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Скупштина града Београда на седници одржаној ______________. године, на основу члана 35. став 7. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука 
УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда“ бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 
БИСТРИЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ 

 
- НАЦРТ ПЛАНА - 

 

I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
 

А) ОПШТИ ДЕО 
 
 

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

 
Изради Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Бистрица, Градска општина 
Лазаревац (у даљем тексту: План) приступило се на основу Одлуке о изради Плана детаљне 
регулације гробља у Месној заједници Бистрица, Градска општина Лазаревац ("Службени 
лист града Београда", бр. 62/15) (у даљем тексту: Одлука) коју је Скупштина града Београда 
донела на седници одржаној 23.октобра 2015.године.  
 
Иницијативу за израду Плана покренуло је Јавно Предузеће "Дирекција Лазаревац", којом се 
предлаже проширење постојећег гробља због попуњености капацитета. 
 
Циљ израде Плана је: 

 потреба да се плански уреди простор постојећег гробља и његовог проширења, како 
би се избегло стихијско и планом нерегулисано сахрањивање на предметној локацији;  

 да се обезбеди саобраћајни прилаз и капацитети техничке инфраструктуре за 
планиране садржаје; 

 да се функционалном организацијом простора обезбеди ефикасно функционисање 
гробља; 

 сагледавање утицаја планиране намене на животну средину. 
 
Изради Плана предходио је поступак раног јавног увида у План. Комисија за планове 
Скупштине града Београда усвојила је Извештај о раном Јавном увиду у План на 175. 
седници, одржаној 21.04.2016.год. 
 
 

2. ОБУХВАТ ПЛАНА 

 
2.1. ГРАНИЦА ПЛАНА 
(граница Плана је приказана у свим графичким прилозима) 
 
Простор обухваћен Планом се налази у МЗ Бистрица, на благој падини југозападне 
оријентације у непосредној близини државног пута IБ реда број 27 који повезује Ваљево и 
Аранђеловац. Приступ гробљу обезбеђен је преко постојеће приступне улице Нова 1 (која 
има везу са државним путем IБ реда број 27) за потребе постојећих и планираних намена.   
 
Граница Плана обухвата део територије К.О. Бистрица дефинисане: на северу границом 
катастарске парцеле 1127/2, на истоку границом катастарских парцела 1127/9, 1127/3 и 1124, 
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на југу границом катастарских парцела 1126,1125,1127/3 и 1127/5 на западу границом 
катастарске парцеле 1128/3. 
 
Површина обухваћена Планом износи око 2.92 ha. 
 
2.2. ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОКВИРУ ГРАНИЦЕ ПЛАНА 
(графички прилог бр. 1д „Катастарско-топографски план са границом Плана“  Р 1:1000) 
 
У оквиру границе Плана налазе се следеће катастарске парцеле: 
целе катастарске парцеле: 
1127/2; 1127/9; 1127/3; 1125; 1124; 1126; 1127/4 ,КО Бистрица. 
 
Делови катастарских парцела: 
1235; 1128/3; 1127/5 ,КО Бистрица. 
 
Напомена: У случају неслагања бројева катастарских парцела из текстуалног и графичког 
дела важе бројеви катастарских парцела из графичког прилога бр. 1д „Катастарско-
топографски план са границом Плана“  Р 1:1000. 
 
 

3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

(Одлука и Извод из Просторног плана градске општине Лазаревац су саставни део 
документације Плана) 
 
Правни основ за израду и доношење Плана садржан је у одредбама: 

 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 
64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука 
УС, 132/14 и 145/14),  

 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 64/15),  

 Одлуке о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Бистрица, 
Градска општина Лазаревац („Службени лист града Београда“, бр. 62/15). 

 
Плански основ за израду и доношење Плана представља Просторни план градске општине 
Лазаревац (у даљем тексту: ППГО Лазаревац) ("Сл. лист града Београда", бр. 10/12). 
 
Према ППГО Лазаревац предметна локација се налази у површинама намењеним за: 
 
површине јавних намена:  
мањим делом у оквиру шумског земљишта ван грађевинског подручја 
 
површине осталих намена:  
већим делом у оквиру грађевинског подручја 
 
За сва неопходна проширења и уређења хуманих гробаља или формирање нових у 
насељеним местима потребна је израда ПДР-а, поштујући правила дефинисана у поглављу 
3.1.1.5.2. Гробља – Хумана гробља. 
 
Ради рационалног коришћења постојећих капацитета и смањења броја и површина нових 
гробаља, у сваком поједином случају треба сагледати могућности оптималног проширења 
постојећих гробаља.  
 
Просторним планом подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена ("Службени 
гласник РС" ,бр. 122/08) обухваћена је и цела катастарска општина Бистрица али се основна 
планска решења односе на експлоатацију лигнита и ширење површинских копова. Део КО 
Бистрица у коме је постоће гробље, спроводи се на основу ППГО Лазаревац.  
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4. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА 

(графички прилог бр. 1 „Постојећа намена површина“ Р 1: 1000) 
 
Претежна намена унутар предметног простора је  комунална површина - постојеће хумано 
гробље. 
 
У постојећем стању издвајају се следеће површине: 
 
површине јавних намена:  

 комунална површина - гробље 
 саобраћајне површине 

 
површине осталих намена:  

 пољопривредне површине 
 зелене површине – шуме ван грађевинског подручја 

 
 

Б) ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
 

1. ПОЈМОВНИК 

 
Намена земљишта 
Намена земљишта јесте начин коришћења земљишта одређен планским документом. 
 
Претежна намена земљишта  
Претежна намена земљишта јесте начин коришћења земљишта за више различитих намена, 
од којих је једна преовлађујућа. 
 

Грађевинска парцела 
Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној саобраћајној 
површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу. 
 
Регулациона линија (Р.Л.) 
Регулациона линија јесте линија која раздваја површину одређене јавне намене од површина 
предвиђених за друге јавне и остале намене. 

 
Грађевинска линија (Г.Л.) 
Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод површине земље и воде до које је 
дозвољено грађење основног габарита објекта.  
 
Зона грађења  
Зона грађења је дефинисана грађевинском линијом. 
 
''З'' -  Индекс заузетости парцеле 
Индекс заузетости парцеле  јесте однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног или 

планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима. 

Бруто развијена грађевинска површина (БРГП) 
Бруто развијена грађевинска површина јесте збир површина свих надземних етажа објекта, 
мерених у нивоу подова свих делова објекта - спољне мере ободних зидова (са облогама, 
парапетима и оградама). 
 
Спратност и висина објеката  
Спратност је дефинисана према намени објеката. 
Висина објеката је одређена спратношћу и апсолутним котама слемена или венаца. 
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Површина јавне намене   

Површина јавне намене јесте простор одређен планским документом за уређење или  

изградњу објеката јавне намене или јавних површина за које је предвиђено утврђивање 

јавног интереса у складу са посебним законом (улице, тргови, паркови и др.)  

Зелена површина  
Представља уређен или неуређен део отвореног простора града у којем су присутни 
природни елементи (биљке, вода и земљиште) и који заједно са грађевинским елементима, 
опремом и инсталацијама чине физичку, техничко-технолошку и биотехничку целину. 

Заштитни зелени појас  
Озелењен простор (најчешће линијске или тракасте форме) који има улогу заштите 
становништва, насеља или појединих његових делова и пољопривредних површина од 
штетног утицаја издувних гасова, буке моторних возила и ерозије земљишта, заштиту 
саобраћајница од удара ветра и наноса снега, као и улогу визуелне заштите. 
 
Шума  
Површина земљишта већа од 5 ари обрасла шумским дрвећем, шумски расадници у 
комплексу шума и семенске плантаже, као и заштитни појасеви дрвећа површине веће од 5 
ари. У зависности од положаја, вегетацијског покривача, опремљености и основне функције 
планирани су различити типови шума.  

Саобраћајна површина  
Посебно уређена површина за одвијање свих или одређених видова саораћаја или мировање 
возила. 

 

2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ПОДЕЛА НА ЗОНЕ 

 
 
2.1. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА 
(графички прилог бр. 2 „Планирана намена површина“  Р 1: 1000) 
 
 
Планиране површине јавних намена су:  
ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ;  
ИНФРАСТРУКТУРНА ПОВРШИНА; 
КОМУНАЛНА ПОВРШИНА- ГРОБЉЕ: (гробна поља означена бр. 1-9); 
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ: (означене ЗП1 и ЗП2) 
 
Планиране површине осталих намена су:  
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ - ШУМЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
 

НАМЕНА ПОВРШИНА
постојеће (ha) 

(оријентационо)   
(%) 

ново 

(разлика)

укупно 

планирано (ha) 

(оријентационо)

(%) 

површине јавних намена

комунална површина - гробље 1.00 34.2 1.33 2.33 79.8

саобраћајне површине 0.25 8.6 0.12 0.37 12.7

инфраструктурне површине 0.00 0.0 0.01 0.01 0.3

укупно 1 1.25 42.8 1.46 2.71 92.8

површине осталих намена

пољопривредне површине 1.46 50.0 -1.46 0.00 0.0

Зелене површине – 

шуме ван грађ. подручја
0.21 7.2 0.00 0.21 7.2

укупно 2 1.67 57.2 -1.46 0.21 7.2

укупно 1+2 2.92 100.0 2.92 100.0  
Табела 1 - Табела биланса површина 
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2.2. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ 
 
Подручје Плана подељено је на 4 просторно-функционалне целине: 

 целина "А" – постојеће гробље 
 целина "Б" – планирано проширење гробља 
 целина "Ц" – саобраћајне површине 
 целина "Д" – зелена површина – постојећа шума   

(Приказ карактеристичних целина је на свим графичким прилозима Плана) 
 
Целина "А" обухвата катастарске парцеле бр. 1127/3, 1125, 1126 и део 1124, 1127/9 КО 
Бистрица, укупне површине око 1.0ha. У оквиру ове целине планира се даље сахрањивање 
на слободним местима. Планира се ограђивање постојећег гробља и формирање заштитног 
зеленила. 
 
Целина "Б" обухвата део катастарске парцеле  бр.1127/2 КО Бистрица површине око 1.34 ha. 
У оквиру ове целине планира се изградња новог гробља: 

 површине за сахрањивање – гробна поља 
 комеморативни објекат – капела 
 комеморативни плато  
 интерне саобраћајнице 
 заштитно зеленило 
 уређене зелене површине са мобилијаром 
 инфраструктурна површина 

 
Целина "Ц" обухвата катастарске парцеле бр. 1127/4 и делове 1235, 1128/3, 1127/5, 1127/2, 
1127/3 и 1127/9 КО Бистрица укупне површине око 0.37 ha . У оквиру ове целине је: 

 саобраћајница за приступ гробљу 
 паркинг простор 
 део Државног пут IБ реда 27 (Ваљево-Аранђеловац) са стајалиштем ЈГПП 

 
Целина "Д" обухвата део катастарске парцеле бр. 1124 КО Бистрица површине око 0.21 ha. У 
оквиру ове целине је постојећа шума. 
 

3. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА  

 
3.1. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
(графички прилог бр. 8 „Инжењерскогеолошка карта терена“  Р 1:1000) 
 
Постојеће гробље у М.З. Бистрица налази се ван зоне села, са леве стране пута Лазаревац - 
Аранђеловац. Заузима гребен између пута и дубоке јаруге у североисточном делу. 
Проширење гробља је у продужетку гребена западно од постојећег. Гребен је заравњен у 
ширини 15-40м. У подужном правцу  гребен је пада око 1-3о и апсолутних кота 237-255 м.н.в.  
Падина према путу Лазаревац-Аранђеловац нагиба око 5-7о. Ван зоне гробља падина прелази 
у долинску страну дубоке јаруге са повременим водотоком.  Долинска страна је  нагиба од 
10-25о и густо пошумљена. Простор предвиђен за проширење гробља је  пољопривредно 
земљиште под ратарском културом. 
 
Геолошку  грађу  предемтног  терена изграђују шкриљци. Доминирају корнити, гнајсеви и 
ликуновити шкриљци. Дебљина шкриљаца је преко 200м. Шкриљци су прекривени 
делувијалним седиментима у дебљини од 3.5-6м.  У зони схрањивања су делувијалне глине. 
Дубље на  контакту са шкриљцима је песковита глина са ситном дробином у дебљини до 
1.5м. 
 
Терен постојећег гробља и предвиђен за проширење безводан је до дубина прко 10м.  Дуж 
пута  у ретким бунарима подземна вода је на дубинама преко 5м. Осциловање нивоа је до 2м.   
Подземна вода је акумулирана у горњем делу шкриљаца. Издан је разбијеног типа. 
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Прихрањује се дренирањем подземне воде из праца северозапада и инфитрацијом 
атмосферилија кроз глиновите седименте. Делувијални седименти у зони сахрањивања су 
слабо водопропусни (коефицијент водопропустљивости kf 10

-7). 

 
У зони постојећег гробља и гребена предвиђеног за проширење терен је стабилан. На падини 
према путу нема трагова клизања или других видова нестабилности терена. На падини према 
дубокој јарузи, ван зоне проширења гробља, терен је захваћен јаружањем, а на једном делу 
и активним клизањем. Јаруга и вододерине су са повременим водотоком. Почеци  
вододерина и ожиљак активног клизишта удаљени су око 10-20м од границе парцеле 
предвиђене за проширење гробља. Клизиште је језичастог облика дубине  до 2.5м.  Клиза 
делувијална глина. Формирано је услед подлокавања ножице падине повременим  бујичним 
водотоком. 
 
Према “Сеизмолошкој карти СФРЈ”, размере 1:1.000.000, за повратни период од 500 година 
простор Београда издвојен је са Основним степеном сеизмичности I = 8 МЦС0 са 
припадајућим Коефицијентом сеизмичности Кс = 0.05.   
 
Општа констатација је да простор постојећег проширења гробља је стабилан терен и погодан 
за изградњу.  Уважавајући локалну инжењерскогелошку конструкцију терена у истражном 
простору издвојена су три рејона.  
 
Рејон I  је гребен ширине 25-40м, нагиба падине 2-3о и апсолутних кота 249-255.4 м.н.в.  
Изграђен је од делувијалних, нормално консолидованих глина и песковитих глина у дебљини 
од 3,5-6.0м. Основу терена чине чврсти шкриљци. Ниво подземне воде је на дубинама преко 
10м. Терен је стабилан и погодан за формирање гробља.  
У зони сахрањивања, терен је трајно безводан. Благ нагиб терена не захтева дубоко 
засецање или  високо насипање. Засеци или насипи висине до 2.0м не захтевају посебне 
мере конструктивне заштите стабилности.  Ископ до дубина 4м изводи се и материјалу III 
категорије по погодности за ископ према категоризацији ГН 200. 
 
Рејон II  обухвата падину лево и десно од гребена. Терен је  нагиба 5-7о. Терен изграђују 
делувијалне глине дебљине до 4м. У подини делувијалних глина шкриљци. Ниво подземне 
воде је на дубини од 5-7м. Терен је стабилан и погодан за градњу гробља. Гробна места су 
засеку висине до 0.50м. Парцеле за сахрањивање треба да су каскадиране. Са засецањем 
терена до 2.0м могуће је формирање слободних косина, уз хумизацију и одводњавање. Ископ 
до дубина 4м изводи се глинама које припадају III категорији по погодности за ископ. 
 
Рејон III обухвата долинску страну ван простора парцеле предвиђене за проширење 
гробља. То је падина десне долинске стране јаруге. Терен је нагиба 10-25о, релативне висине 
преко 15м. Терен је изграђен од глине и песковите глине укупне дебљине 2-5м. Ниво 
подземне воде је на дубинама 1-3м. Терен је условно стабилан, а локално нестабилан. Није 
погодан за формирање гробља. Захтева претходну хидротехничку регулацију јаруге и 
вододерина.  Формирање парцела за сахрањивање захтева засецање и насипање у висини 
преко 2.0м. Засеци и насипи  морају се штитити потпорним конструкцијама. Терен 
предвидети за заштитно зеленило уз задржавање постојеће вегетације и санацију јаруге и 
вододерина.  
 
Услови  за изградњу  гробља - узимајући у обзир лимитирајуће факторе на којима се 
планира изградња гробља, на планираној локацији могућа је изградња гробља без посебних 
интервенција изнад коте 242мнв, јер је ниво подземне воде (који је утврђен најновијим 
истраживањима) на дубини од 5-10м тј. око коте 238мнв. Услови сахрањивања могу се 
углавном сматрати повољним, јер се кота сахрањивања претежно налази у прашинастим 
глинама и  песковитим глинама делувијалног порекла, које су  на овом простору заступљен. 
Ово тло има задовољавајућу водопропусност и ваздушни капацитет, због релативно добре 
порозности. Коте сахрањивања неће бити под утицајем воде. Доње коте санитарног нивоа  
ни у екстремним случајевима неће бити плављене. Денивелација терена захтева да се 



7 

 

простор за гробна места нивелационо каскадира. Ископи или насипи приликом каскадирања  
не захтевају  посебне мере конструктивне заштите стабилности. 
 
У  даљој  фази  пројектовања неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања а све у 
складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ бр. 
101/15). 
 
3.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
 

3.2.1. ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
 
Са аспекта заштите културних добара и у складу са Законом о културним добрима („Сл. 
Гласник РС" бр. 71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон) простор у оквиру подручја Плана 
није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру просторне културно-историјске 
целине, не ужива претходну заштиту, не налази се у оквиру претходно заштићене целине и 
не садржи појединачна културна добра. У границама обухвата Плана нема забележених 
археолошких локалитета или појединачних археолошких налаза.   
 
У циљу заштите евентуалних археолошких налаза потребно је пре отпочињања било каквих 
земљаних радова, обавестити Завод за заштиту споменика културе града Београда, како би 
могла да се обави детаљна проспекција терена. 
 
Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошке остатке извођач 
радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести Завод за заштиту 
споменика културе града Београда и да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и да 
се сачува у на месту и у положају у коме је откривен (члан 109. Закона о културним 
добрима).  
 
Инвеститор је дужан да, уколико наиђе на археолошке остатке и налазе, по члану 110. Истог 
Закона, обезбеди финансијска средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и 
излагање добра, до предаје добра на чување  овлашћеној установи заштите. 
 

Услови 
"Завод за заштиту споменика културе града Београда", бр. P 2922/16 од 02.08.2016.год. 
 

3.2.2. ЗАШТИТА ПРИРОДE 
 

Заштита природе, заснована на очувању и одрживом коришћењу природних добара и 
природних вредности, спроводи се у складу са Законом о заштити природе („Сл. гласник РС“, 
бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16), Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 
135/04, 36/09, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16) и др. 

Према Централном регистру заштићених добара и документацији Завода за заштиту природе 
Србије, у обухвату предметног Плана нема заштићених подручја за које је спроведен или 
покренут поступак заштите, еколошки значајних подручја и еколошких коридора од 
међународног значаја еколошке мреже РС, као ни евидентираних природних добара. 

Природну вредност представља постојећа шума површине око 4 ha, која се налази са 
североистичне стране, непосредно уз границу предметног подручја. Постојећа шумска 
вeгeтација прeдставља остатак нeкадашњих бујних храстoвих шума, прe свeга шумe храста 
сладуна и цeра. На основу картирања и вредновања биотопа, шума је оцењена као значајна 
за очување биодиверзитета и заштиту природе, услуге урбаних екосистема, очување и 
унапређење квалитета животне средине. 

У циљу очувања природе и природних процеса, планирано је очување постојеће шуме, али и 
подизање нових зелених површина у виду заштитних зелених појасева ободом гробља, 
уређених зелених површина непосредно уз капелу и комеморативни плато, као и дрвореда 
дуж стаза. У оквиру паркинг простора планирана је садња појединачних стабала уз 
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формирање мањих затрављених површина, чиме се избегло формирање великих компактних 
асфалтних или бетонских површина. На овај начин створени су услови за формирање 
еколошке мреже на локалном нивоу, која представља станишта и коридоре за боравак и 
кретање врста, обезбеђује природно кружење атмосферских вода, заштиту земљишта и др. 

Приликом реализације планског решења неопходно је поштовати следеће мере заштите: 

 евидентирати и валоризовати постојећу дрвенасту вегетацију, а квалитетне примерке 
користити за реализацију планираних зелених површина; 

 очувати природну и природи блиску вегетацију у обухвату предметног Плана и 
непосредном окружењу; 

 све активности спроводити у складу са предеоним и вегетацијским карактеристикама 
подручја; 

 приликом одабира врста за реализацију планираних зелених површина, предност треба 
дати аутохтоним врстама дрвећа и жбуња прилагодљивим на природне и створене услове 
предметног подручја; у складу са специфичностима намене предметног простора 
дозвољено је користити неке алохтоне врсте дендрофлоре; избегавати врсте које су 
детерминисане као алергене и инванзивне; 

 за озелењавање паркинг простора користити школоване саднице аутохтоних дрворедних 
врсте лишћарских стабала, прилагођене локалним климатским условима, отпорне на 
аерозагађење; 

 обезбедити систем редовног одржавања зелених површина као би се сузбило 
појављивање и ширење коровских биљака, а посебно алергених (амброзије,...);  

 површине под непорозним застором треба да заузимају максимално 20% комплекса 
(комеморативни плато, стазе и одморишта, простор за одлагање и привремено чување 
сувог цвећа, венаца и сл.); 

 предвидети све мере заштите природе у акцидентним ситуацијама уз обавезу 
обавештавања надлежних инспекцијских служби и установа; 

 приликом извођења радова обезбедити засебно депоновање и заштиту плодне земље од 
спирања и разношења како би се користила за радове на санацији. 

Уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког типа и 
минералошко-петрографског порекла, извођач је дужан да прекине радове и у року од 8 дана 
обавестити Министарство пољопривреде и заштите животне средине, а налаз заштитити до 
доласка овлашћеног лица. 
 

Услови 
"Завод за заштиту природе Србије", Решење 03 бр. 020-1465/3 од 09.08.2016.год., "Секретаријат за 
заштиту животне средине", Решење бр. 501.2-69/2016-V-04 од 30.09.2016.год., ЈКП "Зеленило 
Београд“, бр. VII/3  52/320 од 30.08.2016.год. и ЈПКП "Лазаревац" - зеленило, гробља, отпад,            
бр. А01.01-5855 од 09.08.2016.год. 

 
 
3.2.3. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

У циљу спречавања, односно смањења утицаја планираних активности на чиниоце животне 
средине потребно је обезбедити следеће услове: 

 планиране објекте пројектовати, изградити и користити у складу са свим важећим 
законским и техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту и намену 
објеката; 

 извршити анализу геолошко-геотехничких и хидрогеолошких карактеристика терена 
на предметном простору, у складу са одредбама Закона о рударству и геолошким 
истраживањима („Службени гласник РС“, број 101/15), а у циљу утврђивања правца 
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кретања подземних вода, као и адекватних услова уређења простора и дубине 
сахрањивања; 

 предметну локацију опремити комуналном инфраструктуром, а пре свега интерном 
канализацијом за потпуни прихват атмосферских вода са гробних места, свих 
саобраћајних и манипулативних површина, а  које су у функцији комплекса гробља и 
њихов третман у сепаратору масти и уља пре упуштања у реципијент; чишћење 
сепаратора и уклањање отпадног талога организовати, искључиво преко овлашћеног 
правног лица, 

 саобраћајне и манипулативне површине изградити од водонепропусних материјала 
отпорних на нафту и нафтне деривате и са ивичњацима којима се спречава одливање 
воде са истих на околно земљиште приликом њиховог одржавања или за време 
падавина, 

 изградити искључиво непропусне септичке јаме одговарајућег капацитета, за 
прикупљање санитарних и других отпадних вода, до изградње канализационог 
система, 

 предвидети дубину гробног места најмање 1m изнад максималног нивоа подземних 
вода 

 није дозвољено проширење комплекса гробља на постојећу зелену површину – шуму; 
 формирати заштитно зеленило уз границу комплекса гробља у циљу визуелног 

раздвајања предметног простора од садржаја у окружењу; 
 успоставити ефикасан систем мониторинга и контроле стања и квалитета подземних 

вода (пијезометријска мрежа) и земљишта на локацији гробља; узорковање 
подземних вода и земљишта извршити на граници планираног комплекса гробља, а 
површинских вода у зони постојећег потока; обезбедити стручно тумачење резултата 
извршених анализа од акредитоване, односно овлашћене лабораторије; 

 редовно одржавати и уређивати све површине гробља; 
 обезбедити спровођење посебних мера заштите, као и мера за отклањање последица 

у случају удеса (смртност епидемијских размера, пожар, изузетно ниске температуре, 
велике падавине, поплаве и др); 

 обезбедити начине прикупљања и поступања са отпадним материјама, односно 
материјалима и амбалажом (комунални отпад, биоразградиви отпад – остаци од сувог 
цвећа,  рециклабилни отпад – папир, стакло, лименке, ПВЦ боце, чаше, остаци 
вештачког цвећа и сл), у складу са законом којим је уређено управљање отпадом и 
другим важећим прописима из ове области и/или Планом управљања отпадом за 
градску општину Лазаревац („Службени лист града Београда“, број 15/2011);  

 у току извођења радова на изградњи планираних садржаја, предвидети следеће мере 
заштите:  
 снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима обављати на посебно 

опремљеним пoвршинама, а у случају да дође до изливања уља и горива у 
земљиште, извођач је у обавези да одмах прекине радове и изврши санацију, 
односно ремедијацију загађене површине, 

 грађевински и остали отпадни материјал, који настане у току изградње сакупити, 
разврстати и одложити на за то предвиђену локацију, односно обезбедити 
рециклажу преко правног лица које има дозволу за управљање овом врстом 
отпада. 

 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове је донео Решење о неприступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у Месној 
заједници Бистрица, градскe општина Лазаревац, IX-03 бр. 350.14-39/15, дана 5.октобра 
2015. године ("Службени лист града Београда", бр. 60/2015). 

 

Услови  
" Секретаријат за заштиту животне средине", бр. 501.2-69/2016-V-04 од 30.09.2016.год. 
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3.2.4. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕПОГОДА И 
ПРОСТОРНО-ПЛАНСКИ УСЛОВИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ 
 
Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода 
 
Ради заштите од земљотреса, предметне објекте пројектовати у складу са : 

 Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“ бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). 
Све прорачуне сеизмичке стабилности заснивати на посебно изграђеним подацима 
микросеизмичке реонизације. 

 Правилником о привременим техничким нормативима за изградњу објеката који не 
спадају у високоградњу у сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“ бр. 39/64). 

 
Урбанистичке мере заштите од пожара 
 
Потребно је планирати и применити мере заштите од пожара у току пројектовања и 
извођења радова на изградњи објеката у складу са одредбама Закона о заштити од пожара 
(„Службени гласник РС”, бр. 111/2009 и 20/2015) и правилницима и стандардима који ближе 
регулишу изградњу објеката. 
Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно Правилника о 
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна 
возила у близини објеката повећаног ризика од пожара  ("Службени лист СРЈ", бр.8/95) и 
других техничких прописа и стандарда за такву врсту објеката. 
Капацитет водоводне мреже мора да обезбеђује довољне количине воде за гашење пожара 
(иницијално гашење), како за хидрантску мрежу тако и за друге инсталације које користе 
воду за гашење пожара.  
С тога, објекти морају имати одговарајућу хидрантску мрежу, која се по протоку и притиску 
воде у мрежи планира и пројектује према Правилнику о техничким нормативима за спољну и 
унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара ("Службени лист СФРЈ", бр.30/91). 
 
Напомена: потребно је доставити на сагласност пројекте за извођење објеката који 
подлежу сагласности према чл. 33 Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС”, 
бр. 111/2009 и 20/2015), пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објекта за 
употребу, ради провере примењивости датих услова и усклађености са осталим планским 
актима у поступку обједињене процедуре у складу са Законом о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС", бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 
145/14), Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник 
РС", бр.22/2015) и Законом и заштити од пожара („Службени гласник РС", бр.111/2009 и 
бр. 20/2015). 
 

Услови  
"Министарства унутрашњих послова -Управа за ванредне ситуације у Београду", 09/8 број 217-
268/2016 од 22.07.2016.год. 

 
Услови од интереса за одбрану земље 
 
Од Министарства одбране добијен је допис под инт.број 2378-2, без посебних услова и 
захтева за прилагођавање потребама одбране земље. 
 

Услови  
"Министарства одбране -Управа за инфраструктуру", инт.број 2378-2 од 02.08.2016.год. 
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3.3. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 
 
Неопходно је набавити судове-контејнере, запремине 5м3. Контејнере поставити у посебно 
изграђеном ограђеном простору -  ниши,  у регулацији приступне улице Нова 1. Финални слој 
пода планира се од материјала који се лако одржавају и имају одговарајућа механичка 
својства. 
 
До типских посуда за одлагање смећа обезбедити директан и несметан прилаз комуналног 
возила.  
 

Услови  
"ЈКП "Градска чистоћа", број 13028 од 01.08.2016.год., ЈПКП "Лазаревац" - зеленило,гробља,отпад 
бр. А01.01-5855 од 09.08.2016.год. 

 
 

4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА 

 
4.1. ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ  
(графички прилог бр. 3 „Регулационо-нивелациони план за грађење објеката и саобраћајних 
површина са аналитичко-геодетским елементима за обележавање и попречним профилима“  
Р 1:1000) 
 
 

јавне саобраћајне површине број катастарске парцеле 

ознака 

грађевинске 
парцеле 

ЦЕЛИНА Ц 

ДРЖАВНИ ПУТ IБ РЕДА 27 

(ВАЉЕВО-АРАНЂЕЛОВАЦ) 

K.O. Бистрица 

Део к.п.: 1127/2; 1127/3; 1127/9 
ЈС-1 

ул. Нова 1 

K.O. Бистрица 

Цела к.п.: 1127/4 
Део к.п.: 1235; 1128/3; 1127/5 

ЈС-2 

 
  

4.1.1. ПУТНА И УЛИЧНА МРЕЖА 
 
Концепт саобраћајног решења заснива сена ППГО Лазаревац. 
  
Државни пут IБ реда број 27 ( Ваљево-Аранђеловац) један је од два кључна правца преко 
којих се остварује веза општине Лазаревац са осталим државним путевима Републике Србије.  
 
Директан приступ  комплексу гробља планира се  као у постојећем стању преко приступне 
улице Нова 1 која има везу са државним путем IБ реда број 27 ( Ваљево-Аранђеловац). 
Планира се реконструкција приступне улице Нова 1 тако да њен профил садржи коловоз 
укупне ширине 6.0 m,  обостране тротоаре од по 2.0 m као и упрвни паркинг са западне 
стране ширине 5 m. 
 
У нивелационом смислу, због топографије терена којој се прилагођава траса, саобраћајница 
Нова 1 је променљивог нагиба који варира од 0.5% до 3%. 
  
У складу са условима ЈП Путеви Србије државни пут IБ реда број 27 ( Ваљево-Аранђеловац) 
се реконструише у зони прикључка приступне улице Нове 1 тако што се планира посебна 
трака за лева скретања као што је приказано у графичким прилозима. У зони укрштаја 
државни пут у свом профилу садржи три саобраћајне траке од по 3 m и разделно острво мин 
ширине 1,5 m. 
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За све предвиђене интервенције (раскрсница, саобраћајни приључак) и инсталације које се 
воде кроз земљишни појас (парцелу пута) државног пута, обавезна је сарадња са ЈП „Путеви 
Србије“, за прибављање услова и сагласности за израду пројектне документације, изградњу и 
постављање истих, у складу са важећом законском регулативом. 
 
Ограде и дрвеће поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавних 
путева и не угрожавају безбедност саобраћаја. 
 
 

4.1.2. ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 
 
Возила локалних линија јавног градског превоза путника (у даљем тексту: ЈГПП) саобраћају 
државним путем IБ реда бр.27. Поменутим аутобуским линијама повезује насеље Бистрица са 
ужом зоном општине Лазаревац. 
 
Концептом развоја ЈГПП планирано је: 

 задржавање траса постојећих аутобуских линија дуж поменутог пута, уз могућност 
реорганизације мреже линија, а у складу са развојем саобраћајног система. 

 у циљу опслуге предметног подручја, увођење стајалишта уз комплекс предметног 
гробља. Стајалиште је планирано у полуниши. Стајалишни плато је планиран дужине 
20,0m и ширине 2,5m , а у складу са просторним могућностима. 

 

Услови 
"Секретаријат за саобраћај - Дирекција за јавни превоз", IV-08 бр. 346.5-2280/2016 од 29.11.2016.год. 

 
 

4.1.3. ПАРКИРАЊЕ 
 
Потребан број паркинг места за посетиоце планирати на основу норматива: 

 за посетиоце:  1 ПМ на 0.25ha; 
 за трговину: 1ПМ на 66 m2 БРГП; и 
 за администрацију: 1 ПМ на 80 m2 БРГП. 

 
За паркирање возила посетилаца, планирају се паркинг места уз коловоз приступне улице 
Нова 1, од чега је 5% од укупног броја паркинг места планирано за особе са посебним 
потребама. 
 
За паркирање возила за запослене планира се 1 ПМ на 3 запослена, а за службена возила 
планира се 2 ПМ у оквиру комплекса гробља. 
 

Услови 
ЈП "Путеви Србије", бр. VIII број 953-15496/16-1 од 11.08.2016.год., ЈКП "Београд пут", бр. V 30725-
1/2016 од 29.07.2016.год., "Секретаријат за саобраћај - Одељење за планску документацију", бр. IV-05 
бр. 344.4-26/2016 од 01.08.2016.год. 

 
 

4.1.4. УСЛОВИ ЗА ПРИСТУПАЧНОСТ ПРОСТОРА 
 
У току разраде и спровођења плана при решавању саобраћајних површина, прилаза 
објектима и других елемената уређења и изградње простора и објеката применити одредбе 
Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима 
се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама („Службени гласник РС“, бр. 22/15). 
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4.1.5. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У ОКВИРУ РЕГУЛАЦИЈЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ 
ПОВРШИНА 
(графички прилог бр. 7 „Синхрон план“ Р 1:1000) 
 
Дуж приступне улице (ЈС2) планира се обострани засад линеарног зеленила високих лишћара 
на међусобном растојању 5 до 7 метара. 
 
Изабрати листопадне врсте дрвећа, густих симетричних крошњи, просечне ширине око 7-8 m 
и висине стабла око 10-12 m.  
Саднице морају бити одшколоване у расадницима, отпорне на биљне болести и променљиве 
микроклиматске услове. Морају бити санитарно исправне, не могу бити на листи алергената 
нити препознате као инвазивне врсте. 
 

Услови  
ЈКП "Зеленило Београд", бр.VII/3 51/320 од 30.08.2016.год.,ЈПКП "Лазаревац" -зеленило,гробља,отпад, 
бр. А01.01-5855 од 09.08.2016.год. 

 
 
4.2. ИНФРАСТРУКТУРНА МРЕЖА, ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ  
(графички прилог бр. 7 „Синхрон план“ Р 1:1000) 
 
 

4.2.1. ВОДОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
(графички прилог бр. 5 „Водоводна и канализациона мрежа и објекти“ Р 1:1000) 
 
На предметној локацији нема изграђене водоводне мреже а ни према „Просторном плану 
градске општине Лазаревац“ није предвиђена да се повеже на градски водоводни систем. 
Шира локација снабдева се водом из локалних бунара. 
Снабдевање техничком водом предметне локације планира се из локалних бунара у оквиру 
комплекса, у складу са Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне 
заштите изворишта водоснабдевања ("Службени гласник РС", бр. 92/08). Неопходна је 
сарадња са институцијама надлежним за издавање одобрења за детаљна хидрогеолошка 
истразивања и експлоатацију подземних вода, а у складу са Законом о рударству и 
геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", бр. 101/15) и другим важећим 
прописима. 
 
Унутар комплекса развити интерну водоводну мрежу сходно потребама корисника и јавних 
чесми. Водоводну мрежу поставити у интерне стазе, све до корисника и јавних чесми. 
Интерну водоводну мрежу димензионисати тако да обезбедити довољан притисак и довољне 
количине вода за све кориснике. Такође, исту опремити затварачима, испустима и свим 
осталим елементима неопходним за њено правилно функционисање и одржавање.  
 
За потребе противпожарне заштите у оквиру комплекса планира се резервоар. Резервоар 
мора бити укопан и водонепропустан. У оквиру резервоара предвидети таложник, испуст и 
прелив за евакуисање вишка вода у кишну канализацију, као и  простор за пумпну станицу са 
одговарајућом хидромеханичком опремом. Техничке карактеристике резервоара, као и 
потребну хидромеханичку опрему одредити кроз израду пројектне документације. 
 
При уређењу предметног простора, с обзиром на његову намену, неопходно је водити рачуна 
о заштити површинских и подземних вода, изворишта и објеката за коришћење вода од 
случајног или намерног загађења, поштујући следећу законску регулативу: 

 Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10 и 93/12); 
 Закон о санитарном надзору ("Службени гласник РС", бр. 125/04); 
 Законо о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", бр. 101/15); 
 План за заштиту вода од загађивача ("Службени гласник РС", бр. 6/91).  
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Начин изградње водоводне мреже прилагодити хидрогеолошким и топографским 
карактеристикама терена. Водоводну мрежу градити према условима и уз сагласност 
надлежне комуналне куће, поштујући важеће стандарде и законску регулативу.   
 

Услови 
ЈКП "Београдски водовод и канализација" - водовод, бр. 44718 I4-1/688, Ф/1604 од 28.07.2016.год., 
ЈПКП "Лазаревац" РЈ "Водовод и канализација" , бр. Ho2.01-5527/1 од 28.07.2016.год. 
 

 
 

4.2.2. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
(графички прилог бр. 5 „Водоводна и канализациона мрежа и објекти“ Р 1:1000) 
 
На предметној локацији нема изграђене канализационе мреже а ни према „Просторном плану 
градске општине Лазаревац“ није предвиђена да се повеже на градски канализациони 
систем. 
 
У околним насељима Лазаревца делимично су изграђени канализациони системи, у којима се 
концепт каналисања базира на системима примарне и секундарне канализационе мреже 
којом се сакупљају употребљене воде и одводе до заједничке септичке јаме или се исте 
директно испуштају у реципијент-реку Лукавицу или неки од потока на територији општине.  
 
Локација грогља налази се на гребену, који је са једне стране нагнут ка путу Ваљево- 
Аранђеловац. На северу, ван граница плана је јаруга којом пролази повремени водоток.   
 
Реципијенти кишних вода су канал поред пута Ваљево- Аранђеловац и повремени водоток на 
северу.  Атмосферске воде са предметне локације сакупити системом каналета поред улица и 
стаза унутар комплекса. Сакупљене атмосферске воде, кишном канализацијом одвести до 
реципијента, уз услов да морају бити нивоа квалитета који захтева реципијент. На кишне 
канале прикључити одводе из јавних чесми. Кишне воде преко сепаратора нафтних деривата 
испустити у реципијенте. Тачан положај сепаратора нафтних деривата дефинисати кроз 
израду техничке документације водећи рачуна о функционалности и начину њиховог 
одржавања а према условима надлежне комуналне куће.  
 
Излив атмосферске канализације у повремени водоток на северу извести под углом у односу 
на правац тока и уклопити га у природни терен. У случају потребе за заштитом од 
антиерозионог дејства воде, пре улива у реципијент, предвидети и објекат за умирење 
енергије. У зони излива, на нерегулисаном кориту потока, планирати чишћење и 
профилисање природног профила корита по препоруци надлежне комуналне куће. 
 
За потребе одвођења употребљених вода планира се септичка јама, уз услов да ни на који 
начин не нарушава квалитет површинских и подземних вода. Кроз техничку документацију 
дати прорачун капацитета септичке јаме имајући у виду динамику пражњења, коју мора 
вршити надлежна комунална радна организација. Конструкција септичких јама мора бити 
таква, да задовољи санитарне услове.  
 
Уколико постоје, употребљене воде од третмана умрлих и од прања возила потребно је 
пречистити на локацији поштујући важећу законску регулативу.  
 
Начин изградње канализационе мреже прилагодити хидрогеолошким и топографским 
карактеристикама терена. Канализациону мрежу градити према условима и уз сагласност 
надлежне комуналне куће, поштујући важеће стандарде и законску регулативу.   
 

Услови 
ЈКП "Београдски водовод и канализација" - канализација, бр. 44713/1, I 4-1/687 од 27.07.2016.год.,  
ЈПКП "Лазаревац" РЈ "Водовод и канализација" , бр. Ho2.01-5527/1 од 28.07.2016.год. 
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4.2.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
(графички прилог бр. 6 „Електроенергетска и телекомуникациона мрежа и објекти“ Р 1:1000) 
 
За потребе напајања постојећих потрошача електричном енергијом, односно јавног 
осветљења (ЈО), изграђен je надземни вод 1 kV.  
 
Постојеће стубове и надземни вод ЈО, угрожен планираном изградњом саобраћајнице, 
укинути. Све слободне и саобраћајне површине као и паркинг просторе, опремити 
инсталацијама јавног осветљења (ЈО) тако да се постигне задовољавајући ниво 
фотометријских величина. За осветљење применити савремене светиљке које имају добре 
фотометријске карактеристике и које омогућавају квалитетну и економичну расвету.  
 
Планиране електроенергетске водове 1 kV и ЈО изградити подземно, у рову дубине 0,8 m и 
ширине у зависности од броја електроенергетских водова. На местима где се очекују већа 
механичка напрезања све електроенергетске водове поставити у кабловску канализацију или 
заштитне цеви као и на прeлазима испод коловоза саобраћајница.  
 
Услове и место прикључења, за повезивање планираних објеката на електроенергетску 
мрежу, дефинисаће дистрибутер (ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА) на захтев инвеститора тј. корисника. 
 

Услови 
"ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА", огранак ЕД Лазаревац, бр. 84.100-Д.09.13-200703 од 04.08.2016.год. 
ЈП "Електромрежа Србије", бр. 0–1-2-265/1, од 10.08.2016.год.  

 
 

4.2.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
(графички прилог бр. 6 „Електроенергетска и телекомуникациона мрежа и објекти“ Р 1:1000) 
 
Предметно подручје припада кабловском подручју аутоматске телефонске централе (АТЦ) 
"Бистрица". Приступна телекомуникациона мрежа изведена је кабловима постављеним 
надземно и слободно у земљу, а претплатници су преко спољашњих извода повезани са 
дистрибутивном мрежом.  
 
Планира се да приступна ТК мрежа буде подземна, па је за повезивање на ТК мрежу (на 
постојећи подземни ТК кабл, постојећи наставак Н1/2а или Н1/2б) неопходно обезбедити  
приступ свим планираним објектима путем ТК канализације. Цеви за ТК канализацију 
полагати у рову преко слоја песка дебљине 0,1 m. Дубина рова за постављање ТК 
канализације у тротоару је 1,10 m а у коловозу 1,30 m. 
 
Планирану ТК канализацију извести на прописном растојању у односу на постојеће ТК 
водове, као и у односу на остале комуналне инсталације у складу са вежећим прописима 
ЗЈПТТ и осталим прописима из ове области. 
 
Постојеће ТК инсталације угрожене планираном изградњом изместити на безбедно место.  
 
За потребе бежичне приступне мреже планира се изградња 1 (једне) базне станице (БС). 
Базну станицу изградити под следећим условима: 

 обезбедити простор димензија 10х10 m, на којој ће се изградити цевасти стуб 
потребне висине; 

 обезбедити приступ до најближе саобраћајнице; 
 обезбедити трофазно наизменично напајање. 

 

Услови  
"Телеком Србија" бр. 280804/2-2016, од 05.08.2016.год. 
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4.2.5. ТОПЛОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
 
Предметно подручје припада топлификационом систему топлане ТО „Вреоци“. У граници 
предметног Плана није изведена топловодна мрежа и објекти. 
 
На предметном подручју није планирана топловодна мрежа и објекти. За постојеће и 
планиране површине планира се снабдевање топлотном енергијом користећи индивидуалне 
изворе енергије (обновљиви извори, лако гориво, електрична енергија и др). 
 

Услови  
"Београдске електране" ЈКП  бр. VII-7943/3, од 08.08.2016.год. 

 
 

4.2.6. ГАСОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
 
У граници предметног Плана није изведена гасоводна мрежа и објекти. 
 
На предметном подручју није планирана гасоводна мрежа и објекти. За постојеће и 
планиране површине планира се снабдевање топлотном енергијом користећи индивидуалне 
изворе енергије (обновљиви извори, лако гориво, електрична енергија и др). 
 

Услови  
"СРБИЈАГАС"  бр. 06-03/16763 од 3.8.2016.год. (546/16) 
 
 
 

4.3. КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ- ГРОБЉЕ 
(графички прилог бр. 2 „Планирана намена површина“  Р 1:1000) 
 
 
услови за формирање 
грађевинске парцеле  (ГП1)  

 

 Постојеће гробље, ознака грађ. парцеле ГП1:  
К.О. Бистрица, целе к.п. 1125, 1126 и 1127/3  делови к.п. 

1127/9 и 1124, оквирне површине од око 1,00 ha. 
намена  Постојеће гробље се задржава. 

 Планирано је даље сахрањивање на слободним местима. 

 Дуж североисточне стране комплекса постојећег гробља, 
задржава се приступни пут (на графичким прилозима 

означен као прилазни пут - макадам), којим се омогућава 

приступ како гробним местима, тако и обрадивим 
површинама и постојећој шуми. 

услови за слободне и  зелене 
површине 

 Ободом целокупне површине постојећег комплекса гробља, 
могуће је формирање заштитног зеленог појаса у циљу 

формирања изолационог појаса према пољопривредним 

површинама. 

услови за ограђивање парцеле  Могуће је ограђивање постојећег комплекса гробља 

оградом минималне висине 1,8m. 

 Ограду поставити по ободу постојећег гробља осим у делу 
уз постојећи приступни пут (на графичким прилозима 

означен као прилазни пут - макадам), где је ограду 
потребно поставити дуж југозападне стране пута како би се 

омогућио пролаз ка пољопривредним површинама и 
постојећој шуми у суседству. 

 Капија на позицији орјентационог улаза/излаза на постојеће 

гробље, као и присупни пут мора бити у функцији као 
сукорисничка површина. 
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услови за формирање 
грађевинске парцеле  (ГП2) 

 Планирано гробље, ознака грађ. парцеле ГП2: 
К.О.Бистрица,  део к.п. 1127/2 оквирне површине од око 

1,35 ha. 
намена  планирано гробље садржи: површине за сахрањивање, 

саобраћајне површине, зелене површине и објекте у 

функцији гробља. 
 Површине за сахрањивање чине гробна поља у оквиру којих 

су планирана: једногроба, двогроба и трогроба гробна 

места на укупној површини од око 7079 м2 (око 0,7 ha) што 
износи више од 50% од површине комплекса планираног за 

проширење гробља.  
 Гробна места су у оквиру простора за сахрањивање на 

парцели за проширење гробља, у односу на укупну 

површину, процентуално заступљен на следећи начин: 

 Једногроба гробна места, БРП око 4,5м2, са око 30%, 

односно планирано је око 413 једногробих места; 

 Двогроба гробна места, БРП око 6,7м2, са око 44%, 

односно планирано је око 390 двогробих места; 

 Трогроба гробна места, БРП око 8,9м2, са око 26% 

односно планирано је око 185 трогробих места; 
У БРП улазе и припадајуће стазе у ширини од 0,6м око 

гробних места. 

 Гробна поља (сегменти, парцеле) раздвојена су стазама, 
одмориштима и зеленим површинама. При пројектовању 

гробних поља, потребно је обезбедити да свако гробно 
место буде максимално 20 m удаљено од интерне 

саобраћајнице. 

 На почетку централне интерне саобраћајнице планирана је 
зона намењена изградњи комеморативног платоа. У оквиру 

ове зоне се планирају следећи садржаји: 

 Капела са хладњачом; 

 Надкривени трем – надстрешница;  

 киоск за продају свећа и цвећа; и 

 комеморативни плато. 

 Поред наведених објеката у оквиру гробља, планиран је и 
простор за одлагање сувог цвећа и венаца испод 

полузатворених надстрешница. 
 Мрежу чесми предвидети равномерно, око 1 чесма на 

површини од 2ha. Планом су предвиђена 2 пункта са 
чесмама у оквиру одморишта уз главне интерне 

саобраћајнице. 

 Ободом целокупне површине планиран је зелени заштитни 
појас у циљу одвајања од околних садржаја, нарочито у 

зони према државном путу где ширина појаса износи 15-
20м. 

 Сабирно место за одлагање смећа за комплекс гробља, је 

ограђени простор у оквиру парцеле ЈС2, одакле се одвози 
возилима градске чистоће. 

положај објекта на парцели  Положај планираних објеката, просторна организација, као 
и простор за грађење је дефинисан грађевинским линијама. 

Зона за изградњу планираних објеката је површине од око 

215м2. Положај, оријентација, пропорција објеката (капеле, 
настрешнице и др.), су усаглашене са канонима српске 

православне цркве. 
 Уз објекат капеле, као њен саставни део планиран је 

надкривени трем-надстрешница, лоцирана према  

комеморативном платоу. 

индекс заузетости парцеле 

(„З“) 

 Индекс заузетости парцеле гробља износи максимално „З“ 

=2%. 
Индекс се односи на објекат у оквиру комплекса гробља, а у 

функцији испраћаја и сахрањивања (капела, надстрешница, 

припремна просторија са хладњачом, киоск за цвеће и 



18 

 

свеће и сл.).  

висина венца објекта 
(спратност – „С“) 

 Спратност објекта је П, односно висина венца објекта од 
око 4,5м. 

 Капела је приземни зидани објекат орјентације северозапад 
- југоисток, приступ и улаз је обезбеђен са северозападне 

стране, односно апсида на приближно источној страни, 
димензија око 5х6 м.  

 Висина венца планираног надкривеног трема-надстрешнице 

је око 4,5м. 
 Са југоисточне стране капеле је омогућен прилаз службеном 

– погребном возилу. 

кота пода приземља  Кота пода приземља не сме да буде виша од 0,2м у односу 
на коту приступног платоа, односно комеморативног платоа. 

услови за слободне и  зелене 
површине 

 Стазе, тргови и одморишта у оквиру гробља, односно 
слободне и зелене површине треба да заузимају минимум 

40% укупне површине гробља; 

 Укупно процентуално учешће зелених површина у оквиру 
комплекса, са заштитно изолационим појасом не сме бити 

мање од 20 % од укупне површине комплекса; 
 Дуж главних интерних саобраћајница подићи двострано 

линеарно зеленило од средњих лишћара на међусобном 

растојању до 5 метара; 
 У оквиру комплекса гробља између државног пута IБ реда и 

планираних гробних поља са интерним саобраћајницама, 
као и између пољопривредних површина и планираних 

гробних поља са интерним саобраћајницама, формирати 
континуални заштитни зелени појас (ознака на графичком 

прилогу ЗП1). 

 Платои за одмор - тргови морају бити адекватно уређени: 
поплочани, озелењени, опремљени чесмама и урбаним 

мобилијаром (клупе, канте за смеће, обележја гробних поља 
и сл.); 

 Мобилијар у комплексу гробља чине: чесме, фонтане, 

клупе, корпе за смеће; 
 На трговима, платоима и слободним зеленим површинама 

могу се користити декоративне форме зеленила у 
комбинацији са полеглим шибљем и цветњацима; 

 На гробним местима и око њих дозвољено је засађивање 

украсног биља, али тако да оно не омета приступ гробним 
местима и да их не заклања. 

 Изнад планираног укопаног резервоара за противпожарне 
потребе, планирано је уређење травњака. 

решење саобраћаја/ 

паркирања 

 Саобраћајне површине у комплексу гробља су: 

комеморативни плато, интерне саобраћајнице при чему је 
потребно да укупна површина свих саобраћајних површина 

износи мин. око 18% од површине комплекса гробља; 
 Колско-пешачки приступ и простор за стационирање возила 

је обезбеђен преко постојеће приступне улице Нова 1, 

саобраћајном површином са ознаком грађ. парцеле ЈС2, која 
има прикључак на јавну саобраћајну површину, 

саобраћајницу ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА 27 (ВАЉЕВО - 
АРАНЂЕЛОВАЦ) ЈС1. 

 На парцели ЈС2 обезбедити паркинг места за посетиоце 
према нормативу 1 ПМ на 0.25ha од чега се 5% од укупног 

броја паркинг места планирана за особе са посебним 

потребама. 
 За паркирање возила за запослене планира се 1 ПМ на 3 

запослена, а за службена возила планира се 2 ПМ у оквиру 
комплекса гробља.    

архитектонско обликовање  Архитектура и архитектонска обрада објеката у оквиру 

гробља треба да је у складу са изгледом и обрадом осталих 
објеката у комплексу. 
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 Архитектура објекта треба бити примерена основној намени 
и у складу са архитектуром главног пешачког улаза и 

оградом комплекса. Улаз у објекат је потребно нагласити 

архитектонским обликовним елементима. Пожељно је 
наткривеном колонадом повезати објекат капеле и трга за 

испраћаје. Пожељно је да трем буде наткривен делимично 
транспарентним материјалом. 

услови за ограђивање парцеле   Комплекс гробља оградити оградом минималне висине 

1,8m; 
 Простор за одлагање смећа оградити пуном зиданом 

оградом висине минимално 2 m. 

инжењерскогеолошки услови   На планираној локацији могућа је изградња гробља без 
посебних интервенција изнад коте 242мнв, јер је ниво 

подземне воде (који је утврђен најновијим истраживањима) 
на дубини од 5-10м тј. око коте  238 мнв. 

 Денивелација терена захтева да се простор за гробна места 
нивелационо каскадира. 

минимална комунална 

опремљеност грађевинске 
парцеле  

 Минимална комунална опремљеност подразумева могућност 

прикључења на јавну градску електро, водоводну и 
канализациону мрежу, према важећим стандардима и 

прописима надлежних институција и уз њихову сагласност.  

 До реализације јавне канализационе мреже одвођење 
употребљених вода могуће је решавати алтернативно путем 

водонепропусне септичке јаме, уз услов да ни на који начин 
не нарушавају квалитет површинских и подземних вода. Ова 

решења нису у надлежности комуналних кућа. 

 
4.4. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 
(графички прилог бр. 2 „Планирана намена површина“  Р 1: 1000) 
 

Планирано заштитно зеленило и уређене зелене површине са мобилијаром (ЗП1 и ЗП2) су 
типови зеленила у оквиру грађевинске парцеле - ГП2. 

Зеленило гробља има у основи санитарно - естетску функцију и значајан је фактор у 
формирању микроклиме самог комплекса и околине. Његова функција је првенствено у 
заштити комплекса гробља од неповољних климатских услова, пре свега удара ветра и јаке 
осунчаности али и у заштити околине од могућих негативних утицаја самог комплекса - 
оцеђивање атмосферских вода кроз тлo.  

Зеленило гробља треба да има умирујући ефекат на посетиоце и планирано је као 
специфичан вид зелене површине.  

Укупно процентуално учешће зелених површина у оквиру комплекса, са заштитно 
изолационим појасом не сме бити мање од 20 % од укупне површине комплекса.  

На предметној локацији нема вредне вегетације која би се штитила и укључила у решење 
зелених површина комплекса гробља. 

У оквиру планираног проширења гробља Бистрица зелене површине уредити израдом 
Главног пројекта уређења и озелењавања зелених и слободних површина, према следећим 
правилима: 

 Дуж главних интерних саобраћајница подићи двострано линеарно зеленило од 
средњих лишћара на међусобном растојању до 5 метара.  Изабрати врсте лишћара 
које имају јаку срчаницу а немају широк и плитак корен, како не би дошло до 
ветроизвала и подизања застора стаза или споменика. Дуж стаза поставити пратећи 
мобилијар: клупе за седење, канте за отпатке и сл. 

 У оквиру комплекса гробља између државног пута IБ реда и планираних гробних поља 
са интерним саобраћајницама, као и између пољопривредних површина и планираних 
гробних поља са интерним саобраћајницама, формирати континуални заштитни 
зелени појас (ознака на графичком прилогу ЗП1). Заштитно зеленило формирати од 
листопадних и четинарских врста дрвећа и жбуња, са већим учешћем четинарских 
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врста (однос четинарских и листопадних врста треба да је 60%:40%), како би се 
избегла монотонија у зимском периоду и обезбедила његова функција у заштити од 
неповољних услова. Просторни распоред вегетације прилагодити конфигурацији 
терена.  

 Зелене површине (ознака на графичком прилогу ЗП2) уредити као репрезентативну 
композицију зимзелених и лишћарских врста, са доминантном заступљеношћу високих 
лишћара како би се обезбедио заклон од сунца за посетиоце испред капеле на 
комеморативном платоу.  

 Изнад планираног укопаног резервоара за противпожарне потребе, подићи травњак. 

Дозвољена је садња сезонског цвећа, искључиво вгетације са плитким кореновим 

системом. 

 Изабрати врсте које су усклађене са микроклиматским условима средине, школоване 
саднице санитарно исправне и не могу бити на листи алергената. Предност дати 
висећим формама. 

 Ограду комплекса гробља вертикално озеленети садњом повијуша, односно пењачица 
као што су: бршљан, текома, глицинија. 

 
Саставни део Главног пројекта уређења треба да чине пројекти одводњавања атмосферских 
вода као и решење хидрантске мреже и система за заливање зелених површина.  
 

Услови  
ЈКП "Зеленило Београд", бр.VII/3 51/320 од 30.08.2016.год.,ЈПКП "Лазаревац" -зеленило,гробља,отпад, 
бр. А01.01-5855 од 09.08.2016.год. 

 
 
 

5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА 

(графички прилог бр. 3 „Регулационо-нивелациони план за грађење објеката и саобраћајних 
површина са аналитичко-геодетским елементима за обележавање и попречним профилима“  
Р 1:1000 и графички прилог бр. 4 „План грађевинских парцела за јавне намене са планом  
спровођења“ Р 1:1000) 
 
 
 
5.1.        ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ - ШУМЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
 
 

намена број катастарске парцеле 
ознака грађевинске 

парцеле 

ЦЕЛИНА Д 

Зелене површине-шуме ван 
грађевинског подручја 

део кп 1124 КО Бистрица ЗП1 

 
 
На североистичној страни, непосредно уз комплекс постојећег гробља, налази се постојећа 
шума површине око 4 ha. 
У циљу очувања природе и природних процеса, планирано је очување постојеће шуме. 
 
Колски и пешачки приступ планираној грађевинској парцели шуме (ЗП1) остварује се  
посредно преко сукорисничке површине постојећег прилазног пута (макадам) у оквиру 
граћевинске парцеле постојећег гробља ГП1. 
 
 
 
 



21 

 

6. БИЛАНСИ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА 

 
 

ПОСТОЈЕћЕ 

(оријентационо)

УКУПНО 

ПЛАНИРАНО 

(пост.+ново) 

(оријентационо)

површина плана 2.92 hа 2.92 hа

БРГП објеката у комплексу гробља 0.00 m2 215.00 m2

БРГП укупно 0.00 m2 215.00 m2
 

Табела 2 - Упоредни приказ укупних постојећих и планираних капацитета - оријентационо 

 
 
 
 
 

В) СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
(графички прилог бр. 4 „План грађевинских парцела за јавне намене са планом  спровођења“ 
Р 1:1000) 
 
Овај План представља основ за издавање информације о локацији, локацијских услова  и за 
формирање грађевинских парцела јавних (и осталих) намена у складу са Законом о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14). 
 
Инвеститор је обавезан да се, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе 
или другог акта којим се одобрава изградња објеката, односно реконструкција или уклањање 
објеката, наведених у Листи I и Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС“, бр. 114/08), обрати надлежном органу за заштиту 
животне средине ради спровођења процедуре процене утицаја на животну средину, у складу 
са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 
135/04 и 36/09). Студија о процени утицаја израђује се на нивоу генералног, односно идејног 
пројекта и саставни је део захтева за издавање грађевинске дозволе. 
 
Није дозвољена даља парцелација/препарцелација грађевинских парцела дефинисаних овим 
Планом. 

 
Обавезна је израда посебног Пројекта озелењавања за грађевинску парцелу ГП2, као 
саставног дела техничке документације, на основу препорука за формирање заштитног 
зеленила датих овим Планом. 

 
Овим Планом даје се могућност фазног спровођења саобраћајница тако да свака од фаза 
мора представљати функционалну целину. 
 
Постављање планиране инфраструктурне мреже може се вршити фазно: у првој фази у 
оквиру постојеће регулације улица (где год је то могуће, али само у делу површина које су у 
оквиру планиране регулације), а у другој фази у оквиру планиране. 
 
У даљој разради, кроз техничку документацију могуће је извршити прерасподелу планиране 
инфраструктуре као и увођење нове и измену нивелета и попречног профила саобраћајнице, 
у оквиру планом дефинисане регулације. 
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Саставни део овог Плана су и: 
 

II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

1. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА Р 1:1000 
2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА  Р 1:1000 
3. РЕГУЛАЦИОНО - НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА  

И САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА СА АНАЛИТИЧКО - ГЕОДЕТСКИМ  
ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ПОПРЕЧНИМ ПРОФИЛИМА                   

Р 1:1000 

4. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ СА  
ПЛАНОМ СПРОВОЂЕЊА 

Р 1:1000 

5. ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ  Р 1:1000 
6. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ Р 1:1000 
7. СИНХРОН ПЛАН Р 1:1000 
8. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА КАРАТА ТЕРЕНА Р 1:1000 

 
 

III ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
 

1.   Одлука о изради Плана 
2. Решење о неприступању Стратешкој процени утицаја на животну средину 
3. Извод из ППГО Лазаревац (текстуални и графички прилог)  
4. Подаци о постојећој планској документацији (стечене обавезе) 
5. Извештај о раном јавном увиду у План 
6. Елаборат Плана за рани јавни увид 
7. Услови и мишљења ЈКП и других учесника у изради Плана 
8. Геолошко-геотехничка документација 
9. Картирање биотопа                                   Р 1:2000 

 
 
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
 
    1д. Катастарско-топографски план са границом Плана                Р 1:500    
    2д. Катастар водова и подземних инсталација  Р 1:2500   
    3д.  Инжењерскогеолошки пресеци терена Р 1:500 
 
 
 
Овај План детаљне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Београда“. 
 

 
 
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА 

број: 
 


