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ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ МИШИЋЕВО 

 

- МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД - 

 

УВОД 

 
  На 25. седници Скупштине Града Суботице одржаној дана 10. октобра 2019. 

године донета је Одлука о изради Плана генералне регулације за насеље Мишићево 

број I-00-350-63/2019. („Службени лист Града Суботица'', број 28/19). 

 
Саставни део Одлуке је Решење Градске управе Града Суботице – Секретаријата за 

грађевинарство број: IV-05-350-48.2/2019 од 19.08.2019. године, о неприступању 

стратешкој процени утицаја уз План на животну средину. 

 

Наручилац Плана је Град Суботица, на основу Уговора бр. 299-12/19 закљученог 

између Града Суботице и ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и 

становање Суботица, које је обрађивач Плана. 

 

Носилац израде Плана је Секретаријат за грађевинарство, Градске управе, Града 

Суботице. 

 

Оквирна граница обухвата Плана је дефинисана Одлуком о изради, а коначна 

граница обухвата ће бити дефинисана у Нацрту плана. 

 

Основни циљ израде Плана је дефинисање правила уређења и грађења за насеље, 

са утврђивањем детаљне намене земљишта за објекте јавне намене и остале намене, са 

пратећим терцијарним садржајима који су везани за задовољење свакодневних и 

повремених потреба становништва насеља, његовог дела и ширег подручја као и 

преиспитивање проширења или смањења грађевинског рејона дефинисаног 

Просторним Планом. 

 

На основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", 

бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 

98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19 и 37/19 ) и чланa 37. Правилника о садржини, 

начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 
(„Службени гласник РС“, број 32/19) након доношења Одлуке о изради Плана 

приступило се изради материјала за рани јавни увид, ради упознавања јавности са 

општим циљевима и сврхом израде Плана, планираном претежном наменом површина 

и очекиваним ефектима планирања. 

 

Плански основ за израду Плана генералне регулације за насеље Мишићево је 

Просторни план града Суботице (“Службени лист града Суботице” бр. 16/12). Део 

простора у оквиру границе обухвата Плана је обрађен Планом детаљне регулације за 

радну зону у насељу Мишићево (“Службени лист града Суботице” бр. 30/17) и 

приказан је на графичком прилогу материјала за Рани јавни увид насеља Мишићево. 

 
Материјал за рани јавни увид Плана садржи текстуални и графички део. 
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1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА  

 

Планом генералне регулације обухваћен је простор од cca 77 ha. Као полазна 

Граница обухвата Плана преузима се граница насеља из шематског приказа насеља 

Мишићево Просторног плана града Суботице. (преломне тачке 1-53). 

 

Опис границе грађевинског подручја насеља Мишићево (Извод из 

Просторног Плана града Суботице) 

 

Од тачке 1 граница се ломи у правцу југозапада по југоисточним међама к.п.бр. 10926 

и  10648 К.О. Бајмок до тачке 2 која се налази на међи к.п. бр. 10648 и 10624 (која је 

уједно и парцела пута) К.О. Бајмок. 

Од тачке 2 граница се продужава у правцу југозапада до тачке 3 која се налази на 

међи к.п.бр. 10611 и 10624 (која је уједно и парцела пута) К.О. Бајмок на удаљености 

од цца 5м од тачке 2. 

Од тачке 3 граница се ломи у правцу северозапада по међи до тачке 4 која се налази на 

тромеђи к.п.бр. 10611, 10603 и 10624 (која је уједно и парцела пута) К.О. Бајмок. 

Од тачке 4 граница се ломи у правцу југозапада по северозападној међи к.п.бр.10612 до 

тачке 5 која се налази на међи к.п.бр. 10612 и 10603 К.О. Бајмок. 

Од тачке 5 граница се ломи у правцу југоистока паралелно са к.п.бр. 10624 (која је 

уједно и парцела пута) К.О. Бајмок на удаљености од цца 150m, до тачке 6 која се 

налази на међи к.п.бр. 10603/7 и 13841 (која је уједно и парцела државног пута I реда 

Суботица - Бајмок) К.О. Бајмок. 

Од тачке 6 граница се ломи у правцу североистока по северозападној међи к.п.бр. 

13841 (која је уједно и парцела државног пута I реда Суботица - Бајмок) К.О. Бајмок 

до тачке 7 која се налази на северозападној међи к.п.бр. 13841 (која је уједно и парцела 

државног пута I реда Суботица - Бајмок) К.О. Бајмок на удаљености од цца 95m од  

тачке 6. 

Од тачке 7 граница се ломи у правцу југоистока паралелно са к.п.бр. 11236 (која је 

уједно и парцела пута) К.О. Бајмок до тачке 8 која се налази на југоисточној међи 

к.п.бр. 11256 К.О. Бајмок на удаљености од цца 415m од тачке 7. 

Од тачке 8 граница се ломи у правцу североистока до тачке 9 која се налази на 

тромеђи к.п. бр. 11255, 11256 и 11236 (која је уједно и парцела пута) К.О. Бајмок. 

Од тачке 9 граница се ломи у правцу југоистока по југозападној међи к.п.бр. 11236 

(која је уједно и парцела пута) К.О. Бајмок до тачке 10 која се налази  на југозападној 

међи к.п.бр. 11236 (која је уједно и парцела пута) К.О. Бајмок на удаљености од цца 

15m од тачке 9. 

Од тачке 10 граница се ломи у правцу североистока по северозападној међи к.п.бр. 

11227 К.О. Бајмок до тачке 11 која се налази на четворомеђи к.п.бр. 11227, 11225, 

10780 и 10807 (која је уједно и парцела пута) К.О. Бајмок. 

Од тачке 11 граница се ломи у правцу југоистока по међи до тачке 12 која се налази на 

тромеђи к.п.бр. 11227, 11225 и 11226 К.О. Бајмок. 

Од тачке 12 граница се ломи у правцу североистока по међи до тачке 13 која се налази 

на међи к.п.бр. 11225 и 11226 К.О. Бајмок на удаљености од цца 42m од тачке 12. 

Од тачке 13 граница се ломи у правцу северозапада по међи до тачке 14 која се налази 

на тромеђи к.п.бр. 11225, 11226 и 10782 К.О. Бајмок. 
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Од тачке 14 граница се ломи у правцу североистока по северозападној међи к.п.бр. 

11226 К.О. Бајмок до тачке 15 која се налази на југозападној међи к.п.бр. 11202/2 К.О. 

Бајмок на удаљености од цца 277m од тачке 14. 

Од тачке 15 граница се ломи у правцу северозапада по међи  до тачке 16 која се налази 

на тромеђи к.п.бр. 11202/2, 10202/6 и 11201 (која је уједно и парцела општинског пута 

ОП -09    Горњи Таванкут-Ђурђин ) К.О. Бајмок. 

Од тачке 16 граница се ломи у правцу североистока до тачке 17 која се налази на међи 

к.п.бр. 11202/2 и 10202/6 на удаљености од цца 66m до тачке 16.  

Од тачке 17 граница се ломи у правцу северозапада паралелно са североисточном 

међом к.п.бр. 11214/1 (која је уједно и парцела улице) К.О. Бајмок на удаљености од 

цца 66m,  до тачке 18 која се налази на тромеђи к.п.бр. 11195, 11197 и 11198 К.О. 

Бајмок. 

Од тачке 18 граница се ломи у правцу североистока по северозападној међи к.п.бр. 

11198 К.О. Бајмок до тачке 19 која се налази на тромеђи к.п.бр. 11198, 11187/1 и 11184 

К.О. Бајмок. 

Од тачке 19 граница се ломи у правцу југоистока по међи до тачке 20 која се налази на 

тромеђи к.п.бр. 11198, 11184 и 11183 К.О. Бајмок. 

Од тачке 20 граница се ломи у правцу североистока по северозападној међи к.п.бр. 

11183 К.О. Бајмок до тачке 21 која се налази на североисточној међи к.п.бр. 11153 

(која је уједно и парцела пута) К.О. Бајмок на удаљености од цца 307m од тачке 20. 

Од тачке 21 граница се ломи у правцу северозапада по југозападној међи к.п.бр. 11019 

К.О. Бајмок до тачке 22 која се налази на југозападној међи к.п.бр. 11019 К.О. Бајмок 

на удаљености од цца 150m од тачке 21. 

Од тачке 22 граница се ломи у правцу југозапада по северозападној међи к.п.бр. 10970 

К.О. Бајмок до тачке 23 која се налази на четворомеђи к.п.бр. 10970, 10971, 10967 и 

10968 К.О. Бајмок. 

Од тачке 23 граница се ломи у правцу северозапада по североисточној међи к.п.бр. 

10967 К.О. Бајмок до тачке 24 која се налази на тромеђи к.п.бр. 10979, 10965 и 10964 

К.О. Бајмок. 

Од тачке 24 граница се ломи у правцу југозапада по северозападној међи к.п.бр. 10965 

К.О. Бајмок до тачке 25 која се налази на тромеђи к.п.бр. 10965, 10964 и 10944 (која је 

уједно и парцела општинског пута ОП -09 Горњи Таванкут-Ђурђин ) К.О. Бајмок. 

Од тачке 25 граница се ломи у правцу северозапада  по  североисточној међи к.п.бр. 

10944 (која је уједно и парцела општинског пута ОП -09 Горњи Таванкут-Ђурђин ) 

К.О. Бајмок до тачке 1 која је уједно и почетна тачка описа, и налази се на 

удаљености од цца 147м  од тачке 25. 

 

2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА 

 

Плански документ вишег реда је Просторни План града Суботице („Службени 

лист града Суботице” br. 16/12).  

 

- Извод из Просторног Плана града Суботице – II Плански део 

3.2.1.  Мрежа насеља града Суботице 

 

Типолошки, насеља у Граду могу се поделити по величини (број становника), по 

времену настанка и локације насеља, затим по основној матрици улица, по 

производним и културним садржајима. 
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По времену настанка насеља се групишу: 

 

 Градско насеље Суботица (опстало за време Турака) 

 Бајмок, Чантавир, Шандор (Александрово) крај XVIII почетак XIX века 

 Палић средина XIX века 

 До краја I светског рата су се формирали: Горњи и Доњи Таванкут, Миргеш, 

Бачки Виногради, Шупљак, Ђурђин 

 Насеља настала између два светска рата – добровољачка насеља – Вишњевац и 

Душаново поред Чантавира, Масариково испред Бачких Винограда, Мишићево, 

Рата  близу Бајмока, на путу за Бачалмаш - Српски Шор, данашња Келебија, 

Нови Жедник. 

 Насеља новијег датума Мала Босна, Биково, Габрић, Носа, Скендерево, 

Верушић, Мадарашки салаши настала углавном ''скупљањем'' салаша 

 

Оваква хронологија насељавања Града Суботице има изразите функционалне 

последице и задржаће се још увек у фази транзиције из пољопривредног у индустријски 

(мала и средња предузећа) сектор у руралном делу и из индустријског у услужни 

сектор у урбаном делу Града. 

 

Генерално посматрано, у мрежи насеља Града Суботице, запажа се диверсификација 

функција села манифестована смањењем учешћа активног становништва у аграрним 

делатностима и повећањем учешћа запослених у секундарним и терцијарним 

делатностима. Тај процес је најизраженији у приградским насељима и оним која имају 

добру доступност градском центру. Очито је да се око градског насеља Суботице 

почео формирати прстен функционално трансформисаних села која је захватио 

социоекономски преображај. 

 

Центри заједница насеља 

На основу размештаја становништва, функција, саобраћајне повезаности и степена 

социоекономске трансформације у Граду Суботици издиференцирано је неколико 

целина које се карактеришу мање-више кохерентношћу и функционалном 

комплементарношћу. Такође је уочљива разлика у њиховом територијалном обухвату 

и положају у функционалној хијерархији. 

 

У првој хијерархијској равни је градско насеље Суботица, око које је формиран 

периурбани прстен у чији састав улазе насеља на потезу према Хоргошу (Палић, 

Хајдуково, Бачки Биногради) и Келебија. То је зона највеће концентрације функција и 

становништва. У њој живи око 115.000 становника. У скорој будућности у 

функционалном смислу у агломерацију је потребно умрежити насеље Шупљак.  

У овој хијерархијској равни центар заједнице насеља је насеље Хајдуково. 

 

У другој хијерархијској равни је центар заједнице насеља Бајмок у чијем су директном 

пољу утицаја Мишићево, а делимичном Ђурђин и Доњи и Горњи Таванкут са 

Миргешом. 

Сличну хијерархију има агломерација која се развила на линији Стари Жедник – Нови 

Жедник – Чантавир са Бачким Душановом и Вишњевцем, a са Чантавиром као 

центром заједнице насеља. 
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- Извод из Просторног Плана града Суботице – III Пропозиције просторног 

развоја 

 

2.4.   ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ НАСЕЉА ЗА КОЈА 

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ САДРЖИ ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УРЕЋЕЊА  

 

Овим планом утврђена су грађевинска подручја насеља,  кроз израду шематских 

приказа уређења са описом граница, за насељена места: Келебија, Доњи Таванкут,  

Горњи Таванкут, Миргеш, Скендерово, Стари Жедник, Ђурђин, Мишићево, Мала 

Босна, Хајдуково, Бачки Виногради, Шупљак, Носа, Биково, Габрић, Вишњевац , Бачко 

Душаново, Верушић и Мадарашки салаши. 

За ова насеља Просторним планом је дата основна намена површина, трасе и 

коридори основне комуналне инфраструктуре и у овом поглављу дефинисан скуп 

правила и елемената урбанистичке организације, уређења и грађења појединачних 

наменских зона унутар грађевинских подручја, са правилима за регулацију и грађење 

нових, као и реконструкцију постојећих објеката  у складу са врстом и наменом 

објеката чија изградња је  дозвољена у одређеној зони.  

 
Правила грађења и регулације примењују се на све планом предвиђене зоне и типове 

градње и утврђују као правила парцелације, регулације и изградње објеката: 

 за просторе унутар грађевинског подручја насеља за које није предвиђена 

израда  урбанистичког плана, 

 за просторе унутар насеља за које је израда урбанистичког плана предвиђена, 

као правила усмеравајућег карактера при изради истих 

 

2.4.а)  Врста и намена објеката који се могу градити у грађевинском подручју 

насеља 

 

На подручју општине, у грађевинском подручју  насеља, поред стамбених, могу се 

градити и сви други објекти који својом делатношћу не могу имати штетног утицаја 

на животну средину. Објекат компатибилне намене може добити одобрење за 

изградњу на површинама друге претежне намене. Компатибилне намене су: 

становање, делатности, пословање, трговина, угоститељство, занатство и услуге, 

комунални и саобраћајни објекти у функцији становања, пословања или снабдевања 

горивом, здравство, дечија заштита, образовање, култура и верски објекти. Пејзажно 

уређење, споменици, фонтане, мобилијар и урбана опрема компатибилни су са свим 

наменама и могу се без посебних услова реализовати на свим површинама.  
 

2.4.б)  Врста и намена објеката чија је изградња забрањена у грађевинском 

подручју  насеља 

 

Објекти чија је изградња забрањена су сви објекти обухваћени Уредбом о утврђивању 

Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се 

може захтевати процена утицаја на животну средину за које се у прописаној 

процедури не обезбеди сагласност на процену утицаја објеката на животну средину.  
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Објекат не испуњава услове за изградњу уколико је на постојећој јавној површини, на 

површинама уже зоне санитарне заштите водоизворишта, или на објектима или 

коридорима постојеће инфраструктуре.  

На простору предвиђеном за заштитне појасеве не могу се градити објекти и вршити 

радови супротно разлогу због којег је појас успостављен. 

 

2.4.1.  Врста и намена објеката који се могу градити у наменским зонама насеља  

 

У односу на величину, значај и степен развијености насеља, уважавајући организацију 

и уређење насеља реализовано кроз спонтани и усмерени урбани процес зацртан 

ранијим урбанистичким плановима, а према постојећем, односно планираном начину 

коришћења простора утврђена је подела насељског простора на урбанистичке, 

односно основне наменске целине - зоне: 

 зона централних садржаја 

 зона становања 

 радна зона 

 спортско-рекреативна зона 

 зона туризма 

 зона комуналних садржаја 

 комплекси верских објеката 

 

Правила за изградњу објеката су дефинисана и груписана као скуп правила грађења за 

одређену врсту и намену објеката који се могу реализовати у зонама, у складу са 

критеријумима за грађење, урбанистичким параметрима, јединствено за сва насеља и 

у складу са  специфичностима типа насеља. 

 

3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА 

ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА 

 

 

Насеље Мишићево налази се на путу Сомбор-Суботица, 6 km источно од насеља Бајмок 

a 18 km је удаљено од Суботице. Мишићево је настало 1925. године и добило је име по 

Живојину Мишићу.  

 
За време другог светског рата насеље је било окупирано и становнике су 

интернирали у концентрационе логоре, пред крај рата су се вратили преживели 

колонисти , а уз њих и нови аграрни интересенти из даље и ближе околине. 

Седамдесетих година двадесетога века ово насеље добило је статус самосталог 

административног насеља. После рата у њему је живело 601 особа (1948). 

Према попису из 2002. било је 446 становника док је из 2011 на попису становника 

забележено 400 становника (према попису из 1991. било је 509 становника). 

Становништво у овом насељу веома је нехомогено, а у последња три пописа, примећен 

је пад у броју становника. 

Највећи део простора у границама Плана је намењен и користи се као породично 

становање у склопу кога је најчешће организовано пољопривредно домаћинство. 

Преовлађујућу врсту изградње на простору чине породични стамбени објекти са 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2002._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_1991._%D1%83_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
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помоћним и пратећим објектима на парцели. Објекти су грађени уз постојеће 

регулисане саобраћајнице.  

Стамбени објекти су углавном приземни и једноспратни, грађени од чврстог и 

мешовитог материјала и релативно добро одржавани. Помоћни објекти на парцелама су 

у извесном броју грађени од чврстог материјала, али је приметан известан број 

помоћних објеката грађених од мешовитог, па и од слабог материјала – ћерпича, од 

којих су поједини дотрајали и у рушевном стању.  

 

Планско решење засниваће се на уређењу целокупног простора при чему ће се 

сагледати могућност функционалног оплемењивања простора могућим наменским 

објектима и садржајима који ће се уклопити у концепцију просторног уређења и 

грађења целокупног обухваћеног простора. 

 

Од јавних површина и објеката на овом простору реализовани су: 

 

- дом културе 

 

- парк 

 

- комунални садржај (гробље и водозахват) 

 

У западном делу грађевинског рејона насеља Мишићево изграђен је комплекс 

“PATENT Co”д.о.о. за производњу сточне хране (за животиње и додатака храни за 

животиње). Фирма “PATENT Co”.д.о.о. је један од главних стожера развоја привреде 

насеља Мишићево.  

 

3.1. ПОСТОЈЕЋА КОМУНАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТ ПРОСТОРА  

 

3.1.1. АНАЛИЗА МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНИЦА 

У насељу је оформљена правилна ортогонална улична мрежа, коју је потребно 

местимично допунити и проширити у складу са потребама и просторним 

могућностима. Кроз насеље пролазе општински путни правци према Ђурђину и 

Горњем Таванкуту, као и државни путни правац IБ реда бр. 12. На уличној мрежи 

насеља према постојећем стању изграђена je делимично саобраћајна инфрастриктура. 

Нове уличне продоре који су дефинисани просторним планом Града Суботице потребо 

је преиспитати и прилагодити потребама насеља.  

 

3.2. АНАЛИЗА И КАПАЦИТЕТИ ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

3.2.1. Електроенергетска, гасоводна и телекомуникациона мрежа 

Напајање насеља Мишићево електричном енергијом врши се двострано, из 

правца Бајмока и из правца Суботице путем 20 kV далековода. 

На простору у границама Плана изграђена је надземна електроенергетска мрежа 

на оба напонска нивоа. Средњенапонска и нисконапонска мрежа изграђене су као 

надземна, средњенапонска је изведена на 20 kV напонском нивоу. 



10 

 

Напајање потрошача електричном енергијом обезбеђено је путем 3 

дистрибутивне трафостаница СТС типа (стубна трафостаница) које се налазе на 

простору обухвата плана, као две трафостанице које се налазе на комплексу „Patent 

CO“ и које напајају исти електричном енергијом. 

Документација за изградњу гасоводне мреже у насељу Мишићево је исходована 

пре више од 10 година, али она није изграђена. На простору обухвата Плана налази се 

главна мерно-регуациона станица (ГМРС) Бајмок и мерно-регулациона станица (МРС) 

Мишићево. 

Електронска комуникациона мрежа изграђена је на целом предметном простору, 

делом подземно а делом надземно. 

 

3.2.2.Водоводна и канализациона мрежа 

 

На простору обухваћеном овим Планом јавна водоводна мрежа је само 

делимично изграђена. Главни снабдевач квалитетном водом је постојеће извориште, 

изграђено у централном делу насеља.. 

Канализациона мрежа за отпадне воде уопште није грађена, већ се отпадне воде 

потрошача одводе у сопствене септичке јаме. 

Источном страном, на око 500 м од границе насеља протиче водоток Криваја. 

 

3. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

 

– Утврђивање површина јавне намене за дефинисање нових улица и корекцију 

регулације постојећих улица, јавних површина, коридора јавне комуналне 

инфраструктуре и др. 

– Дефинисање услова за изградњу објеката у оквиру претежних намена земљишта 

утврђених за зоне унутар предвиђеног грађевинског подручја и планираног 

проширења грађевинског рејона, а све у циљу прилагођавања потребама становника 

насеља Мишићево и другим смерницама утврђеним Просторним планом. 

(формирање и проширење радних зона, комуналних комплекса...) 

– Заштита, очување и унапређење природних вредности и животне средине. 

 

 

5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА СА 

ПРЕДЛОГОМ ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА 
 

Планом је обухваћен простор утврђен у Шеми насеља Просторног Плана града 

Суботице. Граница je прелиминарна док ће се коначна дефинисати приликом израде 

Нацрта плана.  

 

 У оквиру насеља присутне су намене: 

 зона централних садржаја 

 зона становања 

 радна зона 

 спортско-рекреативна зона 

 зона комуналних садржаја (гробље, водозахват) 
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Планом се утврђују услови за допуну садржаја постојећих намена према 

потребама становништа, а у складу са важећим прописима и дефинисаним 

нормативима за одређену намену објеката. 

 

Урбанистички параметри утврђени Просторним планом за постојеће и планиране 

намене представљају полазну основу за дефинисање правила грађења ПГР-а за насеље 

Мишићево. У даљем тексту наведени су као смернице за даљу израду Плана. 

 

Максимални индекси изграђености и заузетости грађевинских парцела 

 

За зоне централних садржаја:  

 индекс заузетости...................... 50%  

 индекс изграђености................. до 1,8 

 

За зону породичног становања:  

 индекс заузетости...................... 40%  

 индекс изграђености................. 1,0 

 

За радне зоне и комплексе: 

 

 индекс заузетости...................... 50%  

 индекс изграђености.................  до 1,0 

 

За спортско-рекреативне зоне  

 

 индекс заузетости...................... 40%  

 индекс изграђености.................до 0,6  

 

Основна правила грађења у зони комуналних и верских објеката дефинисана 

Просторним Планом: 

Правила грађења у зони комуналних садржаја  

 

 Гробља 

 

Врста и намена објеката и простора 

Као основна намена у комплексу гробља се могу градити, уређивати: 

 гробно поље са гробним парцелама - местима и гробницама, уређено стазама и 

зеленилом  

 верски објекти - капеле за испраћај или комунални објекти: за вршење погребне 

делатности са просторијом за испраћај и просторијама за смештај гробне опреме  

и др. 

 

Као компатибилне намене могу се градити: 

 продавнице цвећа, свећа и гробне опреме 

 

Објекти и намене које нису дозвољене за изградњу у зони комуналних функција 
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У зони комуналних функција забрањена је изградња објеката и обављање делатности 

које нису из домена основне намене и који би могли да угрозе животну средину и 

основну намену зоне, односно неометано функционисање комуналног садржаја.  

Правила грађења у комплексу верских објеката 
 

 

Врста и намена објеката 

 

Као основна намена у комплексу верског објекта се могу градити: 

 верски објекат – црква, богомоља 

 управно-административни садржаји 

 пратећи садржаји у функцији основне намене 

 

Као компатибилне намене могу се градити: 

 образовно-културни садржаји 

 резиденцијални и пратећи – комерцијални садржаји 

Компатибилни садржаји и врсте објеката по планираним претежним наменама 

 

Претежне намене су преовлађујуће намене, односно заузимају преко 50% простора 

(блока или зоне). У оквиру одређене намене могу се наћи и друге компатибилне и 

комплементарне намене у функцији основне намене као допунске или пратеће, или као 

самосталне.  

Принцип организације намена на подручју Плана мора да буде такав да се у оквиру 

исте просторне целине не могу наћи намене које једна другу угрожавају својим 

функционисањем. Целине се морају формирати тако да се конфликти између суседних 

намена сведу на минимум. На пример – индустрија – која није компатибилна 

становању, централним садржајима и туризму, треба да се граничи са пословно 

комерцијалним садржајима или занатском производњом или заштитним зеленилом. 

  

 

6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ  

    УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

 

Планирање, коришћење и уређење простора се заснива на циљевима одрживог 

развоја кроз интегрални приступ планирању, са акцентом на обезбеђење равномерног 

територијалног развоја, рационално коришћење земљишта, усаглашеност са европским 

прописима и стандардима из области планирања и уређења простора, примену 

позитивних прописа и принципа на смањењу загађења животне средине и деградације 

предметног простора, уз обезбеђење учешћа јавности у процесу планирања и уређења 

простора који ће омогућити утицај на креирање животног простора непосредних 

корисника и тиме допринети уклапању нових садржаја у урбану меморију простора.   

 

Очекивани ефекти израде Плана у погледу унапређења начина коришћења 

простора су: 

- Јасно дефинисана планирана претежна намена површина: за јавне потребе и остале 

намене, тако да се истовремено обезбеђује јавни интерес и одрживи економски и 

социјални аспект развоја дела урбане зоне и ширег окружења; 
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- Обезбеђење услова за увођење нових примерених садржаја на простору унутар 

граница Плана прилагођавањем намене простора актуелним потребама, уз стратешку 

визију и модификовање у будућности; 

- Координирано усклађивање интереса јавног и приватног сектора; 

- Регулација и уређење насеља, са јасно дефинисаним површинама јавне намене са 

елементима за спровођење и реализацију; 

- Олакшан и убрзан процес реализације планираних садржаја, који су утврђени на бази 

реалних потреба становништва насеља Мишићево уз задовољење економских 

параметара изградње и коришћења простора. 

 

 

***************** 
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