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Завод за заштиту природе Србије, на основу члана 9. Закона о заштити природе 
(„Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010-исправка), и члана 192. став 1 
Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и 
„Службени гласник РС“, бр. 30/2010), поступајући по захтеву Општинске управе 
општине Голубац, Одељење за урбанизам и изградњу, комуналне, инспекцијске и 
имовинске-правне послове, Општина Голубац, за издавање услова за потребе израде 
Плана детаљне регулације за гробље (даље: План) и Стратешке процене утицаја на 
животну средину за гробље у Голубцу, доноси

Р Е III Е 1Б Е

1. Планско подручје се не налази унутар заштићеног подручја за које је  спроведен или 
покренут поступак заштите и није у просторном обухвату али је  у близини 
еколошке мреже. Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе који су 
важећи и за Стратешку процену утицаја на животну средину:

1) Све интервенције у простору морају бити дефинисане Планом.
2) Није дозвољена промена намене постојећег простора гробља.
3) Очувати и унапредити природне и полуприродне елементе у обухвату Плана 

и непосредном окружењу.
4) Све активности спроводити у складу са предеоним и вегетацијским 

карактеристикама подручја.
5) За реконструкцију предметног простора поштовати следеће:

~ забрањена је  промена морфолошких и хидролошких особина простора,
-  извршити геодетско снимање површине гробља и евидентирање свих 

постојећих примерака дрвећа,
-  простор допунити новим примерцима дрвећа адекватног облика 

хабитуса и прилагођено капацитетима гробних парцела, интерних 
саобрићајница и пешачких стаза,

-  постављање светлећих тела и реконструкцију стаза планирати уз 
претходну анализу простора са распоредом постојећег дрвећа како не 
би дошло до оштећења крошњи и кореновог система постојеће 
дендрофлоре.

6) Опремање локације планирати по највишим еколошким стандардима којима 
ће се:

-  опремити површину одговарајућим мобилијаром,
-  обезбедити прикупљање и контролисано одвођење атмосферских вода 

са свих површина у складу са прописаним условима надлежних 
служби.
омогућити посетиоцима и корисницима простора да одржавају 
максимаЈПни ниво комуналне хигијене у складу са условима надлежних 
и комуналних организација,

-  обезбедити затворене посуде за сакупљање отпада са обезбеђеним 
редовним пражњењем.

7) На подручју гробља где су објекти (управна зграда, капела,..) планирати 
зеленило које ће омогућити изолацију управног објекта и главних пешачких 
праваца и унапредити просторну композицију комплекса.



8) Планирати одговарајући зелени појас дуж границе комплекса гробља. Код 
формирања заштитног појаса комбиновати лишћарске и четинарске врсте дрвећа 
и жбуња, како би зеленило било у функцији током читаве године.

9) Редовно одржавати зелене површине и гробна места, како би се сузбило 
појављивање и ширење коровских биљака посебно амброзије.

10)Како би се избегло паркирање на зеленим површинама, тротоарима и 
саобраћајницима, обезбедити довољан број паркинг места за сваку зону гробља. 
Планирати подизање линијског зеленила дуж саобраћајница.

11)При изградњи паркинг простора избећи формирање великих компактних 
асфалтних или бетонских површина садњом појединачних стабала и/или 
формирањем мањих затрављених површина.

12)Ради специфичности намене предметног простора дозвољено је  користити неке 
алохтоне врсте дендрофлоре различитих примерених форми и варијетета који се 
могу садити у виду групација или као солитерна стабла са акцентовањем у 
простору.

13)Садити линијско зеленило на ивичном делу просторног обухвата како би се 
унапредила функционалност реке Дунав као еколошког коридора, који је  у 
близини просторног обухвата.

14)Озелењавање предметног простора планирати у складу са Конвенцијом о 
биолошкој разноврсности („Службени лист СРЈ Међународни уговори“, бр. 
11/2001), према којој је  приликом озелењавања неопходно избегавати инвазивне 
(агресивне алохтоне) врсте. Њихово спонтано ширење, не само да угрожава 
природну вегетацију, него знатно повећава и трошкове одржавања зелених 
површина.

15)Слободан део површине могуће је  уредити уз примену аутохтоних врста биљака, 
посебно реликтних врста Ђердапа: јоргован {8упп§а ^и1§апа), медунац (^иегси^  
рићехсет), мечја леска {Согу1ш со1игпа), тиса {Тахш басса(а), копривић {Се1Иа 
аих(гаИз), руј {Кћих 1усИта), као и неке друге врсте; кострика {Кш сш  асикаШз), 
линцура {ОепИапа Шеа), девојачко око {Есћтасеарифмгеа), јасенак {ОкШ тпш  
аЊш) и др., које су адекватне за дато подручје, отпорне, а задовољавају естетске 
вредности.

16)Прописати да ако се у току извођења радова наиђе на природно добро које је 
геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-петрографског порекла одмах 
прекинути радове и обавестити Министарство пољопривреде и заштите животне 
средине.

2. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и 
сагласности предвиђене позитивним прописима.

3. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене пројектне 
документације, потребно је  поднети нови захтев.

4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог 
решења не отпочне радове и активности за које је  ово решење издато, дужан је  да 
поднесе захтев за издавање новог решења.

5. Подносилац захтева је  ослобођен плаћања таксе за издавање овог решења у складу 
са чл. 4. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта 
0 условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011 и 106/2013).

О б р а з л о  ж е  њ е

ЈП „Дирекција за изградњу општине Голубац“ (ул. Цара Лазара бр. 15, 12223 
Голубац), поднела је  захтев за издавање услова заштите природе за потребе израде 
Плана детаљне регулације и Стратешке процене утицаја на животну средину за гробље 
у Голубцу.



На основу достављеног захтева и пратеће документације, утврђено је  следеће:

План се ради на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за 
гробље у Голубцу („Службени лист општине Голубац, бр. 12/2015);
План се налази у оквиру грађевинског подручја Плана генералне регулације 
градског насеља Голубац („Службени лист општине Голубац, бр. 5/2013); 
Планирано је  проширење постојећеаг гробља.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода 
за заштиту природе Србије, а у складу са прописима који регулишу област заштите 
природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог решења. При томе 
се имало у виду да се предметно Планско подручје не налази унутар заштићеног 
подручја за које је  спроведен или покренут поступак заштите. Међутим, у близини 
просторног обухвата Плана налази се река ДУНАВ - Еколошки коридор од 
међународног значаја у Републици Србији (Уредба о еколошкој мрежи („Службени 
гласник РС“, бр. 102/2010). Еколошки коридори повезују еколошки значајна подручја 
на простору Републике Србије, као коридори од националног значаја и еколошки 
коридори који омогућују повезивање са еколошким мрежама суседних земаља, у 
складу са међународним прописима као еколошки коридори од међународног значаја.

Законски основ за доношење решења:
Закон 0 заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010- 
исправка); Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/2010); 
Конвенција о биолошкој разноврсности („Службени лист СРЈ Међународни уговори“, 
бр. 11/2001).

Предметне активности и радови се могу реализовати под условима дефинисаним овим 
решењем, јер је  процењено да неће угрозити природне вредности подручја.

На основу свега назеденог, одлучено је  као у диспозитиву овог решења.

Подносилац за.хтева је  ослобођен плаћања таксе, у складу са чл. 18. Закона о 
републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 
51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012 и 45/2015).

Упутство 0 правном  средству: Против овог решења може се изјавити жалба 
министарству надлежном за послове заштите животне средине у року од 15 дана од 
дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије.
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