
 

 

1. УВОД 

 

     Планом детаљне регулације гробља у Лешници обухваћен је простор између 
улице Светозара Марковића и Гробљанске као и постојеће гробље. План је 
израђен на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације гробља у 
Лешници, бр. 06-46/13 -12-14 од 15.11.2013. год. 

     Граница Плана детаљне регулације за проширење гробља у Лешници обухвата 
катастарске парцеле бр. 5283, 5284, 5285, 5286, 5287, а укупна површина 
обухваћена овим Планом износи 4.30.51ха. 

2.0. Правни и плански основ 

     Правни и плански основ за израду и доношење Плана детаљне регулације „ 
Гробље“ у Лешници чине: 

- Закон о планирању и изградњи ( Сл. гласник Републике Србије бр. 72/2009; 
81/2009 – испр; 64/2010 – одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/3013 – одлука УС и 
50/2013 – одлука УС); 

- Одлука о изради Плана детаљне регулације „Гробље“ у Лешници, бр. 06-46/13 -
12-14 од 15.11.2013. год.); 

- Правилник о садржини, начину и поступању израде урбанистичког плана ( Сл. 
гласник Републике Србије бр. 31/2010, 69/2010, 16/2011); 

- Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину 
Плана детаљне регулације „Гробље“ у Лешници (бр. 8-С/2013 од 29.10.2013. год.). 

     Плански основ за израду и доношење Плана детаљне регулације „Гробље“ у 
Лешници је: 

- План генералне регулације за насељено место Лешница ( Сл. лист града 
Лозница 7/2011 и 8/2011). 

 

 

 

 

 



 

 

                                  ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 

                              - ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА-  

3.0. Извод из концепта Плана детаљне регулације „ Гробље“ у Лешници 

     Према Плану генералне регулације за насељено место Лешница, предметно 
подручје је дефинисано као затворен просторни систем ( 3ПС 3). 

     Планом се утврђују услови за: 

- изградњу објеката на планираним и неизграђеним деловима гробља; 

- реконструкцију постојећих објеката и комплекса. 

     Под објектима на гробљу подразумевају се: гробне парцеле, гробна места, 
капеле, колске и пешачке саобраћајнице, прилазни пут, надстрешнице и други 
објекти компатибилне намене (верски, економски објекти гробља, продавнице 
погребне опреме и цвећа). 

     Нова површина треба да задовољи потребе сахрањивања у наредном 
планском периоду (20 година), уз услов да се обаве све потребне анализе 
земљишта и да се прибави мишљење надлежних институција за ову локацију. 

     Основни фактори за димензионисање простора за сахрањивање (гробља) за 
одређено насеље су број и старосна структура становништва. Однос броја мртвих 
према броју живих, и однос броја мртвих према броју новорођенчади, односно 
нових становника, без обзира на старосну доб, су основни показатељи једнe 
средине и примарни разлог потребе за градњом новог гробља или, као у овом 
случају, проширења постојећег. Битне су и друге карактеристике, нпр. својства 
терена, период за који се планира гробље, итд. 

     Према званичним подацима из последња два пописа, број становника Лешнице 
је следећи: 

 
Подручје  Попис 2002. год. Попис 2011. год. Апсолутни 

пораст - пад 

Лешница 4731 4217 -514 

     Разлика броја становника између два узастопна пописна периода је апсолутни 
пораст становништва. Изражава се као апсолутни пораст односно пад у 
међупописном периоду. Апсолутни пораст становништва Лешнице бележи раст у 
периоду 1948-1991 године, а од тада па надаље има тенденцију пада броја 
становника. 



 

 

      Лешница се налази у северном делу територије општине Лозница, на десној 
обали истоимене реке, у подножју Видојевице, обронку планине Цер. Налази се на 
надморској висини од 106м. 

      Насеље је збијеног ушореног, друмског и крстастог типа, и за разлику од 
осталих насеља овог типа који су насељску структуру формирале спонтано, 
Лешница има планску орјентацију основне мреже улица, као последицу планских 
интервенција. 

      Локација постојећег гробља је у западном делу насеља. Терен је раван. 
Непосредно окружење чине пољопривредне површине и неколико грађевинских 
парцела сеоског становања. Простор предвиђен за проширење налази се западно 
и југозападно од постојећег гробља. Око гробља не постоји ограда ни заштитни 
појас зеленила. Главни улаз се налази на североисточном делу обухвата, до којег 
се долази неуређеном саобраћајницом, тј. Гробљанском улицом. У западном делу 
обухвата, гробљу се прилази улицом Светозара Марковића, која има излаз на 
магистрални пут М19 Лозница – Шабац. Просторно - функционално ова локација 
се одликује великом попуњеношћу гробних места, неадекватним објектом, 
неуређеним пешачким стазама и евидентним одсуством зеленила, како у 
функционалном, тако и у естетском смислу. Источни део обухвата граничи се са 
коритом реке Лешнице, чији један део ( одсек ) припада обухвату Плана.  

                                              

          Сл. 1 – Корито реке Лешнице                                                      Сл. 2 – Улаз у гробље 

 

                                         

             Сл. 3 – Објекат на гробљу                                    Сл. 4 – Простор планиран за ново гробље 



 

 

3.1. Постојећа документација и подлоге на подручју Плана  

       За простор обухвата Плана важећу урбанистичку документацију представља 
План генералне регулације за насељено место Лешница (Сл. лист града Лозница 
7/2011 и 8/2011).  

       Разрада предметног подручја кроз урбанистичку документацију нивоа Плана 
детаљне регулације у претходном периоду није рађена. 

       Графичка основа за израду Плана је дигитални катастарско – топографски 
план R = 1 : 500. 

      У оквиру припреме Kонцепта плана, поднети су захтеви надлежним органима и 
организацијама и предузећима овлашћеним да утврђују услове и дају податке од 
значаја за коришћење и уређење простора за који се припрема израда 
урбанистичког плана: 

1. „ Телеком Србија“, Београд; 

2. МУП, Сектор за ванредне ситуације, Шабац; 

3. Месна заједница, Лешница; 

4. „ Електросрбија“, ЕД Лозница;  

5. ЈП „ Водовод и канализација“, Лозница; 

6. Санитарна инспекција Републике Србије, Шабац. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                      ПЛАНСКИ ДЕО 

4.0. Опис границе обухвата плана 

      План детаљне регулације обухвата следеће катастарске парцеле 5303, 5304, 
5305, 5306, 5307, 5308, 5309, 5283, 5284, 5285, 5286, 5287, 5288, 5289, 5290, део 
5575, део 5231, део 5281, део 5302, све у К.О. Лешница. 

      Граница Плана креће се од тромеђе кп. 5291, 5290 и улице Светозара 
Марковића, иде североисточном међом кп. 5290, прелази улицу Гробљанску, 
наставља ка југу до кп.5309, па границом поменуте парцеле и реке Лешнице иде 
на југ све до тромеђе ове две парцеле са кп.5326, наставља ка западу међом кп. 
5309 и 5283, прелази пут кп. 5281 па скреће на север границом овог пута до 
раскрснице са улицом Светозара Марковића, те њеном северном међом до 
почетне тачке. 

     Површина обухвата износи 43051м². 

     Све наведене парцеле налазе се у к.о. Лешница.  

4.1. Концепција уређења  

      У складу са утврђеним корисничким статусом, режим коришћења земљишта 
садржи планска решења и концепт организације који предвиђа: 

- проширење постојећег гробља; 

- уређење постојећег гробља, првенствено уређење постојећих стаза; 

- уклањање објекта који је привременог карактера (на парцели 5302); 

- реконструкцију и доградњу постојећег приземног објекта доброг квалитета, који је 
планиран за смештај радника и опреме, чуварску службу, санитарни чвор, једну 
просторију – салу, која би служила за обављање верских обреда, и мању 
продавницу цвећа и пратеће опреме; 

- реконструкција постојећих саобраћајница како би се побољшала постојећа 
саобраћајна матрица; 

- изградња нове инфраструктуре и реконструкција постојеће. 

4.2. Циљеви уређења и изградње  

     Циљ израде Плана је: 

- реализација комуналне зоне за потребе читавог насеља; 



 

 

- утврђивање услова грађења и уређења у складу са плановима вишег реда; 

- успостављање система регулације на простору дела Лешнице и стварање 
услова за покретање поступка за прибављање и проглашавање јавног 
грађевинског земљишта за потребе комуналног опремања насеља гробљем. 

5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

5.1. Подела земљишта на јавно и остало грађевинско земљиште 

    Површина која се разрађује овим планом по карактеру дели се на површине за 
јавну намену – јавно грађевинско земљиште и површину планирану за остале 
намене, тј. остало грађевинско земљиште. Овим Планом предвиђено је, да се 
након спроведене процедуре, ово земљиште прогласи за јавно. 

    Постојећу структуру коришћења земљишта у обухвату чине јавне површине тј. 
постојеће гробље, на површини од 23040м² и приступне саобраћајнице, и остале 
површине, неизграђено (пољопривредно) земљиште на површини од 14014,7м². 

    Планирано јавно грађевинско земљиште представља ободну саобраћајницу, 
паркинг простор, објекат са неопходним садржајима и земљиште унутар ограде 
предвиђен за гробна места. 

5.2. Власнички статус земљишта 

      Tабела 1. Парцеле у К.О. Лешница  

 
Редни 
број 

Број 
парцеле 

Површина Власник Намена 

1 5290 2856 Јанчић Олга пољопривредно 

2 5289 2644 РС држалац Месна 
заједница Лешница 

гробље 

3 5288 6470 РС држалац Месна 
заједница Лешница 

гробље 

4 5287 3713 Давидовић Анкица пољопривредно 

5 5286 1000 држалац Пантелић 
Драган 

пољопривредно 

6 5285 2714 Нашковић Славица 
Митровић Милица 

пољопривредно 

7 5284 3714 држалац Терзић 
Миланка 

пољопривредно 



 

 

8 5283 3713 Мирковић Иван пољопривредно 

9 део 
5302 

282 РС Град Лозница Улица 
Гробљанска 

10 5303 54 Јанчић Драган гробље 

11 5304 80 РС држалац Месна 
заједница Лешница 

гробље 

12 5305 100 Прокопић Владимир 
Митровић Ковиљка 

гробље 

13 5306 18 РС држалац Месна 
заједница Лешница 

гробље 

14 5307 25 РС држалац Месна 
заједница Лешница 

гробље 

15 5308 15 Божић Славица гробље 

16 5309 13279 Град Лозница гробље 

17 део 
5575 

791 РС Град Лозница Улица 
Светозара 
Марковића 

18 део 
5281 

1583 РС Град Лозница некатегорисан 
пут 

           Укупна површина обухвата износи 43051 м². 

5.3. Разграничење јавних површина  

       Површина планирана за гробље формира се од к.п. 5290, 5289, 5288, 5287, 
5286, 5285, 5284, 5283, 5309, 5305, 5306, 5307, 5308, 5304 и 5303. Укупна 
површина за гробље износи 40395 м². Ове катастарске парцеле предвиђене су за 
спајање, како би комплетна површина планирана за гробље била на једној 
парцели. 

      Површина у обухвату дела улице Светозара Марковића садржи део к.п. 5575 и 
има површину 791 м². 

      Површина у обухвату дела улице Светозара Марковића која прати гробље, 
формирана је од дела к.п. 5281 и та површина износи 1583 м². 

      Површина у обухвату дела улице Гробљанске садржи и део к.п. 5302 и та 
површина износи 282 м². 

      Све планиране површине у овом обухвату, планиране су да буду јавне 
површине, а линије разграничења за исте су већ постојеће катастарске међе, тако 
да се овде неће наводити њихове координате.  



 

 

5.4. Регулација мреже саобраћајних површина 

      До локације за гробље у Лешници не постоји уређена саобраћајница. Од 
најближег асфалтног приступа удаљена је око 200м Гробљанском улицом. Овај 
пут је лоциран на источној страни обухвата и заједно са улицом Светозара 
Марковића представља основну везу са насељем. На другом крају, улица 
Светозара Марковића има директан излаз на магистрални пут М19 Лозница – 
Шабац. Планско решење локалне саобраћајнице, улица Гробљанска, којом се 
долази до главног улаза у гробље, предвиђа саобраћајницу ширине 3.5м, што је и 
приказано на графичком прилогу бр. 3. У супротном делу обухвата, на к.п. 5288 
планиран је други улаз у гробље (Б), до којег такође, не постоји уређена 
саобраћајница. Комплекс гробља се налази између 104,45 и 108,05м надморске 
висине. 

     Простор за паркирање се планира у оквиру комплекса гробља, и има 44 места. 
К. п. 5280 се не налази у обухвату Плана, али се користи као простор за 
паркирање. 

     Планом саобраћаја је решена и регулација интерних новопланираних 
саобраћајница унутар локације, за саобраћање погребних возила и осталих 
возила комуналних делатности ради одржавања гробља и спровођења верских 
обреда. Комплетно гробље је просечено пешачким стазама. Координатама 
детаљних тачака ( 1 – 63) одређени су правци пешачких стаза. 

                                        Списак координата детаљних тачака 

 

тачка X Y 

1 6603965,37 4945523,3 

2 6603956,58 4945510,87 

3 6603954,1 4945505,06 

4 6603927,92 4945533,9 

5 6603925,39 4945535,94 

6 6603933,74 4945546,34 

7 6603971,32 4945500,07 

8 6603922,9 4945527,66 

9 6603880,17 4945662,6 

10 6603850,12 4945593,36 

11 6603910,31 4945412 

12 6603806,03 494515,41 



 

 

13 6603827,65 494577,81 

14 6603889,76 4945592,09 

15 6603808,64 4945548,33 

16 6603891,7 4945590,74 

17 6603907,9 4945479,52 

18 6603861,64 4945490,74 

19 6603821,43 4945490,74 

20 6603799,93 4945490,74 

21 6603781,23 4945490,74 

22 6603769,84 4945490,74 

23 6603826,62 4945534,34 

24 6603821,44 4945534,34 

25 6603799,93 4945534,34 

26 6603861,63 4945508,94 

27 6603858,06 4945512,54 

28 6603821,43 4945512,54 

29 6603799,94 4945512,54 

30 6603785,28 4945512,54 

31 6603897,38 4945468,96 

32 6603888,94 4945468,94 

33 6603861,63 4945468,94 

34 6603821,43 4945468,95 

35 6603799,93 4945468,94 

36 6603781,23 4945468,94 

37 6603754,31 4945468,94 

38 6603888,93 4945456,97 

39 6603881,89 4945447,14 

40 6603861,63 4945447,14 

41 6603821,43 4945447,14 

42 6603799,94 4945447,14 

43 6603781,24 4945447,14 

44 6603743,28 4945447,14 



 

 

45 6603865,35 4945425,34 

46 6603861,63 4945425,34 

47 6603861,63 4945420,61 

48 6603821,43 4945425,34 

49 6603799,93 4945425,34 

50 6603781,44 4945425,34 

51 6603848,37 4945403,54 

52 6603831,67 4945403,54 

53 6603821,43 4945407,99 

54 6603799,93 4945417,32 

55 6603821,43 4945394,30 

56 6603799,94 4945403,58 

57 6603781,23 4945411,75 

58 6603750,02 4945425,34 

59 6603836,70 4945597,33 

60 6603803,64 4945551,32 

61 6603794,09 4945534,71 

62 6603745,53 4945466,50 

63 6603730,12 4945433,77 

А 6603735,88 4945411,30 

В 6603841,99 4945395,20 

T0 6603974,29 4945545,95 

 

5.4.1. Хидротехника  

а) постојеће  

      Постоји улична водоводна мрежа у улици Светозара Марковића – ПВЦ 
цевовод НД 140мм, и ПВЦ НД 63мм у улици Јована Цвијића. Овај цевовод 
припада првој висинској зони и притисак у мрежи је око 7 – 8 бара. 

     Не постоји фекална и кишна канализациона мрежа у насељу Лешница.  

 



 

 

б) планирано 

      Планирано је да се на простору гробља постави око 12 чесама за потребе 
посетилаца гробља, као и санитарни чвор у капели. Положај чесама је такав да је 
најудаљенија парцела на растојању од око максимално 30м од најближе чесме. 
Дужина прикључног цевовода је око 150м у регулацији Гробљанске улице. Одвод 
воде од чесама је у понирући бунар или зеленило. Отпадне воде од санитарног 
чвора капеле одвести до септика. 

5.4.2. Електроенергетска инфраструктура  

а) постојеће  

      У обухвату Урбанистичког плана постоји надземна мрежа ниског напона са 
дистрибутивне НН мреже до постојећег објекта. У једном делу обухвата, као што 
је приказано у графичком прилогу, преко парцеле гробља постоји надземна 10 kV 
мрежа. 

б) планирано 

      За напајање постојећег објекта са дистрибутивне НН мреже планирано је 
демонтирање надземног прикључка и израда новог подземног прикључног НН 
вода од постојећег стуба НН мреже удаљеног око 80м, до мерног разводног 
ормара на фасади објекта.  

      Унутар новог дела гробља предвиђени су кабловски коридори за интерну 
расвету и ормариће са монофазним и трофазним прикључницама. Унутар 
простора планираног за гробље каблови се полажу искључиво подземно са 
обавезним видним обележавањем стандардним кабловским ознакама за 
нерегулисани терен. 

      Интерна расвета новог дела гробља планирана је од постојећег објекта до 
паркинга (ван обухвата), од паркинга (ван обухвата) уз ивицу пута до великог 
паркинга (у обухвату), као и расвета паркинг простора, као што је приказано у 
графичком прилогу ЕЕ и ТТ инфраструктуре. Стубови су висине максимално 5м, а 
траса расвете у ивици пешачке стазе. Распоне између стубова пројектовати 
према фотометријском прорачуну расвете за минималну средњу осветљеност 15 
lx. 

Испод надземне 10 kV мреже није дозвољена изградња гробних места, а 
дозвољена изградња је могућа на сигурносној удаљености 5м од осе далековода. 

 

 



 

 

5.4.3. TT инфраструктура  

а) постојеће  

      На подручју предметног плана не постоји изграђена ТТ инфраструктура. 

б) планирано 

      На подручју предметног плана не планира се изградња ТТ инфраструктуре. 

5.5. Предлог поделе на урбанистичке зоне и целине 

       С обзиром да је предметно подручје јединствена целина, детаљном разрадом 
предвиђено за површине за обављање комуналних делатности, није вршена 
никаква подела на мање урбанистичке целине и зоне. 

5.6.1. Биланс површина 

 
Биланс површина у 
обухвату плана 
површине 43051м² 

Површина ( м² ) Заступљеност у 
обухвату плана ( % ) 

Површине јавне 
намене 

саобраћајне 
површине 

3640,28 8,46 

гробље 23039,89 53,52 

зона изградње 
објекта ( А ) 

46,17 0,1 

зеленило 2309,95 5,36 

Остале површине пољопривредне 
површине 

14014,68 32,56 

     5.6.2. Биланс планираних површина 

 
Биланс површина 
у обухвату плана 

површине 
43051м² 

Површина ( м² ) Заступљеност у 
обухвату плана ( % ) 

Површине јавне 
намене 

саобраћајне 
површине 

4297,32 9,98 

гробље 36229,69 84,16 

зона изградње 
објекта ( А ) 

46,17 0,1 

зеленило 2477,82 5,76 



 

 

      5.7. Очување природних и непокретних културних добара 

      На простору Плана детаљне регулације за изградњу гробља у Лешници нема 
утврђених, проглашених, евидентираних као ни културних добара који уживају 
претходну заштиту Закона о културним добрима. 

5.8. Мере за заштиту животне средине  

      Услови и мере заштите на простору гробља односе се на: 

- уређивање, одржавање и опремање простора за сахрањивање; 

- уређивање и одржавање објеката за обављање погребних услуга ( капела, јавне 
чесме, јавни тоалет, итд.); 

- уређивање и одржавање путева и стаза унутар гробља, одржавање зеленила, 
јавне расвете, чистоће, уклањање снега и леда и других послова који су у вези са 
уређивањем и одржавањем гробља и гробних места. 

      На простору гробља, потребно је обезбедити контролу свих активности, као и 
евиденцију свих гробних места. 

      Такође, треба да се спречавају сви облици загађења и да се обезбеди ниво 
квалитета средине према одговарајућим стандардима и прописима: 

- Закон о заштити животне средине ( Сл. гласник РС 135/2004, 36/2009, 36/2009-
др. закон и 72/2009-др. Закон); 

- Закон о процени утицаја на животну средину ( Сл. гласник РС 135/04 и 36/09); 

- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ( Сл. гласник РС 
135/2004 и 88/2010); 

- Закон о комуналним делатностима ( Сл. гласник РС 88/2011); 

- Закон о сахрањивању и гробљима ( Сл. гласник СРС, бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и 
"Сл. гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - др. закон и 120/2012 – УС); 

- Закон о санитарном надзору (Сл. гласник РС 125/2004); 

- Закон о заштити становништва од заразних болести ( Сл. гласник РС 125/2004); 

− Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ( 
Сл. гласник РС 135/2004). 



 

 

       Градска управа града Лозница, Одељење за планирање и изградњу – Група 
за послове заштите и унапређења животне средине, донела је решење о 
утврђивању мера и услова заштите животне средине, за потребе израде Плана 
детаљне регулације „ Гробље“ у Лешници: 

1. извршити стратешку процену утицаја на животну средину; стратешком 
проценом анализирати нарочито: 

− постојеће индикаторе стања животне средине, нарочито квалитета подземних 
и површинских вода и земљишта, обезбедити стручно тумачење резултата 
извршених анализа акредитоване, односно овлашћене лабораторије; 

− капацитет животне средине (природне и створене вредности, ограничења 
посматраног простора); 

− утицај планираних садржаја на посматрани простор и околне садржаје. 

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

3. неопходно је обезбедити довољне количине хигијенски исправне, здравствено 
безбедне воде за пиће прикључцима за централни водовод; 

4. отпадне воде из санитарних просторија одводити у прописано саграђену 
водонепропусну септичку јаму, довољног капацитета, са временским пражњењем 
– евакуацијом садржаја помоћу вакум уређаја, и одвожењем истог на дозвољено 
место; 

5. планирати сакупљање и спровођење атмосферских отпадних вода на 
хигијенски начин, без могућности задржавања истих на површини интерних 
саобраћајница; 

6. планирати сакупљање чврстих отпадних материја на прописан начин, због чега 
је неопходно поставити наменске посуде по територији планског обухвата, тј. 
планирати селективно разврставање на сабирном месту, потом исте крајње 
депоновати на прописан начин, уз могућност рециклаже; 

7. у току експлоатације предметних сарджаја обезбедити: 

− контролу подземних вода и земљишта, у циљу повећања еколошке 
сигурности; 

− редовно одржавање и уређивање свих површина гробља; 



 

 

8. планирати 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.); 

9. утврдити обавезу израде Пројекта уређења комплекса гробља; предметним 
пројектом дефинисати: пејзажно уређење, растер гробних поља, растер парцеле, 
основну нивелацију терена, план вртно-техничке обраде и опреме гробља; 

10. оградити комплекс гробља; формирати заштитно зеленило уз границу 
комплекса у циљу визуелног раздвајања предметног простора од садржаја у 
окружењу; 

11. грађевински и остали отпадни материјал који настане у току изградње 
објеката, сакупити, развстати и обезбедити рециклажу и искоришћење, или 
одлагање преко правног лица које је овлашћено, односно које има дозволу за 
управљање отпадом; 

12. утврдити обавезу инвеститора, да се, ПРЕ ПОДНОШЕЊА захтева за издавање 
одобрења за изградњу комплекса гробља, обрати надлежном градском органу за 
заштиту животне средине ради одлучивања о потреби израде студије о процени 
утицаја објекта на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени 
утицаја на животну средину ( „ Службени гласник РС, бр. 135/04 и 36/09). 

5.9. Заштита од елементарних непогода и других опасности у миру и рату 

       У циљу заштите грађевинских објеката и других садржаја на простору 
обухваћеном Планом, потребно је, приликом пројектовања и извођења, узети у 
обзир меродавне параметре који се односе на заштиту од елементарних непогода 
(врста и количина падавина, јачина ветра, дебљина снежног покривача, носивост 
терена, висина подземних вода, итд.) у складу са законским прописима.  

5.10. Заштита од пожара 

      У складу са Законом о заштити од пожара ( Сл. Гласник СРС, бр. 37/88 и Сл. 
гласник РС, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 111/2009 и 71/2012), обезбеђена је заштита од 
пожара и то: погодним распоредом и међусобном удаљеношћу појединачних 
објеката, коришћењем незапаљивих материјала за њихову изградњу, 
проходношћу терена, итд. 

5.11. Заштита од земљотреса 

      Подручје Лешнице припада 70 i 80 MSK зони сеизмичности. У циљу заштите од 
сеизмичких утицаја код пројектовања и изградње објеката, обавезна је примена 
одговарајућих Правилника. Објекте треба градити у одговарајућем заштитном 
конструктивном систему, који одговара сеизмичности подручја.  



 

 

5.12. Заштита од удара грома 

      Заштита од удара грома треба да се обезбеди изградњом громобранске 
инсталације, која ће бити правилно уземљена и распоређена. 

6.0. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

       Под објектима на гробљу подразумевају се: гробне парцеле, гробна места, 
капеле, колске и пешачке саобраћајнице, прилазни пут, надстрешнице и други 
објекти компатибилне намене (верски, економски објекти гробља, продавнице 
погребне опреме и цвећа). 

Намена објекта - делатности верских организација; 

- потребне пратеће активности; 

- трговина на мало у специјализованим продавницама, али 

се додатно условљава делатност у основној функцији објекта. 

Услови за изградњу објекта - нови објекти се могу постављати искључиво на 
преовлађујућу грађевинску линију улице, при чему треба поштовати потребну 
орјентацију објекта. Грађевинска линија је одређена у графичком прилогу бр. 3, „ 
План саобраћаја, регулације и нивелације“. 

Удаљеност од међа - нови објекти треба да буду најмање 4,5м удаљени од међе. 

Кровови - на главним објектима ( капелама) су дозвољене све врсте кровова. На 
осталим објектима се препоручују коси кровови, нагиба кровних равни од највише 
33%. 

Паркирање – неопходно је обезбедити простор за паркирање на јавним 
површинама, у непосредној близини локације. 

Изградња других објеката на парцели – постављање монтажно – демонтажних 
објеката за продају свећа и цвећа могуће је у оквиру граница гробља, ако за то 
постоје просторне могућности. За потребе посетилаца гробља, потребно је 
поставити одређен број клупа, нарочито на улазном делу и на завршницама стаза. 
Неопходни су следећи садржаји: капија, чесма и корпе за увело цвеће.  

Ограђивање – ограда комплекса гробља према јавном путу и неизграђеном 
земљишту је транспарентна, висине 1,4 – 2,2м. Уколико не постоји зелени 
заштитни коридор око гробља, ограда према стамбеним објектима треба да буде 
зидана, висине до 2,2м, под условом да не угрожава инсолацију стамбених 
објеката.  



 

 

Површине за сахрањивање (посебни услови) - Сахрањивање се врши на месно 
уобичајен начин, према правилима претходно донете урбанистичке 
документације, условима надлежног комуналног предузећа и правилима 
сахрањивања одређене верске заједнице. Гробна поља (сегменти, парцеле) 
раздвојена су стазама и зеленим површинама, орјентације исток – запад.  
Примењен је појединачни и породични тип гробнице са два гробна места, укупне 
величине 2,70 х 1,40м, са опсегом минималне висине 0,25м. Спољне висине 
надгробних споменика су 1,30м, а ширина не већа од ширине опсега. Главне 
пешачке стазе су ширине 2,0м, споредне, унутар гробних поља 1,5м, а колски 
приступ 6,0м.  

6.1. Услови за уређење зелених површина 

        Концепција уређења зеленила заснива се на специфичном уређењу 
гробљанских парцела, као и у формирању заштитног појаса. 

1. Заштитно зеленило 

       Заштитно зеленило сe у оквиру гробља планира као заштитни појас дуж 
границе обухвата, посебно на делу према кориту реке Лешнице, као и појас 
зеленила уз пут, како би се умањили визуелни и други негативни ефекти. Функција 
му је првенствено заштитна, мада може имати и значајну естетску улогу. 
Пожељно је заштитни појас формирати од врста дрвенасте форме високог раста, 
комбинацијом лишћара и четинара, како би ово зеленило било у функцији током 
целе године. Врсте би требало прилагодити постојећем, затеченом зеленилу. 

2. Зеленило у оквиру комплекса гробља 

       Овај вид озелењавања предвиђен је уз приступне стазе, објекте, као и 
зеленило у оквиру гробљанских парцела. Као основ за уређење гробљанских 
парцела користити декоративну партерну вегетацију (травњаци, покривачи тла, 
полегло шибље, цветњаци, и др.). 

6.2. Услови за несметано кретање инвалидних лица  

       Приликом уређивања саобраћајних површина и пешачких стаза, применом 
одговарајућих техничких решења, неопходно је олакшати кретање и орјентацију 
хендикепираним лицима, као и особама које нису самосталне у кретању ( деца, 
старе особе, болесне особе, и сл.). 

 

 

 



 

 

7.0. ПРЕПОРУКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

       Израда ПДР представља почетну фазу у дужем низу активности на 
реализацији намене локације. Спровођењем плана обезбеђује се уређење 
простора у обухвату, на основу планских решења и правила и Закона о планирању 
и изградњи. Намена локације је јавни интерес од приоритетног значаја за насеље. 
Овај план ступа на снагу осмог дана након објављивања у „Службеном листу“ 
Града Лозница. 
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5.6.1. Биланс површина 

5.6.2. Биланс планираних површина 



 

 

5.7. Очување природних и непокретних културних добара 

5.8. Мере за заштиту животне средине  

5.9. Заштита од елементарних непогода и других опасности у миру и рату 

5.10. Заштита од пожара 

5.11. Заштита од земљотреса 
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6.0. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

6.1. Услови за уређење зелених површина 
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ГРАФИЧКИ ДЕО 

1. Извод из ПГР за насељено место Лешница – план намене површина; 

2. Постојећа намена површина; 

3. План саобраћаја, регулације и нивелације са наменом површина;  

4. План намене површина; 

5. План разграничења површина; 

6. План ЕЕ и ТТ инфраструктуре; 

7. План хидротехничке инфраструктуре; 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

- Одлука о изради Плана детаљне регулације „ Гробље“ у Лешници ( бр. 06-46/13-12-14 од 
15.11.2014.године);  

- Копија плана за катастарске парцеле у обухвату плана; 

- Геодетска подлога; 

- Услови за израду плана издати од стране ЈП "Водовод и канализација" бр. 07, од 
27.2.2014.год; 

- Услови за израду плана издати од стране ЈП "Електросрбија" ЕД Лозница, бр. 4 -28/14 од 
7.3.2013.год; 

- Услови за израду плана издати од стране МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, бр. 217-
1536/14-1 од 3.3.2014.год; 

- Услови за израду плана од стране "Телеком Србија" АД Београд, бр. 7535-111/717 БИ од 
12.3.2014.год; 

    - Услови за израду плана издати од стране Месне заједнице Лешница, бр. 146 од 3.4.2014.год.; 

- Услови за израду плана издати од стране Сектора за инспекцијске послове, Одељење за 
санитарну инспекцију, Одсек за санитарни надзор, Шабац, бр. 530-353-17/2014-10 од 
28.5.2014.год. 

    - Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине, Одељење за планирање и                 
изградњу, Група за послове заштите и унапређења животне средине, од 24.9. 2014. год. 

- Извештај о извршеној стручној контроли нацрта Плана детаљне регулације „ Гробље“ у 
Лешници, од 26.9.2014. год. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


