог помоћника. Све време трајања активности на
одбрани од поплава, Главни руководилац одбране је у контакту са Штабом за ванредне
ситуације и Општинским већем. Јавност се благовремено информише о свим
дешавањима. Због угрожености одређеног броја становника наређена је хитна
евакуација.

Изливање река првог реда на територији Општине, прати и изливање мањих потока
(Кијевачког и Грабовачког) који такође угрожавају највећим делом обрадиве површине
и саобраћајну инфраструктуру, на потесима „Жујевац“ и „Житара“.

Киша наставља да пада и наредног дана, а престанак падавина наступа 06.04. чиме
долази до стабилизовања целе ситуације јер водостај стагнира. Ипак, још увек су на
терену сва лица, организације, установе, јавна предузећа и органи општине Лапово
ради спречавања даљег плављења на територији Општине.

Наредна два дана бележи се значајан пад водостаја и престаје опасност од поплава.
Вода се повлачи у своја корита, али за собом оставља велику количину муља и песка,
као и наносе грања и осталог материјала, како на пољопривредним површинама тако и
путевима.

Опасност од поплаве траје укупно 6 дана. Ванредна ситуација укинута је 15.04. Након
престанка опасности и повлачења воде у корита, врши се процена штете а потом и
санација објеката и путне инфраструктуре. Ради се на рашчишћавању терена, за шта се
ангажују јавна комунална предузећа, здравствене службе и служба за дезинсекцију,
дезинфекцију и дератизацију.

По завршеним активностима главни руководилац одбране од поплава, у року од 15
дана, Општинском штабу за ванредне ситуације, Општинском већу односно
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Скупштини општине, доставља извештај о последицама, насталој штети и
ангажованим снагама и средствима у поступку одбране од поплава.

   Трајање

Опасност од поплаве траје 6 дана, а најкритичнији су први дани при налету велике
количине воде која прелази ниво речних корита и плави околне површине. Након 4
дана долази до стагнације водостаја, а вода након тога почиње да се повлачи у своја
корита. По престанку опасности и повлачења воде у корита, ради се на процени штете
а потом и на санацији објеката. Ванредна ситуација је укинута 15.04.
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   Рана најава

Ради остваривања ране најаве о опасностима од поплава неопходно је континуирано
праћење хидро-метеоролошких прилика и њихов утицај на пораст нивоа водостаја у
речним коритима. Континуирано праћење количине падавина и повећања нивоа воде у
коритима река омогућава благовремено обавештавање становништва о опасностима.
Раној најави својим радом доприносе хидролошке и метеоролошке станице на овом
подручју. На основу поплава које су у прошлости задесиле територију општине
Лапово, закључује се да је повећана опасност њиховог настанка у периоду пролећа,
услед коинциденција великих вода.

Упозорења морају бити сразмерна са очекиваном јачином поплаве, координирана и
компатибилна са РХМЗ, а утврђена од стране штаба за одбрану од поплава. При
прогнозама о већим поплавним таласима, информације о могућим опасностима и
последицама искључиво се преносе Штабу за ванредне ситуације општине Лапово и
надлежним субјектима укљученим у систем заштите и спасавања од поплава.

   Припремљеност

Становништво је делимично припремљено за долазећу опасност. Да би становништво
било припремљено, неопходно је да буде и благовремено обавештено. У складу са тим,
упозорења морају бити сразмерна са очекиваном јачином поплаве, координирана и
компатибилна са РХМЗ, а утврђена од стране штаба за одбрану од поплава.

Поред тога, како би се сачували објекти, оранице, баште, воћњаци, требало би да не
буду смештени на потенцијално угроженим локацијама.

   Утицај

Изливањем потока и река на територији општине Лапово угрожена су домаћинства,
обрадиве површине, саобраћајна инфраструктура.

Нема животно угроженог становништва, лакше и теже повређених, али је због
опасности од плављења објеката наређена хитна евакуација 30 становника из сеоског
дела општине. Поплављено је 20 објеката. Ова лица су збринута на период од 14
дана.У овом делу мања је густина насељености али је поплављен широки појас
прекривен обрадивим површинама. Међутим, у Вароши је превентивно евакуисано још
око 500 становника, услед могућности од изливања потока који кроз њу протичу.

Поплавама је захваћено укупно 1.500 ha обрадивих површина, највећим делом под
ораницама и баштама.

Угрожена је путна ифраструктура: деоница пута IA реда (Е-75), државни пут IIБ реда
(број 24) – Баточина – Крагујевац – Краљево и општински пут (број 27) – Марковац –
Свилајнац – Деспотовац као и део пута Лапово – Велика Плана (Р-214). Вода је
захватила и део око фигуре железничке пруге.

Оштећен је и водоводни и канализациони систем, а поплављена је и трафостаница тако
да општина остаје и без воде и без електричне енергије.
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По престанку опасности, непходно је спровести активности рашчишћавање терена, за
шта се ангажују јавна комунална предузећа, здравствене службе и служба за
дезинсекцију, дезинфекцију и дератизацију.
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   Генерисање других опасности

Поплаве могу утицати на генерисање других опасности, које карактерише узрочно-
последична веза са могућношћу истовременог или накнадног дејства. Могуће су појаве
клизишта услед прекомерне засићености земљишта водом поготово на местима са
активним земљишним материјалом. Одламање и одношење дела земље услед клизишта
може нарушити саобраћајну инфраструктуру, стамбене објекте, укључујући
електричну, водоводну, канализациону и телекомуникациону инфрструктуру. Услед
нехигијенских услова насталих приликом поплава могу се појавити заразне болести
код људи и животиња. Поплаве могу загадити и воду за пиће, при чему је неопходно
обезбедити додатно снабдевање водом. Такође, постоји могућност рушења насипа и
пробијања одбрамбених система заштите од поплава. У том случају очекује се
плављење већег дела пољопривредних површина, укључујући и домаћинства.
Нарушавање животне средине огледа се у видљивим последицама по зелене површине
и растиње.

   Референтни инциденти

Опис историјских поплава дат је у Тачки 1.4.

   Информисање јавности

Ради редовног и прецизног информисања јавности неопходна је добра сарадња између
метеоролошких и хидролошких станица, као и праћење стања, размена и објављивање
хидро- метеролошких података. Праћење режима површинских вода остварује се на
хидролошким станицама на водама I реда. У сарадњи са метео станицом, добијају се
подаци о метеоролошким приликама на територији општине Лапово, које могу имати
утицај на ниво водостаја и промену стања на речним токовима. Путем средстава јавног
информисања, а на основу прикупљених података, становништво се обавештава како
би се правовремено припремили за могући наилазак опасности.

Упозорења морају бити сразмерна са очекиваном јачином поплаве, координирана и
компатибилна са РХМЗ, а утврђена од стране штаба за одбрану од поплава. При
прогнозама о већим поплавним таласима, информације о могућим опасностима и
последицама искључиво се преносе Штабу за ванредне ситуације општине Лапово и
надлежним субјектима укљученим у систем заштите и спасавања од поплава.

   Будуће информације

Потребно је радити на решавању проблема насељених места, која се тичу
водоснабдевања при чему треба предузети превентивне мере за обезбеђење и заштиту
становништва и комплетне инфраструктуре. Ради спречавања плављења, неопходно је
редовно уклањање наноса и чишћење речних корита, спречавање стварања депонија уз
речна корита и забрана дивљих градњи које доприносе сужавању речних корита.
Неопходно је додатно радити на регулацији корита датих река, подизању обала на
местима изливања и засађивању растиња на обалама река ради постизања њихове
стабилности и смањења њиховог обасипања. Такође, треба радити и на едукацији
становништва о мерама заштите у случају настанка поплава. На територији општине
Лапово посебну пажњу треба посветити заштити пољопривредних површина, нарочито
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ораница и башта које покривају највећи део територије, а које се налазе на токовима
потока и река, као и саобраћајне инфраструктуре где је од посебне важности
железница.
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Табела 41: Штићене вредности

Штићене 
вредности

Критеријуми

Живот и
здравље

људи

Лакше повређених: нема
Тешко повређених: нема
Настрадалих: нема
Евакуисаних/збринутих: 530 евакуисаних, од тога 30 збринутих
Укупно: 530

Оштећење и санација стамбених и помоћних објеката 
Евакуација угроженог становништва

1.400.000
2.080.000

Прекид у функционисању саобраћаја 8.000.000
Прекид снабдевања електричном енергијом 2.500.000

Економија/
екологија

Штета настала прекидом канализационе и водоводне мреже
Чишћење и уређивање речних корита
Санација штете на саобраћајној инфраструктури
Трошкови комуналних служби, дезинфекције, дезинсекције 
и дератизације

3.800.000
10.000.000
12.500.000

3.700.000
Штета на пољопривредним културама 14.000.000
Ремедијација земљишта
Укупно:
Проценат штете у односу на буџет:

3.740.000
61.720.000

25,8%

Оштећење на саобраћајној инфраструктури 14.000.000
Оштећење водоводне мреже 7.800.000
Оштећење електро-енергетске мреже 5.900.000
Укупно: 27.700.000

Друштвена Проценат штете у односу на буџет: 11,6%
стабилност

Оштећења на објектима од јавног и друштвеног значаја нема
Укупно: 0,00
Проценат штете у односу на буџет: 0,00%

Буџет општине Лапово остварен у 2018. години износио је 238.647.087 динара

Штета по економију/екологију
Опис последице Штета у РСД

Штета по критичну инфраструктуру
Опис последице Штета у РСД

Штета по објекте од јавног друштвеног значаја
Опис последице Штета у РСД
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Учесталост нaстaнкa нeгaтивних eфeкaтa поплава нa територији општине Лапово је 1 догађај у 2 до
20 година.

Табела 42: Табела за исказивање учесталости или вероватноће
Вероватноћа или учесталост

Категорија (а) Квалитативно (б) Вероватноћа (ц) Учесталост Одабрано
1 Занемарљива < 1 % 1 догађај у 100 година и ређе
2 Мала 1 - 5 % 1 догађај у 20 до 100 година X
3 Средња 6 - 50 % 1 догађај у 2 до 20 година
4 Велика 51- 98 % 1 догађај у 1 до 2 године
5 Изразито велика > 98 % 1 догађај годишње или чешће

Табела 43: Табела за исказивање последица по живот и здравље људи Табела 44: Табела за исказивање последица по економију/екологију
Последице по живот и здравље људи

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано
1 Минимална <50
2 Мала 50-200
3 Умерена 201-500
4 Озбиљна 501-1500 X
5 Катастрофална >1500

Последице по економију/екологију
Категорија Величина последица Критеријум Одабрано

1 Минимална чији износ прелази 1% буџета
2 Мала чији износ прелази 3% буџета
3 Умерена чији износ прелази 5% буџета
4 Озбиљна чији износ прелази 10% буџета
5 Катастрофална чији износ прелази 15% буџета X

Табела 45: Табела за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна 
материјална штета на критичној инфраструктури

Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на
критичној инфраструктури

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано
1 Минимална <1% буџета
2 Мала 1-3% буџета
3 Умерена 3-5% буџета
4 Озбиљна 5-10% буџета
5 Катастрофална >10% буџета X
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Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи

Катастрофална 5

Матрица 2: Ризик по економију/екологију

Катастрофална 5

Озбиљна 4

Умерена 3

Мала 2

Озбиљна 4

Умерена 3

Мала 2

Минимална 1

1 2 3 4 5
Вероватноћа

Минимална 1

1 2 3 4 5
Вероватноћа

Матрица 3: Ризик по друштвену стабилност 
- укупна материјална штета на критичној 
инфраструктури

Катастрофална 5

Матрица 4: Укупан ризик

Катастрофална 5

Озбиљна 4

Умерена 3
Озбиљна 4

Умерена 3

Мала 2

Минимална 1

1 2 3 4 5
Вероватноћа

Мала 2

Минимална 1

1 2 3 4 5
Вероватноћа

Табела 46: Нивои и прихватљивост ризика

Веома висок
(црвена)

НЕПРИХВАТЉИВ Веома висок и висок ниво ризика, захтевају
третман ризика, ради смањења на ниво
прихватљивости.

Висок
(наранџаста)
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Умерени
(жута)

ПРИХВАТЉИВ
Умерени ризик може да значи потребу
предузимања неких радњи.

Низак
(зелена)

ПРИХВАТЉИВ
Низак ризик, може значити да се не предузима
никаква радња.

На основу анализе сценарија и процене ризика можемо констатовати да је ниво ризика
од поплава ВИСОК, што значи да је ризик НЕПРИХВАТЉИВ.
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   Третман ризика

Ради смањивања нивоа ризика од негативних дејстава од поплава, предузимају се мере из области превентиве и реаговања. У Табелама 47. и
48. приказане су предложене превентивне и реактивне мере.

Табела 47: Превентивне мере

Поплаве

Област Мера
Носилац 

активности
Време реализације

Сарадници у
реализацији
активности

Време и начин
извештавања

Стратегије, нормативно уређење, 
планови

Забрана изградње нових објеката у зони 
поплавног таласа

Општинска управа
Шест месеци по
изради Процене

Надлежне 
инспекцијске службе

/

Забрана складиштења смећа и отпада уз 
речне токове

Општинска управа
Шест месеци по
изради Процене

Надлежне 
инспекцијске службе

/

Систем за рану најаву

Праћење прогнозе и кретања водостаја,
планирање мера одржавања водотокова
другог реда

ЈКСП „Морава“
Лапово

Свакодневно 
праћење

Општинска управа /

Успоставити сарадњу са РХМЗ-ом
ради континуираног праћења прогнозе
падавина

Општинска управа Континуирано
Надлежно одељење за
ванредне ситуације. /

У сарадњи са РХМЗ, наћи могућност
постављања довољног броја кишомера
на територији Општине у циљу боље
прогнозе количине падавина

Општинска управа
Годину дана по 
изради Процене

РХМЗ /

Просторно планирање и
легализација објеката

Одржавање заштитних објеката
(санирања критичних места), поправка
постојећих и изградња нових насипа

Општинска управа
Три године по 

изради Процене

ЈП ,,Србија воде“ и
ЈКСП „Морава“

Лапово

Извештај о
завршеним
радовима

Ојачавање стубова и укрућења на 
мостовима који могу бити угрожени

Општинска управа
Три године по 

изради Процене
Општинска управа

Извештај о
завршеним
радовима
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Табела 48: Реактивне мере

Поплаве

Област Мера
Носилац 

активности
Време 

реализације
Сарадници у реализацији

Време и начин
извештавања

Стање спремности 
капацитета за реаговање

Формирати Ситуациони центар општине 
Лапово.

Општинска управа
Две године по 

изради Процене
Општински штаб за ванредне

ситуације

Редовно 
извештавање о раду 
Ситуационог центра

Формирати Стручно-оперативни тим
(СОТ) за поплаве

Општински штаб за 
ванредне ситуације

Одмах након 
израде Процене

Надлежно одељење за
ванредне ситуације.

Закуључак штаба о 
формирању СОТ

Израдити 
поплава

план реаговања у случају Општински штаб за 
ванредне ситуације

Одмах након 
израде Процене

Надлежно одељење за
ванредне ситуације.

Спремност капацитета
ватрогасно-спасилачких

јединица

Обезбедити оперативну спремост за
с п а с а в а њ е у г р о ж е н и х и г а ш е њ е
евентуалних пожара у случају поплава

Ватрогасно-
спасилачко
одељење

Одмах након 
израде Процене

Надлежно одељење за
ванредне ситуације.

/

Спремност капацитета 
јединица цивилне заштите

Формирати јединице цивилне заштите 
опште намене јачине једне чете

Општински штаб за 
ванредне ситуације

Одмах након 
израде Процене

Надлежно одељење за
ванредне ситуације.

Закуључак штаба о
формирању

јединице
Одржавање и организација

вежби за реаговање у случају
поплава

Организовати вежбу одбране од поплава 
свих субјеката од значаја за заштиту и
спасвање

Општински штаб за 
ванредне ситуације

Годину дана по 
изради Процене

Надлежно одељење за
ванредне ситуације.

Извештај о 
реализацији вежбе

Базе података и подлога за
потребе планирања цивилне

заштите

Попис путних праваца и мостова који су
на местима где су изгледне поплаве и
одређивање алтернативних праваца
кретања

Надлежно одељење
за ванредне
ситуације.

Одмах након 
израде Процене

Општински штаб за ванредне
ситуације

/

Попис свих критичних тачака на
водотоковима I и II реда, где настају већа
изливања или пробој насипа и
обалоутврда

Надлежно одељење
за ванредне
ситуације.

Одмах након 
израде Процене

Општински штаб за ванредне
ситуације

/

Способност субјеката од 
посебног значаја за заштиту и

спасавање

Оспособљавање и опремање јавних
предузећа и привредних друштава за
реаговање у случају поплава

Општинска управа
Годину дана по 
изради Процене

Субјекти од посебног значаја
за заштиту и спасавање

Сачинити извештај
о извршеном

оспособљавању

Стање мобилности веза

Редовна контрола путних праваца,
санација и поправка оштећења

Јавно предузеће 
надлежно за путеве

Свакодневно
Субјекти од посебног значаја

за заштиту и спасавање
/

Успоставити и одржавати комуникацију
са околним општинама које припадају
Црноморском сливу

Општински штаб за 
ванредне ситуације

Одмах након 
израде Процене

Општинска управа /
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Карактеристике потенцијалне опасности од
поплава

Субјекат: општина Лапово

Р
.б

р
.

Карактеристика потенцијалне опасности
Потенцијална опасност

ПОПЛАВЕ Примедба
Генерисање других опасности

1 2 3 4 5

1.

Почетно
стање

Време идентификације

2. Субјекат, организација/
организациони део

3. Макролокација
4. Микролокација
5. Угрожене штићене вредности
6. Ангажоване снаге
7. Предузете почетне мере

8. Процењене последице по
штићене вредности

9. Постојеће мере заштите
10.

Завршно
стање

Време изложености опасности
11. Ниво ризика
12. Погођене штићене вредности

13. Последице по штићене
вредности

14. Предузете мере
15. Ефекат предузетих мера

16. Интеракција са другим
опасностима
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3 НЕДОСТАТАК ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

Свеукупан развој савременог света све више зависи од воде. Вода доприноси напретку
социјалног благостања и раста, утичући на средства за живот људи. Међутим,
неодрживи развојни путеви као и неуспешно управљање, створили су огромне
притиске на водне ресурсе, утичући на њихов квалитет и доступност. Питање
доступности и квалитета воде постаје један од најважнијих проблема савременог
човека. Капацитет планете да задовољи све веће захтеве за пијаћом водом се умањује, и
ту не може бити одрживог развоја, уколико се не успостави равнотежа између понуде и
потражње.

Брзе климатске промене такође могу довести до значајних варијација у дистрибуцији и
доступности водних ресурса. Климатске промене попут промена у температури воде,
њеном протицању, подизању нивоа светског мора, поремећаја у функционисању
подземних извора, могу утицати на сâм квалитет вода, њену доступност и несташицу.
Поред тога, може се очекивати да ће повеање температуре вода поспешити многе
облике загађења, са евентуалним негативним утицајем на екосистеме, човеково
здравље, као и на водоводни систем.

Истраживање које је спровела Организација за храну и пољопривреду Уједињених
нација (Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO), рангирало је
Србију на 47. место од 180 земаља по количини и квалитету ресурса воде. То значи да
Србија не спада у земље сиромашне водом, али ни онолико богате колико се
претходних деценија мислило. Међутим, низак степен истражености и експлоатације
природних извора (процењује се да их има око 1.300, испитано их је око 250, а
експлоатише се тек сваки десети од њих), даје могућност Србији да се у овој области
развије, иако се, као и све слабије развијене земље, неекономски и нееколошки понаша
према тим резервама.

У многим градовима и општинама, снабдевање потребним количинама квалитетне
воде за пиће постаје све већи проблем, јер њен недостатак директно угрожава људску
безбедност. Развој технологије, демографски раст и урбанизација доводе до великог
повећања потрошње воде, а због све већег загађења вода, повећавају се опасности које
прете човеку и околини. На основу изложеног, брига о снабдевању водом спада у ред
друштвених активности које веома битно утичу на функционисање друштва у целини.
Од виталног значаја је да се обезбеди одрживо снабдевање са потребним количинама
чисте воде, редовно испитивање безбедности воде и управљање водоводним системом.

3.1 Квалитативан недостатак воде за пиће

Један од основних услова сваке људске заједнице за њен нормалан и здрав живот је
обезбеђивање довољне количине пијаће воде. Њу је могуће обезбедити само преко
система за снабдевање водом на начин који ће гарантовати њен квалитет, што се
обезбеђује:

 Квалитетном прерадом сирове воде из изворишта у воду за пиће чији квалитет мора 
задовољити све законске прописе, од фазе прераде до фазе потрошње;

 Континуалним водоснабдевањем 24 сата, 365 дана свих потрошача;
 Потребним, довољним количинама воде за све потрошаче у целом систему 
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водоснабдевања;
 Рационалним одвијањем свих процеса пословног система;
 Управљањем губицима у систему;
 Оптималном ефикасношћу, управљањем расходима и трошковима;
 Економском ценом услуга;
 Задовољењем захтева корисника;
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 Перманентним решавањем проблема корисника уз обезбеђивање отворености у 
информисању.

ЈКСП „Морава“ је једино предузеће у општини Лапово које се бави производњом и
дистрибуцијом воде на територији Општине. Програм рада предузећа зависи од, са
једне стране датих сагласности на цене воде и канализације, а са друге стране
опредељених средстава из буџета Општине и Републике за капиталне и друге
инвестиције неопходне за рад и развој. ЈКСП
„Морава“ управља извориштем „Гаревина“ са резервоарима и бунарима, три бунара
која су стално у функцији и два које се повремено користе. Њиме је покривено је 99,9%
становништва.
„Гаревина“ је извориште подземних вода и основно које се данас користи у оквиру
постојећег система водоснабдевања.

Поред тога, користе се и индивидуални бунари који углавном служе за заливање, али
подаци о броју истих не постоје.

Исправност воде на територији општине Лапово контролише Хигијенски завод из
Крагујевца и вода се узоркује са 4 мерна места, два пута месечно. Најчешће се узоркује

повећана вредност нитрата, ређе су се појављивале Mn, Mg и SO4 и повећана је

електропровпдљивост.

Табела 49: Карактеристике подземних вода у алувиону Велике Мораве

Издан

Општи
показатељи и
индикатори
осетљивости

Индикатори 
утицаја

Стање 
токсичности

Коментар

Алувион Велике
Мораве

pH 6,6 – 7,8 ТС
mg/l 300 – 1.300
Гвожђе и манган
0 – 1,5 mg/l Више
концентрације уз
водоток В.М. (у

зони Лапова,
Трновча и села

Шалинац,
концентрације

гвожђа и мангана
су више од

просечних) –
концентрац. Mg >
50 mg/l, природна

карактеристика

640 – 2000 µS/cm
KmnO4  (1 -10)
прос. 6,5 mg/l

Нитрати (1 – 262)
сред. 35 Хлориди
10-25 mg/l NH4+

0,015 – 4,18 mgN/l
спорадично

нитрит изнад
МДК

Углавном
токсична

- снижење НПВ 
услед снижавања

коте дна В.
Мораве

(антропогени
утицаји) – већина
насеља низводно
од Багрдана без

комуналне
инфраструктуре –

промена
квалитета по
времену без

законитости -лош
квалитет воде за

пиће бројних
насеља (без

водовода, али и са
централиз. водов.)

Извор: Стратегија управљања водама на територији Републике Србије, 2015. године

Подручје општине Лапово нема адекватно решено питање организованог, уредног,
редовног и контролисаног снабдевања водом за пиће, а не постоје ни са аспекта
квалитета јавља се проблем који одступа од Законом захтеваног квалитета за пијаћу
воду по више параметра (нитрати, електропроводљивост, гвожђе, манган, повремена
мутноћа и сл.). Осим неодговарајућег квалитета, лаповачки систем одликује и
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недовољни резервоарски простор, недовољни пречници како главних магистралних
цевовода тако и дистрибутивне мреже, дотрајалост постојећих објеката, као и значајни
губици у дистрибутивној мрежи. Напред наведено представља и главне задатке за
наредни период јер развојем постојећег водоводног система доводи до стварања основе
за даљи развој Општине. Поред тога, цевовод је застарео и 80% је од цемент азбестних
цеви.
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Према подацима из Извештаја о здравственој исправности воде за пиће јавних
водовода и водних објеката у Републици Србији за 2016. годину, јавни водовод на
територији општине Лапово је 100% неисправан.

Табела 50: Заштићена подручја - Преглед зона санитарне заштите изворишта

Назив 
изворишта

Основ проглашења

Општина
Положај 

(координате)

Површина
зоне

санитарне
заштите

(ha)

КарактеристикеПропис Институција

„Гаревина“

Закон о
водама

(Сл.
гласник
РС 46/91
+ чл. 45)

530-02-669/09-
04

Лапово
Y = 7 509 230
X = 4 891 092

Зона I+II =
98,38 Зона
III = 353,6

Извориште
оптерећено
нитратима

Извор: Републичка дирекција за воде

Проблем у снадбевању водом на територији Општине, тачније у њеном квалитету,
нарочито је изражен после обилнијих киша, када се због састава земљишта у води
повећава концентрација нитрата.

На територији општинне Лапово је веома изражен проблем отпадних вода. Наиме,
елементи фекалних канализационих система постоје само у уском централном делу
Лапова, где се отпадне воде сакупљају и одводе до постојеће црпне станице одакле се
даље потискују ка реци Велика Морава у коју се упуштају без икаквог претходног
третмана. На читавом осталом општинском подручију ситуација је још критичнија, с
обзиром да не постоје ни системи за сакупљање и одвођење, а ни систем за
пречишћавање употребљених вода, већ се диспозиција ових вода врши индивидуално у
неадекватно изведене септичке јаме и копане бунаре или директно у оближње
водотокове. Прикупљање и евалуација атмосферских вода такође није решена. У ужем
центру Лапова постоји канализациони систем којм се вода спроводи без третмана до
оближњих водотока. Ван центра постоје спорадична решења одређених делова улица,
који се такође ослањају на Казански или Липарски поток.

Према Водопривредној Основи Републике Србије, као основном меродавном
дугорочном плану за одрживи развој водног режима, на територији читаве земље,
општина Лапово припада Ибарско – шумадијском регионалном систему, што никако не
значи запостављање постојећих капацитета већ даље улагање у развој и унапређење
постојећих капацитета, поготово што на подручју Лапова постоје реалне могућности за
снабдевање квалитетном водом за пиће и за ширу околину, што у наредном периоду
треба верификовати одговарајућим истражним радовима и пројектима.

3.2 Квантитативни недостатак воде за пиће

Систем за снадбевање водом на територији општине Лапово чине:

 извориште „Гаревина“ са резервоарима и бунарима, од тога три бунара која су стално у 
функцији и два које се повремено користе, у власниптву ЈКСП „Морава“;

 индивидуални бунари;
 јавне чесме: Јованчина чесма, Бранкова чесма и чесма у потесу „Ладна“.
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Као што је наведено, основно извориште које се данас користи у оквиру постојећег
система водоснабдевања је извориште подземних вода под називом „Гаревина“.
Посматрано по количинама воде у овом моменту, наведено извориште може да
задовољи потребе конзума.
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На територији општине Лапово, врши се организовано снабдевање водом за пиће са
изворишта
„Гаревина“, лоцираног југоисточно од центра градског насеља Лапово (на удаљености
од око 2 km). На изворишту је у протеклом периоду изграђено 13 бунара, од којих се
данас користе три бунара која су стално у функцији и два које се повремено користе.
Систем је конципиран тако да се подземна вода захваћена бунарима, сабирним
цевоводима транспортује до предрезервоара, хлорише и преко црпне станице потискује
у насеље. Осим хлорисања нема додатног пречишћавања воде пре испоруке
потрошачима.

Извориште се налази на алувијалној равни на левој обали реке Велике Мораве, на
потезу од реке Лепенице на југу до старе Лепенице на северу. Основну водоносну
средину са добрим филтрационим својствима чине шљунковито-песковити и
песковити седименти алувијона, односно фације корита. У односу на данашње корито
реке Велике Мораве, на левој обали алувијон се простире око 2-3,5 km. На целом том
простору у оквиру шљунковито-песковитих и песковитих седимената интергрануларне
порозности, формирана је издан, која се данас захвата за водоснабдевање Лапова.

На основу резултата изведених истражних радова и закључака из урађене
документације, просечан капацитет изворишта „Гаревина” износи око 34 l/s, а додатно
се може експлоатисати око 36 l/s, тако да максимални капацитет овог изворишта
износи око 70 l/s.

У дистрибутивном систему Лапова постоје два резервоара следећих карактеристика:

 резервоар на Старом брду (V = 2 x 200 m³; Kd = 153 mnm);
 резервоар Црвени брег (V = 2 x 200 m³; Kd = 156 mnm).

У оквиру лаповског система, примарни цевовод пречника Ø 400 mm полази од црпне
станице на изворишту „Гаревина”, затим пролази испод ауто-пута Београд – Ниш, даље
до железничке пруге Ниш – Београд, одакле једна грана иде паралелно са пругом до
Докине ћуприје, а друга скреће ка југу, кроз Лапово село.

Укупна дужина постојеће водоводне мреже у Лапову износи око 40 km, данас је на њу
прикључено око 3.300 домаћинстава (прикљученост близу 100%), а сви потрошачи у
Лапову припадају истој висинској зони водоснабдевања.

Недостатак воде за пиће јавља се углавном у летњим месецима, тада виши делови
Лапова остају без воде или је притисак смањен у вечерњим сатима од 17 до 22 часа.
Штете нема јер је становништво привикнуто и припреми потребне залихе воде.

У оквиру дистрибутивног система планира се изградња нових магистралних цевовода у
дужини око 46 km, као и проширење капацитета постојећих резервоара. Резервоар Р3
повећаће капацитет за 500 m3, резервоар Р4 повећаће капацитет за 2.000 m3. Због
проширења насеља, увешће се још једна висинска зона, са котама потрошача изнад 135
mnm, у којој ће се изградити резервоар Р5 запремине 500 m3. У оквиру индустријских
комплекса потребе за технолошком водом могу се решавати самостално, захватањем
воде из Велике Мораве или копањем бунара у комплексу.



95

Процена ризика од катастрофа општине 
Лапово

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).

Према Стратегији одрживог развоја општине Лапово 2017 – 2021. године планирана је
реконструкција 5 km постојеће водоводне мреже, изградња 5 km нове и изградња
додатних капацитета постојећег изворишта, до 2021. године.
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3.3 Могућност генерисања других опасности

Услед физичко-хемијске или микробилолошке неисправности воде, може доћи до
нeдoстaткa вoдe за пиће, што може довести дo угрожавања живота и здравља људи
услед појаве заразних болести кoд стaнoвништвa, али и нарушених услова за нормалан
живот и обављање свих радних активности – oтeжaн рaд здравствених установа,
образовних установа – приврeмeнo зaтвaрaње шкoлa и прeдшкoлских устaнoвa, јавних
спортских објеката, те функционисање јавних комуналних предузећа у овој области.

3.4 Могући развој догађаја (сценарио)

   Недостатак воде за пиће

Радна група

 Лица наведена у Закључку Општинског штаба за ванредне ситуације, број 82-3/7/2018, 
донетом 03.12.2018. године;

 Милан Марковић, лице са лиценцом за процену ризика – координатор;
 Љубиша Ђорђевић, лице са лиценцом за процену ризика – члан тима;
 Госпава Стојановић, лице са лиценцом за процену ризика – члан тима.

Хигијенски исправна вода за пиће један је од основних предуслова доброг здравља.
Брига о снабдевању водом спада у ред друштвених активности које веома битно утичу
на функционисање друштва у целини. Од виталног значаја је да се обезбеди одрживо
снабдевање са потребним количинама чисте воде, редовно испитивање безбедности
воде и управљање водоводним системом.

а) Највероватнији нежељени догађај

   Појављивање

Као последица подизања нивоа подземних вода, повећана је концентрација амонијака у
бунарима и водоводној мрежи.

   Просторна димензија

Опасност обухвата целу територију општине Лапово, с обзиром да је прикљученост на
водоводну мрежу близу 100%.

   Интензитет

Због утврђеног пристуства високе концентрације амонијака у општини Лапово, налогом
Института за јавно здравље у Крагујевцу, забрањена је употреба воде за пиће и
термичку обраду.

   Време

Услед повишене концентрације амонијака, 21.06.2023. године, забрањена је употреба
воде за пиће и термичку обраду из водоводне мреже ЈКСП „Морава“ Лапово.

   Ток

Забележено је подизање нивоа подземних вода, а имајући у виду да не постоји
потројење за третман отпадних вода, рађена је ванредна контрола исправности воде, на
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сва 4 мерна места на територији Општине. По извршеним анализама у Институту за
јавно здравље Крагујевац, издата је привремена забрана употребе воде за пиће и
термичку обраду, а наређене су и додатне анализе. Након поновљених анализа,
потврђена је висока концентрација амонијака. Присуство амонијака у води
манифестује се непријатним мирисом и укусом воде што директно онемогућава њену
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употребу. У Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће, прописана је
гранична вредност од 0,1 mg/1, а за водоводе до 5.000 ES од 1 mg/1 („Сл. лист СРЈ“
42/98).

По доношењу забране употребе воде за пиће и термичку обраду, наложено је испирање
мреже и резервоара, а анализе воде се раде свакодневно. За потребе снадбевања
становништва водом обезбеђено је 5 цистерни.

   Трајање

Забрана коришћења воде издата је на период од 7 дана уз налог за вршење ванредних
контрола исправности воде.

   Рана најава

Рана најава не постоји. ЈКСП „Морава“ Лапово има обавезу достављања информација
о стању водоснадбевања у циљу информисања становништва и свих привредних
субјеката.

   Припремљеност

Становништво и државни органи су делимично припремљени за одговор на нежељени
догађај.

   Утицај

На основу резултата добијених анализом критичности и могуће штете, не oчeкуjу сe
људски губици, док се угрoжeност огледа у индиректном нaрушaвaњу здрaвљa људи и
отежаним условима нормалног функционисања код 7.837 становника, с обзиром да је
покривеност водоводном мрежом ЈКСП „Морава“ приближно 100%. Нaрушeнo је
снaбдeвaњe хрaнoм и вoдoм, и одржавање хигиjeне дo 7 дaнa. Због тога је отежано и
одвијање економских активности становништва, нарочито у области пољопривреде.
Нема појаве стомачних и других обољења.

Осим наведеног, угрoжeнo је функциoнисaњe oснoвнe дeлaтнoсти здрaвствeних
устaнoвa и прехрамбене индустрије (пекарска индустрија, индустрија за прераду воћа и
поврћа, млекарска индустрија, меснопрерађивачка индустрија), што доводи до
успoравања рaдних aктивнoсти зaпoслeних и утиче на динaмику рaдних прoцeсa.
Поред здравствених, отежан је рад образовних установа (због скраћених часова и
прекида наставе), јавних спортских објеката, те функционисање јавних комуналних
предузећа у овој области.

У погледу критичне инфраструктуре долази до поремећаја водоводног и
канализационог система у трајању до 15 дана. Пoстojи пoтрeбa зa дезинфекцијом
заједничких просторија школа и предшколских установа и других установа од јавног
друштвеног значаја.

   Генерисање других опасности

Услед недостака воде за пиће и нарушавања санитарних услова може доћи до појаве
заразних болести и развоја болести животиња.
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   Референтни инциденти

Према подацима добијеним из општине Лапово, хаварије су честе. Када је реч о
концентрацијама амонијака у води за пиће, забележено је да је било повишених
концентрација (2006. године) чиме је била забрањена употреба воде за пиће и
припрему хране, што је реметило функционисање становништва на територији
Општине.

   Информисање јавности

Постоји правовремено и прецизно информисање јавности путем званичног сајта ЈКСП
„Морава“ Лапово, Завода за јавно здравље Крагујевац и јавних гласила о стању
водоснабдевања након настанка хаварије, физичко-хемијске или микробилошке
неисправности воде за пиће.
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   Будуће информације

Ради успешног отклањања последица насталих недостатком воде за пиће, неопходно је
обезбедити довољан број мобилних аутоцистерни и израдити план допунског
снабдевања водом.

Табела 50: Штићене вредности

Штићене 
вредности

Критеријуми

Живот и
здравље

људи

Лакше повређених:  нема
                Тешко повређених:          нема                                                                                       
                          Настрадалих:          нема                                                                                       
             Евакуисаних/збринутих:         нема                                                                                         

Захваћени опасношћу:  7.837
Укупно:  7.837

Економија/
екологија

Прекид снабдевања водом 
Трошкови комуналних служби
Трошкови анализа и ДДД услуга

4.800.000
900.000
400.000

Укупно:
Проценат штете у односу на буџет:

6.100.000
2,5%

Систем снабдевања водом 1.300.000
Снабдевање становништва храном 850.000

Друштвена
стабилност

Укупно:
Проценат штете у односу на буџет:

2.150.000
0,9%

Поремећај функционисања образовних установа 200.000
Укупно:
Проценат штете у односу на буџет:

200.000
0,08%

Буџет општине Лапово остварен у 2018. години износио је 238.647.087 динара

Штета по економију/екологију
Опис последице Штета у РСД

Штета по критичну инфраструктуру
Опис последице Штета у РСД

Штета по објекте од јавног друштвеног значаја
Опис последице Штета у РСД
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Вероватноћа нaстaнкa нeгaтивних eфeкaтa недостатка воде за пиће нa територији општине Лапово је
6-50%.

Табела 51: Табела за исказивање учесталости или вероватноће
Вероватноћа или учесталост

Категорија (а) Квалитативно (б) Вероватноћа (ц) Учесталост Одабрано
1 Занемарљива < 1 % 1 догађај у 100 година и ређе
2 Мала 1 - 5 % 1 догађај у 20 до 100 година
3 Средња 6 - 50 % 1 догађај у 2 до 20 година X
4 Велика 51- 98 % 1 догађај у 1 до 2 године
5 Изразито велика > 98 % 1 догађај годишње или чешће

Табела 52: Табела за исказивање последица по живот и здравље људи
Последице по живот и здравље људи

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано
1 Минимална <50
2 Мала 50-200
3 Умерена 201-500
4 Озбиљна 501-1500
5 Катастрофална >1500 X

Табела 54: Табела за исказивање последица по друштвену стабилност –
укупна материјална штета на критичној инфраструктури

Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на
критичној инфраструктури

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано
1 Минимална <1% буџета X
2 Мала 1-3% буџета
3 Умерена 3-5% буџета
4 Озбиљна 5-10% буџета
5 Катастрофална >10% буџета

Табела 53: Табела за исказивање последица по економију/екологију
Последице по економију/екологију

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано
1 Минимална чији износ прелази 1% буџета X
2 Мала чији износ прелази 3% буџета
3 Умерена чији износ прелази 5% буџета
4 Озбиљна чији износ прелази 10% буџета
5 Катастрофална чији износ прелази 15% буџета

Табела 55: Табела за исказивање последица по друштвену стабилност -
укупна материјална штета на установама/грађевинама јавног друштвеног

значаја
Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на

установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
Категорија Величина последица Критеријум Одабрано

1 Минимална <0.5% буџета X
2 Мала 0.5-1% буџета
3 Умерена 1-3% буџета
4 Озбиљна 3-5% буџета
5 Катастрофална >5% буџета
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Табела 56: Нивои и прихватљивост ризика

Веома висок
(црвена)

НЕПРИХВАТЉИВ Веома висок и висок ниво ризика, захтевају
третман ризика, ради смањења на ниво
прихватљивости.

Висок
(наранџаста)

НЕПРИХВАТЉИВ

Умерени
(жута)

ПРИХВАТЉИВ
Умерени ризик може да значи потребу
предузимања неких радњи.

Низак
(зелена)

ПРИХВАТЉИВ
Низак ризик, може значити да се не предузима
никаква радња.

На основу анализе сценарија и процене ризика можемо констатовати да је ниво ризика
од недостатка воде за пиће УМЕРЕН, што значи да је ризик ПРИХВАТЉИВ.
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б) Нежељени догађај са најтежим могућим последицама

   Појављивање

Приликом ванредне контроле исправности воде за пиће на територији општине
Лапово, утврђена је неисправност воде за пиће. Као последица обилних кишних
падавина као и због састава земљишта, у води се повећава концентрација амонијака,
нитрата и нитрита.

   Просторна димензија

Опасност обухвата целу територију општине Лапово, с обзиром да је прикљученост на
водоводну мрежу близу 100%.

   Интензитет

Нитрати су соли азотне киселине и представљају крајњи продукт оксидације азотних
једињења. Макслимална дозвољена концентрација (МДК) за нитрате, изражена преко
азота је 10 mg/l воде. Нитрити се природно појављују као део азотног циклуса.
Нитритни јон је врло непостојан и у аеробној зони под утицајем кисеоника оксидише
до нитрата. Максимална дозвољена концентрација (МДК) за нитрите изражена преко
азота је 0.005 mg/l воде. У Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће, за
амонијак је прописана гранична вредност од 0,1 mg/1, а за водоводе до 5.000 ES од 1
mg/1 („Сл. лист СРЈ“ 42/98). Услед концентрације амонијака, нитрата и нитрита која
превазилази дозвољену границу, дата је забрана коришћења воде за пиће и термичку
обраду.

   Време

Услед повишене концентрације амонијака, нитрата и нитрита, 15.05.2021. године,
забрањена је употреба воде за пиће и термичку обраду из водоводне мреже ЈКСП
„Морава“ Лапово.

   Ток

На територији општинне Лапово је веома изражен проблем отпадних вода. Како не
постоји систем за пречишћавање отпадних вода она се само испушта у водотокове.
Обилне кишне падавине отежавају постојећу ситуацију те долази до повећања
концентрације амонијака, нитрата и нитрита. Услед ванредне контроле исправности
воде у водоводној мрежи ЈКСП
„Морава“ Лапово, забележено је повећање концентрације која превазилази дозвољену
границу. По извршеним анализама у Институту за јавно здравље Крагујевац, издата је
забрана употребе воде за пиће и термичку обраду, с обзиром да те концентрације
директно штетно делују на људско здравље. Поред тога, наређене су и додатне анализе
те је након поновљених анализа потврђена висока концентрација амонијака, нитрата и
нитрита.

Одмах након издате забране употребе воде за пиће, Општински штаб за ванредне
ситуације је на одржаној седници донео одлуку о проглашењу ванредне ситуације на
територији целе Општине, као и о формирању Стручно-оперативног тима ради
праћења стања на терену и предузимања мера отклањања насталих последица. За
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потребе снабдевања становништва водом обезбеђено је 10 камионских мобилних
цистерни.

У наредним данима спроводе се радови на уклањању ових материја из воде. Наложено
је хитно испирање мреже и резервоара. Међутим, поред тога је неопходно спровести
неопходне процесе ради њиховог потпуног уклањања.

Поред забране употребе воде за пиће и термичку обраду, радови на испирању мреже и
резервоара као и процеси који се спроводе ради потпуног уклањања, условљавају
потпуни прекид у испоруци воде у трајању од 20 дана.
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Ради отклањања последица ангажоване су додатне снаге са Републичког нивоа. Осим
цистерни, пристиже помоћ и у виду флаширане воде и прехрамбених производа.

Како присуство материја, нарочито нитрата и нитрита, директно лоше утиче на
здравље људи и може довести до појаве различитих обољења која могу имати
далекосежне последице, ради се на редовном информисању становништва и њиховој
едукацији. Такође, посотји опасност од хигијенско-епидемиолошких болести па
Институт за јавно здравље у Крагујевцу, у сарадњи са другим здравственим
установама, ради на примени свих превентивних мера у циљу спречавања појаве или
даљег ширења. У свим објектима где је присутан већи број људи и деце, предузимају
се мере дезинфекције, дератизације и дезинсекције.

   Трајање

Забрана коришћења воде издата је на период од 60 дана уз налог за вршење ванредних
контрола исправности воде. За тај период завршени су радови на испирању мреже и
резервоара као и обезбеђивање адекватних система за потпуно уклањање материја.

   Рана најава

Рана најава не постоји. ЈКСП „Морава“ Лапово има обавезу достављања информација о
стању водоснадбевања у циљу информисања становништва и свих привредних
субјеката. Ако концентрација нитрата/нитрита прелази МДК, водоснабдевач мора
обавестити јавност путем новина, радија, телевизије и другим средствима. Додатне
активности, као што су обезбеђење алтернативних извора воде за пиће, може бити
потребно како би се спречили озбиљни ризици за јавно здравље.

   Припремљеност

Становништво није припремљено на ову врсту опасности, док су државни органи
делимично припремљени.

   Утицај

На основу резултата добијених анализом критичности и могуће штете, не oчeкуjу сe
људски губици, док се угрoжeност огледа у индиректном нaрушaвaњу здрaвљa људи и
отежаним условима нормалног функционисања код 7.837 становника, с обзиром да је
покривеност водоводном мрежом ЈКСП „Морава“ приближно 100%. Нaрушeнo је
снaбдeвaњe хрaнoм и вoдoм, и одржавање хигиjeне дo 60 дaнa. Због тога је отежано и
одвијање економских активности становништва, нарочито у области пољопривреде.
Недостатак воде за пиће и немогућност нормалног појења стоке, условљавају
угроженост стоке и живине на целокупној територији Општине.

Осим наведеног, угрoжeнo је функциoнисaњe oснoвнe дeлaтнoсти здрaвствeних
устaнoвa и прехрамбене индустрије (пекарска индустрија, индустрија за прераду воћа и
поврћа, млекарска индустрија, меснопрерађивачка индустрија), што доводи до
успoравања рaдних aктивнoсти зaпoслeних и утиче на динaмику рaдних прoцeсa.
Поред здравствених, отежан је рад образовних установа (због скраћених часова и
прекида наставе), јавних спортских објеката, те функционисање јавних комуналних
предузећа у овој области.
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У погледу критичне инфраструктуре долази до поремећаја водоводног и
канализационог система у трајању до 60 дана. До дуготрајног прекида испоруке воде
дошло је услед инвестиција у системе за потпуно уклањање нитрита и нитрата из воде
као и филтере. Због наведеног прекида, отежано је и снабдевање становништва храном.
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Ради сузбијања ширења хигијенско-епидемиолошких болести врши се дезинфекција
просторија у којима борави већи број људи.

   Генерисање других опасности

Услед недостака воде за пиће и нарушавања санитарних услова може доћи до појаве
заразних болести и развоја болести животиња.

   Референтни инциденти

Према подацима добијеним из општине Лапово, хаварије су честе. Када је реч о
концентрацијама амонијака у води за пиће, забележено је да је било повишених
концентрација (2006. године) чиме је била забрањена употреба воде за пиће и
припрему хране, што је реметило функционисање становништва на територији
Општине.

Када је реч о концентрацијама нитрата и нитрита није било дуготрајнијих прекида.
Међутим, према подацима из Извештаја о здравственој исправности воде за пиће
јавних водовода и водних објеката у Републици Србији за 2016. годину, јавни водовод
на територији општине Лапово је 100% неисправан. Извороште је окарактерисано као
„преоптерећено нитратима“. Проблем је нарочито изражен после обилнијих киша, када
се због састава земљишта у води повећава концентрација нитрата

   Информисање јавности

Постоји правовремено и прецизно информисање јавности путем званичног сајта ЈКСП
„Морава“ Лапово, Завода за јавно здравље Крагујевац и јавних гласила о стању
водоснабдевања након настанка хаварије, физичко-хемијске или микробилошке
неисправности воде за пиће.

   Будуће информације

Ради успешног отклањања последица насталих недостатком воде за пиће, неопходно је
обезбедити довољан број мобилних аутоцистерни и израдити план допунског
снабдевања водом.
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Табела 57: Штићене вредности

Штићене 
вредности

Критеријуми

Живот и
здравље

људи

Лакше повређених:  нема
                Тешко повређених:          нема                                                                                       
                          Настрадалих:          нема                                                                                       
             Евакуисаних/збринутих:         нема                                                                                         

Захваћени опасношћу:  7.837
Укупно:  7.837

Штета по животињски фонд 20.000.000

Економија/
екологија

Прекид снабдевања водом
Трошкови обезбеђења основних животних намирница 
Трошкови комуналних служби

35.800.000
25.000.000

2.000.000
Трошкови анализа и ДДД услуга 1.500.000
Укупно:
Проценат штете у односу на буџет:

84.300.000
35,32%

Систем снабдевања водом 140.000.000
Снабдевање становништва храном 5.500.000

Друштвена
стабилност

Укупно:
Проценат штете у односу на буџет:

145.500.000
60,97%

Поремећај функционисања образовних установа и државних 
институција 12.200.000
Укупно:
Проценат штете у односу на буџет:

12.200.000
5,11%

Буџет општине Лапово остварен у 2018. години износио је 238.647.087 динара

Штета по економију/екологију
Опис последице Штета у РСД

Штета по критичну инфраструктуру
Опис последице Штета у РСД

Штета по објекте од јавног друштвеног значаја
Опис последице Штета у РСД
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Вероватноћа нaстaнкa нeгaтивних eфeкaтa недостатка воде за пиће нa територији општине Лапово је
1-5%.

Табела 58: Табела за исказивање учесталости или вероватноће
Вероватноћа или учесталост

Категорија (а) Квалитативно (б) Вероватноћа (ц) Учесталост Одабрано
1 Занемарљива < 1 % 1 догађај у 100 година и ређе
2 Мала 1 - 5 % 1 догађај у 20 до 100 година X
3 Средња 6 - 50 % 1 догађај у 2 до 20 година
4 Велика 51- 98 % 1 догађај у 1 до 2 године
5 Изразито велика > 98 % 1 догађај годишње или чешће

Табела 59: Табела за исказивање последица по живот и здравље људи
Последице по живот и здравље људи

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано
1 Минимална <50
2 Мала 50-200
3 Умерена 201-500
4 Озбиљна 501-1500
5 Катастрофална >1500 X

Табела 61: Табела за исказивање последица по друштвену стабилност –
укупна материјална штета на критичној инфраструктури

Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на
критичној инфраструктури

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано
1 Минимална <1% буџета
2 Мала 1-3% буџета
3 Умерена 3-5% буџета
4 Озбиљна 5-10% буџета
5 Катастрофална >10% буџета X

Табела 60: Табела за исказивање последица по економију/екологију
Последице по економију/екологију

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано
1 Минимална чији износ прелази 1% буџета
2 Мала чији износ прелази 3% буџета
3 Умерена чији износ прелази 5% буџета
4 Озбиљна чији износ прелази 10% буџета
5 Катастрофална чији износ прелази 15% буџета X

Табела 2: Табела за исказивање последица по друштвену стабилност - укупна
материјална штета на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја

Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на
установама/грађевинама јавног друштвеног значаја

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано
1 Минимална <0.5% буџета
2 Мала 0.5-1% буџета
3 Умерена 1-3% буџета
4 Озбиљна 3-5% буџета X
5 Катастрофална >5% буџета
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Табела 63: Нивои и прихватљивост ризика

Веома висок
(црвена)

НЕПРИХВАТЉИВ Веома висок и висок ниво ризика, захтевају
третман ризика, ради смањења на ниво
прихватљивости.

Висок
(наранџаста)

НЕПРИХВАТЉИВ

Умерени
(жута)

ПРИХВАТЉИВ
Умерени ризик може да значи потребу
предузимања неких радњи.

Низак
(зелена)

ПРИХВАТЉИВ
Низак ризик, може значити да се не предузима
никаква радња.

На основу анализе сценарија и процене ризика можемо констатовати да је ниво ризика
од недостатка воде за пиће ВИСОК, што значи да је ризик НЕПРИХВАТЉИВ.

   Третман ризика

Ради смањивања нивоа ризика од дејства негативних последица недостатка воде за
пиће, предузимају се мере из области превентиве и реаговања. У Табелама 64. и 65.
приказане су предложене превентивне и реактивне мере
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Табела 64: Превентивне мере

Недостатак воде за пиће

Област Мера
Носилац 

активности
Време 

реализације

Сарадници у
реализацији
активности

Време и
начин

извештавања

Стратегије, нормативно
уређење, планови

Обезбедити потребне уређаје, филтере, опрему за пречишћавање 
воде; набавити савремену опрему за прераду воде;

Општинска управа
По изради
Процене

ЈКСП „Морава“

По реализацији
мере сачинити

писмени
извештај.

Систем за рану најаву
Вршити редовне анализе исправности воде за пиће и
обавештавати надлежне службе и грађане о квалитету воде на
територији општине Лапово.

ЈКСП „Морава“
По изради
Процене

Институт за јавно 
здравље Крагујевац

По реализацији
мере сачинити

писмени
извештај.

Просторно планирање и
легализација објеката

Израдити план изградње нових бунара и система повезивања 
насеља ради адекватног снабдевања водом за пиће.

Општинска
управа/Општински
штаб за ванредне

ситуације

По изради
Процене

ЈКСП „Морава“

По реализацији
мере сачинити

писмени
извештај.
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Табела 65: Реактивне мере

Недостатак воде за пиће

Област Мера Носилац активности
Време 

реализације

Сарадници у
реализацији
активности

Време и
начин 

извештавања

Стање спремности 
капацитета за реаговање

Организација и употреба снага и средстава за
спровођење мера за ублажавање и отклањање
последица недостатка воде за пиће

Општински штаб за
ванредне ситуације

По настанку
опасности

Општинска управа
Током

трајања
опасности

Обeзбeдити дoпунскe кoличинe вoдe
Општински штаб за
ванредне ситуације

По настанку
опасности

Субјекти од посебног
значаја за заштиту и

спасавање

Током
трајања
опасности

Базе података и подлога за
потребе планирања

цивилне заштите

Евиденција свих места где може доћи до прекида
водоснабдевања

Општински штаб за
ванредне ситуације

Три месеца по 
изради процене

Општинска управа /

Способност субјеката од
посебног значаја за заштиту

и спасавање

Оспособљавање, јавних предузећа и привредних 
друштава за реаговање у случају недостатка воде за 
пиће

Општински штаб за
ванредне ситуације

Годину дана од
дана израде

процене

Субјекти од посебног
значаја за заштиту и

спасавање

Током
трајања
опасности

Стање мобилности веза

Правовремено обавештавање становништва путем 
средстава јавног информисања о наступању 
опасности, о опасностима у окружењу и поступању у 
случају недостатка воде за пиће

Општински штаб за
ванредне ситуације

По настанку
опасности

Институт за јавно 
здравље Крагујевац

Током
трајања
опасности
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Карактеристике потенцијалне опасности од недостатка воде за пиће

Субјекат: општина Лапово

Р
. б

р
.

Карактеристика 
потенцијалне опасности

Потенцијална опасност 
НЕДОСТАТАК ВОДЕ ЗА ПИЋЕ Примедба

Генерисање других опасности
1 2 3 4 5

1.

Почетно
стање

Време 
идентификације

2.
Субјекат,

организација/
организациони део

3. Макролокација

4. Микролокација

5. Угрожене штићене
вредности

6. Ангажоване снаге

7. Предузете почетне
мере

8.
Процењене

последице по
штићене вредности

9. Постојеће мере
заштите

10.

Завршно
стање

Време изложености
опасности

11. Ниво ризика

12. Погођене штићене
вредности

13. Последице по 
штићене вредности

14. Предузете мере

15. Ефекат предузетих
мера

16.
Интеракција са

другим
опасностима
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4 ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА,
ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ

Пожар је процес неконтролисаног сагоревања (ширење ватре) којим се угрожавају
живот и здравље људи, материјална добра и животна средина. Пожар се развија под
различитим условима. Могу бити изазвани природним катастрофама (земљотресом,
клизиштем, сушом), али најчешћи узрок настанка пожара је људски фактор, изазван
непажњом или нехатом човека. Основни услови који су потребни за настанак пожара
су: горива материја, оксидатор, извор паљења одговарајуће енергије.

Пожари су често праћени експлозијом, при чему се топлота ослобађа великом брзином.
Под појмом „експлозије“ подразумева се нагла реакција оксидације или разлагања која
производи повећање температуре или притиска, или и једно и друго истовремено. Да
би дошло до експлозије, потребно је споља довести енергију активирања. Том
приликом, развија се велика количина топлоте која се преноси на суседне материје,
чиме се проширује пожар. Материје, које могу произвести експлозију, сврстане су у
следеће групе: експлозиви и пиротехнички материјали, паре лако запаљивих течности
и гасова, прашине метала и органске прашине.

„Законом о заштити од пожара“ („Службени гласник РС“, бр. 111/2009 и 20/2015)
уређен је систем заштите од пожара (у даљем тексту: Заштита од пожара) права и
обавезе државних органа, органа аутономне покрајине и органа јединица локалне
самоуправе, привредних друштава, других правних и физичких лица, организација
ватрогасне службе, надзор над спровођењем овог закона и друга питања од значаја за
систем заштите од пожара. Одредбе овог Закона се примењују и на заштиту од
експлозија.

4.1 Списак објеката I и II категорије угрожених од пожара

У циљу утврђивања одговарајуће организације и предузимања мера потребних за
успешно функционисање и спровођење заштите од пожара, Министарство унутрашњих
послова врши категоризацију објеката, делатности и земљишта према угрожености од
пожара у зависности од технолошког процеса који се у њима одвија; врсте и количине
материјала који се производи, прерађује или складишти; врсте материјала
употребљеног за изградњу објекта; значаја и величине објекта, као и врсте биљног
покривача.

Објекти, делатности и земљишта разврставају се у следеће категорије:

 Са високим ризиком од избијања пожара – прва категорија угрожености од пожара;
 Са повећаним ризиком од избијања пожара – друга категорија угрожености од пожара;
 Са извесним ризиком од избијања пожара – трећа категорија угрожености од пожара.

Субјекти у првој и другој категорији угрожености од пожара обавезни су да донесу
План заштите од пожара. Привредно друштво односно друго правно или физичко лице,
које је власник односно корисник пословних, индустријских и објеката јавне намене и
слободностојећих гаража, а који нису у обавези да имају План заштите од пожара, као
и објеката у трећој категорији угрожености од пожара, и стамбене зграде доносе
Правила заштите од пожара.
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Најосетљивији објекти на пожаре су:

 Објекти у којима се складишти и третира опасан отпад;
 Објекти који су Seveso постројења;
 Објекти за које је захтевана Студија о процени утицаја на животну средину;
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 Стамбени објекти, у којима нема хидрантне oпреме, недостају ватрогасни апарати,
противпожарне степенице немају своју функцију (претворене у оставе), а у подрумским
просторијама се налазе велике количине запаљивог материјала.

На територији општине Лапово извршена је категоризација објеката на основу Уредбе
о разврставању објеката, делатности и земљишта. Према подацима добијеним од
стране Управе за ванредне ситуације у Крагујевцу, редовни инспекцијски надзор је
извршен у овим објектима и уручена су им Решења о категоризацији. Ови објекти
имају израђене Планове ѕаштите од пожара у складу са категоризацијом.

Према томе у објекте I категорије спада „Kronospan Srb“ у улици 17. марта, а у објекте
II категорије:

 „9. Октобар“ д.о.о у улици Његошева бр. 10/1;
 „Fit Step“ d.o.o у улици Николе Тесле бр. 24;
 СЗТР „Алфа“ Коче Анђелковића бб;
 КТЦ „Стефан Немања“ Његошева бр. 33.

Објекти од посебног значаја

На територији општине Лапово, као објекти од посебног значаја могу се издвојити
локалне институције:

 Скупштина општине, у улици Његошева бр. 18;
 Општинска управа, у улици Његошева бр. 18;
 Пореска управа, у улици Његошева бр. 18;
 Служба за катастар непокретности, у улици Његошева бр. 18;
 Полицијска станица Лапово, у улици Његошева бб.

Од здравствених установа на територији Општине налазе се Дом здравља Лапово, у
улици Иве Андрића бр. 8, затим апотеке: Апотека Крагујевац у улици Иве Андрића бб,
Апотека Здравље, у улици Његошева бб, Апотека Filly Farm, у улици Његошева 20 и
Ветеринарска станица „Лапово“ у улици Бранка Радичевића бб.

Институција у којој се остварује социјална заштита од значаја за друштво је Центар за
социјални рад, у улици Ратника солунца бб.

Као део саобраћајне инфраструктуре од посебног значаја су и Аутобуска станица
„Лапово“, железничке станице: путничка, ранжирна и главна, као и објекти ПТТ
саобраћаја: дигитална централа „Телекома“ и објекат „Поште“, у улици Његошева 16.

Значајни објекти у оквиру јавне својине су и Управна зграда ЈКСП „Морава“ Лапово,
са зеленом и сточном пијацом, Извориште водоснабдевања „Гаревине“ Лапово, са
резервоарима и бунарима, две црпне станице за канализацију, два гробља са две
капеле, комплекс купалишних базена и путна инфраструктура са мрежом улица,
локалних и некатегорисаних путева и путних објеката, као и водоводна и
канализациона мрежа.

Од образовних институција, на територији Општине се налазе: Установа за децу
предшколског узраста „Наша младост“ , у улици Михајла Пупина бр. 2, Основна школа
„Светозар Марковић“ на три локације - у улици Косовских јунака бр. 10, у улици



113

Процена ризика од катастрофа општине 
Лапово

Карађорђева бр. 139 и Солунска бр. 113, Средња школа у улици Светозара Марковића
бр. 43.
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Објекти од значаја за спорт и културу Општине: Библиотека „Слово“, Културно
туристички центар „Стефан Немања“, Спортски центар са стадионом и рукометним
игралиштем, Школско- спортска хала.

Објекти привредних друштава су: ТП „Морава Пром“ Лапово, са продавницама,
Привредно друштво ГИК „1. мај“ Лапово, управна зграда и коплекс Бетоњерке,
Привредно друштво „Куч Компани“,  фарма  у Лапову,  Привредно  друштво  „9.
октобар“  Лапово,  Привредно  друштво
„Тодоровић Компани“ Лозовик, објекти у ул. Лава Толстоја у Лапову, Комерцијална
банка, Привредно друштво „Југа Лукс“ Лапово за транспортни саобраћај, Асфалтна
база ПЗП Крагујевац, Стубови мобилне телефоније „Телекома“, „Мобтела“ и „ВИП-а“,
Привредно друштво „Кроноспан Срб“ Лапово, Привредно друштво „Колор Прес“
Лапово, Привредно друштво „Care production“ Лапово, Привредно друство ФЦЦ
А.С.А. Београд, Привредно друштво „D&N Sani” Лапово, Привредно друштво „Сомил“
Лапово, Привредно друштво „Алфа Нова“ Лапово, Привредно друштво „Фит Степ“
Лапово, Привредно друштво „Агро Стил“ Лапово, Привредно друштво „Тигар Брзан
пласт-Капија шумадије“ из Брзана, Привредно друштво „Марко Транс“ Београд,
Привредно друштво „Михајловић“ бензинска пумпа, Привредно друштво „Ремонт“,
виљушкари, Ресторан „Стражевица“ Лапово, Ресторан „Три фењера“ Лапово,
Привредно друштво „Павловић“ са бензинском пумпом,  Привредно друштво
„ОМВ Србија“ са обостраним бензинским пумпама на ауто-путу Београд-Ниш,
Привредно друштво „Баки“ Крагујевац.

Табела 66: Просторна дистрибуција радних зона

Намена Локација Назив Површина
Индустријска зона –

Радна зона I
Лева страна аутопута 

Ниш-Београд до центра
„KronoSpan“ 155 ha

Индустријска зона –
Радна зона II

Десна страна аутопута
Ниш-Београд до пута

за Свилајнац
/ 321 ha

Индустријска зона –
Радна зона III

Десна страна аутопута
Нип-Београд између
аутопута и пута за

Свилајнац

/ 337 ha

Индустријска зона –
Радна зона IV

Лева страна аутопута
Ниш-Београд од центра

ка северу
/ 313 ha

МСП Зона становања и
центра

/

Укупно / / 1.126 ha

Према Просторном плану општине Лапово, 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;
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 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 просторно-развојним условима за смештај МСП (у
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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,
узобезбеђење одговарајућег нивоа инфраструктурне опремљености сваке фазе ускладу
с правилима изградње и уређења простора.

Стамбени објекти колективне градње

Под стамбеним објектима као могућим местима јављања пожара подразумевају се
туристички објекти и објекти за становање укључујући и домаћинства. С обзиром да се
у оквиру домаћинстава користи угаљ и дрво као енергија за грејање простора, у оквиру
њих могу настати пожари услед неадекватног поступања. Избијање пожара у
стамбеним објектима колективне градње може настати и услед оштећења и
дотрајалости електричне инсталације или услед непажње и немара од стране човека. У
датим објектима услед настанка пожара постоји велика угроженост људства и
материјалних добара.

Објекти колективног становања су максималне спратности 5 спратова, укупно 29
објеката, а објекти пословних зграда максималне су спратности 3 спрата, укупно 7
објеката.

Квалитет и густина градње објеката у општини Лапово је следећа: објекти колективног
становања и пословни објекти налазе се у ужем центру Лапова, а претежно су грађени
од 1970. године до 1990. године, густо су грађени у градском центру, без довољно
паркинг простора, спратности до П+5, без довољно средстава ППЗ, са старим
инсталацијама, а иста је ситуација и са индивидуалним стамбених зградама.

Посебан осврт треба дати зградама за колективни смештај које су грађене за потребе
радника железнице, којих има у градском центру и око железничке станице „Лапово
чвор“, а које су дотрајале и не одржавају се, те постоји велики ризик у експлоатацији
због дотрајалости инсталација и фасада, а грађене су од 1950. године до 1970. године,
спратности до П+3.

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



117

Процена ризика од катастрофа општине 
Лапово

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.
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Ширина и проходност саобраћајница је релативно добра, са напоменом да приступне
саобраћајнице градском центру имају ширину до 7 m док је проблем са побочним
улицама које имају ширину око 5 m. Приступни путеви ватрогасним возилима су
релативно добри и омогућавају приступ објектима повећаног ризика од пожара, са
напоменом да је најближа ватрогасна јединица у Баточини.

4.2 Списак субјеката у којима постоји опасност од пожара и 
експлозија

Сви субјекти различитих привредних активности су потенцијална места настанка
пожара и експлозија услед обављања делатности. Самим тим је неопходно предузети
одређене мере и поступке који се односе на заштиту од пожара, ублажавања последица
и њиховог отклањања. У зависности којој категорији угрожености од пожара припадају
неопходно је да израде План или Правилник заштите од пожара у складу са законом.

Према подацима Управе за ванредне ситуације Крагујевац, која контролише стање
противпожарне заштите, опасност од пожара постоји у субјектима наведеним у Табели
67.

Табела 67: Субјекти у којима постоји опасност од пожара

Ред.
бр.

Назив субјекта Адреса Примедба

1. Кроноспан Срб 17. марта
Обрада дрвета,

производња иверице, ОСБ
плоче

2. ОМВ север Државни пут А реда 
бр.1

Нафтни деривати, продаја

3. ОМВ југ Државни пут А реда 
бр.1

Нафтни деривати, продаја

4. Сомил- Лапово Капетана Коче 
Анђелковића бб

Производња кућне хемије

5. Фит-Степ Лапово Николе Тесле 24 Производња папирне 
галантерије, пластике

6. Колор Прес Лапово Војводе Радомира
Путника

Штампарија

7.
Електрошумадија

Лапово- трафостаница
110 kv

Карађорђева бб /

8.
Бугарин Петрол

Лапово
Карађорђева 132 Нафтни деривати, продаја

9. Морава-парк 
Бенз.пумпа

Државни пут другог
реда бр.132

Нафтни деривати, продаја

10. Трафостаница 110 kv
Кроноспан Срб Лапово 17.марта /

11. 9. Октобар -Лапово Његошева 10
Производња пластичне 

галантерије

12. СЗТР Алфа Лапово Београдска бб Производња канц.
Потребштина од папира

13. Алфа Нова Лапово
Капетана Коче 

Анђелковића бб
Производи од 

рециклираних сировина

14.
Вап ПЕТРОЛ Лапово, 

Павловић д.о.о
Николе Тесле 2 Нафтни деривати, продаја

15. Главна пошта Лапово Трг Краља Александра Јавни објекат
16. D&N Сани Лапово Карађорђева бб Производња кућне хемије
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4.3 Шумски комплекси

Општина Лапово нема у свом власништву шумске комплексе. На територији општине
има 374 ha шумског земљишта, које је у потпуности у приватном власништву.

Шумске површине захватају 383 ha или 6,9% укупне површине лаповског атара.
Главни представници шумског покривача су лишћари: багрем, брест, клен и цер. На
подводним теренима поред река, заступљени су и други лишћари: бела врба, црвена
врба и топола. 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.

4.4 Производња и складиштење експлозивних материја и материја 
које могу да формирају експлозивну атмосферу

Под опасним материјама се подразумевају материје које имају врло токсична,
оксидирајућа, експлозивна, екотоксична, запаљива, самозапаљива и друга својства
опасна по живот и здравље људи и животну средину. У ризична индустријска
постројења сврставају се сва постројења у којима се користе или складиште опасне
материје (Законом прописане количине), код којих може доћи до удеса већих размера.

Према расположивим подацима добијеним од Управе за ванредне ситуације не постоје
субјекти који производе,складиште , транспортују и продају опасне материје. Такође,
нема субјеката који производе и складиште експлозивне материје, а не постоје ни
Севесо постројења.

За следеће субјекте је захтевана Студија о процени утицаја на животну средину, а то су:

 све бензинске пумпе;
 Привредно друштво „Куч компани“, фарма у Лапову;
 Привредно друштво „Кронспан Срб“ Лапово;
 Привредно друштво „Колор Прес“ Лапово;
 Привредно друштво ФЦЦ АСА Београд.

Међутим, већа концентрација опасних материја може се наћи на бензинским пумпама
на којима се oстварује промет и складиштење нафте и нафтних деривата. На њима
постоји опасност неконтролисаног истицања енергената (бензина, нафте и плина) као
последица акцидента. Као могућа места јављања пожара и експлозија су бензинске
пумпе у оквиру чијих постројења се налазе опасне материје (нафта и нафтни деривати)
укључујући и превозна средства (ауто- цистерне).

На територији Општине Лапово тренутно раде следеће бензинске пумпе: бензинске
пумпе на аутопуту Београд-Ниш, „ОМВ Србија“ са обе стране аутопута, бензинска
пумпа „Михајловић“ код петље „Крагујевац- Баточина“ у Лапову, бензинска пумпа
„Павловић“ на државном путу IIА реда бр.158, бензинска пумпа „Бугарин“ на
државном путу IIА реда бр.158 и бензинска пумпа
„Морава Пром“ на државном путу IIА реда бр. 158.

За пумпе – продајна места течног нафтног гаса, карактеристична је опасност могућег
цурења ТНГ који може да изазове паљење у случају контакта са извором паљења. ТНГ
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који цури приликом паљења се шири и прелази нагло из течног у гасовито стање
изазивајући експлозију.

Могућа је присутност опасних материја и на депонијама. Услед неадекватног одлагања
и сабијања отпада различитог порекла, као и присутности велике количине запаљивих
материјала може доћи до пожара. Пожари настали на депонији могу бити праћени и
експлозивним реакцијама. На територији општине Лапово постоји комунално-
санитарна депонија, која је
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лоцирана источно од аутопута Београд-Ниш, на крају катастарске општине Лапово,
улица Краљице Марије и простире се на око 21 ha, од чега је за тело депоније
предвиђено око 18 ha. Депонијом управља Привредно друштво „ФЦЦ АСА“ Београд,
на основу Уговора о поверавању послова. Контролу складиштења отпада врши
надлежна инспекција.

4.5 Идентификација локација са експлозивним остацима рата (ЕОР)

Према подацима којима располаже Управа за ванредне ситуације у Крагујевцу, на
територији општине Лапово нема експлозивних остатака рата (ЕОР).

4.6 Густина насељености

На територији општине Лапово живи укупно 7.837 становника. Од укупног
становништва општине Лапово, 90% или 7.143 становника живи у градском насељу, а
преосталих 694 у руралном подручју општине. Према попису 2011. године општина
Лапово имала је 2.455 домаћинстава са просечно 3,2 члана. Густина насељености
Општине је 149,6 ст/km2.

4.7 Угроженост заштићених културних и материјалних добара

У валоризоване објекте и просторе на територији општине Лапово спадају:

 објекти градитељског наслеђа – профана архитектура;
 објекти градитељскох наслеђа – рурална архитектура (народно градитељство);
 објекти градитељског наслеђа – сакрална архитектура;
 објекти градитељског наслеђа – индустријска архитектура;
 археолошки локалитети;
 спомен бисте и спомен обележја;
 гробља.

Објекти градитељског наслеђа – профана архитектура

 Зграда у ул. Његошевој бр. 23;
 Зграда у ул. Краља Петра Првог бр. 11;
 Зграда у ул. Краља Петра Првог бр. 14;
 Зграда у ул. Косовских јунака бр.10 – О.Ш. Светозар Марковић;
 Зграда у ул. Ратника солунског фронта бр. 1;
 Зграда у ул. Станоја Главаша бр. 48.

Објекти градитељскох наслеђа – рурална архитектура (народно градитељство)

 Кућа у ул. Деспота Стефана Лазаревића бр. 20;
 Кућа у ул. Његошевој бр. 21;
 Кућа у ул. Први мај бр. 45;
 Кућа у ул. Косовских јунака бр. 3;
 Кућа у ул. Краља Петра бр. 20;
 Кућа у ул. Карађорђевој бр. 225;
 Кућа у ул. Краља Петра Првог бр. 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;
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 Помоћни објекат, подрум и магаза, у ул. Први мај бр. 41.
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Објекти градитељског наслеђа – сакрална архитектура

Црква св. Параскеве је једини објекат сакралне архитектуре који је валоризован.

Објекти градитељског наслеђа – индустријска архитектура

 Железничка станица;
 Стари млин;
 Старa свилара.

Археолошки локалитети

 Железничка станица (антички период) – Лапово;
 Железничка станица (праисторијско насеље) – Лапово;
 Шавац (антички период) – Лапово;
 Шавац (праисторијско насеље старијег гвозденог доба) – Лапово;
 Грабовачки поток (средњи век) – северозападно од Лапова;
 Црквина (средњи век) – Лапово;
 Црквина (средњи век) – Кленовац;
 Црква брвнара (средњи век) – Брзан;
 Старо гробље (хроонолошки недефинисано) – Лапово;
 Ђиновско гробље (средњи век) – Лапово.

Спомен бисте и спомен обележја

 Споменик палим ратницима у Првом светском рату;
 Споменик палим борцима НОБ-а;
 Спомен плоча НОБ-а, на згради поште;
 Спомен плоча на згради железничке станице;
 Три спомен плоче на звонику цркве Св. Параскеве;
 Споменик краљу Александру Карађорђевићу;
 Споменик Дражи Михајловићу;
 Спомен плоче на стадиону „ Локоса-а“;
 Спомен чесма посвећена Првом српском устанку.

Гробља

 Старо гробље – Горњокрајско ;
 Старо гробље – Доњокрајско.

4.8 Могућност генерисања других опасности

Истовремено уз пожар и експлозију могућа је опасност од техничко-технолошких
удеса на постројењима са лако запаљивим материјама, као и повреде и смртно
страдање људи. Постоји мoгућнoст изливaњa oпaсних мaтeриja, кao и мoгућнoст
нaстaнкa тeхничкo-тeхнoлoшких удeсa приликoм трaнспoртa oпaсних мaтeриja. Услед
изливања опасних материја може доћи до угрожавања свих медијума животне средине
(вода, ваздух, земљиште), укључујући и штетне последице по здравље људи и
нарушавање флоре и фауне. Последице могу бити директног или индиректног
карактера, са тренутним или пост ефектима.
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4.9 Могући развој догађаја (сценарио)

   Пожари и експлозије, пожари на 

отвореном Радна група

 Лица наведена у Закључку Општинског штаба за ванредне ситуације, број 82-3/7/2018, 
донетом 03.12.2018. године;

 Милан Марковић, лице са лиценцом за процену ризика – координатор;
 Љубиша Ђорђевић, лице са лиценцом за процену ризика – члан тима;
 Госпава Стојановић, лице са лиценцом за процену ризика – члан тима.

Пожар је процес неконтролисаног сагоревања којим се угрожавају живот и здравље
људи, материјална добра и животна средина. Као могући пратилац пожара могу се
јавити експлозије, које представљају процес наглог сагоревања као последица употребе
запаљивих течности и гасова и осталих горивих материја које са ваздухом могу
створити експлозивну смешу, праћену ударним таласом притиска продуката
сагоревања и порастом температуре, као и наглог разарања плашта посуда услед
непланираног или неконтролисаног ширења флуида и разлетања делова уређаја,
технолошке опреме или објеката, којим се угрожавају живот и здравље људи и
материјална добра.

а) Највероватнији нежељени догађај

   Појављивање

Пожар избија услед дотрајалости електричних инсталација, у објекту за колективни
смештај изграђеном за потребе радника железнице. Зграда спратности П+3 налази се у
непосредној близини железничке станице „Лапово“. Варничењем варнице падају на
лакозапаљив материјал (папир) што доводи до брзог ширења пожара на остале
просторије.

   Просторна димензија

У згради која се налази у близини железничке станице „Лапово“, као последица
дотрајалости електричних инсталација избија пожар. Зграда је спратности П+3. Пожар
избија на првом спрату зграде и захвата два стана која се на њему налазе.

   Интензитет

Ширење насталог пожара средњег интензитета поспешује доток кисеоника. Због
присуства лако горивог материјала, пожар мањег обима за кратак временски период
претвара се у пожар који прети да урози живот и здравље људи, као и имовину већег
обима.

   Време

Пожар се јаваља 27.07.2023. године у 14 h услед дотрајалости електричних
инсталација. Доток кисеоника поспешује ширење пожара.

   Ток
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Услед квара на електричним инсталацијама због дотрајалости, долази до избијања
варница које се преносе на лако запаљив материјал (папир). У тренутку избијања
пожара, у целом објекту налази се укупно 10 лица. Пожар открива станар који, у
моменту када пожар већ захвата већи део просторије у којој је избио, излази из зграде.
Он уочава дим који се брзо шири и обавештава Полицијску станицу Лапово.
Обавештена је и Ватрогасна станица у Баточини. Процењено време доласка
ватрогасно-спасилачке јединице је око 7 минута. За то време сва лица која су се у том
тренутку налазила у објекту се хитно евакуишу.
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По доласку, ватрогасно спасилачка јединица убрзано покушава да локализује пожар
који је за то време захватио два стана на првом спрату. Пожар је успешно угашен након
45 минута од доласка екипе.

Након локализације пожара, на лице места излази посебна комисија за испитивање
пожара и врши одговарајуће увиђаје и испитивања, како би се утврдио узрок пожара.

   Трајање

Имајући у виду да се најближа ватрогасно-спасилачка јединица налази у Баточини, на
удаљености од око 4 km, може се очекивати релативно брза интервенција. Међутим,
карактеристика гориве материје и доток кисеоника утичу на брзо ширење пожара, па
време потребно за локализацију и гашење јесте 45 минута. Ширина и проходност
саобраћајница је релативно добра. Приступне саобраћајнице градском центру имају
ширину до 7 m. Међутим, постоји проблем са побочним улицама које имају ширину
око 5 m. Приступни путеви ватрогасним возилима су релативно добри и омогућавају
приступ згради у којој је пожар избио.

   Рана најава

Зграда није заштићена стабилним системом за аутоматско откривање и гашење пожара
и дојаву пожара.

Рану најаву може да представља осећање и уочавање дима у просторијама и
идентификација места горења. Само брзим деловањем се може спречити настанак
пожара док је још у почетној фази.

   Припремљеност

Становништво је делимично припремљено за опасност. Наиме, зграда у којој пожар
избија има старе инсталације и не одржава се редовно. Такође, не поседује довољно
средстава ППЗ. Из тог разлога, чак и уколико се у објекту налази лице које је обучено у
области противпожарне заштите, постојале би тешкоће за локализацију истог пре
доласка ватрогасно-спасилачке јединице.

   Утицај

Брзом интервенцијом Полицијске станице и Ватрогасно-спасилачке јединице
Баточина, пожар је успешно локализован и спречено је његово даље ширење. Упркос
томе, пожар је произвео извесне последице.

У објекту се у тренутку избијања пожара налазило 10 лица и сви су хитно евакуисани,
стога ниједно лице није животно угрожено нити је задобило телесне повреде. Ипак,
рутински преглед лица оабвељен је у Дому здравља Лапово.

Пожар је захватио 2 стана и у њима је највећим делом оштећен намештај и остали лако
гориви материјал. Оштећени су и подови, затим зидови, а током гашења пожара
разбијено је и стакло на прозорима. Поред тога, дошло је до оштећења на електричним
инсталацијама, па због тога постоји прекид снабдевања електричном енергијом у
целом објекту.
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Брзом интервенцијом ватрогасно-спасилачке јединице, пожар је задржан у оквирима у
којима је затечен и спречено је ширење на остале спратове, а самим тим и већа
материјална штета.

   Генерисање других опасности

Конструкација зграде и њен положај су такви да пожар оваквих карактеристика не
може да генерише другу врсту опасности.
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   Референтни инциденти

Према подацима добијеним од стране општине Лапово, на територији ове Општине су
се у периоду 01.01.2016.-01.12.2018. године догодила 129 пожара.

   Информисање јавности

Информисање јавности се обавља преко овлашћеног лица. Најпре се сачињава детаљан
извештај о насталој несрећи, а потом се неопходне информације прослеђују
представницима медија.

   Будуће информације

Ради превенције и смањења вероватноће да пожар настане у било ком од стамбених
објеката, од великог је значаја вршити редовну и ванредну контролу исправности
електричне инсталације.

Табела 68: Штићене вредности

Штићене 
вредности

Критеријуми

Живот и
здравље

људи

Лакше повређених:  нема
             Тешко повређених:          нема                                                                                              
                       Настрадалих:         нема                                                                                               
Евакуисаних/збринутих:         10                                                                                                   

Укупно:  10

Економија/
екологија

Оштећење унутрашњих зидова и подова 650.000
Оштећење намештаја и осталог материјала 1.800.000
Прекид снадбевања електричном енергијом 60.000
Укупно: 2.510.000
Проценат штете у односу на буџет: 1,05%

Друштвена
стабилност

Оштећење на електроенергетској инфраструктури 500.000
Укупно: 500.000
Проценат штете у односу на буџет: 0,02%

/ /
Укупно: 0
Проценат штете у односу на буџет: 0,00%

Буџет општине Лапово остварен у 2018. години износио је 238.647.087 динара

Штета по економију/екологију
Опис последице Штета у РСД

Штета по критичну инфраструктуру
Опис последице Штета у РСД

Штета по објекте од јавног друштвеног значаја
Опис последице Штета у РСД
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Учесталост нaстaнкa нeгaтивних eфeкaтa пожара и експлозија је један догађај у 1 до 2 године.
Табела 69: Табела за исказивање вероватноће или учесталости

Вероватноћа или учесталост
Категорија (а) Квалитативно (б) Вероватноћа (ц) Учесталост Одабрано

1 Занемарљива < 1 % 1 догађај у 100 година и ређе
2 Мала 1 - 5 % 1 догађај у 20 до 100 година
3 Средња 6 - 50 % 1 догађај у 2 до 20 година
4 Велика 51- 98 % 1 догађај у 1 до 2 године X
5 Изразито велика > 98 % 1 догађај годишње или чешће

Табела 70: Табела за исказивање последица по живот и здравље људи Табела 71: Табела за исказивање последица по економију/екологију
Последице по живот и здравље људи

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано
1 Минимална <50 X
2 Мала 50-200
3 Умерена 201-500
4 Озбиљна 501-1500
5 Катастрофална >1500

Последице по економију/екологију
Категорија Величина последица Критеријум Одабрано

1 Минимална чији износ прелази 1% буџета X
2 Мала чији износ прелази 3% буџета
3 Умерена чији износ прелази 5% буџета
4 Озбиљна чији износ прелази 10% буџета
5 Катастрофална чији износ прелази 15% буџета

Табела 72: Табела за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна 
материјална штета на критичној инфраструктури

Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на
критичној инфраструктури

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано
1 Минимална <1% буџета X
2 Мала 1-3% буџета
3 Умерена 3-5% буџета
4 Озбиљна 5-10% буџета
5 Катастрофална >10% буџета
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Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи

Катастрофална 5

Матрица 2: Ризик по економију/екологију

Катастрофална 5

Озбиљна 4

Умерена 3

Мала 2

Озбиљна 4

Умерена 3

Мала 2

Минимална 1

1 2 3 4 5
Вероватноћа

Минимална 1

1 2 3 4 5
Вероватноћа

Матрица 3: Ризик по друштвену стабилност 
- укупна материјална штета на критичној 
инфраструктури

Катастрофална 5

Матрица 4: Укупан ризик

Катастрофална 5

Озбиљна 4

Умерена 3

Мала 2

Озбиљна 4

Умерена 3

Мала 2

Минимална 1

1 2 3 4 5
Вероватноћа

Минимална 1

1 2 3 4 5
Вероватноћа

Табела 73: Нивои и прихватљивост ризика

Веома висок
(црвена)

НЕПРИХВАТЉИВ Веома висок и висок ниво ризика, захтевају
третман ризика, ради смањења на ниво
прихватљивости.

Висок
(наранџаста)

НЕПРИХВАТЉИВ

Умерени
(жута)

ПРИХВАТЉИВ
Умерени ризик може да значи потребу
предузимања неких радњи.
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Низак
(зелена)

ПРИХВАТЉИВ
Низак ризик, може значити да се не предузима
никаква радња.

На основу анализе сценарија и процене ризика можемо констатовати да је ниво ризика
од пожара, експлозија и пожара на отвореном НИЗАК, што значи да је ризик
ПРИХВАТЉИВ.
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б) Нежељени догађај са најтежим могућим последицама

   Појављивање

У сеоском делу општине Лапово, као последица пољских радова, односно паљења
корова, настаје пожар. Осим суве траве и ниског растиња, пожар је захватио и високо
растиње и део шуме у непосредној близини ауто-пута Е-75.

   Просторна димензија

Пожар који настаје у сеоском делу општине Лапово, услед неопрезности мештана
захвата њиву на којој је паљена стрњика, а потом се шири и на околне њиве и високо
растиње као и део шуме и непосредној близини. Пожаром је тако захваћено укупно 30
ha.

   Интензитет

Интензитет пожара условљен је временским условима као и великом количином лако
гориве материје. На овом подручју доста сувог и компактног горивог материјала што
доста утиче на брзо ширење пожара са отежаним могућностима локализације. Такође,
густи дим отежава саобраћај на ауто-путу Е-75.

   Време

Пожар се јавља 26.09.2020. године око 14 часова као последица пољских радова,
односно паљења стрњике.

   Ток

Због паљења стрњике на атару сеоског дела општине Лапово, јавља се пожар који се
услед високе температуре и велике количине лако горивог материјала, лако шири. С
обзиром на локацију, односно на близину ауто-пута Е-75, пожар прво уочавају лица
која се у том моменту налазе на путу, у возилима. Густи дим који почиње да се шири
знатно отежава саобраћај. Обавештена је Полицијска станица Лапово и најближа
Ватрогасна јединица која се налази у Баточини.

Имајући у виду локацију ватрогасне станице, процењено време за долазак је око 15
минута. По доласку на терен, ватрогасна јединица отпочиње акцију локализације
пожара који је до тада захватио широко подручје обрадивих површина и део шуме која
се налази у близини. Као последица смањене видљивости долази до ланчаног судара
четири путничка возила и уследио је потпуни прекид саобраћаја на деоници државног
пута IA реда Е-75, у смеру од Ниша ка Београду. Повређено је укупно 7 лица која су
акцијом припадника ватрогасно-спасилачке јединице успешно избављена из возила.

На лице места излази и хитна служба Дома здравља Лапово али и возила хитне
медицинске помоћи Крагујевац. Медицински радници раде на збрињавању лица која су
задобила лакше и теже телесне повреде. Лица са лакшим телесним повредама превозе
се у Дом здравља Лапово, док су они са тежим телесним повредама превезени у
Клинички центар Крагујевац.

Гашење отежавају и временске прилике праћене благим ветром. Пет сати након
изласка ватрогасно-спасилачке јединице на терен, пожар је успешно локализован.
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Од стране Општинског штаба за ванредне ситуације упућен је апел да се на отвореном
не спаљују остаци усева, биљни остаци, отпад и слично.
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   Трајање

Пожар траје пет сати и изазива директну материјалну штету по обрадиве површине,
шумско подручје и земљиште које губи хранљиве материје уништавањем
микроорганизама. Ширењем густог дима угрожени су и живот и здравље људи који се
у том тренутку налазе на путу, у возилима. Стога, санирање последица захтева дужи
временски период.

   Рана најава

У месецима када је повећана могућност јављања пожара, становништво бива
обавештено од стране надлежних органа у виду обавештења и упозорења о
могућностима настанка опасности од пожара. Полицијска управа Крагујевац и Управа
за ванредне ситуације Крагујевац врши апел на грађане да током летњег периода не
пале ватру на отвореном јер се може проширити и изазвати пожаре. Становништво се
обавештава путем средстава јавног информисања.

   Припремљеност

Становништво и државни органи су делимично припремљени за долазећу опасност. У
току сезоне када је појачана опасност од пожара, противпожарне једнице се налазе у
пуној мобилности и људство је спремно да се на дати знак узбуњивања што брже
окупи, пребаци на место пожара и отпочне са гашењем.

Међутим, за територију општине Лапово отежавајућу околност представља то што на
територији саме општине не постоји ватрогасна станица. Генералним урбанистичким
планом општине Лапово предвиђена је градња ватрогасне станице у непосредном
окружењу радних зона а у близини петље у центру насеља која омогућава повезивање
са градском магистралном саобраћајницом. Тренутно је најближа ватрогасна станица
на територији општне Баточина што указује на дужи временски период за долазак
службе на лице места.

   Утицај

Релативно брзом интервенцијом Полицијске станице и Ватрогасно-спасилачке
јединице Баточина, пожар је успешно локализован и спречено је његово даље ширење.
Упркос томе, пожар је произвео извесне последице.

Нема настрадалих али је ширењем густог дима угрожен живот и здравље људи који су
се у тренутку налазили на путу, у возилима. Тако је у ланчаном судару 4 возила на
државном путу IA реда Е-75, телесне повреде задобило укупно 7 лица, од тога су 3
лица превезена у Клинички центар Крагујевац услед тежих телесних повреда. Остала 4
лица збринута су у Дому здравља Лапово и током истог дана пуштена на кућно лечење.

Последице пожара доводе до значајних материјалних губитака, како у штети на
пољопривредним површинама и шумском подручју, тако и у виду средстава која се
користе за отклањање и санацију пожара. Еколошке штете манифестују се дуги низ
година након пожара у виду промене пејзажа, хемијских и физичких својстава
земљишта, угроженост ваздуха, биљног и животињског света. Пожар директно утиче
на деградацију земљишта уништавањем биљног света и корисних микроораганизама у
земљи, а посредно и на животињски свет уништавањем њиховог станишта и извора
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опстанка. Ослобађање штетних материја приликом пожара угрожава ваздух. Због
немара је уништено око 30 ha обрадиве површине.

   Генерисање других опасности

Пожари могу довести до појаве додатних опасности, како непосредних, тако и до
опасности које се могу испољити у будућности. Пре свега, долази до нарушавања
животне средине, аерозагађења и смањења видљивости услед ширења пожарне
материје, што може довести до
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угрожавања биљног и животињског света, као и смањења квалитета земљишта. Код
људи се могу јавити опекотине са извесним последицама по респираторни систем.

   Референтни инциденти

Према подацима добијеним од стране општине Лапово, на територији ове Општине су
се у периоду 01.01.2016.-01.12.2018. године догодила 129 пожара.

   Информисање јавности

Постоји правовремено и прецизно информисање јавности путем јавних гласила, преко
којих Одељење за ванредне ситуације упућује апеле да се не врши паљење ватре на
отвореном простору, односно да се грађани одговорно понашају и пријаве пожар
надлежним службама уколико га уоче. Услед настанка пожара информисање јавности
се врши путем сазивања конференције за штампу, издавања саопштења или позивањем
представника медија за дирекно укључивање у праћење рада Општинског штаба.
Командант градског штаба јавност обавештава и о ангажовању снага и средстава за
ублажавање последица, могућности органа за отклањање последица, координацији
активности са државним и стручним органима и њиховом укључивању у санирању
последица.

   Будуће информације

Ради превенције настанка пожара на отвореном неопходно је апеловати на
становништво да се понаша одговорно и не пали ватру на отвореном јер се може
проширити и изазвати пожар. То је од нарочитог значаја у летњим месецима и у рану
јесен када постоји повећана могућност од избијања пожара.

У циљу заштите од пожара, Просторним планом Општине предвиђено је обезбеђивање
више прилаза на водотоковима за снадбевање ватрогасних возила или пуми и цистерни
за гашење пожара. Поред тога, с обзиром да је најближа ватрогасна станица на
територији општине Баточина, потребно је формирати ватрогасно-спасилачку јединицу
на територији општине Лапово у циљу бржег и ефикаснијег деловања у случају
пожара.
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Табела 74: Штићене вредности

Штићене 
вредности

Критеријуми

Живот и
здравље

људи

Лакше повређених:  4
             Тешко повређених:          3                                                                                                    
                       Настрадалих:         нема                                                                                               
Евакуисаних/збринутих: 7     збринутих                                                                                   

Укупно: 7

Економија/
екологија

Штета коју је проузроковао пожар 20.200.000
Евакуација и здравствено збрињавање 900.000
Трошкови санације и гашења пожара 2.000.000
Трошкови обнове шумске вегетације и земљишта 28.600.000
Прекид у саобраћају 600.000
Укупно: 52.300.000
Проценат штете у односу на буџет: 21,9%

Друштвена
стабилност

/ /
Укупно: 0
Проценат штете у односу на буџет: 0,00%

/ /
Укупно: 0
Проценат штете у односу на буџет: 0,00%

Буџет општине Лапово остварен у 2018. години износио је 238.647.087 динара

Штета по економију/екологију
Опис последице Штета у РСД

Штета по критичну инфраструктуру
Опис последице Штета у РСД

Штета по објекте од јавног друштвеног значаја
Опис последице Штета у РСД
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Учесталост нaстaнкa нeгaтивних eфeкaтa пожара, експлозија и пожара на
отвореном нa територији општине Лапово је 1 догађај у 2 до 20 година.

Табела 75: Табела за исказивање учесталости или вероватноће
Вероватноћа или учесталост

Категорија (а) Квалитативно (б) Вероватноћа (ц) Учесталост Одабрано
1 Занемарљива < 1 % 1 догађај у 100 година и ређе
2 Мала 1 - 5 % 1 догађај у 20 до 100 година
3 Средња 6 - 50 % 1 догађај у 2 до 20 година X
4 Велика 51- 98 % 1 догађај у 1 до 2 године
5 Изразито велика > 98 % 1 догађај годишње или чешће

Табела 76: Табела за исказивање последица по живот и здравље људи
Последице по живот и здравље људи

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано
1 Минимална <50 X
2 Мала 50-200
3 Умерена 201-500
4 Озбиљна 501-1500
5 Катастрофална >1500

Табела 77: Табела за исказивање последица по економију/екологију
Последице по економију/екологију

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано
1 Минимална чији износ прелази 1% буџета
2 Мала чији износ прелази 3% буџета
3 Умерена чији износ прелази 5% буџета
4 Озбиљна чији износ прелази 10% буџета
5 Катастрофална чији износ прелази 15% буџета X
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Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи

Катастрофална 5

Матрица 2: Ризик по економију/екологију

Катастрофална 5

Озбиљна 4

Умерена 3

Мала 2

Озбиљна 4

Умерена 3

Мала 2

Минимална 1

1 2 3 4 5

Вероватноћа

Минимална 1

1 2 3 4 5

Вероватноћа

Матрица 4: Укупан ризик

Катастрофална 5

Озбиљна 4

Умерена 3

Мала 2

Минимална 1

1 2 3 4 5

Вероватноћа

Табела 3: Нивои и прихватљивост ризика

Веома висок
(црвена)

НЕПРИХВАТЉИВ Веома висок и висок ниво ризика, захтевају
третман ризика, ради смањења на ниво
прихватљивости.

Висок
(наранџаста)

НЕПРИХВАТЉИВ

Умерени
(жута)

ПРИХВАТЉИВ
Умерени ризик може да значи потребу
предузимања неких радњи.

Низак
(зелена)

ПРИХВАТЉИВ
Низак ризик, може значити да се не предузима
никаква радња.
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На основу анализе сценарија и процене ризика можемо констатовати да је ниво ризика
од пожара, експлозија и пожара на отвореном ВИСОК, што значи да је ризик

НЕПРИХВАТЉИВ.
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   Третман ризика

Ради смањивања нивоа ризика од негативних дејстава од пожара и експлозија, пожара на отвореном, предузимају се мере из области
превентиве и реаговања. У Табелама 74. и 75. приказане су предложене превентивне и реактивне мере.

Табела 74: Превентивне мере

Пожари, експлозије и пожари на отвореном

Област Мера Носилац 
активности

Време 
реализације

Сарадници у реализацији
активности

Време и начин
извештавања

Стратегије,
нормативно уређење,

планови

Израдити општи План заштите шума и 
пољопривредних површина од пожара.

Општинска
управа/Општински
штаб за ванредне

ситуације

Годину дана
од дана
израде

Процене

Одељење надлежно за ванредне
ситуације, Надлежна ватрогасно-

спасилачка јединица
/

Израдити планове за заштиту и
спасавање од пожара.

Општинска
управа/Општински
штаб за ванредне

ситуације

Годину дана
од дана
израде

Процене

Одељење надлежно за ванредне
ситуације, Надлежна ватрогасно-

спасилачка јединица
/

Систем за рану најаву Организовање осматрачке службе.

Општинска
управа/Општински
штаб за ванредне

ситуације

Сезонски / 
по потреби

Одељење надлежно за ванредне
ситуације, Надлежна ватрогасно-

спасилачка јединица

Извештај о стању на 
терену

Просторно планирање 
и легализација објеката

Изградити и одржавати прилазне путеве 
и пролазе.

Општинска
управа/Општински
штаб за ванредне

ситуације

Годину дана
од дана
израде

Процене

Одељење надлежно за ванредне
ситуације

По реализацији мере
сачинити писмени

извештај о извршеним
активностима

Забрана ложења ватре, постављање и 
одржавање знакова забране ложења 
ватре.

Општинска
управа/Општински
штаб за ванредне

ситуације

Годину дана
од дана
израде

Процене

Одељење надлежно за ванредне 
ситуације

По реализацији мере
сачинити писмени

извештај о извршеним
активностима
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Табела 75: Реактивне мере

Пожари, експлозије и пожари на отвореном

Област Мера
Носилац 

активности
Време 

реализације
Сарадници у реализацији активности

Време и начин
извештавања

Стање спремности 
капацитета за реаговање

Формирати Ситуациони центар општине
Лапово.

Општинска управа
Две године по 

изради Процене
Општински штаб за ванредне ситуације

Редовно
извештавање о раду
Ситуационог центра

Формирати Стручно-оперативни тим (СОТ) за 
пожаре, екплозије и пожаре на отвореном.

Општински штаб за
ванредне ситуације

Одмах након 
израде Процене

Општинска управа Закључак штаба о
формирању СОТ

Спремност капацитета
ватрогасно-спасилачких

јединица

Формирати ватрогасно-спасилачку јединицу на 
територији Општине.

Општинска управа
Шест месеци
након израде

Процене

Одељење надлежно за ванредне
ситуације

Извештај о стању
спремности

капацитета за
реаговање

Спремност капацитета 
јдиница цивилне заштите

Формирати јединице цивилне заштите опште 
намене јачине једне чете.

Општинска
управа/Општински
штаб за ванредне

ситуације

Одмах након 
израде Процене

Одељење надлежно за ванредне
ситуације

Закључак штаба о 
формирању јединице

Базе података и подлога за
потребе планирања цивилне

заштите

Приказ подручја са највећим степеном
могућности јављања пожара на отвореном и
вођење статистичких евиденција о насталим
опасностима.

Општински штаб за
ванредне ситуације

Шест месеци
након израде

Процене
Општинска управа /

Способност субјеката од
посебног значаја за заштиту и

спасавање

Оспособљавање становништва, јавних предузећа
и привредних друштава за реаговање у случају
појаве пожара на отвореном.

Општинска
управа/Општински
штаб за ванредне

ситуације

Годину дана од
дана израде

Процене

Одељење надлежно за ванредне
ситуације

Сачинити извештај о
извршеном

оспособљавању.

Стање мобилности веза

Праћење стања на терену и обавештавање од 
стране осматрачке службе.

Општинска управа Перманентно Осматрачке службе, Надлежна 
ватрогасно-спасилачка јединица

Извештај о стању на 
терену

Одржавање телекомункационе инфраструктуре

Општинска
управа/Општински
штаб за ванредне

ситуације

Перманентно
Оспособљена привредна друштва и 

друга правна лица
/
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Карактеристике потенцијалне опасности од пожара, експлозија и пожара на
отвореном

Субјекат: општина Лапово

Р
. б

р
.

Карактеристика 
потенцијалне опасности

Потенцијална опасност
ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И
ПОЖАРИ НА ОТВОРЕНОМ Примедба

Генерисање других опасности
1 2 3 4 5

1.

Почетно
стање

Време 
идентификације

2.
Субјекат,

организација/
организациони део

3. Макролокација

4. Микролокација

5. Угрожене штићене
вредности

6. Ангажоване снаге

7. Предузете почетне
мере

8.
Процењене

последице по
штићене вредности

9. Постојеће мере
заштите

10.

Завршно
стање

Време изложености
опасности

11. Ниво ризика

12. Погођене штићене
вредности

13. Последице по 
штићене вредности

14. Предузете мере

15. Ефекат предузетих
мера

16.
Интеракција са

другим
опасностима
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ЗАКЉУЧАК

Завршетком процеса израде процене ризика, као и обраде свих сценарија и изражавања
резултата, добија се могућност упоређења резултата и њиховог приказивања у
заједничким матрицама.

a) Збирна матрица по израђеним сценаријима за највероватнији догађај:

Катастрофална 5

Озбиљна 4

Умерена 3

Мала 2

Минимална 1

1 2 3 4 5

Вероватноћа

На основу резултата анализе ризика извршено је рангирање опасности према нивоу
ризика. Рангирање опасности приказано је у Табели 76. Сагледавајући Процену ризика
од катастрофа општине Лапово, дају се закључне оцене о спремности Општинске
управе да д̂а одговор на сваку елементарну непогоду или другу несрећу која би могла
настати на овом подручју, постојећим организационим и људским капацитетима, према
свим активностима - задацима заштите и спасавања.

Табела 76: Рангирање опасности на територији општине Лапово према нивоу ризика

Редни
број

Опасност Ниво ризика Прихватљивост

1. ЗЕМЉОТРЕС ВИСОК НЕПРИХВАТЉИВ

2. ПОПЛАВЕ УМЕРЕН ПРИХВАТЉИВ

3. НЕДОСТАТАК ВОДЕ ЗА ПИЋЕ УМЕРЕН ПРИХВАТЉИВ
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4. ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ПОЖАРИ НА 
ОТВОРЕНОМ

НИЗАК ПРИХВАТЉИВ
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На основу анализе сценарија за највероватнији нежељени догађај и процене ризика
можемо констатовати да је ризик од земљотреса ВИСОК, од поплава и недостатка воде
за пиће УМЕРЕН, док је од пожара, експлозија и пожара на отвореном НИЗАК.

б) Збирна матрица по израђеним сценаријима за догађај са најгорим могућим последицама:

Катастрофална 5

Озбиљна 4

Умерена 3

Мала 2

Минимална 1

1 2 3 4 5

Вероватноћа

На основу резултата анализе ризика извршено је рангирање опасности према нивоу
ризика. Рангирање опасности приказано је у Табели 77. За потребе Процене, у циљу
олакшавања презентације резултата матрица ризика и разумевања нивоа ризика, као и
визуелизације стања ризика, израђена је карта ризика за приказивање ризика на целом
подручју Општине.

Табела 77: Рангирање опасности на територији општине Лапово према нивоу ризика
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На основу анализе сценарија за нежељени догађај са најтежим могућим последицама и
процене ризика можемо констатовати да је ризик од земљотреса УМЕРЕН, а од
поплава, недостатка воде за пиће и пожара, експлозија и пожара на отвореном ВИСОК
због чега се јавља потреба за предузимањем рaзнoврсних плaнских мeрa ради смањења
ризика на ниво прихватљивости. Ради смањивања нивоа ризика од дејства негативних
последица, идентификоване потенцијалне опасности или комбинација опасности,
предузимају се мере из области превентиве и реаговања.

Превентивне мере заштите и спасавања представљају све активности, поступке и мере
које предузимају субјекти система заштите и спасавања у циљу смањења вероватноће
настанка и последица елементарних непогода и других несрећа. Превентивне мере
заштите и спасавања предузимају сви субјекти система заштите и спасавања у складу
са својим надлежностима, могућностима и способностима. Сви субјекти система су
дужни да у циљу развијања и унапређивања јединственог система заштите и
спасавања, планирају, програмирају и буџетирају све активности и поступке којима се
врши имплементација мера превенције.

Нарочиту важност има оспособљавање свих субјеката система заштите и спасавања за
превенцију и реаговање у ванредним ситуацијама. Обука и оспособљавање људских
ресурса свих снага система заштите и спасавања на територији Општине је неопходан
корак у циљу стицања знања о елементарним непогодама и другим несрећама,
процедурама рада и организовања, комуникацији, итд. Нарочиту важност има
иновирање програма оспособљавања и праћење међународних стандарда и искустава,
у циљу обезбеђивања могућности сарадње са снагама заштите и спасавања из
иностранства и учешћа на заједничким вежбама. Неопходно је вршити израду или
набавку одговарајуће литературе, којом би се утицало на свест становништва о
потреби превенције од елементарних непогода и других несрећа, као и повећању
степена знања о примењивим мерама превенције за сваку појединачну опасност. У
школама и вртићима је неопходно увести одређени број часова наставе на којој би се
вршила едукација из области ванредних ситуација. Наставни кадар је неопходно
посебно едуковати у циљу стицања и ширења стручних и методичких знања у вези са
ванредним ситуацијама.

Реаговање у случају настанка опасности од елементарне непогоде и друге несреће
представља кључни моменат оперативне употребе система заштите и спасавања. Мере
заштите и спасавања када наступи опасност од елементарне непогоде или друге
несреће се односе на способност реаговања у складу са плановима заштите и спасавања
и у складу са насталом ситуацијом, те се указује на важност израде Плана заштите и
спасавања општине Лапово који представља основни плански документ на основу кога
се субјекти заштите и спасавања организују, припремају и учествују у извршавању
мера и задатака заштите и спасавања угроженог становништва, материјалних и
културних добара и животне средине.

Штаб за ванредне ситуације врши прикупљање података о насталој опасности као и
процену могућих последица и предвиђања развоја опасности, а на основу тога наређује
ангажовање оспособљених правних лица, јединица цивилне заштите и осталих снага на
извршавању задатака цивилне заштите. Мере заштите када наступи опасност од
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елементарних непогода и других несрећа представљају организовану и планску
употребу снага и средстава у заштити и спасавању људи, материјалних добара и
животне средине, извршавање задатака привредних друштава и других правних лица и
појединаца у спасавању угроженог становништва и материјалних добара извршавањем
задатака цивилне заштите, планирање потребе за тражење помоћи Војске Србије или
међународне помоћи и предузимање других мера на спречавању или ублажавању
последица елементарних непогода и других несрећа у складу са одлукама штаба за
ванредне ситуације. Ангажовањем људских и материјалних ресурса у односу на
конкретне околности а према



инструкцијама штаба, врши се заштита и спасавање људи, материјалних
добара и животне средине.

Са аспекта примене мера личне, узајмне и колективне заштите, неопходно
је сва лица у оспособљеним правним лицима на примерен начин обучити за
рад у ванредним ситуацијама. Неопходно је планирати и изводити
практичне облике групне обуке за поступање у ванредним ситуацијама.
Људске ресурсе је неопходно упућивати на различите семинаре, курсеве и
научне и стручне конференције у циљу обнављања знања, стицања нових
знања и размене искустава. Сваки припадник оперативних снага мора на
годишњем нивоу да присуствује неком од облика обучавања и
усавршавања. Иако не спадају у формацијске снаге система заштите и
спасавања, веома важно место заузимају волонтери и добровољци, као и сва
друга лица која нису припадници снага заштите и спасавања. Општина
Лапово мора да развије упутство за поступање са таквим лицима, са
прецизним процедурама рада.

У организацији општинске управе мора да се дефинише начин праћења
појединих опасности од елементарних непогода и других несрећа и
одговорне службе. Неопходно је да стручна служба буде у сталној вези са
правним лицима која имају обавезу да прате опасности и о њима
извештавају, те је значајно успоставити систем извештавања од стране
правних лица, на нивоу који је погодан за рад у односу на периоде
настанка појединих опасности. Стручна служба за ванредне ситуације
треба да прима информације од надлежних делова општинске управе и
оспособљених правних лица (или других правних лица), анализира
информације, обрађује их и доставља команданту штаба односно штабу по
одобрењу команданта. У том смислу неопходно је интерним актом
дефинисати одговорна лица у привредним друштвима и другим правним
лицима, као и деловима општинске управе, која имају обавезу праћења
додељених елемената Процене и извештавања о стању и променама, такође
је у ту сврху неопходно дефинисати процедуре. С обзиром на број
становника на територији Општине и обим штете од катастрофа,
неопходно је формирање Одељења за процену штете, уколико у Општини
постоје капацитети, са задатаком да прикупља и архивира податке о
причињеним штетама.

Проценом ризика рукује стручна служба, која мора да буде оспособљена за
израду и измене и допуне Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и
спасавања. Стручна служба израђује процедуре за рад по питањима
обавештавања, извештавања и реализације превентивних мера. По
реализацији мера превенције, стручна служба надлежна за третман ризика,
обавештава стручну службу за ванредне ситуације о реализацији мере. На
основу те информације стручна служба за ванредне ситуације врши измене
и допуне елемената процене за који је ризик смањен применом мере и
обавештава Штаб за ванредне ситуације. Лица запослена у стручној служби
је неопходно слати на усавршавања знања на специјализоване стручне и
научне конференције, најмање једном годишње и вршити обуке за израду
Процене ризика од катастрофа у складу са новим стандардима.
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У циљу правовременог поступања и предузимања свих мера и задатака у
ванредним ситуацијама потребно је утврдити задатке и обавезе свих
субјеката у систему заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на
територији Општине, а посебно јавно комуналних предузећа, израдити
појединачне планове заштите и спасавања, остварити непосредни и стални
контакт и сарадњу са субјектима од посебног значаја за заштиту и
спасавање, која имају утврђене задатке и обавезе у ванредним ситуацијама,
у планирању и извршавању мера и задатака и остварити непрекидну
хијерархијску комуникацију у ванредним ситуацијама. Са субјектима од
посебног значаја за заштиту и спасавање, која су извршила своје обавезе
проистекле из законске регулативе, неопходно је склопити уговоре по
питању извршавања мера и задатака заштите и спасавања.
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