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1.0. Полазне основе 
 
 

1.1. Правни и плански основ за УП и ПП 
 
 
Правни основ за израду Урбанистичког пројекта и Пројекта препарцелације је: 

 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/19-УС, 24/11, 121/12, 
42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14,  145/2014 , 83/18 и 31/19), 
нарочито чланови од 60-67 

 Правилник о садржини, начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког 
планирања (“Сл. гласник РС“, бр. 32/2019),  

 Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“ бр. 
22/2015) 
 

Плански основ за израду Урбанистичког пројекта и Пројекта препарцелације је: 
 План генералне регулације „Парменац – Јездина – Лозница“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ 

бр. 16/2015) 
 

 
1.2. Обухват УП 

 
Урбанистички пројекат израђује се за подручје градског гробља (централно градско гробље) и 
обухвата к.п. у две катастарске општине – К.О. Чачак и К.О. Лозница.  То су: 

- К.О. Чачак: к.п. 6510, 6511, 6513/1, 6513/2, 6512/1, 6512/2, 6581/1, 6581/2, 6581/3, 6581/4, 6585, 
6584, 6583, 6599, 6600/1, 6453/1, 6471, 6469, 6468, 6515 и 6580 

- К.О. Лозница: к.п. 330/8, 330/12, 324/9, 328/1, 328/6, 328/7, 327/3, 327/4, 327/5, 327/1, 331/5, 331/4, 
332/3, 330/9, 330/7, 330/10, 330/11 и 81. 

- Подручје УП чини укупно 39 парцела. Површина УП је око 6ха 85а 8 м2. 
 
 

1.3. Обухват ПП 
 
Пројекат препарцелације који подразумева образовање више грађевинских парцела на једној 
катастарској парцели, обухвата парцелу бр. 6513/1. 
 
 
 

1.4. Извод из плана вишег реда 
 
Извод из Плана генералне регулације „Парменац – Јездина – Лозница“ у Чачку преузет је из 
Информације о локацији бр. 958-895/2017-IV-2-01 од 25.10.2017.г. издате на захтев Ј.К.П. „Градско 
зеленило“ из Чачка, која се односи на наведених 39 парцела тј. на израду УП. 
Нешто касније издата је и Информација о локацији бр. 958-320/2017-IV-2-01 од 05.05.2017.г., такође 
на захтев Ј.К.П. „Градско зеленило“ из Чачка, која се односи на једну к.п. бр. 6513/1 К.О. Чачак. 
Предметна парцела је обрађена и у претходно наведеној Информацији о локацији. 
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Према наведеном ПГР „Парменац – Јездина – Лозница“, централно градско гробље налази се у 
урбанистичкој целини 5.2. а правила уређења су следећа: 

- проширење постојећег градског гробља и његово повезивање са старим лозничким гробљем 
- продужетак Балканске улице тако да у потпуности опасује гробље са јужне стране 
- намену становања као неповољну у потпуности, заменити комуналном наменом – гробље 
- у уличном профилу Балканске улице планирати нова паркинг места за потребе градског гробља 
- са северне стране гробља планира се проширење са заштитним појасом зеленила ширине 1 м. 
- унутар гробља, паралелно са Балканском улицом, формира се заштитни појас зеленила у 

ширини од 6 м 
- из Балканске улице формирати јужни улаз у гробље са неопходним паркинг простором 
- планирани део гробља уредити неопходним садржајима – колско-пешачке саобраћајнице, 

пешачке стазе, слободне површине и сл. 
- у комплексу гробља налази се Спомен костурница ратницима 1912-1918.г. која је и непокретно 

културно добро, споменик културе СК 2097 у надлежности Завода за заштиту споменика 
културе Краљево. 

 
Према наведеном ПГР „Парменац – Јездина – Лозница“, првила грађења су следећа: 

- у новопланираном делу у складу са грађевинском линијом извршити поделу на блокове, 
односно гробне парцеле са гробним местима, уоквирене интерним пешачко - колским 
комуникацијама 

- у оквиру гробних поља формирати гробна места као основни елемент код пројектовања гробља 
- гробна места су оријентисана по правцу исток-запад 
- у оквиру комплекса предвидети санитарне просторије намењене посетиоцима. 
- интерне саобраћајнице пројектовати тако да се обезбеди проходност за теретно возило (колске 

саобраћајнице 3.5 м, пешачке стазе 1.2-1.5 м) 
- у оквиру комплекса гробља предвидети урбани мобилијар (клупе, чесму за поливање цвећа, 

корпе за отпатке и сл.) 
- гробље мора бити оградом одвојено од околних саобраћајница (ограда од метала, жичаног 

плетива у комбинацији са живом оградом или зидана, у висини до 1.4 м. 
 
 
Посебно се наглашавају наводи:  
из Информације о локацији (од 5.5.2017.г.): 

- у зони заштитног појаса далековода (укупна ширина 40 тј. 20 м обострано од осе далековода) 
забрањено је сахрањивање 

и из Информацији о локацији (од 25.10.2017.г.): 
- преко предметног подручја прелази далековод који се укида. 

При изради УП коришћен је податак из октобра 2017.г. да се далековод укида. 
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Извод из Плана генералне регулације „Парменац – Јездина – Лозница“ у Чачку 

 
2.0. Концепт урбанистичког решења 

 
2.1. Урбанистичко решење 

 

Постојеће стање 
 
Обзиром да је гробље које је предмет Урбанистичког пројекта део целине Градског гробља и да у 
обухвату има и Лозничко гробље, концепт УП дефинише се у односу на непосредно окружење и 
саобраћајне комуникације. 
Градско гробље у Чачку налази се на југозападној граници града, јужно од европског пута Е-763. У 
постојећем комплексу Градског гробља уочавају се две целине које указују на хронолошки развој 
локације и то: 

- стари део Градског гробља налази се на крајњем северу 
- новији део Градског гробља има оријентациони правац југозапад – североисток. 

 
Саобраћајно решење Градског гробља чине: 
 

- главна интерна саобраћајница која пролази кроз Градско гробље од крајњег југозапада до 
крајњег североистока и излази на саобраћајницу 23 паралелну путу Е-763 
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- три паркинг простора; први – на улазу у гробље источно од главне саобраћајнице; други – у 
централној зони гробља, јужно од старог дела гробља, југоисточно од главне саобраћајнице на 
месту где саобраћајница мења смер под углом од 90 степени; трећи – слободна површина на 
улазу у део гробља који обухвата подручје УП. 

 

 
                                        Сл.1. Обухват Урбанистичког пројекта 
 
 
Улаз у Градско гробље је преко главне интерне саобраћајнице на крајњем североистоку. Лозничко 
гробље има посебан улаз са некатегорисаног сеоског пута. 
У делу старог Градског гробља налази се капела. 
Постојеће урбанистичко решење има недостатака у функционалном и естетском смислу а садржај 
урбаног мобилијара и сигнализација унутар Градског гробља нису задовољавајући. Тиме, 
Урбанистички пројекат који се израђује пружиће смернице за ремоделацију постојећих делова 
Градског гробља. 
Само подручје УП у постојећем стању које одређује планирана намена површина у наведеном ГУП 
Чачка 2015.г., налази се на неизграђеном земљишту обраслом густим зеленилом (према намени 
зонски парк). Делимично, подручје УП садржи и намену становања (становање малих густина) које 
је, саобразно планираним садржајима, Пројектним задатком предвиђено за измештање. Централни 
појас подручја УП покрива појас заштитног зеленила, уједначене ширине око 16м. 
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                                   Сл.2. Фотогафије постојећег стања Лозничког гробља 
 
 
Планиран концепт УП 
 
 
Подручје УП налази се између Градског гробља на североистоку, Лозничког гробља на југозападу, 
Спомен парка Борбе и победе на северозападу и планиране Балканске улице (сабирна саобраћајница 
I реда) на југу. Само делимично, подручје новог Градског гробља прошириће се и јужно од ул. 
Балканске. Подручје УП у незнатној површини обухвата и намену становања која ће бити 
пренамењена у функције гробља. 
Подручје УП повезано је са главном интерном саобраћајницом која просеца Градско гробље (саму 
саобраћајницу обухвата у дужини од око 250 м) и преко ње повезано је са приступним правцем тј. 
капијом на крајњем североистоку. Подручје УП повезано је и са саобраћајницом 180 на западу 
(Јездинско поље) преко некатегорисаног пута који је у обухвату УП у дужини од око 600 м). 
У подручје УП (ново Градско гробље) улази се са југа, из Балканске улице. У нови део гробља може 
се ући и са истока, преко постојеће главне интерне саобраћајнице постојећег градског гробља (тј. преко 
источне капије са саобраћајнице 23), чиме се остварује просторна повезаност гробља у целини. 
Подручје УП штити функцију гробља успостављањем заштитних појасева зеленила (појас од 15-20 м 
северозападно од подручја гробља, појас од 6м северно од улице Балканске) као и задржавањем 
зеленила заштитног карактера предвиђеног ГУП (ширина око 16 м). 
Концепт урбанистичког решења садржи: 

- улазни део  
o главни улазни део (улаз из Балканске улице) са улазном стазом до платоа за испраћај 
o прилаз платоу за испраћај са истока, преко северне ободне саобраћајнице постојећег 

гробља 
- паркинг простор  

o линијски паркинг уз Балканску улицу 
o линијски паркинг са техничким и санитарним блоком за запослене и за посетиоце 

- постојећи простор за сахрањивање 
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o део Градског гробља на истоку подручја УП 
o Лозничко гробље на западу подручја УП 

- нови простор за сахрањивање 
o простор за погребене 
o простор за кремиране 

 
Подручје УП снабдевено је колским (ширина 3.5 м) и пешачким стазама (ширина 1.5 м). Гробна места 
се димензионишу према нормативима и оријентишу према канонским захтевима тј. према истоку. 
Објекти (улазне капије, капела са више сегмената, технички и санитарни блок, објекти комуналног 
предузећа) и урбани мобилијар (портали, надстрехе, чесме, клупе, канделабери, корпе) димензионишу 
се и обликују према функционалним и амбијенталним вредностима подручја које се обрађује. 
 
 

2.2. Нумерички показатељи 
 

Табела бр. 1. 
 
намене постојеће   ново   напомене 
колске саобраћајнице м1  1.632,60  
број ПМ  177  
пешачке стазе м1  10.300  
зелене површине м2  44.219,00  
простор за погребене м2  37.098.10  
простор за кремиране м2  4.318,10  
под објектима м2  1.180,00  
улазне капије  4  
интерне капије  2  

 
 

2.3. Уређење зелених и слободних површина 
 
 
Гробља и вртови сећања су објекти специјалне намене, по категоризацији објеката пејзажне 
архитектуре, а у многим мањим местима, то су и једине оазе изграђеног  зеленила. Специфичност 
предметног Урбанистичког пројекта је да припада целини постојећег Градског гробља, које обухвата 
и Лозничко гробље, а на самој локацији егзистира шума (ГУП Чачка 2015.г. намена површина: налази 
се на неизграђеном земљишту обраслом густим зеленилом, зонски парк). Може се рећи, да је цео 
концепт Урбанистичког пројекта условљен чињеницом да се локација простире на брежуљкастом и 
благо нагнутом терену, који је у паду у правцу  југ–север, а окружен је шумом  са северне и западне 
стране.  
 
Због постојећег стања вегетације, неопходно је урадити Табеларни преглед дендрофлоре, пре почетка 
рада на Идејном решењу, на ажурираној геодетској подлози (свако констатовано стабло треба да има 
уписану висинску коту, ткз. коту кореновог врата). За даљи рад, неопходно је сагледати која све стабла 
треба и могу да се уклопе у будуће решење. Поред заштитног појаса који је део постојеће вегетације, 
предност за квалитетно будуће решење је и присуство више  постојећих одраслих, квалитетних, 
садница који ће бити нуклеус будућег решења сваке појединачне парцеле у оквиру простора за 
сахрањивање (зеленило гробних парцела).  
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Ново гробље смештено је у отвореном пејзажу са капелом која  доминира  простором.  Аутори  су  
тежили  сведености у изразу и читљивости намене, а покренутост терена је захтевала постављање 
гробних места и капеле са тргом за испраћај паралелно са изохипсама.  
 
Клима Чачка и његове ближе околине припада умерено-континенталном типу са топлим летима и 
хладним зимама. Средња годишња температура ваздуха је 10,47 °C, а влажност ваздуха 80,7%. Чачак 
и околина нису изложени јаким ветровима. Ветрови долазе са севера и североистока, ређе са запада 
јер је град окружен планинама. Просечна брзина ветрова је 2,3 m/s код северних, и 1,4 m/s код 
западних. Просечна годишња количина падавина је 692,9 mm. Локација је на територији града која 
припада чачанској котлини, а  на надморској висини од 288 - 330 m. 
 
Природна потенцијална вегетација је Quercetum frainetto-cerris RUD. (1940) 1949 s. lat., шума храстова 
сладуна и цера. Заједница  је покривала као  климатогена шума,  велики  део  на  истоку  Балканског  
полуострва, па  онда  и мезијских  крајева. Јавља  се  у  пределима са 500-750 mm падавина и са 
темературом од 10 до 12 0С, између  изоталантоза 21  и 23 0С. 
  
Син-хоролошко климатскa  шума  је истурена према југозападној граници  шумо-степе, а показује и 
утицаје Медитерана. Јавља се на гајњачама, смоницама, њиховим  лесивираним   варијантама  и 
псеудоглеју. Quercus frainetto не успева на перидотитима, серпентинитима и лесу са  кречом  
(чернозем).   Од  дрвећа  забележене су  у  тој  шуми 24, од жбунова 17  и приземна флора  око 200 
врста. Средњоевропском ареалу припада 54%, понтском 34% и медитеранско-субмедитеранском 12 
%. 
 
Синтаксономске  јединице  широко  схваћене   шуме  сладуна-цера  су  врло   бројне: 
Carpino betuli-Quercetum frainetto-cerris (RUD. 1940) В. JOV. (1951) 1979, Jugland-Quercetum frainetto-
cerris Е.VUК. (1974) 1979, Ostryo-Quercetum frainetta-cerris Е. VUK  (1976) 1979,  Quercetum frainetto-
cerris-roboris В. JOV.et Z. ТОМ. 1978, Rusco-Quercetum  confertae-cerris  В. JOV. (1951) 1979, 
Hilleboro-Quercetum frainetto-cerris  В. JOV.   (1967)  1979, Carpino orientalis-Quercetum frafnetto cerris 
(КNАРР. 1944),  В. JOV. (1953) 1979, Helleboro-Ostryo-Quercetum В. JOV.1967, Quercetum frainetto-cerris 
scardicum КRASN. 1972 (Srbija), Quercetum frainetto-cerris macedonicum OBERD.;1948 emcnd. НТ.1959 
(Makedonija) /(1986): Prirodna potencijalna vegetacija Jugoslavije, Ljubljana, стр. 28). 
 
Простор комплекса Градског гробља припада различитим категоријама пејзажног уређења: 
 

 заштитно зеленило и тампон зона, 
 зеленило паркинг простора, 
 зеленило гробних парцела, 
 репрезентативно зеленило централних зона и меморијалног простора, 
 зеленило уз комуналне и друге објекте. 

 
Заштитно зеленило 
 
Заштитно зеленило је уједно и тампон зона која штити комплекс од непосредне околине и уједно је 
физичка граница (као и ограде). Неопходно је и простор специјалног објекта пејзажне архитектуре, 
одвојити од непосредне околине. У зависности од локације и намене на конкретном простору 
разликујемо:  

- постојеће зеленило заштитног карактера предвиђеног ГУП и ПГР  (ширина око 16 m, пружа се 
од западне стране гробља Лознице, преко северне границе порте цркве ка северној граници 
комплекса до постојећег заштитног појаса, 
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- постојеће зеленило заштитног карактера предвиђеног ПГР, појас од 15-20 m, простире се 
северозападно од подручја гробља и на северу уоквирује зону, 

- планирани заштитни појас од 6 m северно од улице Балканске обухвата гробље са јужне стране 
(ПГР). 

 
 
Зеленило паркинг простора 
 
Дуж саобраћајница, ширине 5,5 m, предвиђен је дрворед од високо квалитетних школованих  
дрворедних садница I реда са правилним хабитусом.  

Дуж саобраћајница, ширине 3,5 m, предвиђен је дрворед од високо квалитетних школованих  
дрворедних садница II реда са правилним хабитусом (изузетак су само оне дистанце које пролазе или 
се наслањају на ивицу заштитног појаса).  

Дуж колско пешачких саобраћајница, ширине 2,0 m, предвиђен је дрворед од високо квалитетних 
школованих  дрворедних садница III реда са правилним хабитусом (изузетак су само оне дистанце које 
пролазе или се наслањају на ивицу заштитног појаса).  

Заштитно зеленило дуж паркинга у комплексу, дрворедна садница на сваком трећем паркинг месту 
(диспозиција на самом паркинг месту је у зависности од оријентације, север-југ или југ–север). 
  
Заштитно зеленило дуж подужног паркинга у Балканској улици, дрворедна садница на сваком трећем 
паркинг месту. 
 
 
Зеленило гробних парцела  
 
 
Зеленило гробних парцела обувата површину омеђену пешачким и колско-пешачким стазама, а изван 
гробних места. Ако буду спорадично задржана појединачна стабла она ће представљати добру базу 
за даље компоновање осталог зеленила као и линијског зеленила (алејни тип који неће имати исти 
пројектни распон између дрворедних садница, већ ће бити прилагођено конкретној ситуацији).  
 
Специфичност овог простора је у одабиру врста за ове површине, које су не само отпорне на 
микроклиматске услове, већ је предност дата оним врстама које имају релативно скромну коренову 
балу, како би се оштећења гробних места од корена стабала свела на минимум (обавезно предвидети 
ПВЦ платна у зони корена а према најближим гробним местима). 
Између гробних места, на појединим проширењима планирана је садња перена и украсних трава. 
Класични травњаци нису доминантни, већ њихову улогу преузимају бројне перенске врсте и ливадски 
травњаци од нижих украсних трава (овакви травњаци косе се максимум два пута годишње и не 
захтевају обилно заливање и ђубрење као класични травњаци).  
Ободне површине парцеле делимично су уоквирене жбунастим врстама које се линеарно орезују на 
висину не већу од 50 cm. 
Изван парцеле гробних поља, на местима сусрета пешачких стаза („раскрснице“), планирана су 
проширења, са засеном од пузавица – надстрешницом, чесмом, местом за одмор – клупе са и без 
наслона, кантама за смеће, информационом таблом, металним кошевима за сакупљање биљног 
отпада – за компостирање. 
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Сл. 3. Пејзажно решење - гробнa парцела  са пољима и гробним местима 
 
 
 
Репрезентативно зеленило меморијалног простора 
 
 
Алеје су доминантни и основни пејзажни елемент који у правилном ритму, обострано, уоквирују 
приступне стазе у оквиру централних зона и меморијалног простора. Алеје су доминантни репер у 
окружењу и увек се завршавају значајним објектом: црква, капела, скулптура, фонтана и сл. Избор 
садница је посебног значаја, правилне форме хабитуса као и адекватна висина стабала у зависности 
од ширине стаза и путева. 
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Зеленило уз комуналне објекте 

 

Зеленило уз комуналне објекте је својом бојом, хабитусом, као и предвиђеним начином одржавања 
прилагођено сваком објекту посебно. 

 

 

 

 

Спецификација биљног материјала 

 

Избор биљака је у складу са природним условима (низак ниво количине падавина, велика инсолација, 
високе температуре и др.) и у складу са функцијом објекта и наменом простора. Употреба аутохтоних 
врста, а посебно са аспекта природне потенцијалне вегетације, примарна је детерминанта о 
одређивању спецификације биљног материјала.     

Колорит је сведен на нијансе зелене боје (употреба четинара, где је то могуће,  процентуално већа 
због специјалне намене комплекса). Цветни елементи уносе колоритне акценте који су доминантни у 
свакој зони појединачно, једна колоритна шема карактеристична за дату просторну целину и на тај 
начин је и оријентација у простору побољшана. Због специфичног карактера комплекса, да би се 
избегле нападне колоритне шеме, посебно је значајан принцип одабира одговарајућег колорита (Сл. 
3-5).  
 
Предлог садног материјала који омогућава колорит током целе године: 
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                               Сл. 4. Пејзажно решење – предлог III спрата 

 

 

 
  
                       Сл. 5. Пејзажно решење – предлог III спрата – пролеће и лето 
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                        Сл. 6. Пејзажно решење – предлог III спрата – јесен и зима 
 

Овим предлогом пејзажног решења остварен је визуелни склад између пејзажног и архитектонског 
обликовања простора, нема конфликата између створеног и природног окружења (остварена је веза 
преко «цветних ливада»), као и усаглашеним  композиционим решењем са природним условима. 
Пластика рељефа омогућила је да се створи разноликост као и основ за  креирање  пејзажа. Базис 
целокупног решења је сачуван природни предео кроз заштитне појасеве у великим потезима, а 
фрагментарно и преко сачуваних солитерних стабала или мањих група. Постојеће стање је 
најзначајније у формирању пејзажно-архитектонске слике, а потом и алеје, дрвореди и мање групе, 
које отварају или затвара визуре, према потреби.   

 

2.4. Прикључења на инфраструктурну мрежу 
 

Преко делова катастарске парцеле бр.6513/1 К.О. Чачак прелазе постојеће електроенергетске 
инсталације – далеководи са стубовима далековода, који су лоцирани на самој парцели и овим 
планским документом предвиђено је њихово укидање. 

До реализације градске канализационе мреже на парцелама се за потребе евакуације оптадних вода 
дозвољава изградња појединачних или заједничких сенгрупа (септичких јама), у свему према 
техничким нормативима прописаним за ову врсту објеката и према условима Јавних комуналних 
предузећа. 

Планом генералне регулације „Парменац – Јездина – Лозница“ у Чачку нису дате трасе планираних 
инсталационих линија. 
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2.5. Инжењерско-геолошки услови 
 

Узимајући у обзир лимитирајуће факторе на којима се планира изградња гробља, на планираној 
површини могућа је изградња гробља без посебних интервенција.  Услови сахрањивања могу се 
углавном сматрати повољним.  

У даљој фази пројектовања неопходно је извести детаљна геолошка истраживања за планиране 
објекте као и за услове насипања. Сва истраживања извести у складу са Законом о геолошким 
истраживањима Сл.Гл.РС 44/95. 

 

Геотехнички услови и препоруке 

Са геотехничког аспекта за уређење терена, изградњу објекта и пратећег садржаја могу се дати 
следеће препоруке и услови: 

• При нивелисању и регулацији терена потребно је придржавати се каскадном уређењу, 
засеке формирати на висинској разлици од максимално 1,5-2м, уз формирање косине у 
нагибу 2:1 или заштити денивелисаног терена потпорним зидовима са обавезним 
извођењем ободне дренаже. 

• Све грађевинске ископе изводити у што краћем временском и дужинским интервалима, како 
би се спречила појаве нестабилности. 

• При пројектовању и изградњи саобраћајних површина, са геотехничког аспекта, нема 
посебних ограничења. Неопходно је уклонити површински хумифицирани део терена и 
извршити адекватну припрему подтла. Услове припреме подтла треба дефинисати уз 
поштовање геотехничких услова и препорука из геотехничког елабората који ће се урадити 
на основу детаљних геотехничких истраживања и испитивања за ниже нивое пројектовања. 
За случај планирања извођења трајних усека или засека дуж саобраћајних површина 
неопходно је извршити њихову трајну заштиту (извођење у одговарајућем нагибу или израда 
потпорних конструкција). Саобраћајне површине пројектовати тако да се максимално брзо 
и ефикасно врши уклапање атмосферилија са коловоза као и њихово контролисано 
прикупљање и одвођење. 

• Објекте је могуће плитко, директно, фундирати уз поштовање геотехничких услова и 
препорука из геотехничког елабората који ће се урадити на основу детаљних геотехничких 
истраживање и испитивања за више нивое пројектовања. 

• Око објеката треба предвидети израду бетонских тротоара са нагибом од објеката како би 
се вода од атмосферских падавина одводила даље од објекта. 

• При изградњи сенгрупа исти је потребно извести водонепропусно, како не би дошло до 
испуштања воде у тло. Што би се могло одразити на стабилност. 
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2.6.  Мере заштите животне средине 
 

 
Услови и мере заштите животне средине на простору гробља, односе се на: 
 
- уређивање, одржавање и опремање простора за сахрањивање; 
- уређивање, опремање и одржавање објеката и уређаја на гробљу, који служе за обављање 
погребне услуге (капеле, јавне чесме и сл.); 
- уређивање и одржавање путева и стаза унутар гробља; 
- уређивање простора између гробних места; 
- одржавање зеленила, јавне расвете, чистоће, уклањање снега и леда унутар гробља и других 
послова који су у вези са уређивањем и одржавањем гробља и одржавањем гробних места. 
 
Током израде Урбанистичког пројекта потребно је поштовати законску регулативу која се односи и на 
област заштите животне средине тако да пројектоване активности буду безбедне са аспекта заштите 
животне средине, и то: 

• Закон о заштити животне средине (Службени гласник РС, број:135/04 и 88/2010); 
• Закон о управљању отпадом (Службени гласник РС, број:36/09 и 88/2010); 
• Закон о заштити од буке у животној средини (Службени гласник РС, број:135/04 и 88/2010); 
• Закон о заштити ваздуха (Службени гласник РС, број:135/04 и 88/2010); 
• Закон о водама (Службени гласник РС, број:30/2010 и 93/2012); 
• Закон о заштити природе (Службени гласник РС, број:36/09 и 88/2010), 
• и други закони, правилници и прописи који се односе на област заштите животне 

средине, које су Планом дефинисане морају се поштовати током свих фаза у процесу спровођења и 
реализације Плана. 

 

 Мере заштите природе 
 

У циљу заштите природе планирано је очување и унапређење јавних зелених површина на 
предметном подручју, које заузимају посебно место због тога што систем зелених површина града има 
мултифункционалну улогу, а бенефити се огледају у квалитету животне средине, биодиверзитету, 
економској добити и добити друштва.  

У свим етапама изградње објеката, обавезно је одмах прекинути радове и обавестити надлежно 
министарство ако се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког типа и 
минеролошко-петрографског порекла. 
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2.7. Мере заштите непокретних културних и природних добара 
 

 
На Градском гробљу налази се и непокретно културно добро – споменик културе, Спомен костурница 
погинулим ратницима 1912-1918.г. рад пројектанта Исидора Јањића и каменоресца Франческа 
Бербеља, откривена 1934. г. 
 

 

2.8. Заштита од елементарних и других већих непогода и  

просторно-плански услови од интереса за одбрану земље 

Ради заштите од земљотреса, предметне објекте пројектовати у складу са : 

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

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

 
 
Урбанистичке мере заштите од пожара 

Објекти морају бити реализовани према одговарајућим техничким противпожарним прописима, 
стандардима и нормативима: 

– објекти морају бити реализовани у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник 
РС”, број 111/09). 

– објекти морају бити изведени у складу са Законом о експлозивним материјама, запаљивим 
течностима и гасовима („Службени гласник СРС”, бр. 44/77, 45/84 и 18/89). 

– објекти морају имати одговарајућу хидрантску мрежу, која се по протоку и притиску воде у 
мрежи планира и пројектује према Правилнику о техничким нормативима за спољну и 
унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара („Службени лист СФРЈ”, број 30/91). 

– објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно Правилнику о 
техничким нормативима за приступне путеве... („Службени лист СРЈ”, број 8/95). 

– објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за 
системе за одвођење дима и топлоте насталих у пожару („Службени лист СФРЈ”, број 45/85). 

– објекти морају бити реализовани и у складу са Правилником о техничким нормативима за 
електричне инсталације ниског напона („Службени лист СФРЈ”, бр. 53, 54/88 и 28/95) и 
Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења 
(„Службени лист СРЈ”, број 11/96). 

– применити одредбе Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и 
експлозија(„Службени лист СФРЈ”, број 24/87). 
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Нумерички показатељи површина у оквиру планираних блокова 
и зона 

 
 

 
 
Блокови са 
регулацијом 
 

 
Површина блока 
(м2) 
 

Површина за 
сахрањивање у 
регулацији   

Зеленило и 
пешачке 
комуникације 

Зона улаза                 382,10   
Старо гробље              3.978,86   
           1           2.816,60          2.352,23       464,37 
           2           1.802,78          1.421,66       381,12 
           3           4.860,14          3.743,59    1.116,55 
           4              978,00             649,62       328,38 
           5              812,81             571,64       241,17 
           6              899,66             766,74       132,92 
           7           3.711,33          3.336,93       374,40 
           8              825,53             513,75       311,78 
           9           1.566,73          1.044,18       522,55 
         10           1.558,34          1.036,44       521,90 
         11           2.396,63          1.740,73       655,90 
         12           2.378,16          1.696,86       681,30 
     13 парк зона                   1.012,34   
         14           3.513,46          1.814,76    1.698,70 
         15           1.358,24          1.031,64       326,60 
         16           1.400,13          1.023,21       376,92 
         17           1.265,07             774,79       490,28 
         18           1.580,48          1.190,78       389,70 
         19           1.420,43          1.045,43       375,00 
         20           1.708,55          1.145,02       563,52 
         21              493,34             290,77       202,57 
         22              326,63             205,62       121,01 
         23           2.384,46          1.885,52       498,94 
         24           2.472,38          1.747,71       724,67 
         25           1.343,95          1.000,70       343,25 
         26           2.452,33          1.946,72       505,61 
         27           2.164,25          1.709,04       455,21 
         28              380,30             263,33       116,97 
         29           2.790,98          2.028,67       762,31 
Планирани помоћни 
објекат 

              
 
             665,61 

П под објектом 
м2 
          359,72 
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Блокови са 
регулацијом 

Број 
гробних 
места 

  1 388 
  2 244 
  3 672 
  4 116 
  5 104 
  6 136 
  7 500 
  8 89 
  9 170 
10 170 
11 189 
12 266 
14 298 
15 178 
16 174 
17 127 
18 195 
19 167 
20 192 
21 54 
22 37 
23 49 
24 280 
25 173 
26 289 
27 281 
28 49 
29 346 
 
Укупно: 

 
5.933 

 
 

 

 



 

 

 

 

ГРАФИЧКИ ДЕО УРБАНИСТИЧКОД ПРОЈЕКТА И ПРОЈЕКТА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

 

0.0 Извод из Плана генералне регулације Чачка 

1.0 Граница Урбанистичког пројекта 

1.1 Границе катастарских парцела 

1.2 План препарцелације са аналитичко-геодетским елементима 

2.0 Ситуационо решење 

2.1 Ситуационо решење – ЗОНЕ 

3.0 Пејзажно решење 

3.1 Пејзажно решење – гробна парцела са пољима и гробним местима 

4.0 Саобраћајно решење 

5.0 Партерно решење 

6.0 Регулационо-нивелационо решење 

6.1 Синхрон план 

7.1-7.4 Идејна архитектонска решења 

 

Концепт архитектонског решења 

Објекти и мобилијар на гробљу 
 




