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ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 43.
Статута општине Бор („Сл. лист општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен текст), Скупштина општине
Бор, на седници одржаној 29.12.2017. године, донела је

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У БРЕСТОВЦУ
I

ОПШТИ ДЕО

I.1.

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

I.1.1.
-

-

-

I.1.2.
-

Правни основ
Правни основ за израду и доношење овог плана чине:
Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14);
Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/15); и
Одлука о изради Плана детаљне регулације гробља у Брестовцу („Сл. лист општине Бор“,
бр. 12/16).
Остали прописи од значаја за израду плана:
Закон о сахрањивању и гробљима („Сл. лист СРС“, бр. 20/77, 24/85-др. закон, 6/89-др. закон
и „Сл. гласник РС“, бр. 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 101/05-др. закон,
120/2012-УС и 84/2013-УС); и
Одлука о уређењу и одржавању гробља и сахрањивању („Сл. лист општина“, бр. 5/02).

Плански основ
Плански основ за израду и доношење овог плана је:
Просторни план општине Бор („Сл. лист општине Бор“, бр. 2/14; у даљем тексту: ППО
Бор); и
Генерални урбанистички план Бора („Сл. лист општине Бор“, бр. 20/15; у даљем тексту:
ГУП Бора).
Изводи из планова вишег реда саставни су део аналитичко-документационе основе овог

плана.

I.2.
I.2.1.

ОБУХВАТ ПЛАНА
Граница Плана

Границом ПДР-а обухваћен је део подручја КО Брестовац, које је према ППО Бор и ГУП
Бора планирано за гробље.
Укупна површина обухвата је око 5,60 ha.
На северној страни граница Плана креће од тромеђе катастарских парцела (к.п.) 4580, 4590
и 4591 КО Бор I до тромеђе к.п. 4590, 4591 и 4592 КО Бор I поклапајући се даље са границом
између к.п. 4591 и 4592 КО Бор I, до тачке 1. Од те тачке граница Плана креће ка истоку до
тромеђе к.п. 4593, 4598 и 4599 КО Бор I и наставља међом к.п. 4598 и 4599 КО Бор I до њихове
тромеђе са к.п. 4685, одакле продужава до тачке 2. Крећући се ка југу граница Плана наставља
границом између к.п. 4685 КО Бор I и к.п. 5430, 5433 и 5435 КО Брестовац, а затим између к.п.
11833 и к.п. 5435, 5446/2, 5446/5 и 8800/1, све КО Брестовац, до тачке 3. Од те тачке граница
Плана прати нову јужну регулацију постојеће саобраћајнице до тачака 4, 5 и 6, а затим сече к.п.
1

5451/70 КО Брестовац, до тачке 7 на међи к.п. 5451/70 и 5449/17 КО Брстовац. Граница Плана
затим наставља ка северу, западном међом к.п. 5451/70 КО Брестовац (Борска улица), све до тачке
8, на међи к.п. 5451/70 и 5451/71 КО Брестовац. Од те тачке граница скреће ка истоку, до тромеђе
к.п. 5451/70, 5447/11 и 5447/12 КО Брестовац, а затим до тромеђе к.п. 5447/11, 5447/12 и 5447/1
КО Брестовац. Отадле граница иде ка северу, међом између к.п. 5447/1 и 5447/11 КО Брестовац, до
тачке 9, одакле наставља ка тромеђи к.п. 5447/1 КО Брестовац и к.п. 4580 и 4591 КО Бор I. граница
затим наставља западном међом к.п. 4591 КО Бор I, до почетне тачке.
-

У оквиру границе Плана налазе се:
целе катастарске парцеле број: 4591, 4594, 4595, 4596, 4597 и 4598, све КО Бор I;
делови катастарских парцела број: 4592, 4593 и 4685 све КО Бор I;
целе катастарске парцеле број: 5447/2, 5447/3, 5447/6, 5447/7, 5448/1, 5447/12 и 11833 све
КО Брестовац;
делови катастарских парцела број: 5447/1, 5451/70, 8800/1, 8800/17 и 8800/19 све КО
Брестовац;

Граница Плана приказана је на графичким прилозима. У случају неподударности списка
катастарских парцела са обухватом Плана приказаном на графичким прилозима, важи обухват из
графичких прилога.

I.2.2.

Граница грађевинског подручја

Грађевинско подручје обухвата све површине планиране за уређење, изградњу или
заштиту. Цео обухват Плана детаљне регулације спада у грађевинско подручје.

I.3.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Простор у обухвату овог Плана налази се на источном ободу насеља Брестовац, непосредно
уз насељено подручје, на граници КО Брестовац и КО Бор I и месних заједница Брестовац и Нови
центар. Прилаз постојећем гробљу остварен је преко Борске улице, која у систему улица
планираном ГУП-ом Бора има ранг улице II реда, и повезује улице Николе Коперника (градска
магистрала) и Маршала Тита (улица II реда). Уз јужну и југоисточну границу обухвата Плана,
протеже се некатегорисани макадамски пут.
Све земљиште у границама Плана је грађевинско земљиште – градско грађевинско
земљиште или грађевинско земљиште ван граница градског грађевинског земљиштa, а заступљене
културе су: њиве, ливаде, пашњаци и др.
У непосредном окружењу, ван граница Плана, на источној и југоисточној страни налази се
претежно шумско земљиште, на северу претежно пољопривредно земљиште, а на југу, западу и
северозападу стамбено ткивно Брестовца.
У границама Плана налази се постојеће гробље величине око 2,65 ha, које није ограђено.
Гробље није у надлежности ЈКП „3. октобар“, већ МЗ Брестовац, те постоје организациони и
финанскијски проблеми у његовом одржавању. У средишњем, најстаријем, делу гробља, налази се
највећи број старих спомен-обележја на гробним местима непознатих покојника или оних који
немају стараоца. Тај простор је тешко проходан и недовољно безбедан, због високог самониклог
растиња, нарушене стабилности спомен-обележја, улегнућа у тлу и присуства животиња. Према
евиденцији добијеној од МЗ Брестовац, на гробљу се налази 735 гробних места, 1.010 гробница и
1.036 старих гробова, а годишњи број сахрана је између 30 и 35.
По ободу гробља, на североисточној, северној и источној страни, пружа се некатегорисани
макадамску пут. Непосредно уз гробље, на северозападној страни, налази се напуштен објекат, а
на северној и североисточној страни пољопривредне површине. Источно од постојећег гробља,
делимично у обухвату Плана, пружа се далековод 35 kV. Један стуб далековода налази се у
границама Плана, на к.п. 4954 КО Бор.
Терен на коме се налази гробље је у нагибу. Висинска разлика на западном делу, у правцу
ка Борској улици, на дужини од око 60 m износи око 7-8 m, што је око 12% нагиба ка западу. Са
јужне стране, терен се спушта ка макадамском путу, где висинска разлика на делу дужине од око
95 m износи око 7-8 m, што је око 8% нагиба. На источној страни са висинском разликом од око
12 m на дужини од око 75 m, нагиба је око 16% ка истоку. На северној страни висинска разлика на

2

дужини од око 95 m износи око 7 m, што је око 7% нагиба терена, од севера ка југу. Средишњи део
постојећег гробља и северни део обухвата плана имају најмање нагибе терена.
Гробље није опремљено инфраструктуром, а у Борској улици постоје само водоводна
мрежа, надземни вод нисконапонске мреже и јавно осветљење. Постојећу водоводну мрежу чине
цеви Ø 100 mm. На територији гробља не постоји спољашња хидрантска мрежа, што повећава
опасност у случају избијања пожара. Не постоје ни мрежа канализације, топловодна мрежа, нити
телекомуникациона инфраструктура. У планском обухвату нема објеката који су у власништву
„Електромреже Србије“.
Табела 1. Биланс површина по наменама – постојеће стање.
Намена
гробље
неуређене и неизграђене површине
саобраћајне површине
пољопривреда
УКУПНО

Површина (ha)
2,65
0,17
0,67
2,11
5,60

%
47,32
3,04
11,96
37,68
100,00

Постојеће стање приказано је на графичком прилогу – карта 1 „Граница плана и постојећа
намена“, Р – 1:1.000.
-

Основни уочени проблеми и конфликти у простору у обухвату Плана су:
недовољна површина гробља и гробних поља за сахрањивање у наредном периоду, с
обзиром да је постојеће гробље потпуно попуњено те да је започето сахрањивање и ван
његових граница;
нема уређеног паркинг простора намењеног посетиоцима гробља;
не постоји капела за испраћај покојника нити пратећи садржаји у функцији гробља (сала за
парастосе, продавнице погребне опреме, цвећа и свећа и сл);
гробље је инфраструктурно неопремљено
гробље је неуређено и неодржава се, а његов најстарији, средишњи део готово је
неприступачан и небезбедан је за посетиоце;
постоји велики број гробних места са посмртним остацима за које се не може утврдити
идентитет или за које нису познати стараоци;
не постоји јасно дефинисан појаса заштитног зеленила у ободној зони гробља; и
постоје стамбене зграде у непосредној близини гробља.

Постојеће стање анализирано је на основу подлога добијених од Општинске управе Бора,
услова јавних предузећа, органа и организација и теренског истраживања.
Подлоге добијене за потребе израде Плана од Општинске управе Бора и Републичког
геодетског завода – Службе за катастар непокретности у Бору су:
- дигиталне ортофото подлоге резолуције 40 cm, у ecw формату;
- дигитални катастарски план (ДКП), у dwg формату, урађен на основу катастарског плана у
размери 1: 2500; и
- топографски план у размери 1:1.000 и 1:5.000, у tif формату (скениран и геореференциран).
Добијени топографски план у размери 1:1.000 не обухвата цело подручје у границама
Плана и није ажуран, а топографски план у размери 1:5.000 не одговара размери прописаној за
израду планова детаљне регулације и није ажуран.
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II

ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

II.1. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ – ПОДЕЛА И КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА
II.1.1.
-

Подела на карактеристичне целине и зоне
Овим планом простор у његовим границама дели се на две основне целине:
Целина I – гробље – која је одређена новопланираном границом гробља; и
Целина II – јавне саобраћајне, инфраструктурне и зелене површине – која се налази ван
новопланиране границе гробља.
Свака целина дели се на зоне.

-

Целину I – гробље – чине следеће зоне:
I.1 – зона постојећег гробља;
I.2 – зона планираног проширења гробља; и

-

Целину II – јавне саобраћајне, инфраструктурне и зелене површине – чине следеће зоне:
II.1 – зона саобраћајних површина (ободне улице са паркинзима); и
II.2 – зона инфраструктурних објеката (стуб далековода);
II.3 – зона зелене површине.

Табела 2. Подела на урбанистичке целине.
Целина
I – гробље
II – јавне саобраћајне,
инфраструктурне и зелене површине

Зоне у саставу целине
I.1 – постојеће гробље
I.2 – планирано проширење гробља
II.1 – саобраћајне површине
II.2 – инфраструктурни објекти
II.3 – зелена површина

УКУПНО

Површина (ha)
2,76
4,84
2,08
0,65
0,02
0,78
0,11
5,62

Подела на целине и зоне приказана је на графичком прилогу – карта 2 „План намене“, Р –
1:1.000.
Земљиште у оквиру граница плана одређено је за површине јавне намене.

-

У оквиру целине I одређене су детаљне намене:
површине за сахрањивање;
интерна колско-пешачка стаза;
пешачке стазе;
зелене површине (заштитно зеленило, зеленило на тргу за испраћај, зеленило у гробним
пољима, линеарно зеленило);
трг за испраћај;
капела;
делатности у функцији гробља;
пунктови – одморишта са чесмама и кантама за отпатке; и
сабирно место за отпад.

-

У оквиру целине II одређене су детаљне намене:
саобраћајне површине (ободне улице са паркинзима);
инфраструктни објекат – стуб далековода;
зелена површина.

-

Детаљна намена површина јавне намене у границама Плана приказана је на графичком
прилогу – карта 3 „Предлог детаљне намене у оквиру гробља – илустративно решење“, Р –1:1000.
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II.1.2.
-

Концепција уређења простора
У складу са Одлуком о изради Плана, oсновни циљеви израде Плана су:
проширење градског гробља, за најмање 1.000 гробних места, са свим потребним пратећим
садржајима и инфраструктуром; и
унапређење постојеће инфраструктуре на гробљу.

Проширење постојећег гробља планира се на северној и источној страни. Планиране су
нове површине за сахрањивање, интерна саобраћајница, пешачке стазе и зелене површине. У
оквиру северног проширења планирана је нова и капела са тргом за испраћај, а на главном улазу
у гробље из правца Борске улице, објекат за делатности у функцији гробља (продаја погребне
опреме, цвећа и свећа).
Правци нових стаза су прилагођени морфологији терена. Они формирају гробна поља у
оквиру којих се може вршити даља подела површине за сахрањивање у складу са одабраним
типом гробних места (гробови у низу, гробнице, розаријуми, колумбаријуми). На укрштању нових
стаза планирани су пунктови – одморишта са чесмом и посудама за отпад.
На постојећем делу гробља планира се санација и уређење запуштеног дела са напуштеним
спомен обележјима и гробним местима непознатих покојника или оних који немају стараоце.
Опремање и уређење гробља вршиће се у складу са правилима и стaндaрдимa утврђeним
зaкoнoм и oпштинскoм oдлукoм.
Постојећи земљани пут који обилази постојеће гробље се регулише као интерна
саобраћајница која се одваја од Борске улице, обилази постојећи комплекс гробља, води до
планиране капеле и спушта се до ободне саобраћајнице која тангира комплекс гробља са јужне и
источне стране и укршта се са Борском улицом.
Планирана су два улаза на гробље, на укрштањима интерне саобраћајнице са Борском
улицом и ободном саобраћајницом.
Паркирање за посетиоце гробља се планира као линијско, уз околне улице, у четири блока –
један на јужној страни, у оквиру планираног проширења ободне саобраћајницу, и три уз Борску
улицу.

II.1.3.

Планирана намена простора

Планирана намена простора приказана је на графичком прилогу – карта 2 „План намене“, Р
– 1:1.000.

II.1.3.1

Површине и објекти јавне намене

Површине јавне намене одређују се за уређење или изградњу објеката јавне намене или
јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса.
-

У површине и објекте јавне намене у обухвату овог плана спадају:
гробље (гробна поља са површинама за сахрањивање и пунктовима – одмориштима са
чесмом и посудама за отпад, капела, делатности у функцији гробља, зелене површине
сабирно место за отпад);
саобраћајне површине (ободне улице са паркинг простором).
инфраструктурни објекат (стуб далековода);
зелена површина.

II.1.3.2

Површине осталих намена

У границама овог плана нема површина осталих намена.

II.1.4.

Компатибилне намене

Овим планом не планирају се компатибилне намене и не дозвољава се промена намене у
поступку спровођења.
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II.1.5.

Биланс површина

Табела 3. Биланс површина по наменама – планирано.
Намена
гробље
саобраћајне површине
инфраструктурни објекат
зелена површина
УКУПНО (површине јавне намене)

Површина (ha)
4,84
0,65
0,02
0,11
5,62

II.2. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ,
САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ
На графичком прилогу – карта 4 „План регулације, нивелације и парцелације и решење
саобраћајних површина“ Р – 1:1.000, приказане су планиране парцеле јавне намене. Овим планом
утврђују се регулационе линије, односно, границе парцела на површинама јавне намене. Границе
парцела одређене су растојањем од осовина саобраћајница и појединачним детаљним тачкама у
делу где регулациона линија није паралелна осовини саобраћајница.
Табела 4. Попис катастарских парцела за површине јавне намене.
Ознака
Намена
грађ. парц.

Број кат. парц.
целе: 4591, 4598 КО Бор I;
делови: 4592, 4593, 4594, 4595, 4596, 4597 КО Бор I
и 5447/1, 5447/2, 5447/3, 5447/6, 5447/7, 5447/12,
5448/1, 5451/70, 8800/1, 8800/17, 8800/19, 11833 КО
Брестовац
делови: 4954 КО Бор I 5447/1 и 5447/3 КО Брестовац
делови 4954, 4959, 4956 и 4957 КО Бор I

Г

гробље

И
З

Инфраструктурни објекат
Зелена површина
саобраћајне површине – Борска
делови: 5447/12, 5447/7 КО Брестовац
улица
делови: 4597, 4685 КО Бор I и 5447/6, 5447/7,
саобраћајне површине – ободна
5451/70, 8800/1, 8800/17, 8800/19, 11833 КО
улица
Брестовац

С.1
С.2
УКУПНО

Површина
(m2) (ha)
4,84
0,02
0,11
0,26
0,39
5,62

Парцеле планиране за јавну намену не могу се даље парцелисати, изузев новопланиране
парцеле гробља, која се може парцелисати у случају фазне реализације проширења гробља. У том
случају, обавезна је израда урбанистичког пројекта којим ће бити дефинисане фазе и начин поделе
новопланиране парцеле гробља.

II.3. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Решење саобраћајних површина приказано је на графичком прилогу – карта 4 „План
регулације и нивелације и решење саобраћајних површина“, Р – 1:1.000, а све планиране мреже и
објекти инфраструктуре, приказани су на графичком прилогу – карта 5 „Синхрон план
инфраструктуре“, Р – 1:1.000.

II.3.1.

Гробље

Гробље чине гробна поља – површине за сахрањивање, интерна саобраћајница, пешачке
стазе, трг за испраћај, зелене површине, зграде (капеле и пратећи објекат у функцији гробља),
пунктови – одморишта и сабирно место за отпад.
Правила за интерне саобраћајнице дата су у поглављу II.3.2. „Саобраћајне површине и
објекти“; правила за зелене површине у поглављу II.3.3. „Јавне зелене површине и објекти
пејзажне архитектуре“; правила за зграде у функцији гробља у поглављу III „Плански део –
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правила грађења“; а правила за сабирно место за отпад у поглављу II.5. „Услови за прикупљање и
одношење отпада“.
Гробна поља
Према врсти полагања посмрних остатака ово гробље планира се као гробље са класичним
укопом – инхумацијом. У оквиру планираних гробних поља могуће је организовати сахрањивање
особа свих верских опредељења. У случају потребе, кроз израду техничке документације могуће је
у новопланираном проширењу гробља издвојити посебна гробна поља за сахрањивање у складу са
специфичним обредима.
Површине за сахрањивање обухватају 6 нових гробних поља. Укупан број могућих гробних
места износи око 1.250 и зависи од одабраног типа, који може бити:
- гроб у низу;
- гробница;
- розаријум; и
- колумбаријум.
-

Гробна поља по начину уређења могу бити:
са поплочаним стазама између гробних места и хоризонталним поклопним надгробним
плочама; и
са пејзажним уређењем гробних места у нивоу терена, без хумки и хоризонталних
поклопних надгробних плоча, и претежно без поплочаних стаза.

Начин уређења појединих гробних поља и тип гробних места утврђује се кроз израду
техничке документације. Гробна места различитог типа од гробова у низу груписати у делу
гробног поља или у целом гробном пољу. Препоручује се да најмање гробна поља бр. 5 и бр. 6
буду уређена као пејзажна, делимично или у целости. Гробна поља у источном и североисточном
делу проширења гробља, на терену са великим нагибом, решавају се поделом на каскаде.
Северно од трга за испраћај и новопланиране капеле планирана су два гробна поља
оивичена пешачким стазама, приближно квадратног облика, у оквиру којих се врши подела
површине за сахрањивање у складу са одабраним типом гробних места.
Источно и североисточно од интерне колско-пешачке стазе и трга за испраћај, на терену у
нагибу, површине за сахрањивање планиране су у виду каскадних гробних низова. Укупно је
планирано осам каскада којима се савладава укупна висинска разлика од око 22 m. Свака каскада
састоји се од средишње пешачке стазе, ширине 1,8-2,4 m, којом се приступа обострано
постављеним гробним местима у по једном низу западно и источно од пешачке стазе. Низови
западно од пешачких стаза широки су 2,7-2,9 m, а низови источно од пешачких стаза 3,1-3,3 m.
Висинска разлика између каскада савладава се шкарпама и потпорним конструкцијама, а пешачке
комуникације управно на пад терена одвијају се, у зависности од нагиба, степеницама или стазама
ширине 1,8-2,4 m.
Нето димензија укопне јаме износи 80 x 200 cm. Дно гроба мора да буде најмање 50 cm
изнад највише тачке подземне воде. Дубина гробног места у земљаним гробовима за један ниво
сахрањивања не може бити мања од 150 cm. За сахрањивање у два нивоа дубина гробног места се
повећава за 60 cm. Код земљаних гробова осигурати најмање 0,80 m земље изнад сандука са
покојником.
Простор између гробних места не сме бити ужи од 40 cm по дужој страни (приближно
правац исток-запад), а по краћој страни (приближно правац север-југ), у гробним пољима бр. 5 и
бр. 6 где је могуће остварити више узастопних гробних низова, не ужи од 80 cm. Стазе за приступ
и допремање ковчега са посмртним остацима покојника од интерних саобраћајница до гробног
места у гробним пољима бр. 5 и бр. 6 морају да буду ширине најмање 1,2 m.
На гробним местима могу се постављати надгробни споменици – вертикална спомен
обележја, по правилу на западној страни, и хоризонталне поклопне надгробне плоче. Ширина
вертикалног спомен обележја не може бити већа од 1,8 m, нити од ширине гробног места, а висина
од 1,5 m. Изузетно, спомен обележје, или његов део (биста, скулптура и сл), може имати висину до
2,5 m, али у ширини не већој од 1,0 m. Димензије хоризонталне поклопне надгробне плоче не могу
бити веће од димензија гробног места, а највећа дозвољена висина од тла је 25 cm, на равном
терену. Димензије гробних места, надгробних споменика, пролаза и стаза које се прописују овим
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планом, могу у даљој разради бити промењене једино уз прибављање услова и сагласности
надлежног јавног комуналног предузећа или на основу одлуке Скупштине општине Бор.
Гробови у низу
Гробови у низу могу да буду једноструки, двоструки и троструки гробови, а на основу
досадашње праксе, може се претпоставити да ће бити највише двоструких гробова. Димензија
једноструког гробног места износи 110 х 240 cm; димензија двоструког гробног места
200 x 240 cm; а димензија троструког гробног места 290 x 240 cm.
Гробнице
Гробнице су подземни објекти, укопани и озидани, у које се спуштају посмртни остаци у
херметички затвореним ковчезима, који се не затрпавају земљом. Гробнице морају имати
хоризонталну поклопну надгробну плочу. Планирају се једноструке гробнице димензија
110 х 240 cm и двоструке породичне гробнице, са по два бочна реда полица за сахрањивање,
димензија 240 х 240 cm. Дубина гробница може бити од 2 до 3,2 m.
Препоручује се груписање гробница линијски, уз линеарно зеленило интерних
саобраћајница.
Розаријуми
Розаријуми су појединачни гробови за урне груписани у мање групације дуж пешачких
стаза. Гробно место за урну са поклопном плочом има димензије 0,5 х 0,5 m.
Колумбаријум
Колумбаријум чине више касета за урне у зиду. Стаза испред колумбаријума је ширине
најмање 1,5 m. Висина зида не може бити већа од 2,5 m. На местима где се планирају
колумбаријуми предвидети проширења са клупама за посетиоце. На овом гробљу не очекује се
сахрањивање у колумбаријумима, али их је дозвољено пројектовати, по потреби. У том случају,
препоручују се гробна поља бр. 1-4, каскадно решена на падини.
Трг за испраћај
Трг за испраћај приказан на графичким прилозима планира се као репрезентативно
партерно уређена и озелењена површине, са одговарајућом опремом и мобилијаром – мањим
мирујућим воденим површинама, клупама и посудама за отпатке. Дозвољава се подизање мањих
надстрешница, као заштите за посетиоце од сунца и атмосферских падавина.
Пунктови – одморишта
На свим пунктовима – одмориштима, планирају се чесме, клупе, посуде за отпатке и
хидранти за противпожарну воду и заливање. Пунктове репрезентативно и ненаметљиво
обликовати, поплочати и опремити савременим урбаним мобилијаром.Мобилијар и вртноархитектонски елементи (чесме) морају бити усаглашени са основном наменом простора. Садњу
усагласити са подземним и надземним инсталацијама као и минимално растојање од ивице стабала
до ивице инсталације.
Осаријум и лапидаријум
Кроз израду техничке или урбанистичко-техничке документације одредити у оквиру
гробних поља место за осаријум – простор за сахрањивање ексхумираних посмртних остатака
непознатих покојника или оних за које не постоје стараоци. Осаријум може бити у облику
подземне заједничке гробнице или пејзажно уређеног дела гробног поља у коме се посмртни
остаци похрањују укопавањем. На истом или неком другом погодном месту, могу се по потреби
пренети вредна спомен обележја са гробних места ексхумираних покојника. Препоручује се да
лапидаријум буде близу трга за испраћај и нове капеле.
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II.3.2.

Саобраћајне површине и објекти

Ободне саобраћајнице
Постојећа Борска улица одваја се од Улице Николе Коперника (која води ка Бору) и
наставља јужно, обезбеђујући приступ комплексу гробља у Брестовцу. Овим Планом формира се
регулација Борске улице у дужини од око 400 m (у којој она улази у обухват Плана), са
проширењем постојећег коловоза на 5,5 m, додавањем обостраних тротоара ширине 1,2 m и
формирањем линијског подужног паркирања на три позиције.
Ободна саобраћајница С.2 са јужне и источне стране у дужини од око 500 m, планирана је
са ширином коловоза 5,5 m, једностраним тротоаром ширине 1,2 m и проширењем за управно
паркирање на једној позицији.
У граници плана саобраћајнице су просторно дефинисане основним елементима
хоризонталне пројекције и регулације. Осе саобраћајница дефинисане су координатама темена у
државном координатном систему и радијусима кривина. Све елементе попречног профила
саобраћајних површина који се мађусобно функционално разликују одвојити одговарајућим
елементима визуелно и нивелационо. Ради безбедног одвијања саобраћаја нарочито на
раскрсницама предвидети одговарајућу хоризонталну и вертикалну сигнализацију.
Геомеханичка испитивања потребна за димензионисање коловозних конструкција
спровести пре израде техничке документације, према важећим прописима за ову област.
Табела 6. Координате детаљних тачака оса саобраћајница.
р.бр.
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Х
7588275,3355
7588283,2739
7588284,6297
7588286,9509
7588301,4652
7588303,7212
7588309,3174
7588429,6062
7588521,2692

У
4878267,0676
4878092,9912
4878068,7555
4878027,2611
4877926,8686
4877914,5021
4877883,8266
4877991,2692
4878282,9348

Табела 7. Координате темена са елементима хоризонталних кривина.
Ознака
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
Т10
Т11
Т12
Т13
Т14
Т15

XT
7588274,28
7588282,57
7588288,63
7588411,99
7588436,46
7588476,10
7588517,17
7588294,31
7588315,22
7588348,85
7588360,64
7588406,82
7588406,23
7588415,23
7588412,73

YT
4878187,84
4878105,53
4877997,21
4877899,31
4878027,04
4878067,31
4878216,62
4878072,75
4878119,05
4878159,69
4878178,57
4878166,09
4878139,18
4878116,37
4878010,42

R
300,00
500,00
450,00
70,00
80,00
80,00
400,00
12,00
100,00
200,00
12,00
12,00
40,00
80,00
50,00

угао
6d30'38"
2d32'54"
7d8'13"
87d8'38"
33d42'20"
29d9'57"
11d50'41"
43d16'58"
15d18'42"
7d38'9"
73d8'32"
76d8'45"
22d48'1"
22d53'6"
42d43'21"

TAN
L
17,06 34,09
11,12 22,24
28,06 56,05
66,59 106,47
24,23 47,06
20,81 40,72
41,49 82,69
4,76
9,07
13,44 26,72
13,35 26,65
8,9 15,32
9,4 15,95
8,07 15,92
16,19 31,95
19,56 37,28

BIS
0,48
0,12
0,87
26,62
3,59
2,66
2,15
0,91
0,9
0,44
2,94
3,24
0,81
1,62
3,69

Паркинг простори
У оквиру Плана предвиђена су четири паркинг простора у регулацији улица – три уз Борску
улицу и један уз ободну саобраћајницу:
- паркинг простори уз Борску улицу – обезбеђена су 3 паркинг простора на местима где је
то било могуће у регулацији улице:
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-

o паркинг 1, са леве стране Борске улице пре укрштања са новом саобраћајницом која
води до капеле – 7 пм;
o паркинг 2, са десне стране Борске улице – наспрам укрштања са новом
саобраћајницом која води до капеле – 9 пм; и
o паркинг 3, са десне стране Борске улице – између два улаза у комплекс гробља –
15 пм.
паркинг уз ободну саобраћајницу С.2 – обезбеђено 37 паркинг места на паркингу 4,
непосредно на почетку ове ободне саобраћајнице, након њеног одвајања од Борске улице.

Табела 8. Капацитет планираних паркинга.
ознака
паркинга
паркинг 1
паркинг 2
паркинг 3
паркинг 4
УКУПНО

бр. паркинг
места
7
9
15
37
68

На отвореним паркиралиштима предвиђени су паркинзи величине 2,5 m x 5,0 m. Управно
паркирање дозвољено је само до подужних нагиба улица од 5,0%, а за све веће нагибе предвиђа се
косо паркирање под углом од 45°. На свим паркинзима оставити могућност за садњу дрвореда
после сваког другог односно трећег паркинг места у зависности од врсте саднице и подземних
водова, са удаљењем од улице најмање 4,0 m.
Интерна колско-пешачка стаза
Интерна колско-пешачка стаза која одваја постојеће гробље од проширења има ширину
коловоза 3,5 m и једнострани тротоар ширине 1,2 m. Између коловоза и тротоара је предвиђен
упуштени ивичњак са истом дебљином коловозне конструкције на целој ширини, како би се у
случају потребе и тротоар могао користити за колски саобраћај. Уз интерну колско-пешачку стазу
планирана је могућност паркирања 6 путничких возила.
Пешачке стазе
Пешачке стазе протежу дуж се гробних низова у оквиру североисточног проширења гробља
и око гробних поља северно од приступног трга. Имају ширину 1,8-2,40 m.
Нивелација
Нивелационо решење свих саобраћајних површина прилагодити терену у највећој могућој
мери и тако га обликовати како би одводњавање површинских вода било што лакше. Нивелационо
уређење терена, пројектовање и изградњу инжењерских објеката – улица, стаза, тргова и паркинга
извести у свему према геотехничком елаборату израђеном за ниво техничке документације. Сва
насипања и денивелације обезбедити по потреби одговарајућим потпорним конструкцијама, уз
предузимање активних антиерозивних мера. За израду техничке или урбанистичко-техничке
документације обезбедити ажурне топографске подлоге, како би потребни геодетски подаци били
што тачнији. Код свих саобраћајница обухваћених Планом подужни падови не смеју бити већи од
12%, изузетно 15%. Попречно вођење површинских вода обезбеђују попречни падови на правцима
за коловоз мин. 2,5%, за паркинге мин. 2,5-4,0% у зависности од површинске обраде и за тротоаре
мин. 2,0%. Приликом нивелационог решавања комплекса водити рачуна да се избегне задржавање
воде, као и прелаз воде преко коловоза. Одводњавање атмосферских вода обезбедити се
површинским путем до одређених места на којима ће се вода испустити у околни терен.
Застори
Овим условима одређује се да све нове саобраћајнице имају коловозну конструкцију за
лако саобраћајно оптерећење. Код димензионисања коловозних конструкција посебну пажњу
обратити на дубину мржњења. Застор на приступним ободним улицама, и на интерној колскопешачкој стази, планира се од асфалт бетона. Застор на паркинг местима планира се од растер
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елемената по систему бетон-трава. Тротоаре обрадити асфалтним застором или елементима од
вибропресованог бетона на одговарајућој подлози. Застор пешачких стаза и трга планира се од
асфалт бетона у комбинацији са плочама од камена или вибропресованог бетона.

II.3.3.

Јавне зелене површине и објекти пејзажне архитектуре

Општи услови за озелењавање
Уређењем и озелењавањем комплекса гробља потребно је унапредити и оплеменити
целокупни амбијент. То се постиже травнатим површинама и површинама засађеним дрвећем
лишћара и четинара, украсним врстама шибља, цвећем и пузавицама. Приликом озелењавања
простора унутар ограде гробља подржавати у што већој мери симетрију и садњу дрвећа у
квадратном облику. Најоптималније је да се дрвеће постави ивицом гробља. У оквиру самог
комплекса гробља дрвеће постављати тако да својим сенком или детритусом не ремете основне
функције гробља. Дрвећа постављати у облику група, састављених од једне врсте или
комбинацијом више њих. Дрвећем нагласити и дати одговарајући колорит истакнутим тачкама на
гробљу као што је трг за испраћај. Између гробних места могу се садити појединачна стабла са
ретком крошњом и плитким кореновим системом.
Приликом озелењавања посебну пажњу посветити избору биљних врста, које су
прилагођене условима средине (ниво подземних вода, правци доминантних ветрова, педолошки
састав, итд...). Избегавати врсте које су се показале као неотпорне према ударима ветрова, као што
су Acer dasycarpum, Catalpa bignonioides, Chamaecyparis sp., Juniperus virginiana „Skyrocket“.
Планирати врсте које су према датим условима средине издржљиве, као што су борови (Pinus
nigra, P. silvestris P. Strobus), брезе, липа (али само за садњу у заштитно изолационом појасу, због
изразито развијеног корена), оскоруша, храстови, тује и друге врсте. Просторни распоред
вегетације прилагодити конфигурацији терена.
Потребно је разликовати цветне насаде које ће подизати и одржавати управа гробља од
оних које ће уређивати око гробних места сродници умрлог. У оба случају потребно је да се
успоставе оквирни нормативи који ће уједначавати и погодно уклапати цвеће у одређене облике.
Процентуално учешће зелених површина у оквиру комплекса, укључујући заштитно
зеленило уз границу гробља, не сме бити мање од 30% од укупне површине комплекса. У
проценат озелењавања не улазе озелењена паркинг места. Око самог комплекса гробља планира се
изградња заштитне ограде.
Поред општих правила које треба уважити приликом подизања зелених површина,
приликом избора и формирања елемената зеленила потребно је водити рачуна и о
специфичностима његове улоге у оквиру комплекса гробља.
Постојеће зелене површине су неуређене због чега је потребна њихова санација. У оквиру
простора планираног за проширење гробља вегетација је веома оскудна због чега је потребно да се
зеленило на Брестовачком гробљу подиже изнова.
-

-

Зелене површине у обухвату Плана обухватају:
зелене површине у оквиру комплекса гробља:
o заштитно зеленило;
o зеленило на паркинзима;
o зеленило на тргу за испраћај;
o зеленило у гробним пољима (површине за сахрањивање);
o линеарно зеленило; и
зелена површина на парцели јавне намене „З“.

За планирану зелену површину на парцели јавне намене „З“, преко које се обезбеђује веза
између планиране саобраћајнице и парцеле далековода, важе општа правила озелењавања, с тим да
није дозвољена садња високог растиња.
Након усвајања планске документације урадити пројекат уређења и озелењавања зелених и
слободних површина на геодетској подлози, са усклађеним положајем планираних подземних
инсталација. Саставни део Пројекта уређења треба да чине пројекти одводњавања атмосферских
вода као и решење хидрантске мреже, и система за заливање зелених површина.
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Заштитно зеленило
Заштитни појас протеже се уз границу комплекса гробља. Минимална ширина појаса у
проширењу гробља је 7-8 m. Заштитни појас чини високо дрвеће листопадних и четинарских
врста, са већим учешћем четинарских врста (однос четинарских и листопадних врста треба да је
60%:40%), како би његова функција у заштити од неповољних услова средине била омогућена и у
зимском периоду. У даљој разради техничке документације формирање самог појаса пројектовати
тако да се саднице саде на минималним одстојању од 5 m, а максималном од 10 m, уз иста
одстојања између редова. Саднице поставити у тако формиране редове, уз наизменичну садњу.
На овом простору треба користити следеће врсте: Abies pinsapo (шпанска јела), Picea
pungens (бодљива смрча), Pinus heldreichi (муника), Pinus silvestris (бели бор), Thuja orientails
(источна туја), Thuja occidentalis (западна туја), Ulmus pumila (сибирски брест), Celtis australis
(копривић), Celtis orinetalis (амерички копривић), Carpinus orientalis (грабић), Tilia tomentosa (бела
липа), Sophora japonica (софора), Eleagnus angustifolia (дафина), Acer obtusatum (глухач) Acer
monspessulanum (маклен).
У спрату жбуња могу се користити: ниске форме напред наведених четинара, ниске форме
Juniperus communis (клеке), Taxus baccata (тиса), Berberis sp. (шимширка), Hibiscus syriacus
(сиријска ружа), Cotoneaster sp.(дуњарице), Pyracantha coccinea (ватрени трн), Cаragana arborescens
(сибирска карагана), Cornus alba (бели дрен), Ligustrum vulgare (калина), Syringa vulgaris (јоргован)
и Symphoricarpus racemosus (бисерак).
Зеленило на паркинзима
Паркинг просторе за путничка возила посетилаца и радника на комплексу гробља уредити
формирањем дрвореда од ниских и средњих лишћара. Врсте треба да имају корен осовинског типа,
густу круну, маљав или храпав лист и да не одбацују крупне или тешке плодове. Препоручује се
Acer obtusatum (глухач) ili Celtis australis (копривић).
За сва планирана паркинг места у оквиру комплекса предвидети затравњене растер
елеменете и озеленети их високим дрворедним садницама лишћарских врста погодним за ову
намену.
Зеленило на тргу за испраћај
Зону трга за испраћај уредити коришћењем релативно широког избора категорија и врста,
где је потребно да буду заступљени лишћарско и четинарско дрвеће, као и жбуње, вишегодишње
цветнице (перене) и траве. У избору треба да буду заступљене врсте које се одликују густом
круном, маљавим или храпавим листом, смолавим пупољцима, мирисним цветовима, својством
емитовања фитонцидних материја, дуговечношћу и опште декоративним својствима. Могу се
користити следеће врсте: Abies pinsapo (шпанска јела), Picea pungens (бодљива смрча), Pinus nigra
(црни бор), Pinus heldreichi (муника), Pinus silvestris (бели бор), Thuja orientalis (источна туја),
Thuja occidentalis (западна туја), Ulmus pumila (сибирски брест), Celtis autralis (копривић), Celtis
orientalis (амерички копривић), Carpinus orientalis (грабић), Tilia tomentosa (бела липа), Crategus
monogyna (једносемени глог), Cercis sililjuastrum (јудино дрво), Sophora japonica (софора), Eleagnus
angustifolia (дафина), Rhus typhina (кисели руј), Acer ostusatum (глухач) и Acer monospessulanum
(маклен).
У спрату жбуња могу се користити ниске форме напред наведених четинара, ниске форме
Juniperus communis (клеке), обавезно због изражених фотонцидних својстава, као и жбунаста
форма Taxus baccata (тисе), затим Berberis sp. (шимширике), Tamarix sp. (тамарикси), Hibiscus
syriacus (сиријска ружа), Buxus sempervirens (шимшир), Rosae sp. (руже), Cotoneaster sp.
(дуњарице), Pyracantha coccinea (ватрени трн), Deutyia scabra (деуција), Caragana arborescens
(сибирска карагана), Cornus alba (бели дрен), Evonymus japonica (јапанска курика), Jasminum sp.
(јасмин), Lgustrum vulgare (калина), Syringa vulgaris (јоргован), Symphoricarpus racenosus (бисерак)
и Lonicera pileata (кинеска лоницера).
Перенски материјал користити у ограниченој мери, у складу са могућностима одржавања
засада, првенствено у случају када треба допунити или повезати периоде цветања напред
наведених врста.
Травњаке заснивати од следећих травних мешавина: а) Festuca rubra vаr. commutata (50%),
Poa pratensis var. eupratensis (50%), б) Festuca rubra var. commutata (35%), Festuca ovina var. capillata
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(20%), Festuca ovina var. vulgaris (20%), Poa pratensis (15%); и в) Cynosurus cristatus (50%), Poa
pratensis var. angustifolia (50%) или сличних мешавина које су по саставу прилагођене условима
станишта.
Зеленило у гробним пољима (површине за сахрањивање)
Зелене површине у оквиру гробних поља уредити на такав начин да се поштују минимална
одстојања стабла од гробних места – минимум 1,5 m од стабла до гробног места.
Жбунасте врсте се могу употребити између гробних места чиме се постиже њихово
ненаметљиво диференцирање. Жбунасте врсте – шибље – такође су погодна форма за оивичавање
унутрашњег система саобраћајница и стаза, а самостално или у комбинацији са другим
метријалима, погодне су за ограђивање гробља. Подизање живе ограде, у комбинацији са жичаном
оградом (иза живе), због заштите од улажења људи и животиња по редоследу, потребно је да
заузме једно од првих места у радовима на основању и оформљењу предвиђеног простора за
проширење комплекса гробља.
Травнате површине потребно је постваљати и у оквиру гробних поља и на тај начин
створити утисак већег простора и ублажавање монотоније непрекинутих гробних низова.
Појединачна гробна места уређују се коришћењем жбунастих врста које се могу формирати
као минијатурне живе ограде, пренског материјала, луковичастих врста, врста покривача тла и
украсних трава. Како би се избегао утисак неуређености у оквиру парцеле, посетиоце треба
усмерити на коришћење мањег броја врста на поједином гробном месту (пожељно до три).
Као минијатурне живе ограде могу се користити Berberis thunbergii “Atropurpurea nana”
(форма жутике), Buxus sempervirens “Suffruticosa” (форма шимшира) и Santolina chamaecyparissus
(сантолина).
Перенски материјал и луковице се могу користити и по избору, с тим да максимална висина
одабраних вртса не прелази 0,40m. Као покриваче тла могу се користити: Ajuga reptans (пузава
ивица), Cotoneaster dammeri (дуњарица), Hypericum calycinum (кантарион), Sedum spectabile
(жедњак), Stachys lanata (стахис) Vinca sp. (винка). Међу украсним травама треба се ограничити на
траве нижег пораста, као што су: Festuca oviva “Glauca”, Avena candida и Phalaris arundinacea.
Стабла ниских и средњих врста лишћара и четинара треба поставити тако да буду најмање
1,5 m удаљена од околних стаза и гробних места. Препоручује се садња кугластих форми
следећих врста: јасен, багрем, јавор, каталпа и друге.
Линеарно зеленило
Шкарпе
Линеарно зеленило заступљено је у виду шкарпи, које се протежу између гробних низова у
гробним пољима бр. 1-4. Шкарпе су ширине најмање 2 m, нагиба 1:1 и комбинују се са потпорним
конструкцијама уколико постоји потреба да се савлада већа висинска разлика. Озелењене су
средњим и калемљеним лишћарима и засадима зимзеленог и листопадног шибља и полеглих
четинара, а потпорни зидови озелењавају се пузавицама.
Линеарно зеленило дуж интерне колско-пешачке стазе
Линеарно зеленило дуж интерне колско-пешачке стазе је у виду једностраног дрвореда, са
супротне стране од постојећег гробља, у баштицама ширине најмање 3 m. Бирати врсте лишћара и
четинара које немају изразито развијен коренов систем, како не би дошло до подизања застора
стаза или споменика. Стабла ниског и средњег пораста поставити тако да буду најмање 1,5 m
удаљена од околних стаза и гробних места, а изразито високе врсте удаљити и више од тога.
Дрворед се формира садњом Celtis australis (копривић), Carpinus orientalis (грабић), Sophora
japonica (софора), Acer campester (клен), Acer mospessulanum (маклен), Acer obtusatum (глухач).

II.3.4.

Инфраструктурне мреже и објекти

Све инфраструктурне мреже планирају се у регулационом појасу саобраћајница, са
распоредом који је дефинисан за сваку инфраструктурну мрежу. Промена положаја
инфраструктурних мрежа у регулационом профилу саобраћајнице дозвољава се у случајевима
када је то неопходно због ситуације на терену, уз поштовање важећих техничких услова о
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дозвољеним растојањима код паралелног полагања и укрштања инфраструктурних водова, и не
сматра се изменом Плана.
Планиране мреже и објекти инфраструктуре, приказани су на графичком прилогу – карта 5
„Синхрон план инфраструктуре“, Р – 1:1.000.

II.3.4.1

Водоводна мрежа

Постојеће стање
Предметни простор комплекса гробља у Брeстовцу је у зони комуналног водоснабдевања.
Према Условима ЈКП „Водовод“ Бор (бр. 1285/2, од 31.05.2017. године), унутар предметног
подручја, у Борској улици, постоји примарни цевовод уличне водоводне мреже Ø 110 mm, са кога
треба обезбедити санитарна и пожарна вода за гробље.
Планирано решење водоводне мреже
За потребе водоснабдевања предметног комплекса гробља планирано је да се оствари веза
унутрашње мреже на улични цевовод са кога ће се извести заједнички прикључак за потребе
пожарне и санитарне воде гробља, на водоводно окно за прикључак, са уградњом водомера за
хидрантску и мрежу питке воде.
Планира се прикључни цевовод минималног пречника 110 mm преко кога ће се снабдевати
планирани садржаји гробља и пожарна хидрантска мрежа. Пожарна и санитарна вода гробља су
раздвојене у водомерном окну са посебним водомерима. Спољну пожарну хидрантску мрежу чини
цевовод минималног пречника 110 mm и четири спољна надземна хидранта ДН 80. Планира се и
постављање спољних пожарних хидраната, два комада, на уличној водоводној мрежи, на
постојећем цевоводу Ø 110 mm. Са ова два хидранта покрива се део постојећег гробља.
Санитарном питком водом се снабдевају објекти, спољне чесме и хидранти за прање и
заливање. Предвиђене су чесме у комплексу гробља, чији ће се изглед и облик дефинисати
архитектонским решењем.
Планирана водоводна мрежа унутар гробља, има статус интерне мреже и за њену поправку
и одржавање је задужен корисник. Мрежу у комплексу гробља положити поред колско-пешачких
стаза, у зелену површину.
Овим планом концептуално је решено водоснабдевање планираног комплекса проширења
гробља. С обзиром на то да водоводна мрежа није дефинисана дуж свих постојећих интерних
саобраћајница у гробљу, могуће је кроз даљу разраду, односно, израду техничке документације,
предвидети њено проширење.

II.3.4.2

Канализациона мрежа

Постојеће стање
Према Условима ЈКП „Водовод“ Бор (бр. 1285/2, од 31.05.2017. године), ни унутар
предметног подручја, нити у непосредној близини Плана не постоји изграђена канализациона
мрежа нити решено питање каналисања отпадних и атмосферских вода.
Планирано решење канализације
Регулисање отпадних вода и канализациона мрежа комплекса гробља у Брестовцу
обухваћеног планом предвиђено је по сепарационом систему. Све отпадне воде из садржаја на
локацији одводе се у водонепропусну сабирну јаму – сенгруп – постављен на парцели гробља, у
заштитној зеленој зони према интерној саобраћајници преко које је обезбеђен приступ
комуналном возилу ради периодичног пражењња. Септичка јама планира се са две коморе (2/31/3), водонепропуснa, корисне запремине око 12 m3, димензија 5 x 2,5 x 2 m.
Унутар парцеле гробља предвиђена је сабирна канализациона мрежа минималног пречника
Ø 160 mm, укупне дужине 120 m.
Одвођење атмосферске воде је планирано преко отворених канала уз
интерну
саобраћајницу или зацевљеном кишном канализацијом са примарним пречишћавањем.
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Атмосферске воде одводе се гравитационо у природне реципијенте, неизграђене зелене површине
које су и сада топографски предиспонирани за пријем свих површинских вода. Употребљену воду
са чесама третирати као палу атмосферску воду. Није дозвољено уводити атмосферске воде у
фекалну канализацију и обрнуто.
Кроз техничку документацију дати прорачун капацитета септичке јаме, имајући у виду
динамику пражњења које мора вршити надлежна комунална радна организација. Конструкција
септичких јама мора бити таква, да се задовоље санитарни услови.

II.3.4.3

Електроенергетска мрежа

Према допису Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ из Београда (бр.130-00-UTD003-102/2017-002), у обухвату предметног Плана, као и у непосредној близини, нема објеката који
су у власништву „Електромрежа Србије“. Према Плану развоја преносног система за период од
2017-2026. године и према Плану инвестиција, у обухвату плана није планирана изградња
електроенергетске инфраструктуре „Електромрежа Србије“.
„ЕПС Дистрибуција“ доставила је податке и услове потребне за израду Плана (бр.
8.У.1.0.0.-Д-10.08.127727/2-2017 од 11.08.2017. године). У планском обухвату постоји надземна
нисконапонска мрежа kV који се задржава и продужава, правцем Борске улице, како је приказано
на графичком прилогу – карта 5 „Синхрон план инфраструктуре“, Р – 1:1.000. У планском
обухвату постоји далековод 35 kV „Бор 1 - Шарбановац“ који се задржава. При преласку вода
преко гробља, на стубовима у распону укрштања изолација мора бити механички и електрично
појачана, у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних
електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Сл. лист СФРЈ“, бр. 65/88 и
„Сл. лист СРЈ“, бр. 18/92). При пројектовању планиране нове капеле, потребно је испунити услове
за вођење водова преко зграда (игурносна висина и сигурносна удаљеност проводника) односно,
делова под напоном од планираног објекта капеле прописане наведеним Правилником.
За одређивање максималног једновременог оптерећења за предвиђене садржаје на
посматраном подручју коришћени су подаци о величини објеката и искуствени параметри о
специфичном оптерећењу и то:
- за објекте 120 W/m2;
- за јавну расвету 10 kW/ha; и
- за осветљење пешачких стаза 5 kW/ha.
-

На основу датих критеријума дошло се до податка о потребној ангажованој снази и то:
планирана инсталисана снага је Pi = 35 kW; и
планирана једновремена снага је Pj = 25 kW.

За потребе напајања електричном енергијом планираних објеката на гробљу, потребно је
изградити подземни нисконапонски вод и нови прикључак на постојећу нисконапонску мрежу
постављањем типског полиестерског ормана ИМО-1 на стуб нисконапонске мреже, са мерењем
преко директног бројила
За потребе осветљења саобраћајних површина и пешачких стаза унутар гробља, потребно је
изградити вод јавног осветљења (ЈО), са прикључењем на постојећи извод јавне расвете насеља
Брестовац, при чему се мерење испоручене електричне енергије за расвету врши на почетку
извода у ТС 10/0,4 kV.
Планиране саобраћајне површине и пешачке стазе опремити инсталацијом јавног
осветљења тако да се постигне задовољавајући ниво фотометријских величина. За интерну
саобраћајницу предвидети расветне стубове висине 6-8 m, са једном или две лире, а за пешачке
стазе унутар гробља предвидети расветне стубове висине 4 m. За осветљење применити савремене
светиљке које имају добре фотометријске карактеристике и које омогућавају квалитетну и
економичну расвету (лед светиљке). Укључење спољне расвете биће везано на централни систем
укључења путем мрежне тонфреквентне команде. На мрежу спољне расвете спровести мере
заштите од превисоког напона додира и кратког споја и преоптерећења.
Планиране електроенергетске водове изградити подземно, у рову дубине 0,8 m и ширине у
зависности од броја електроенергетских водова. На местима где се очекује већа механићка
напрезања све електроенергетске водове поставити у кабловску канализацију или заштитне цеви
као и на прелазима испод коловоза саобраћајница. Приликом полагања и укрштања
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електроенергетских и осталих инсталација поштовати предвиђена растојања и углове укрштања у
свему према важећим прописима и препорукама и интерним стандардима „ЕПС Дистрибуције“.

II.3.4.4

Телекомуникациона мрежа

Према Условима предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ из Београда (бр. 7141185098/2-2017) од 20.06.2017, у границама Плана не постоји изграђена ТК инфраструктура.
У рејону простора који обухвата план детаљне регулације проширења гробља у Брестовцу
не постоји изграђена ТК инфраструктура..
За одређивање потребног броја телефонских прикључака користи се принцип један
телефонски прикључак на 50 m2 нето површине објеката. Укупно је потребно обезбедити 3 ТК
прикључка.
Прикључак објекта на јавну мрежу извести оптичким каблом. Кабл положити кроз
заштитну ПЕ цев Ø 40 mm постављену дуж саобраћајница. Цеви ТК канализације полагати у рову
преко слоја песка дебљине 0,1 m. Дубина рова за постављање ТК канализације у тротоару је 1,1 m
а у коловозу 1,3 m. Планирану ТК канализацију извести на прописном растојању у односу на друге
инфраструктурне водове, у складу са важећим прописима.
У новопланираном објеку капеле изградити унутрашњи кућни извод потребног капацитета.
У објекту развод извести инсталационим проводницима односно инсталационим кабловима и исте
положити у инсталационе цеви све до утикачке кутије.
Услове и место прикључења, за повезивање планираних објеката на TK мрежу дефинисаће
Предузеће за телекомуникације „Телоком Србија“ на захтев инвеститора. При извођењу радова
инвеститори/извођачи морају благовремено да обавесте „Телеком Србија“ – Извршну јединицу
Зајечар, ради синхронизовања радова на полагању заштитних ПЕ цеви.

II.4. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
За издавање локацијских услова потребно је да грађевинска парцела има приступ јавној
саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу. За издавање
грађевинске дозволе потребно је да грађевинска парцела има могућност прикључења на
саобраћајну, електроенергетску, водоводну и канализациону инфраструктуру.

II.5. УСЛОВИ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОДНОШЕЊЕ ОТПАДА
У току израде нацрта Плана нису добијени услови за прикупљање и одношење отпада.
За евакуацију отпада са предметног простора неопходно је обезбедити посуде – канте за
отпатке или мање контејнере запремине до око 1.000 l, који се постављају на свим пунктовима –
одмориштима. Тип посуда одредити према условима надлежног ЈКП „3. октобар“, а препоручује
се да буду од грифоване жице, одговарајућег дизајна. Прикупљање отпада и његово депоновање на
сабирном месту за отпад обавља се по потреби, тако да се спречи нагомилавање отпада и
препуњавање посуда за отпад на пунктовима – одмориштима.
Сабирно место за отпад планира се у западном делу комплекса гробља, уз интерну
саобрачајницу. На њему се врши примарно издвајање компоненти из отпада насталог на гробним
пољима (издвајање на месту настанка). Селекција отпада врши се постављањем засебних
контејнера за папир, пластику и био отпад. Простор сабирног места мора бити наткривен
надстрешницом и подељен у „боксове“ са дефинисани бројем контејнера запремине 5 m3 за
одлагање три врсте отпадних материјала. Контејнери морају бити постављени на водонепропусној
бетонској подлози са каналом за одвођење отпадних процедних вода које могу настати труљењем
материјала, које се морају пречистити пре упуштања у кишну канализацију или директно у
реципијент. Правила грађења за надстрешницу дата су у поглављу III.2. „Посебна правила
грађења“.
Као алтернатива класичном систему уклањања био отпада могуће је формирати компостер.
У њему се, биотермичким поступком, органски отпад подстицањем биолошког процеса разградње
(микроогранизама), у контролисаним условима, преводи у ђубриво или хумус. Компостирање се
врши на отвореним површинама ограђеним жицом без претходне припреме отпадака.
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На сабирном месту за отпад је, за припрему компоста од биљних остатака, у биљној
производњи, потребно да се на предвиђеном месту (компостишту) формира компостна гомила,
наизменичним ређањем органских материја у слоју 20-30 cm и тањих слојева 2-5 cm кречног
земљишта. Локацију компостера предвидети у полусенци, најбоље испод дрвета, будући да
крошње штите компост од превеликог исушивања у време повишене темепратуре, и превеликог
влажења у кишном раздобљу. У супротном, компостна хрпа се може покрити тканином која је
пропусна за ваздух а непропусна за воду. Избор типа компостера зависи како од количине
створеног биоотпада на нивоу домаћинства, тако и од степена организованости заједнице у
прикупљању и преради отпада.
Решење локације посуда за отпад и сабирног места за отпад приказати у пројекту уређења и
озелењавања зелених и слободних површина.

II.6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И КУЛТУРНОГ
НАСЛЕЂА
Завода за заштиту споменика културе Ниш није доставио услове за израду Плана.
Према условима изатим за потребе израде ППО Бор (бр. 786/2 од 9.9.2011. године) и ГУП-а
Бора (бр. 643/2 од 8.7.2013. године), на простору у границама Плана нема евидентираних
археолошких налаза, нити проглашених споменика културе, као ни добара која уживају предходну
заштиту.
Потребно је да надлежни завод за заштиту споменика културе изврши валоризацију спомен
обележја на постојећем гробљу и посебним актом утврди услове за предузимање мера заштите.
Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошке остатке, све радове
обуставити и обавестити надлежни завод за заштиту споменика културе како би се предузеле
неопходне мере за њихову заштиту. Инвеститор је дужан да по чл. 109. и 110. Закона о културним
добрима („Службени гласник РС”, број 71/94), обезбеди фи- нансијска средства за извођење
археолошких радова.

II.7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Према подацима из Решења о условима Завода за заштиту природе Србије (бр. 020-1912/2
од 2.11.2016. године, издатог за потребе израде Плана генералне регулације градског насеља Бор),
у границама Плана нема заштићених подручја, подручја у поступку заштите, евидентираних
природних добара, еколошки значајних подручја еколошке мреже РС и еколошких коридора од
међународног значаја.
У случају да се у току земљаних радова наиђе на природно добро које је геолошкопалеонтолошког или минеролошко-петрографског порекла, за које се претпоставља да има
својство природног споменика, извођач радова дужан је да о томе обавести Завод за заштиту
природе Србије и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка
овлашћеног лица.
У складу са Условима Канцеларије за заштиту животне средине при Општинској управи
(Одељење за привреду и друштвене делатности, Одсек за привреду; бр. 501-сл/17-III-02, од
5.6.2017. године) неопходно је поштовати мере заштите животне средине у спровођењу плана:
- водити рачуна о природном слегању тла путем одређивања оптималног супстрата и
његовог благовременог насипања;
- спровести неопходне техничке мере за површинско одводњавање у току градње и
експлоатације;
- поштовати минимални ротациони турнус сахрањивања од 10 година;
- ризике од загађења животне средине у току експлоатације редуковати правилним
укопавањем посмртних остатака и сталним одржавањем укопних површина;
- затворити постојеће септичке јаме и упијајуће бунаре и санирати простор;
- дератизација комплекса гробља ангажовањем овлашћених организација;
- израдити Упутство за поступање у случају удеса, пожара, ванредних ситуација; и
- вршити праћење стања квалитета земљишта и евентуално постојећих површинских вода,
као и подземних вода преко уграђених пијезометара постављених на одговарајућим
местима у односу на нагиб терена и правац кретања подземних вода.
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-

-

Најважније мере заштите животне средине уграђене у планска решења су:
потребно је завршити комунално инфраструктурно опремање као услов за сваку изградњу
на планском подручју;
приликом спровођења Плана придржавати се препорука геотехничког елабората;
максимални ново подземних вода мора бити минимално 0,5 m испод најниже коте било ког
гробног места;
уколико је потребно, извршити додатно насипање терена како би се обезбедили санитарни
услови о сахрањивању на дубини од најмање 1,5 m;
за прикупљање отпадних вода изградити непропусне септичке јаме одговарајућег
капацитета;
сакупљање отпада и његово привремено одлагање, посебно на сабирном пункту за отпад са
гробља, дозвољено је само на водонепропусним и за то намењеним површинама које ће
бити утврђене условима надлежног комуналног предузећа; одношење отпада организовати
преко овлашћеног комуналног предузећа;
засену паркинг места обезбедити садњом дрворедних садница високих лишћара; и
унутар комплекса формирати појасева заштитног зеленила ниског и средњег растиња дугог
вегетационог периода са циљем њиховог функционалног раздвајања као и додатног
смањења аерозагађења и буке.
Остале мере заштите животне средине су:
обавезно је стриктно спровођење законске регулативе која се односи на заштиту животне
средине и поједине њене чиниоце, као и услова надлежних институција;
обезбедити редовно пражњење септичке јаме и таложника преко овлашћеног комуналног
предузећа;
извршити анализу минеролошког и хемијског састава материјала за насипање, садржај
хумуса у њему и након одређивања оптималног супстрата насипати гробишта довољно
рано, да би се омогућило природно слегање тла;
поштовати прописан начина сахрањивања, како би се спречила појава непријатних мириса
и заразе;
предузети све мере како би се спречило доспевање горива, мазива и других штетних и
опасних материја са саобраћајних и манипулативних површина до подземних вода;
у случају хаваријског оштећења и изливања моторних уља и горива оштећења се морају
санирати, а загађено земљиште евакуисати и депоновати под условима надлежне
комуналне службе;
спречити појаву прашине у току сушних периода, орошавањем водом и формирањем
заштитног појаса вегетације;
по укопавању посмртних остатака, гробна места одмах уредити;
све површине оштећене током извођења радова морају се санирати након окончања радова;
и
приликом извођења радова максимално заштити постојећу конфигурацију терена; вишак
земље и шута одвозити на место које ће утврдити надлежни орган општине, а хумус
депоновати док радови трају, а касније га користити за уређење терена.

II.8. ОСТАЛИ УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И
ЗДРАВЉА ЉУДИ
За потребе израде овог плана нису добијени услови и подаци у вези са заштитом живота и
здравља људи, изузев услова заштите од пожара.
Подручје плана подложно је у одређеној мери опасностима од елементарних непогода и то:
земљотреса, пожара, временских непогода и др.
Према карти сеизмичког хазарда за повратни период 475 година, максималан степен
сеизмичког интензитета је VII (силан земљотрес) по Европској макросеизмичкој скали EMS-98.
Према карти сеизмичког хазарда за повратни период 475 година по параметру максималног
хоризонталног убрзања PGA на основној стени (vs=800 m/s), подручје Плана налази се у зони 0,040,06 g.
У превентиви против земљотреса обавезна је примена важећих асеизмичких прописа при
санацији постојећих и изградњи нових објеката. При прорачуну конструкције објеката морају се
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применити одредбе из Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње
у сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).
С обзиром да не постоји хидрографска мрежа, односно, да нема површинских водотокова,
подручје у границама Плана није у великој мери угрожено од поплава.
Мере заштите од пожара предвиђене су у складу са Условима Одељења за ванредне
ситуације у Бору Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике
Србије (бр. 217-10-08/17 од 26.5.2017. године), и то:
- планирање изворишта снабдевања водом које обезбеђује потребну количину воде таквог
квалитета да се може употребити за гашење пожара, у складу са важећим прописима;
- планирање спољне хидрантске мреже;
- планирање приступних саобраћајница и платоа око објеката који омогућују несметан
приступ ватрогасних возила; и
- планирање безбедносних појасева између објеката који омогућују несметану евакуацију и
спречавају ширење пожара.
Заштита од пожара подразумева и следеће мере које је потребно применити при изради
техничке документације:
- објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара;
- објекте реализовати у складу са важећим техничким препорукама СРПС;
- уколико се предвиђа фазна изградња објеката, обезбедити да свака фаза представља
техничко-економску целину;
- приступне путеве до објеката обезбедити и извести у складу са важећим правилником о
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна
возила у близини објеката повећаног ризика од пожара;
- електричну инсталацију у објектима пројектовати и извести у складу са важећим
правилником о техничким нормативима за електричне инсталације високог напона;
- пројектовање и извођење громобранске инсталације за заштиту објеката од атмосферског
пражњења, извршити на основу прорачунатог нивоа заштите и урадити у складу са
Законом о заштити од пожара, важећим правилником о техничким нормативима за
заштиту објеката од атмосферског пражњења и СРПС стандардима;
- системе вентилације и климатизације у објектима предвидети у складу са важећим
правилником о техничким нормативима за вентилацију и климатизацију;
- обезбедити потребну отпорност на пожар конструкције објекта, сходно важећем СРПС
стандарду;
- предвидети употребу материјала и опреме за које се могу обезбедити извештаји и атестна
документација домаћин акредитованих лабораторија и овлашћених институција за
издавање атеста;
- применити одредбе важећих правилника о техничким нормативима за пројектовање и
извођење завршних радова у грађевинарству; и
- обезбедити сигурну евакуацију људи употребом негоривих материјала у складу са важећим
СРПС стандардом, у обради ентеријера и избором конструкције одговарајуће отпорности
на пожар, као и постављањем врата на објектима са одговарајућим смером и начином
отварања.
При изради техничке документације и изградњи објеката применити и остале позитивне
прописе и стандарде са обавезном применом.
С обзиром на специфичну намену и начин коришћења гробља и чињеницу да, према
Обавештењу Управе за инфраструктуру Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране
(бр. 1731-2 од 9.6.2017. године), нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама
одбране земље, не планирају се посебне мере заштита од ратних разарања, изузев оних које важе и
за заштиту од земљотреса и елементарних непогода. У случају непосредне опасности, склањање се
планира у заклонима.

II.9. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ
У циљу постизања одговарајуће подлоге за саобраћајнице и пешачке стазе неопходно је
извршити одговарајућу нивелацију терена и припремити под тло у геотехничком смислу. За
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потребе изградње осталих објеката у функцији гробља неопходно имати у виду својства и услове
средине као грађевинске подлоге.
За даљу израду детаљне геолошке документације неопходне за ниво израде идејних и
главних пројеката појединачних објеката или комплекса објеката, а у циљу дефинисања стварних
инжењерско-геолошких и хидрогеолошких услова простора обухваћеним планом, потребно је да
се обавезно изведу и наменска, детаљна геотехничка испитивања терена, са израдом
одговарајућег броја засека и раскопа уз извођење потребног броја истражних бушотина и
испитивањима извађеног језгра. Предметна детаљна инжењерско-геолошка истраживања
ускладити са потребама хидрогеолошких испитивања постојећих издани подземних вода
(утврђивање нивоа подземних вода, краткотрајна црпења са одређивањем параметара геолошке
средине и др.) у циљу добијања референтних резултата. Тек након таквих истражних радњи и
лабораторијских испитивања, уз добијање одговарајућих егзактних података о терену, могуће је
дати податке потребне за пројектовање објеката у обухвату овог плана.
Ово је неопходно, пре свега, ради потребног нивелисања терена, као и формирања
повлатног нивоа тла (до дубине сахрањивања), које својим физичко-хемијским својствима утиче
на процесе разградње. Зато састав насутог тла мора да обезбеди средњи ниво порозности, са
ваздушном проводљивошћу (проветривошћу), за шта су повољна тла са песковитим фракцијама и
са одређеним садржајем глиновите компоненте.

II.10. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ
Јавне површине и зграде (приступне и интерне саобраћајнице, паркинзи, капела), морају
бити пројектоване у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и
изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом,
деци и старим особама („Сл. гласник РС“, бр. 22/15). Одступање од овог правила дозвољено је
изузетно, у делу гробних поља на терену у нагибу преко 12%.
Посебни услови приступачности односи се на пројектовање новопланираног проширења
гробља, и на реконструкцију и адаптацију постојећих површина и објеката, када је то могуће у
техничком смислу.

II.11. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ И УПОТРЕБА
ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ
На подручју обухвата Плана не планирају се објекти који подлежу Правилнику о
енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“ бр. 61/11) и Правилнику о условима, садржини
и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Сл. гласник РС“ бр. 69/12) и за
које је потребно прибављање енергетског пасоша. Према Правилнику о класификацији објеката
(„Сл. гласник РС“, бр. 22/2015), зграде на гробљима спадају у зграде за обављање верских и
других обреда. Према Правилнику о условима, садржини и начину издавања сертификата о
енергетским својствима зграда, зграде за одржавање верских обреда спадају у зграде за које није
потребно прибављање енергетског пасоша.
При пројектовању и изградњи објеката, у циљу повећања енергетске ефикасности обавезна
је примена одговарајућих прописа за уштеду енергије и топлотну заштиту, енергетски ефикасних
технологија, енегетски ефикасних материјала, система и уређаја, што треба да доведе до смањења
укупне потрошње примарне енергије, а у складу са прописима из ове области.
Енергетска ефикасност постиже се коришћењем ефикасних система расвете и других
система инсталација који ће бити дефинисани кроз израду техничке документације.
Препоручује се постављање расветних тела са фотонапонским панелима ради искоришћења
соларне енергије и рационалне потрошње енергије. Препоручује се коришћење обновљивих
извора енергије по могућству, и уградња штедљивих потрошача енергије.
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III

ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

У границама Плана планира се изградња нових зграда само у зони I.2 – зони планираног
проширења гробља – која припада целини I – гробље. Правила грађења утврђују се само за
наведену зону.
Изградња мора да буде у складу са важећим Законом о планирању и изградњи, правилима
грађења из овог плана и техничким прописима.
Правила изградње објеката гробља, саобраћајне и друге инфраструктуре, који према
Правилнику о класификацији објеката („Сл. гласник РС“, бр. 22/15) спадају у категорију
инжењерских објеката, дата су у поглављу II.3. „Услови за уређење и изградњу површина јавне
намене“.

III.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Врста и намена објеката
На парцели гробља могу се подизати само зграде у функцији планиране намене – капела
(просторије за испраћај) делатности у функцији гробља (управа, економске просторије, продаја
погребне опреме и сл). Овим планом планира се изградња нове капеле и надстрешнице на
сабирном месту за отпад. У случају потребе, дозвољена је изградња и других објеката у функцији
гробља, уз обавезну израду урбанистичког пројекта којим би била утврђена тачна локација и
правила грађења. Сви наведени садржаји означени су на графичком прилогу – карта 3 „Предлог
детаљне намене у оквиру гробља – илустративно решење“, Р – 1:1.000.
Дозвољено је постављање киоска за продају цвећа и свећа, у виду мањих монтажнодемонтажних објеката привременог карактера. Ови објекти могу се постављати на две локације,
које су приказане на графичким прилозима – карта 3 „Предлог детаљне намене у оквиру гробља –
илустративно решење“, Р – 1:1.000, и карта 4 „План регулације, нивелације и парцелације и
решење саобраћајних површина“, Р – 1:1.000:
- у зони II.2 – зона паркинга – на паркингу бр. 1; и
- у зони I.2 – зони планираног проширења гробља – уз новопланирани улаз из правца
паркинга бр. 2.
Није дозвољена изградња или било каква промена у простору, која би могла да наруши или
угрози функције или објекте у окружењу; нису дозвољене намене које производе ниво буке,
аерозагађења и отпадне материје.
Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле
Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле дати су у
поглављу II.2. „Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте“.
Положај објеката на парцели
Грађевинске линије које се утврђују овим планом представљају крајње линије до којих се
може вршити изградња надземног габарита зграде. Надстрешнице могу прелазити грађевинске
линије до 1,6 m. Грађевинске линије дефинисане су у графичком прилогу – карта 4 „План
регулације, нивелације и парцелације и решење саобраћајних површина“, Р – 1:1.000.
Утврђене грађевинске линије не односе се на инжењерске објекте и уређење терена,
уколико њихова висина не прелази максималну дозвољену висину ограде.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Дозвољена је изградња више објеката у функцији планиране намене, уз поштовање
грађевинских линија и других правила грађења.

21

Услови за прикључење објекта на мрежу комуналне инфраструктуре
Услови за прикључење објекта на мрежу комуналне инфраструктуре дати су у поглављу
II.3.4. „Инфраструктурне мреже и објекти“ и II.4. „Степен комуналне опремљености грађевинског
земљишта“.
Правила за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката
Постојећи објекат не одговара условима из овог плана, те су на њему дозвољени само
радови на текућем и инвестиционом одржавању, санацији и енергетској санацији тог објекта, до
изградње новог објекта у складу са Планом.
Правила за архитектонско обликовање објеката
Архитектонско обликовање објеката треба да буде савремено, у духу модерне архитектуре
или регионалном духу, али без копирања елемената традиционалне архитектуре. Нови објекти
треба да теже високим естетским дометима, у складу са значајем простора на којем се налазе. Није
дозвољена примена архитектуре историјских стилова.
Посебну пажњу посветити избору материјала за финалну обраду фасадних равни, водећи
рачуна о њиховом квалитету, трајности, боји и текстури, пажљивом и ненападном избору боја на
фасади. Материјализација свих објеката на парцели мора бити међусобно усклађена, а
архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити успостављању
естетски јединствене визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле. Забрањује се примена
псеудостилских елемената на фасадама, укључујући грађевинску столарију. Није дозвољена
примена пе-ве-це фасадне столарије.
Није дозвољено произвољно постављање спољашњих јединица клима-уређаја на фасадама,
без одговарајући обликоване „маске“. У пројектима објеката одредити позиције спољашњих
јединица клима-уређаја, уколико се предвиђају.
Правила за ограђивање
У границама овог плана дозвољено је једино ограђивање гробља. Ограда, стубови ограде и
капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. Ограда не сме угрозити безбедност
саобраћаја и прегледност у кривинама и на раскрсницама. Ограда мора бити пројектована тако да
онемогући улаз животиња.
Ограду гробља поставити по ободу Целине I – гробљe, тако да паркинг површине остану
ван ограде. Ограду пројектовати и извести као комбинацију зелене и жичане ограде, тако да
жичана ограда временом буде прекривена зеленом. Висина ограде може да буде до 2,0 m.
На граници гробља према Борској улици, дозвољена је зидана ограда у комбинацији са
металним „преслима“. Висина зиданог дела не сме бити већа од 0,9 m. Посебну пажњу посветити
обликовању улазних капија, које треба да буде репрезентативно и у савременом духу, у складу са
архитектуром зграда на гробљу.
Инжењерскогеолошки услови за изградњу објеката
За сваки планирани објекат урадити детаљна геолошка истраживања ради потпуне
геотехничке идентификације и класификације тла и дефинисања услова и начина градње, а
посебно тачног дефинисања дубине и начина фундирања, као и коте уређења терена. Изградњу
сваког планираног објекта прилагодити инжењерско-геолошким карактеристикама рејона у коме
се налази. При пројектовању обратити пажњу на нивелациона решења терена, тако да дође до што
мањег нарушавања природног равнотежног стања, и применити потребне мере у циљу
стабилности објекта.
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III.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Капела
Табела 9. Посебна правила грађења за капелу.
Врста и намена објекта

Положај објекта на парцели

Индекс заузетости

Спратност објекта
Висина објекта
Правила за архитектонско обликовање објекта
Обезбеђивање приступа и простора за паркирање
возила

Капела: просторија за испраћај посмртних остатака –
обредна сала; мртвачница (просторија за чување
посмртних остатака); пратеће и помоћне просторије за
посетиоце (сала за помене, тоалети) и запослене
(канцеларија, гардероба, мокри чвор, оставе за алат).
Објекат је планиран у зони планираног проширења
гробља, северно од интерне колско-пешачке стазе, у
зони грађења одређеној грађевинским линијама.
Надстрешнице које служе као заклон за чланове
погребне поворке могу прелазити грађевинску линију
и више од 1,6 m, што се утврђује кроз израду
урбанистичког пројекта.
Овим планом не утврђује се индекс заузетости за
појединачне објекте, с обзиром да се сви налазе на
истој новопланираној парцели гробља. Максимални
дозвољени габарит објекта капеле одређен је
грађевинским линијама.
Максимална дозвољена спратност објекта је П
(приземље).
Максимална дозвољена висина венца објекта капеле је
10 m.
Важе општа правила.
Непосредан приступ овом објекту остварује се преко
колско-пешачог улаза у гробље, из правца Борске
улице. Паркирање службених возила дозвољено је на
паркингу уз интерну саобраћајницу.

Објекат за делатности у функцији гробља
Табела 10. Посебна правила грађења за објекат за делатности у функцији гробља.
Врста и намена објекта
Положај објекта на парцели

Индекс заузетости

Спратност објекта
Висина објекта
Правила за архитектонско обликовање објекта
Обезбеђивање приступа и простора за паркирање
возила

Продавница погребне опреме, цвећа и свећа.
Објекат је планиран у зони заштитног зеленила, уз улаз
на гробље из правца Борске улице и колско-пешачку
стазу. Зона грађења одређена је грађевинским
линијама.
Овим планом не утврђује се индекс заузетости за
појединачне објекте, с обзиром да се сви налазе на
истој новопланираној парцели гробља. Максимални
дозвољени габарит објекта капеле одређен је
грађевинским линијама.
Максимална дозвољена спратност објекта је П
(приземље).
Висина стрехе је највише 4 m.
Важе општа правила.
Непосредан приступ овом објекту остварује се преко
колско-пешачог улаза у гробље, из правца Борске
улице. Паркирање службених возила дозвољено је на
паркингу уз интерну саобраћајницу.

Сабирно место за отпад
Табела 11. Посебна правила грађења за сабирно место за отпад.
Врста и намена објекта

Надстрешница изнад контејнера на сабирном месту за
отпад.
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Положај објекта на парцели
Индекс заузетости

Спратност објекта
Висина објекта

Правила за архитектонско обликовање објекта

Обезбеђивање приступа и простора за паркирање
возила

Објекат је планиран у зони заштитног зеленила,
западно у односу на интерну колско-пешачку стазу.
Зона грађења одређена је грађевинским линијама.
Овим планом не утврђује се индекс заузетости за
појединачне објекте, с обзиром да се сви налазе на
истој новопланираној парцели гробља. Максимални
дозвољени габарит објекта капеле одређен је
грађевинским линијама.
Максимална дозвољена спратност објекта је П
(приземље).
Висина стрехе надстрешнице је 4 m. Већа висина је
дозвољена само у случају да постоје посебни
техничко-технолошки услови евакуације отпада
(димензије контејнера, висина комуналног возила).
Објекат се планира као надстрешница са косим кровом
благог нагиба. По обиму објекта није дозвољено
подизање зида, већ само транспарентне жичане ограде
која омогућује проветравање, а спречава пролаз
животиња, са соклом максималне висине до 0,9 m.
Материјализација објекта треба да омогући трајност и
лако одржавање. Препоручује се вертикално
озелењавање.
Непосредан приступ овом објекту остварује се преко
колско-пешачог улаза у гробље, из правца Борске
улице. Паркирање службених возила дозвољено је на
паркингу уз интерну саобраћајницу.

III.3. ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДАЉУ РАЗРАДУ
Обавезна је израда урбанистичког пројекта за простор трга за испраћај са новом капелом.
-

Обавезна је израда урбанистичког пројекта и у следећим случајевима:
у случају фазне реализације проширења гробља, ради дефинисања фаза и начина поделе
новопланиране парцеле гробља; и
у случају потребе за изградњом објеката у функцији гробља за које у овом плану нису дата
правила (економски објекат и сл).

Планом се не предвиђају друге локације за обавезну даљу разраду. Дозвољена је израда
урбанистичких пројеката, по потреби, у складу са правилима утврђеним овим планом.

III.4. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И
КАПАЦИТЕТА
Табела 11. Остварени урбанистички параметри и капацитети
Површина гробља
Површина за сахрањивање – постојећа
Површина за сахрањивање – нова
Број могућих нових гробних места
Индекс заузетости парцеле гробља
Површина под заштитним зеленилом
Површина јавних саобраћајница
Број паркинг места
Број паркинг места унутар гробља

4,84 ha
2,67 ha
0,77ha
1.250
0,5%
0,39 ha
0,65 ha
68
6
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IV

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

IV.1. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
-

Овај план детаљне регулације представља основ:
за утврђивање јавног интереса и спровођење поступка експропријације;
за формирање парцела на површинама јавне намене;
за издавање локацијских услова; и
за израду урбанистичког пројекта.

План се спроводи непосредно, изузев у случајевима одређеним у поглављу III.3. „Локације
за даљу разраду“, израдом:
- пројеката новопланираних зграда;
- пројекта уређења и озелењавања зелених и слободних површина;
- пројеката инфраструктуре;
- пројеката саобраћајних површина; и
- пројекта санације постојећег гробља.
Пре израде техничке документације, потребно је урадити геодетско снимање терена,
укључујући снимање постојеће вегетације, извршити теренска геомеханичка истраживања на
локацији и урадити елаборат о геотехничким условима изградње.

IV.2. ФАЗНОСТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Планска решења могу да се реализују фазно у складу са могућностима финансирања и
извођења радова. Ради реализације било које целине, потребно је обезбедити неопходну пратећу
инфраструктуру одговарајућег капацитета. Фазна изградња могућа је само уколико свака фаза
чини заокружену функционалну, техничко-технолошку и обликовну целину. На парцели гробља
дозвољена је фазна израда посебних пројеката за објекте и за уређење и озелењавање зелених и
слободних површина и њихова фазна реализација. У случају фазне реализације проширења
гробља, препоручује се да прва фаза обухвата северни део проширења (гробна поља 5 и 6). Овај
део новопланираног проширења гробља има најповољнију конфигурацију терена, са благим и
равномерним нагибима и у оквиру њега се налази новопланирана капела.

Саставни део Плана су:
ПРИЛОГ:
Координате детаљних тачака

ГРАФИЧКИ ДЕО:
карта 1 – Граница Плана и постојећа намена
карта 2 – План намене
карта 3 – Предлог детаљне намене у оквиру гробља – илустративно решење
карта 4 – План регулације, нивелације и парцелације и решење саобраћајних површина
4.1 - Попречни профили саобраћајних површина
карта 5 – Синхрон план инфраструктуре
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1:1.000
1:1.000
1:1.000
1:1.000
1:200
1:1.000

АНАЛИТИЧКО-ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА:
Одлука о изради плана
Извод из планских докумената вишег реда
Услови надлежних органа, организација и јавних предузећа
Подлоге
Извештај о обављеном раном јавном увиду
Извештај о обављеној стручној контроли нацрта плана
Извештај о обављеном јавном увиду
Извештај о стратешкој процени утицаја – посебан елаборат

Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Бор“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
Број: ___
Дана: __.__.____. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Видоје Адамовић, с. р.
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ПРИЛОГ

Координате детаљних тачака
Координате детаљних тачака границe Плана
p.бр.

Х

У

1

7588420,99

4878217,99

2

7588517,55

4878204,04

3

7588421,57

4877946,85

4

7588345,02

4877901,29

5

7588325,16

4877904,07

6

7588313,34

4877905,67

7

7588300,46

4877903,20

8

7588272,23

4878116,25

9

7588336,10

4878161,45

Координате детаљних тачака оса саобраћајница.
p.бр.

Х

У

100

7588275,33

4878267,06

101

7588283,27

4878092,99

102

7588284,62

4878068,75

103

7588286,95

4878027,26

104

7588301,46

4877926,86

105

7588303,72

4877914,50

106

7588309,31

4877883,82

107

7588429,60

4877991,26

108

7588521,26

4878282,93

Координате детаљних тачака грађевинских парцела
p.бр.

Х

У

150

7588508,84

4878205,08

151

7588489,79

4878132,00

152

7588422,11

4878150,62

153

7588409,51

4878154,09

154

7588410,22

4878138,34

155

7588418,13

4878136,16

156

7588485,82

4878117,54

157

7588428,18

4878004,80

158

7588312,10

4877917,31

159

7588306,19

4877922,99

160

7588288,02

4878078,83

161

7588289,97

4878079,8

162

7588287,80

4878113,01

ГРАФИЧКИ ДЕО

