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1. Увод 

     На основу члана 27. и 46. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10 УС и 24/11), Скупштина града Лознице на седници 
одржаној 28. Фебруара 2013. године, донела је Одлуку о изради Плана детаљне 
регулације „ Гробље“ у Бањи Ковиљачи. 
     Граница Плана детаљне регулације за изградњу гробља у Бањи Ковиљачи обухвата 
катастарске парцеле бр. 1395/1, 1395/2, 1395/3, 1395/4, 1395/5, 1395/6, 1397/1, 1397/2, 
1397/3, 1397/4, 1397/5, 1397/6 и део 1394/2, а укупна површина обухваћена овим 
Планом износи 28542м². 

2.0. Правни и плански основ 
 
    Правни и плански основ за израду и доношење Плана детаљне регулације „ Гробље“ 
у Бањи Ковиљачи 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, 98/2013-одлука УС, 132/14 и 145/14);  
- Одлука о изради Плана детаљне регулације „Гробље“ у Бањи Ковиљачи, бр. 06-9/13 
-7-29 од 28.2.2013. год.); 
- Правилник о садржини, начину и поступању израде урбанистичког плана ( Сл. 
гласник Републике Србије бр. 31/2010, 69/2010, 16/2011); 

   - Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ( Сл. гласник 
РС, бр. 64/10, 24/11 и 22/2015); 
   - Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана 
детаљне регулације „Гробље“ у Бањи Ковиљачи (бр. 6 / 2012 од 21.12.2012. год.). 

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

- План генералне регулације Бање Ковиљаче ( Сл. лист града Лозница 3/2011). 
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                                       ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА 

                              - ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА-  

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

    Бања Ковиљача је градско насеље града Лознице. Предметно подручје овог Плана 
налази се у северозападном делу Бање Ковиљаче, у подножју планине Гучево (779м) 
ка десној обали реке Дрине.  

    За потребе сахрањивања становника, користи се гробље „Грабик“, у истоименом 
делу Бање Ковиљаче – улица Жикице Јовановића. Терен постојећег гробља је у паду 
од северозапада ка југоистоку и ограниченог је капацитета. Простор предвиђен за ново 
гробље налази се западно од постојећег. Непосредно окружење нове локације чини 
пољопривредно и шумско земљиште, са контактном зоном становања, до приступног 
асфалтног пута. Од првих стамбених објеката је удаљена око 30м, а од асфалтног пута 
око 200м шумским приступним путем. Карактерише је потпуна неизграђеност, односно 
пољпоривредне површине. У средишњем делу обухвата налази се неуређено корито 
мањег потока. У попречном профилу (исток - запад), терен је у облику латиничног 
слова В (V), у паду од запада ка истоку до водног корита, и од југоистока ка 
северозападу. 

                   
 

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.  

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 Бање Ковиљаче бележи раст у периоду 
1948-1991 године, а од тада па надаље има тенденцију пада броја становника. Према 
званичним подацима из последња два пописа, број становника Бање Ковиљаче је 
следећи: 
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Подручје Попис 2002. год. Попис 2011. год. Апсолутни 
пораст - пад 

Бања Ковиљача 6340 5012 - 148 

 
    До локације за ново гробље у Бањи Ковиљачи не постоји уређена саобраћајница. 

Од најближег асфалтног приступа удаљена је око 200м путем кроз шуму. Овај пут је 
лоциран на северној страни обухвата и уједно представља и основну везу са насељем. 
Планско решење локалне саобраћајнице, којим се долази до главног улаза у гробље, 
предвиђа саобраћајницу ширине 5м, што је и приказано на графичком прилогу бр. 4. У 
супротном делу обухвата, на к.п. 1397/6 и к.п. 1397/4 планиран је други улаз у гробље 
(Б), до којег, такође, не постоји уређена саобраћајница, већ пољски пут са којег се 
приступа из улице Жикице Јовановића. Комплекс планираног гробља се налази између 
176 и 193,50м надморске висине. 

3.1. Постојећа документација и подлоге на подручју Плана  

 
    За простор обухвата Плана важећу урбанистичку документацију представља План 
генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача (Сл. лист града Лозница 
3/2011).  
     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 
 Р = 1 : 1000. 
    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, 7535-111/693 БИ; 
2. МУП, Сектор за ванредне ситуације, Шабац, 217-1/311/2013; 
3. ЈП Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче“, бр. 1113/1 од 4.9.2013. и 
бр. 1336/; 
4. „ Електросрбија“, ЕД Лозница, бр. 4-151/13;  
5. ЈП „ Водовод и канализација“, Лозница; 
6. Санитарна инспекција РС, Шабац; 
7. КЈП „НАШ ДОМ“, бр. 870/1; 
8. „Лозница-гас“ ДОО Лозница, бр. 525/.   
                                 

3.2. Извод из плана вишег реда   

     Планом генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача (Сл. лист града 
Лозница 3/2011), све парцеле у обухвату предвиђене су за формирање нових 
комуналних површина, односно за гробље. 
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   ПЛАНСКИ ДЕО 

4.0. Опис границе обухвата плана 

    План детаљне регулације обухвата следеће катастарске парцеле 1395/1, 1395/2, 
1395/3, 1395/4, 1395/5, 1395/6, 1397/1, 1397/2, 1397/3, 1397/4, 1397/5, 1397/6 и део 
1394/2. 
     Граница Плана се креће источном међом к. п. 1397/1, 1397/6, јужном међом к. п. 
1397/4, 1395/5, 1395/6, 1395/4, затим западном међом к. п. 1397/4, 1395/3, 1395/1, 
1395/2, где једним делом улази у к.п. 1394/2, затим северозападном међом к. п. 1397/5 
и 1397/1, где се спаја са почетном тачком.  
    Површина обухвата износи 28542м². 
    Све наведене парцеле налазе се у к.о. Бања Ковиљача.  

4.1. Концепција уређења    

     Концепт организације предвиђа: 

− потпуну промену физичке структуре изградњом новог комуналног објекта, са 
одговарајућом саобраћајном и комуналном инфраструктуром (капела са 
пратећим просторијама, канцеларије за запослене, просторије за смештај 
радника и опреме, чуварску службу, санитарни чвор, једну просторију – салу, 
која би служила за обављање верских обреда, и продавнице цвећа и пратеће 
опреме); 

− предвидети прикључке на нисконапонску мрежу (осветљење гробља), као и 
на водоводну мрежу; 

− парцелацију гробних места уредити тако да се обезбеди прилаз свакој 
парцели са колицима за превоз посмртних остатака; 

− при изради плана, водити рачуна о прилагођавању природним условима и 
особеностима терена и уклапању у непосредно окружење. 

4.2. Циљеви уређења и изградње 

    Циљ израде Плана је: 
- реализација нове комуналне зоне за потребе читавог насеља; 
- утврђивање услова грађења и уређења у складу са плановима вишег реда; 
- успостављање система регулације на простору дела Бање Ковиљаче и стварање 
услова за покретање поступка за прибављање и проглашавање јавног грађевинског 
земљишта за потребе комуналног опремања насеља гробљем. 
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5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

    5.1. Подела земљишта на јавно и остало грађевинско земљиште 
 
     Простор обухваћен Планом, у целини се налази у зони грађевинског подручја. Овим 
Планом предвиђено је, да се након спроведене процедуре, ово земљиште прогласи за 
јавно. 
     Постојећу структуру коришћења земљишта чине остале површине, неизграђено 
(пољопривредно) земљиште на површини од 28542м². 
     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 

      Табела 1. - Парцеле у КО Бања Ковиљача  

Редни 

број 
Број 

парцеле 
Површина Власник Намена 

1 део 
1394/2 

86 Чоловић Крсманија шумско 

2 1395/1 2624 Глишић Мирослав пољопривредно 

3 1395/2 2623 Глишић Ратибор пољопривредно 

4 1395/3 2557 Глишић Милутин пољопривредно 

5 1395/4 2478 Глишић Милутин пољопривредно 

6 1395/5 5748 Мајсоровић Мирко пољопривредно 

7 1395/6 563 Глишић Мирослав, Глишић 

Ратибор, Мајсоровић Драгица и 

држаоци Радић Гордана, Глишић 

Милутин и Радић Слободан  

неплодно 

8 1397/1 2611 Радић Гордана пољопривредно 

9 1397/2 2104 Глишић Ратибор пољопривредно 

10 1397/3 1960 Глишић Слободан пољопривредно 

11 1397/4 1831 Ђурић Љиљана пољопривредно 

12 1397/5 3099 Петровић Слободан пољопривредно 

13 1397/6 258 Глишић Ратибор, Глишић 

Слободан и држаоци Радић 

Слободан, Радић Гордана и 

Ђурић Љиљана  

неплодно 

Укупна површина обухвата износи 28542м². 



6 

 

      5.3. Разграничење јавних површина  
 

 Координате тачака новоформираних међа 
 потребних за формирање јавих површина   

 
ТАЧКА Y X 

1 6590739.86 4930480.28 

2 6590745.78 4930476.51 

3 6590706.97 4930405.47 

4 6590700.65 4930391.32 

5 6590696.68 4930376.30 

6 6590695.17 4930360.87 

7 6590700.17 4930360.81 

8 6590699.48 4930304.39 

9 6590847.99 4930272.34 

10 6590850.58 4930279.31 

11 6590856.30 4930293.13 

12 6590851.66 4930294.97 

13 6590853.64 4930299.75 

14 6590861.70 4930316.27 

15 6590866.38 4930314.41 

16 6590868.98 4930319.74 

17 6590864.31 4930321.60 

18 6590872.45 4930338.27 

19 6590877.12 4930336.41 

20 6590889.13 4930360.99 
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      Наставак улице Гоце Делчева, означен као П2, у оквиру обухвата овог плана 
формира се од делова кп. 1354/1, 1397/5, 1395/2, 1395/1, 1395/3 и 13954 а површина 
овог дела улице износи 3584м2. 
     Део пута, означен као П3, на југоисточном делу обухвата, формиран је од к.п. 
1397/6,1397/4,1397/3 и 1397/2,а површина износи 729м2. 
     Новопланирано гробље, означено као П1, такође је планирано да буде јавно 
земљиште формирано од кп.1395/6, 1395/6 и делова кп.1397/5, 1395/2, 1395/1, 1395/3, 
1395/4, 1397/1, 1397/2, 1397/3 и 13974, а површина ове парцеле износи 24958м2. Све 
парцеле у обухвату, планиране су за јавно земљиште . 
  У случају неусаглашености текстуалног дела и графичког прилога, примењује се 
графички прилог. 
     На графичком прилогу бр. 5  дат је приказ парцела јавног земљишта и начин њиховог 
формирања. Парцеле су дефинисане фронтовима, координатама детаљних тачака 
(табела бр. 2) и површинама (табела бр. 3).      

5.4. Регулација мреже саобраћајних површина 

     До локације за ново гробље у Бањи Ковиљачи не постоји уређена саобраћајница. 
Од најближег асфалтног приступа удаљена је око 200м путем кроз шуму. Овај пут је 
лоциран на северној страни обухвата и уједно представља и основну везу са насељем. 
Планско решење локалне саобраћајнице, којим се долази до главног улаза у гробље, 
предвиђа саобраћајницу ширине 5м, што је и приказано на графичком прилогу бр. 3. У 
супротном делу обухвата, на к.п. 1397/6 и к.п. 1397/4 планиран је други улаз у гробље 
(Б), до којег, такође, не постоји уређена саобраћајница, већ пољски пут са којег се 
приступа из улице Жикице Јовановића. Комплекс планираног гробља се налази између 
176 и 193,50м надморске висине. 
  Простор за паркирање се планира у оквиру комплекса гробља, уз интерне 
саобраћајнице 
     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 колско – пешачким стазама, при чему се водило рачуна да пројектоване 
нивелете прате постојећи терен (велики нагиб). Координатама детаљних тачака ( 1 – 
75) одређени су правци пешачких стаза. 

                                        Списак координата детаљних тачака 

                            Табела 2 

      тачкa        Х        Y 

          1 6590691,45 4930339,75 

2 6590694,92 4930384,53 

3 6590741,25 4930475,50 

4 6590748,70 4930471,42 
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5 6590756,16 4930467,35 

6 6590742,97 4930443,21 

7 6590723,15 4930424,64 

8 6590725,81 4930418,84 

9 6590730,56 4930418,10 

10 6590738,90 4930422,89 

11 6590756,30 4930422,89 

12 6590770,91 4930422,89 

13 6590785,51 4930422,89 

14 6590800,14 4930422,89 

15 6590810,20 4930422,89 

16 6590810,19 4930401,09 

17 6590800,11 4930401,09 

18 6590785,50 4930401,09 

19 6590770,91 4930401,09 

20 6590756,30 4930401,09 

21 6590741,71 4930401,09 

22 6590731,31 4930406,34 

23 6590724,32 4930401,09 

24 6590711,22 4930402,84 

25 6590708,70 4930379,29 

26 6590727,11 4930379,29 

27 6590471,71 4930379,29 

28 6590756,31 4930379,29 

29 6590770,91 4930379,29 

30 6590785,54 4930379,29 

31 6590795,61 4930379,29 

32 6590797,30 4930361,87 

33 6590794,11 4930357,49 

34 6590785,50 4930357,49      
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35 6590770,91 4930357,49 

36 6590756,30 4930357,49 

37 6590741,70 4930357,49 

38 6590727,11 4930357,49 

39 6590708,70 4930357,49 

40 6590708,70 4930335,69 

41 6590727,10 4930335,69 

42 6590741,69 4930335,69 

43 6590756,31 4930335,69 

44 6590770,95 4930335,69 

45 6590781,01 4930335,69 

46 6590786,00 4930318,28 

47 6590784,21 4930318,28 

48 6590776,71 4930314,89 

49 6590766,40 4930314,89 

50 6590751,80 4930314,89 

51 6590737,20 4930314,89 

52 6590722,60 4930314,89 

53 6590708,70 4930314,89 

54 6590708,70 4930302,89 

55 6590804,09 4930296,72 

56 6590821,49 4930297,47 

57 6590836,09 4930297,47 

58 6590850,69 4930297,47 

59 6590860,78 4930297,47 

60 6590871,03 4930318,27 

61 6590860,79 4930318,27 

62 6590850,68 4930318,27 

63 6590836,09 4930318,27 

64 6590821,49 4930318,27 
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65 6590804,09 4930318,27 

66 6590818,68 4930340,07 

67 6590836,08 4930340,07 

68 6590850,68 4930340,07 

69 6590865,28 4930340,07 

70 6590881,82 4930340,07 

71 6590875,39 4930361,87 

72 6590865,28 4930361,87 

73 6590850,68 4930361,87 

74 6590836,09 4930361,87 

75 6590818,68 4930361,87 

 

5.4.1. Хидротехника  

а) постојеће  

    Постоји улична водоводна мрежа у улици Жикице Јовановића – ПВЦ цевовод НД 
80мм. Овај цевовод припада другој висинској зони , притисак у мрежи је око 3,5 бара. 
Фекална канализациона мрежа постоји у улици Гоце Делчева , пречник НД 200 мм.  

б) планирано 
 
      Планирано је да се на простору гробља постави око 5 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 300м у регулацији ул. Жикице Јовановића. 
Одвод воде од чесама је у зеленило поред парцела. Отпадне воде од санитарног 
чвора капеле одвести до канализационог цевовода у ул. Гоце Делчева на 
растојању од око 200м.  

С обзиром на конфигурацију терена потребно је смањити подужни нагиб потока  
постављањем потпорних конструкција којима би спречили клизање земље са косина 
и смањења ерозионе моћи корита потока. Планирано је да се постави четири 
потпорне конструкције. Исти ће се решавати кроз пројекат који ће се радити у 
склопу пројекта гробља.Процењено је да је количина воде са слива, који је око 
5,5ха, око 524 л/с. Предлог је да се изведе трапезно корито ширине 1м и дубине 
60цм. Канал извести у бетону са каменом облогом и каскадама на потпорним 
конструкцијама.  
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5.4.2. Електроенергетска инфраструктура  

а) постојеће  

У обухвату Урбанистичког плана  не постоји  мрежа ниског напона ни јавна расвета. 
На удаљењу око 400 м постоји мрежа ниског напона са јавном расветом на 
армиранобетонским стубовима са самоносивим кабловским снопом, која припада 
трафоподручју ТС „Грабик 2“. 

 
б) планирано 
 
За напајање нових објеката и јавну расвету предвиђена је  нова надземна НН линија 

са самоносивим кабловским снопом и водом уличне расвете  из ТС „Грабик“, делом на 
постојећим АБ стубовима НН мреже  (око 500 м)  а делом на новим АБ  стубовима и 
светиљкама јавне расвете за натријумске сијалице. Нова линија ниског напона и 
расвете је планирана до десне регулационe линијe са просечним распоном око 30 м. 
Распоне између стубова пројектовати према дозвољеним распонима за одабрани 
пресек СКС-а и фотометријском прорачуну расвете за минималну средњу осветљеност 
15 lx. 

Прикључак новог објекта се планира подземним кабловским водом са стуба НН 
мреже до мерно-разводног ормана на фасади објекта.  

Унутар обухвата Плана 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. 

 
5.4.3. TT инфраструктура  
 
а) постојеће  
 
Предметно подручје припада кабловском подрчју бр.2, АТЦ Бања Ковиљача. У 

оквиру обухвата плана не постоји изграђена ТТ инфраструктура. 
 

б) планирано 
 
Објекат управе гробља прикључити на ТТ мрежу изградњом подземног прикључног 

ТТ кабла до најближег постојећег ТТ изводног ормара бр.2-17, у дужини од око 225м. За 
нове прикључке на ТТ мрежу обратити се ,,Телеком Србија,,АД. 

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. 
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5.6.1. Биланс планираних површина 

Табела 3 – Биланс планираних површина 

Биланс површина у 
обухвату плана 

површине 28542м² 

Површина ( м² ) Заступљеност у 
обухвату плана ( % ) 

Површине јавне 
намене 

саобраћајне 
површине 

3584,2 12,56 

планирано гробље 14514,71 50,85 

зона изградње  ( А ) 200 0,7 

зона изградње  ( Б ) 100 0,35 

зеленило 10143,09 35,54 
 

5.7. Очување природних и непокретних културних добара 

      На простору Плана детаљне регулације за изградњу гробља у Бањи Ковиљачи 
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); 



13 

 

- 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). 
 

5.9. Опште мере заштите животне средине 

     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 Бањи Ковиљачи: 

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; 
− хидрогеолошке и геотехничке карактеристике предметног простора, а нарочито 
природне физичко-механичке и физичко-хемијске услове тла, у циљу оцењивања 
његових „ретензионих својстава“; 
− 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 објеката; 

3. извршити опремање локације комуналном инфраструктуром; изградити интрну 
канализацију за сакупљање иодвођење санитарних и других отпадних вода, са 
прикључком на најближи колектор градске канализације; 

4. обезбедити прикупљање атмосферских вода са застртих површина комплекса 
гробља и њихово контролисано одвођење у реципијент; 

5. обезбедити потпуни прихват зауљене атмосферске воде са свих манипулативних 
и саобраћајних површина, њихов третман у сепаратору масти и уља, пре упуштања у 
реципијент; чишћење сепаратора и уклањање отпадног талога организовати 
искључиво преко овлашћеног правног лица; 

6. дубину сахрањивања одредити на основу резултата хидрогеолошких 
истраживања; дубина гробног места мора бити најмање 1м изнад максималног 
нивоа подземних вода; 
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7. у току експлоатације предметних сарджаја обезбедити: 

− успостављање ефикасног система мониторинга и контроле стања и квалитета 
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. планирати начине прикупљања и поступања са отпадним материјама, односно 
материјалима и амбалажом (комунални отпад, биоразградиви отпад, 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 плановима управљања отпадом; обезбедити 
посебне просторе и довољан број контејнера за сакупљање комуналног и другог 
отпада; 

12. 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; 

13. 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). 

5.10. 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), и у складу са Правилником о 
техничким нормативима за приступне путеве и окретнице и уређене платое за 
ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Службени лист 
СРЈ“, бр. 8/95) обезбеђена је заштита од пожара и то: погодним распоредом и 
међусобном удаљеношћу појединачних објеката, коришћењем незапаљивих 
материјала за њихову изградњу, проходношћу терена, итд. 



15 

 

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 (А) - простор за изградњу капеле се налази у северном  
делу гробља, где је предвиђена изградња приземног зиданог објекта (са наменским 
простором и санитарним чвором). Такође, у овом делу простор је намењен трговини у 
специјализованим продавницама – продаја свећа и цвећа, погребне опреме, и сл. 
Слободне површине у оквиру простора за изградњу капеле предвиђене су да се 
поплочају и оплемене одговарајућим зеленилом и осветљењем.  
 
Услови за изградњу објекта (Б) - површина предвиђена за изградњу објекта са 
следећим садржајем: продаја свећа, цвећа, каменорезачки простор, као и јавни 
санитарни чвор. 

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. 
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Изградња других објеката на парцели - 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. 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) су правилног облика, раздвојена  
стазама и зеленим површинама, са четири до шест сегмената, 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. 
Распоред пешачких стаза и уређења на овом делу дат је у оквиру Плана као једно од 
могућих решења. 
 
6.1. Извод из елабората о инжењерскогеолошким условима израде ПДР-а 

 
      ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА И ПРЕПОРУКЕ 
 
    Генерално се може рећи да терен у оквиру истраживаног подручја има значајна 
ограничења у погледу коришћења овог простора за планирану намену. Највећи део 
терена, који припада рејонима III и IV и заузима површину од 62,8%, се одликује нижим 
степеном стабилности, изложен је деловању савременеих процеса денудације, 
клижења и јаружања. Рејон II, који заузима 31,9% простора плана, спада у условно 
стабилне терене, док само 5,3% терена, који је издвојен као рејон I, спада у стабилне. 
Узимајући у обзир инжењерскогеолошка својства терена, нарочито активност 
савремених процеса, може се закључити да је терен генерално неповољан и да се 
планирана намена може предвидети искључиво уз одговарајућу претходну санацију и 
припрему терена. У првим фазама треба предвидети санацију саме јаруге, како би се 
кроз колекторске цеви контролисано спроводио бујични ток. 
     Терен је морфолошки генерално условно повољан за планирану намену, с обзиром 
да је генерални нагиб падине од 9-130. У гребенском делу је повољан, док у зони самог 
корита нагиб падина је стрмији и неповољан. Већа насипања и засецања нису 
препоручљива у падинским деловима. Вршење ископа у функцији будућег гробља се 
до дубине до око 2 m врши у глиновитом тлу, које по „GN 200“ припада II категорији, 
тако да терен као радна средина за предвиђену намену је повољан. Израдом великог 
броја ископа, може се значајно погоршати стабилност падина и поспешити процес 
клижења. Процедне подзмене воде би се при падавинама могле значајно акумулирати 
у зони ископа у растрешеном глиновитом материјалу, што ће у већем обиму утицати на 
погоршање физичко- механичких карактеристика. Израдом дренажних ребара управно 
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на падину ове воде се могу дренирати и контролисано изводити ка јарузи (нпр. 
колекторској цеви постављеној на дну јаруге као реципијенту). Падинске делове треба 
зашитити и од процеса денудације затрављивањем. Такође, треба обезбедити 
контролисано сакупљање и одвођење површинских вода. Изградњу објеката 
високоградње (капела и сл.) треба планирати у рејону I који је најстабилнији. За више 
фазе пројектовања тј. израду главних грађевинских пројеката објеката, неопходно је 
спровести на одабраним микролокацијама детаљна инжењерскогеолошка – 
геотехничка истраживања, ради дефинисања услова пројектовања и грађења. Кроз 
детаљна геотехничка истраживања, нарочито је потребно утврдити могуће појаве 
диференцијалних слегања, дефинисати вредности дозвољеног оптерећења тла и 
усагласити их са вредностима дозвољених слегања, дефинисати услове извођења 
радова и неопходне друге параметре. 
    Изградња саобраћајница је повољна у стабилном гребенском делу терена док је на 
падинским деловима доста неповољна. Приступна саобраћајница се може извести дуж 
корита постојеће јаруге након њене санације (затрпавања) и претходне припреме и 
нивелације терена. Приликом израде насипа претходно је неопходно извести 
побољашање и замену барских глина (и у старом кориту) у потребној дебљини. 
Постојећи ниво терена у кориту се може издићи насипањем, а насип би био у функцији 
баласта - контрафора који би повољно утицао на стабилност падина. Изградња 
саобраћајнице захтева насипање квалитетним некохерентним материјалом постојаних 
физичко-механичких и петролошких својстава. Насипање треба вршити песковито 
шљунковитим и дробинским материјалом уз одговарајућу припрему подтла. Насути 
материјал треба збијати до захтеване вредности за тампонске и насуте слојеве. Кроз 
труп насипа треба предвидети колекторску цев одговарајућег пречника којом би се 
проводиле бујичне воде, које долазе из горњих делова јаруге, и контролисано 
спроводиле ка нижим деловима јаруге. 
     Изградња других инфраструктурних објеката (водовод, канализација, електро 
и птт водови, топловоди и сл.) зависи од дубине њиховог укопавања. Исте треба 
проводити кроз стабилније делове терена и углавном управно на падину, и максимално 
их ставити у функцију дренирања терена. 
 
6.1. Геоеколошки услови и геолошко - сировинска потенцијалност 
 
     У самој конструкицји терена на подручју плана, није утврђена појава значајнијих 
чврстих минералних сировина. Као што је већ речено, хидрогеолошке услове 
карактерише присуство подземних вода у слоју пескова и шљункова која су слабијег 
капацитета. При већим падавинама највећи део површинских вода отиче низ падину, ка 
јарузи и потоку, обзиром да је терен у површинском делу претежно изграђен од 
глиновитих, слабо водопропусних седимената. Глиновит састав тла ће значајно 
довести до веће заводњености терена приликом ископа и до задржавања воде у 
ископима. Због тога су препоручене мере на адекватној површинској одводњи и 
дренирању овог простора у циљу спечавања задржавања воде у простору гробља. 
     Са геоеколошког аспекта треба указати на могући значајан утицај будућег гробља на 
извориште Зеленица из кога се водом снабдева Град Лозница. У прилогу 1.5 дат је 
извод из карте просторног плана Бање Ковиљаче где су уцртане зоне санитарне 
заштите изворишта Зеленица и Горње поље из којих се Град Лозница снабдева водом. 
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Из приложене карте се види да се будуће гробље налази у трећој зони санитарне 
заштите ових изворишта и да је удаљено од друге зоне санитарне заштите изворишта 
Зеленица око 650 m. У другој зони, према важећој законској регулативи, је забрањена 
градња нових гробаља и проширење постојећих. Садржај мера санитарне заштите у 
трећој зони се дефинише кроз посебне елаборате о зонама санитарне заштите 
изворишта подземних вода. Садржај утврђених мера није био доступан. Међутим, 
обзиром на релативно малу удаљеност гробља од друге зоне санитарне заштите, као и 
доста брзо отицање воде са простора будућег гробља преко потока Јакића до друге 
зоне санитарне заштите, будуће гробље ће несумњиво имати негативан утицај на 
квалитет воде изворишта подземних вода Зеленице. При свему овоме треба имати у 
виду да поток Јакића има бујични ток при већим падавинама. Са тог аспекта локација 
гробља на овом простору је неповољна. Ради заштите квалитета воде у изворишту 
подземних вода биће неопходно предузети мере на прикупљању воде са простора 
гробља и обезбеђење адекватног третмана воде пре испуштања у поток Јакића, а 
преко њега у другу зону санитарне заштите изворишта Зеленица. 

      
     ЗАКЉУЧАК 

 
1. Изведеним инжењерскогеолошким истражним радовима утврђени су 
инжењерскогеолошки услови израде Плана детаљне регулације Гробље у Бањи 
Ковиљачи, Град Лозница. У грађи терена учествују, у основи, кредни седименти, преко 
којих је заступљен делувијално - пролувијални и елувијални нанос, изграђен од 
глиновитог тла у горњем делу, са прослојцима, сочивима и слојевима пескова. 

 
2. На основу изведених истражних радова извршена је инжењерскогеолошка 
рејонизација терена и дате су одговарајуће препоруке које треба имати у виду 
приликом израде плана детаљне регулације. Цео простор плана је сврстан у четири 
рејона, са различитим условима градње. Као најзначајнији критеријум је узета 
активност савремених геодинамичких процеса који утичу на стабилност терена. 
Ограничења су присутна и значајна у већем делу простора, осим рејона I који заузима 
мали део гребена. Рејон IV, који обухвата јаругу и активна клизишта, је изразито 
неповољан за коришћење, због морфолошких, хидрогеолошких и хидролошких 
аспеката, а нарочито у погледу степена стабилности терена. 
 
3. Хидрогеолошке услове карактерише присуство издани у слоју пескова и шљункова 
које су слабијег капацитета. При већим падавинама, највећи део површинских вода 
отиче низ падину ка јарузи и потоку Јакића. Присуство глиновитих, слабо 
водопропусних седимената значајно доводи до веће заводњености терена на простору 
плана. Ископи приликом коришћења гробља ће значајно допринети још већој 
заводњености површинских делова терена и поспешивању клизишних процеса. Због 
тога су препоручене мере на адекватној површинској одводњи и дренирању терена са 
простора будућег гробља. Са геоеколошког аспекта указано је на могући утицај гробља 
на извориште Зеленица из кога се водом снабдева Град Лозница. Због тога је 
неопходно обезбедити прикуљање и третман вода са простора гробља пре испуштања 
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у корито јаруге, односно поток Јакића, који даље тече кроз заштићену санитарну зону 2 
изворишта Зеленица. 
 
4. Генерално се може констатовати да је истраживана локација неповољна за градњу 
гробља, пре свега због нижег степена стабилности терена и присуства јаруге. Поред 
тога, треба имати у виду и могући утицај на подземне воде изворишта Зеленица из кога 
се град Лозница снабдева водом. Простор овог плана би се могао користити за 
планирану намену уз обавезно спровођење мера санације и осигурања терена, као и 
адекватан третман воде са простора гробља пре утицања у поток и даљег отицања ка 
зони 2 санитарне заштите изворишта Зеленица. 
 
5. Санационе мере подразумевају, пре свега, обезбеђење већег степена стабилности 
терена. То би се могло постићи санацијом јаруге на адекватан начин, израдом једне 
дубље дренаже у дну јаруге, уградњом бетонских цеви одређеног профила на дну 
јаруге које би биле димензионисане тако да прихвате високе воде приликом већих 
поводања. Насип у зони јаруге би био и у функцији баласта-контрафора у ножици 
падина који би допирносио бољој стабилности терена и пратеће или приступне 
саобраћајнице. На овај начин би се обезбедила већа стабилност нижих делова падина 
које гравитирају према јарузи. У условно стабилном и условно стабилном до 
нестабилном рејону, ради повећања степена стабилности потребно је предвидети 
израду дренажно - потпорног  система који би имао функцију како дренирања сезонских 
процедних вода и заштиту терена од заводњавања, тако и повећања степена 
стабилности терена. 
 
6. Из свих напред изнетих разлога препоручује се инвеститору преиспитивање 
коришћења планиране локације за гробље. Уколико би се одлучило да се ова локација 
користи за планирану намену, неопходно је урадити посебан грађевински пројекаат 
санације и осигурања терена и нивелационог уређења које подразумева потпуно 
насипање јаруге. Пре тога потребно је извести детаљна геотехничка истраживања ради 
утвђивања услова спровођења санационих мера и повећања степена стабилности 
терена, како у природним условима, тако и за вереме коришћења простора за 
планирану намену. 
 
7. Обим изведених радова је довољан за сагледавање инжењерскогеолошких услова 
израде плана детаљне регулације на истраживаној локацији. Одређени проблеми 
приликом израде инжењерскогеолошке подлоге су везани за недостатак детаљније 
геодетске подлоге, како би се прецизније одредиле границе појединих издвојених 
рејона и сагледала морфопластика терена. 
 
6.2. Услови за уређење зелених површина 

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

       Заштитно зеленило сe у оквиру гробља планира као заштитни појас дуж границе 
обухвата, 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.). 

6.3. 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.). 
      У складу са важећим прописима из ове области - Правилником о условима за 
планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица (Сл.гласник РС, бр. 18/97), Правилником о 
техничким стандардима приступачности (Сл. гласник РС, бр. 46/2013), као и 
Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, 
којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и 
старијим особама  (Сл. гласник РС, бр. 22/2015), обезбедити услове за несметано 
кретање особа са посебним потребама у простору. 

7.0. ПРЕПОРУКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
 Спровођењем плана обезбеђује се уређење простора и изградња објеката у 

обухвату, на основу планских решења и правила и Закона о планирању и изградњи. 
Намена локације је јавни интерес од приоритетног значаја за насеље. О потреби израде 
урбанистичког пројекта у обухвату Плана изјасниће се Одељење за планирање и 
изградњу града Лознице. До коначног привођења намени, земљиште ће се фазно 
користити и градити.  
        Дозвољена је промена предложеног решења организације сахрањивања и 
пешачких комуникација (рампи, пешачких стаза, степеника) које је потребно решити 
пројектом, уз поштовање свих прописа и норматива за сахрањивање. 
       Све коте су орјентационе, пројектом ће се дефинисати тачан нивелациони однос на 
терену. 

Овај план ступа на снагу осмог дана након објављивања у „Службеном листу“ Града 
Лозница. 


