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I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА 

1.   УВОД И ПРАВНИ ОСНОВ 

 За потребе Наручиоца - ГРАДА СУБОТИЦЕ, а на захтев ЈП "Дирекцијe за 
изградњу града Суботице", на основу Уговора број 27-185/2014 у ЈП "Завод за урбанизам 
града Суботице", израђен је ПЛАН ПОСТАВЉАЊА КОНТЕЈНЕРА ЗА 
КОМУНАЛНИ ОТПАД У ЗОНАМА ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА УНУТАР 
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СУБОТИЦА-ПАЛИЋ И НАСЕЉА БАЈМОК, 
ЧАНТАВИР И ДОЊИ ТАВАНКУТ у даљем тексту: План. 

 

ПРАВНИ ОСНОВ за израду Плана је : 
-   Члана 146. Закона о планирању и изградњи  („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09-
испр., 64/10- Ус, 24/11, 121/12, 42/13-УС и 50/13-УС и 98/13УС, 132/14 и 145/14). 

 
-   Одлука о одржавању чистоће („Службени лист града Суботице“, бр. 56/12, 2/13, 

7/13-исправка и 12/14 и 45/14) којом је у члану 8. став 5. прописано да за 
вишестамбене, стамбено-пословне или пословне објекте, изграђене до ступања на 
снагу ове одлуке, а за које не постоји техничка документација, одређује се Планом 
израђеним од стране Јавног предузећа „Завод за урбанизам Града Суботице“ који 
усваја Градско веће и 

 
-   Одлука о комуналном реду („Службени лист града Суботице“, бр. 55/11, 15/13, 

7/14 и 24/14). којом је у члану 118. став 2. прописано да су комунални објекти, 
уређаји и опрема, поред осталог и посуде за сакупљање отпада, као и члан 119. став 
1. којим је прописано да комуналне објекте, уређаје и опрему из члана 118. ове 
одлуке који се налазе на јавној површини одржава правно лице или предузетник 
коме је поверено обављање комуналне делатности.  

Планом су дефинисани услови за постављање контејнера за комунални отпад у зонама 
вишепородичног становања унутар грађевинског подручја Суботица-Палић и насеља 
Бајмок, Чантавир и Доњи Таванкут. Унутар грађевинског подручја Суботица-Палић овим 
Планом обухваћено је шеснаест месних заједница а то су: Центар I, Центар II, Центар III, 
Бајнат, Прозивка, Кер, Гат, Ново Село, Пешчара, Дудова шума, Железничко насеље, 
Кертварош, Мали Радановац, Нови Град, Александрово и Палић. 

За простор који је обухваћем овим Планом, израђени су планови који дефинишу 
будућу намену простора, регулацију јавних површина као и грађевинске линије 
планираних објеката. 

Предметни простор обухвата следеће планове: 



-   ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН СУБОТИЦА-ПАЛИЋ до 2020. год („Службени лист општине 
Суботица” број 16/2006, 17/2006 испр. и 28/2006“) , 

-   ПГР III за део зоне „Александрово“ у Суботици („Службени лист града Суботице“ бр. 
52/2012) 

-   ПГР V за северни део зоне „Палић“ и део зоне „Радановац“ у Суботици („Службени 
лист града Суботице“ бр. 15/2013) 

-   ПГР „VII“ за зоне „Кертварош“ и „Нови град“ и делове зона „Мали Радановац“, 
„Радановац“ и „Палић“ у Суботици („Службени лист града Суботице 12/2014“) 

-   ПГР VIII за зоне „Жељезничко насеље” и „Макова седмица” и део зоне „Мали 
Радановац” („Службени лист града Суботице“ бр. 52/2012) 

-   ПГР X за зону „Пешчара“ („Службени лист града Суботице“ бр. 55/2011) 
-   ПГР са елементима детаљне регулације за насеље Бајмок („Службени лист града 
Суботице“ бр. 12/2009) 

-   ПГР за насеље Чантавир („Службени лист града Суботице“ бр. 03/2011) 
-   ПГР за насеље Доњи Таванкут („Службени лист града Суботице 12/2014“) 
-   ПДР за део простора оивичен улицама Змај Јовина, Алеја маршала Тита, Петра 
Лековћа, Арсенија Чарнојевића, Сеп Ференца, Ватрослава Лисинског, Стерије 
Поповића, Паје Маргановића, Жељезничка пруга Келебија – Суботица, Бер Имреа, 
Јована Цвијића, Јована Микића, Мајшански пут, Ратка Митровића, Босе Миличевић 
(„Службени лист Града Суботице“ број 24/2009) 

-   ПДР за простор између улица Франкопанске, Сеп Ференца, Алеје маршала Тита и 
Петра Лековића у Суботици, („Службени лист општине Суботица” бр. 16/2010 и 
38/2011). 

-   ПДР за део простора оивиченог улицама Максима Горког, Београдски пут, Блашка 
Рајића и Сенћански пут у Суботици (“Службени лист града Суботице” бр. 32/2011 )  

-   ПДР за део простора МЗ  “Прозивка” (“Службени лист града Суботице “ број 19/2010 и 
46/2012) 

-   РП за део простора М.З. „Центар-2“, измена ДУП У-172/92 оивиченог улицама 
Толстојева, Жарка Зрењанина, Браће Мајера и Трг Октобарске револуције у Суботици 
(У-37/2002), (“Службени лист општине Суботица” број 36/02 и 52/03) 

2.   ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

Овим Планом су евидентиране постојеће локације контејнера на јавним 
заједничким блоковским површинама унутар зоне вишепородичног становања унутар 
грађевинског подручја Суботице и Палића. 

Планом су дефинисане нове локације за постављање контејнера за комунални 
отпад у складу са стварним потребама становника као и локације које се укидају чији 
положај је неадекватан (угрожавају саобраћај, ван дворишта зграда су постављени 
контејнери за отпад…) као и планиране локације контејнера за комунални отпад за насеља 
Бајмок, Чантавир и Доњи Таванкут. 



Планом се поред локација утврђују: врста, технички услови и правила за 
постављање контејнера за сакупљање комуналног отпада (у даљем тексту отпада). 

Евидентирани су постојећи вишепородични објекти који имају просторију или 
решен систем за одлагање отпада унутар објекта. Планом се обавезују објекти који имају 
просторије за одлагање отпада и уколико их не користе да их оспособе за ту намену. 

Дефинисање услова за урбанистичко обликовање простора за постављање 
контејнера за отпад, типова контејнера (са ограђеним манипулативним платоом, са 
оградом,…) који су дефинисани у координацији са надлежним комуналним предузећем, 
надлежним градским службама и Дирекцијом за изградњу града Суботица. 

Крајњи циљ израде Плана је постизање жељених ефеката у реализацији планског 
решења са аспекта економске оправданости, прихватљивости, рационалности, а у 
интересу задовољења високог степена хигијенско-санитарних услова живљења и 
комуналних потреба становника и корисника унутар ових зона обухваћених Планом, као и 
успостављања комуналног реда. 

Одредбе овог Плана односе се на све грађане, правна лица, предузетнике, као и 
власнике стамбених, пословних и стамбено-пословних објеката или просторија, у зони 
вишепородичног становања унутар грађевинског подручја Суботице - Палић као и насеља 
Бајмок, Чантавир и Доњи Таванкут. 

У складу са Одлуком о одржавању чистоће комуналну делатност на територији 
Града обавља ЈКП “ Чистоћа и Зеленило “ Суботица . 

3.   НАМЕНА И ВРСТА КОНТЕЈНЕРА ЗА САКУПЉАЊЕ КОМУНАЛНОГ 
ОТПАДА  

Намена контејнера је одлагање комуналог отпада. Комунални отпад је отпад из 
домаћинстава (кућни отпад), као и други отпад који је због своје природе или састава 
сличан отпаду из домаћинства, а који се по својој величини могу одлагати у посуде за 
сакупљање отпада и то у контејнере и типске стандардизоване канте. 

Врста контејнера за комунални отпад чије се локације планирају или укидају су 
типски стандардизовани контејнери запремине В= 1,1 м3 (у даљем тексту контејнери). 
Могу бити израђени од лима или полиетилена на четри окретна точка од којих су два са 
кочницама а два точка су без кочница. 

У обухвату плана евидентирано је пет локација контејнера запремине В = 5 м3, од 
којих се три локације задржавају, јер су оправдано постављене (за потребе Геронтолошког 
центра за збрињавање одраслих лица и вишепородичних објеката са великим бројем 
станова). Контејнери ове запремине су израђени од лима високог квалитета, могу бити 
затворени или отворени и нису покретни. 



Планом је предвиђено на једној локацији постављање типских стандардизованих 
канти запремине В = 120 л (у даљем тексту канте) у замену за контејнере, када се 
постојећа локација контејнера укида јер је на неадекватном месту а нема услова за 
постављање контејнера запремине В = 1,1 м3. Типске стандардизоване канте се производе 
од полиетилена на два окретна точка. 

4.   ПЛАНИРАНЕ И ПОСТОЈЕЋЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КОНТЕЈНЕРА 
ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД И ЛОКАЦИЈЕ КОНТЕЈНЕРА ЗА КОМУНАЛНИ 
ОТПАД КОЈЕ СЕ УКИДАЈУ У ЗОНАМА ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА 
УНУТАР ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СУБОТИЦА-ПАЛИЋ И НАСЕЉА 
БАЈМОК, ЧАНТАВИР И ДОЊИ ТАВАНКУТ 

4.1  Општа правила планираних, постојећих и локација контејнера за 
комунални отпад које се укидају 

Планом за постављање контејнера за комунални отпад у зони вишепородичног 
становања на јавним заједничким блоковским површинама у месним заједницама: Центар 
I, Центар II, Центар III, Бајнат, Прозивка, Кер, Гат, Ново Село, Пешчара, Дудова Шума, 
Железничко насеље, Кертварош, Мали Радановац, Нови Град, Александрово и Палић као 
и насеља: Бајмок, Чантавир и Доњи Таванкут. 

Предмет овог Плана нису локације контејнера за вишепородичне стамбене објекте са 
ограђеним двориштем (двориште станара објекта) јер контејнери за одлагање комуналног 
отпада су постављени у дворишту. Изузетак су вишепородични стамбени објекти са 
ограђеним двориштем који контејнере за одлагање комуналног отпада држе ван дворишта 
и вишепородични стамбени објекти са двориштима који немају контејнере (Бајмок и 
Чантавир). Циљ Плана је да обавеже Скупштину станаре зграде са ограђеним двориштем 
да контејнере за одлагање комуналног отпада поставе у двориште вишепородичног 
стамбеног објекта. 

У обухват Плана не спадају локације контејнера за вишепородичне стамбене објекте 
који се налазе у границама Заштићеног историјског језгра Суботице. Локације контејнера 
за наведене објекте су обрађене у ПЛАНУ ПОСТАВЉАЊА ПОСУДА ЗА САКУПЉАЊЕ 
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У ДЕЛУ ГРАДА СУБОТИЦЕ (на простору оивиченом 
улицама Босе Миличевић, Змај Јовине, Трг жртава фашизма, Матије Гупца и Максима 
Горког) – 27-78/14. 

Планом су поред контејнера за комунални отпад који је намењен за вишепородично 
становање евидентиране и планиране (уколико је то било потребно) локације контејнера 
за пословне објекте који се налазе на заједничким блоковским површинама 
вишепородичног становања (МЗ "Дудова шума", МЗ "Прозивка" и МЗ "Кертварош"). 

Основни циљ Плана је да се евидентирају постојеће локације, уклоне неадекватно 
постављене локације контејнера и планирају нове локације. 



Планским решењем је планирано укупно сто двадесет четри (124) планиране локације 
контејнера за комунални отпад у зони вишепородичног становања унтар грађевинског 
подручја Суботица-Палић и укупно десет (10) планираних локација у насељима 
Бајмок, Чантавир и Доњи Таванкут. Планиране локације су подељене у три категорије. 

Планиране локације контејнера су подељене на следећи начин: 

-   ПЛАНИРАНЕ ЛОКАЦИЈЕ СА НОВИМ КОНТЕЈНЕРИМА 
-   ПЛАНИРАНЕ ЛОКАЦИЈЕ СА ПОСТОЈЕЋИМ КОНТЕЈНЕРИМА 
-   ПЛАНИРАНЕ ЛОКАЦИЈЕ СА ПОСТОЈЕЋИМ И НОВИМ 
КОНТЕЈНЕРИМА 

Планиране локације са новим контејнерима су нове локације контејнера које су 
постављене због недовољног броја контејнера на заједничким блоковским површинама 
или је уочено да у двориштима станара нема контејнера, какав је случај у насељима 
Бајмок и Чантавир. Планираних локација контејнера са новим контејнерима у зони 
вишепородичног становања унутар грађевинског подручја Суботица-Палић планирано је 
укупно осамнаест (18) док је у насељима Бајмок, Чантавир и Доњи Таванкут 
планирано укупно девет (9). Планиране локације контејнера су на графичким прилозима 
обележене бројевима у црвеној боји. 

Планиране локације контејнера са постојећим контејнерима су локације 
контејнера чија је локација претходно укинута па се део или сви контејнери са укинуте 
локације премештају на нову то јест планирану локацију. Планираних локација контејнера 
са постојећим контејнерима у зони вишепородичног становања унутар грађевинског 
подручја Суботица-Палић планирано је укупно седамдесет шест (76). Планиране 
локације контејнера са постојећим контејнерима су на графичким прилозима обележене 
бројевима у љубичастој боји. 

Планиране локације са постојећим и новим контејнерима су локације контејнера 
чија је локација претходно укинута па се део или сви контејнери са укинуте локације 
премештају на нову то јест планирану локацију и поред њих су постављени нови 
(планирани) контејнери. Планираних локација контејнера са постојећим и новим 
контејнерима у зони вишепородичног становања унутар грађевинског подручја Суботица-
Палић планирано је укупно тридесет (30) док је у насељу Бајмок планирана једна (1). 
Планиране локације контејнера са постојећим и новим контејнерима су на графичким 
прилозима обележене бројевима у тиркизној боји. 

Нови (планирани) контејнери се постављају из три разлога: 

1.   када је планирана нова локација 

2.   када је уочено да је на постојећој локацији потребан већи број контејнера (јер у 

начелу се поставља на петнаест станова један контејнер). 



3.   постављање контејнера због соритирања комуналног отпада (нпр. ако локација 

има један контејнер тада се додаје још један) 

Нови контејнери то јест планирани контејнери су овим планом предложени, како је 
написано и у легендама графичких прилога. Планом се не условљава број контејнера који 
је уцртан на графичким прилозима, он може да се мења. Није се могло прецизирати 
тачним бројем контејнера јер се на неким локацијама у граду (фреквентнијим) комунални 
отпад чешће односи и тиме је потребан мањи број контејнера него што је дат на 
графичким прилозима. План се водио начелом: један контејнер на петнаест станова (на 
неким локацијам се морало одступити од тога јер би био превелик број контејнера и он из 
више аспеката не би био одговарајућ). 

Према захтеву ЈКП “Чистоћа и зеленило” Планом се планира соритирање отпада на 
територији Града Суботице. Решење сортирања отпада планирано је постављањем нових 
(планираних) контејнера на постојеће локације. Идеја је била да се на локацијама које 
имају један контејнер постави још један да би се могло спроводити сортирање 
отпада.Уколико локација има два или више контејнера и задовољава потребан број 
контејнера на тој локацији се не постављају нови (планирани) контејнери у сврху 
сортирања. Сортирање се обавља у постојећим контејнерима. 

На графичким прилозима је назначено за ПОСТОЈЕЋЕ ЛОКАЦИЈЕ КОНТЕЈНЕРА 
КОЈЕ СЕ ЗАДРЖАВАЈУ и ПЛАНИРАНЕ ЛОКАЦИЈЕ КОНТЕЈНЕРА СА ПОСТОЈЕЋИМ 
И НОВИМ КОНТЕЈНЕРИМА из којих разлога су постављени нови (планирани) 
контејнери уз постојеће контејнере. Разлог може да буде планирано соритирање 
комуналног отпада или је уочено да на предметној локацији нема довољан број 
контејнера. 

Уколико вишепородичан стамбени објекат има просторије за одлагање отпада 
(просторије са контејнерима) и путем канала се смеће спроводи у ту просторију, тада се 
приступањем у обавезу сортирања отпада канали затварају а просторија у објекту се 
задржава и служи за контејнере у које се одлаже отпад. 

Поред планираних локација планом су евидентиране и уцртане ПОСТОЈЕЋЕ 
ЛОКАЦИЈЕ КОНТЕЈНЕРА за комунални отпад које се задржавају. На графичким 
прилозима је приказан тачан број контејнера на постојећим локацијама као и нови 
контејнери који се постављају уз постојеће контејнере. Нови то јест предложени 
планирани контејнери се додају постојећим локацијама уколико је на терену уочено да на 
број станова нема довољан број контејнера (на петнаест станова иде један контејнер) или 
због сортирања комуналног отпада (ако на локацији постоји један постојећи контејнер 
додаје му се још један-нови контејнер).  

Постојеће локације контејнера за комунални отпад које се задржавају унутар 
грађевинског подручја Суботица-Палић укупно је сто двадесет две (122). Постојеће 
локације контејнера које се задржавају су на графичким прилозима обележене бројевима у 
црној боји. 



Планом су евидентиране и локације контејнера које се налазе у просторијама 
стамбених објеката. Унутар грађевинског подручја Суботица-Палић укупно их је 
шездесет три (63). Локације контејнера које се налазе у просторијама стамбених објеката 
су на графичким прилозима обележене бројевима у наранџастој боји. 

Планом су уцртане и ПОСТОЈЕЋЕ ЛОКАЦИЈЕ КОНТЕЈНЕРА КОЈЕ СЕ УКИДАЈУ И 
КОНТЕЈНЕРИ СЕ ПРЕМЕШТАЈ НА ДРУГЕ ЛОКАЦИЈЕ. Локације које се укидају су 
подељене у две категорије а то су: 

-   ПОСТОЈЕЋЕ ЛОКАЦИЈЕ КОНТЕЈНЕРА КОЈЕ СЕ УКИДАЈУ И 
КОНТЕЈНЕРИ СЕ ПРЕМЕШТАЈУ НА ДРУГЕ ЛОКАЦИЈЕ 

-   ПОСТОЈЕЋЕ ЛОКАЦИЈЕ КОНТЕЈНЕРА КОЈЕ СЕ УКИДАЈУ И 
КОНТЕЈНЕРИ СЕ ПРЕМЕШТАЈУ У ОБЈЕКТЕ СА ПРОСТОРИЈОМ ЗА 
ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 

Разлози укидања локација у Плану су: 

-   локација контејнера није у складу са урбанистичко-планским документом који 
уређује јавне површине за зону у којој се налази (нпр. на месту контејнера 
планиран је будући објекат) 

-   локација контејнера се налазе на коловозу и омета ток саобраћаја  
-   локација контејнера омета прегледност саобраћаја 
-   локација контејнера које су ван ограђеног дворишта станара вишепородичног 
стамбеног објекта (у том случају се локација укида и премешта у двориште 
станара вишепородичног стабеног објекта). 

-   локација контејнера је ван објекта који има просторију за одлагање комуналног 
отпада (у том случају се контејнери са укинуте локације премештају у 
просторију у објекту) 

-   локација контејнера естетски и санитарно-хигијенски нарушава простор у којем 
се налази 

Постојеће локације контејнера за комунални отпад које се укидају и контејнери 
се премештају на друге локације унутар грађевинског подручја Суботица-Палић укупно 
је сто две (102) а у насељу Бајмок једна (1). Постојеће локације контејнера које се 
укидају су на графичким прилозима обележене бројевима у црној боји и уз број локације 
се додаје слово У. 

Постојеће локације контејнера за комунални отпад које се укидају и контејнери 
се премештају у у објекте са просторијом за одлагање комуналног отпада укупно је 
пет (5). Постојеће локације контејнера које се укидају и контејнери се премештају у 
објекте са просторијом за одлагање комуналног отпада су на графичким прилозима 
обележене бројевима у тамно плавој боји и уз број локације се додаје слово У. 
 
Планиране локације контејнера одређене су у сагласности са ЈКП “ Чистоћа и зеленило 

“ и ЈП „Дирекцијом за изградњу Града Суботице“. 



Уколико на одређеном простору дође до реализације урбанистичко - планског 
документа, којим се на другачији начин уређује део јавне површине на којој је овим 
Планом утврђена локација за постављање контејнера за комунални отпад , предметна 
локација се укида. 
 

4.2. Планиране, постојеће и локације контејнера које се укидају по месним 
заједницама 
 
МЗ “Центар I” 

-   За простор вишепородичног становања у МЗ “Центар I” плански основ је ПДР за део 
простора оивичен улицама Змај Јовина, Алеја маршала Тита, Петра Лековћа, Арсенија 
Чарнојевића, Сеп Ференца, Ватрослава Лисинског, Стерије Поповића, Паје 
Моргановића, Жељезничка пруга Келебија – Суботица, Бер Имреа, Јована Цвијића, 
Јована Микића, Мајшански пут, Ратка Митровића, Босе Миличевић („Службени лист 
Града Суботице“ број 24/2009). 

-   Планско решење утицало је на задржавање, планирање и укидање локација контејнера. 

 
Табела локација контејнера за МЗ “Центар I” 
 
Назив	  локације	  контејнера	  за	  комунални	  отпад	   Број	  

локација	  

Постојећа	  локација	  контејнера	  која	  се	  укида	  и	  
контејнери	  се	  премештају	  на	  другу	  локацију	  

3	  

Постојећа	  локација	  контејнера	  која	  се	  задржава	   3	  

Планирана	  локација	  контејнера	  са	  
ПОСТОЈЕЋИМ	  контејнерима	  

2	  

Планирана	  локација	  контејнера	  са	  
ПОСТОЈЕЋИМ	  И	  НОВИМ	  контејнерима	  

1	  

 

-   Планиране локације контејнера, постојеће локације контејнера које се задржавају и 
постојеће локације контејнера које се укидају са свим категоријама које су описане у 
поглављу 4.1. Општа правила планираних, постојећих и локација контејнера за 
комунални отпад које се укидају означене су на графичким прилозима од 2 до 5 за МЗ 
"Центар И". 

 
 
 



Напомена :  
-   На графичком прилогу бр.5 за МЗ “Центар I” укида се локација контејнера означена са 
бр.3у (црном бојом на графичком прилогу) у Улици Босе Милићевић. Планом се 
одређује да се у склопу дворишта станара вишепородичног стамбеног објекта, на к.п. 
бр. 2095 К.О. Стари град обезбеди место за типске стандардизоване канте за 
комунални отпад пошто не постоје услови за уношење и изношење контејнера из 
дворишта предметног објекта. Возило ЈКП “Чистоће и зеленило” нема приступ 
дворишту станара вишепородичног стамбеног објекта. Стога је потребно да ЈКП 
“Чистоће и зеленило”у договору са Скупштином станара предметног објекта даном у 
седмици када се празне контејнери то јест канте организује изношење канти испред 
предметног објекта да би биле доступне возилу ЈКП “Чистоће и зеленило”. Потребно 
је да се прибави одговарајући број канти у односу на број станова, у начелу иде једна 
канта по стану. Уколико се у будућности омогући уношење и изношење контејнера 
запремине од В = 1,1 м3 из дворишта станара предметног објекта, могуће је и њих 
поставит. Услов је да контејнери буду у склопу дворишта станара то јест на к.п. бр. 
2095 К.О. Стари град и да се возилу ЈКП “Чистоћа и зеленило”омогући приступ 
контејнерима (да се контејнери извуку испред предметног вишепородичног стамбеног 
објекта данима у недељи када се празне). 
 
МЗ “Центар II” 

-   За простор вишепородичног становања у МЗ”Центар II” плански основ су 
ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН СУБОТИЦА-ПАЛИЋ до 2020. год („ Службени лист општине 
Суботица” број 16/2006, 17/2006 испр. и 28/2006“), ПДР за простор између улица 
Франкопанске, Сеп Ференца, Алеје маршала Тита и Петра Лековића у Суботици, („ 
Службени лист општине Суботица” бр. 16/2010 и 38/2011) и РП за део простора М.З. 
„Центар-2“, измена ДУП У-172/92 оивиченог улицама Толстојева, Жарка Зрењанина, 
Браће Мајера и Трг Октобарске револуције у Суботици (У-37/2002), (“Службени лист 
општине Суботица” број 36/02 и 52/03). 

-   Планско решење утицало је на задржавање, планирање и укидање локација контејнера. 

 
Табела локација контејнера за МЗ “Центар II” 
 
Назив	  локације	  контејнера	  за	  комунални	  отпад	   Број	  

локација	  

Постојећа	  локација	  контејнера	  која	  се	  укида	  и	  
контејнери	  се	  премештају	  на	  другу	  локацију	  

2	  

Постојећа	  локација	  контејнера	  која	  се	  задржава	   4	  

Планирана	  локација	  контејнера	  са	  
ПОСТОЈЕЋИМ	  И	  НОВИМ	  контејнерима	  

1	  



Планирана	  локација	  контејнера	  са	  НОВИМ	  
контејнерима	  

1	  

 
Планиране локације контејнера, постојеће локације контејнера које се задржавају и 

постојеће локације контејнера које се укидају са свим категоријама које су описане у 
поглављу 4.1. Општа правила планираних, постојећих и локација контејнера за 
комунални отпад које се укидају означене су на графичким прилозима 2 и 3 за МЗ "Центар 
II". 

 
Напомена :  

 
-   На графичком прилогу бр.2 за МЗ “Центар II” укида се локација означена са бр.1у 

(црном бојом) јер возило ЈКП “Чистоћа и зеленило” нема адекватан приступ наведеној 
локацији због непрописног паркирања аутомобила. Поред локације која се укида (1у) 
налази се и ознака МОГУЋНОСТ ЗАДРЖАВАЊА ЛОКАЦИЈЕ, а то значи да уколико 
се реши паркирање на наведеној локацији контејнер запремине од В = 5 м3 може да се 
задржи. Уколико се задржи локација уместо контејнера запремине од В = 5 м3може да 
се постави више контејнера запремине од В = 1,1 м3 са манипулативним ограђеним 
платоом у договору са Скупштином станара на к.п.бр.2661/1 и 2661/4 К.О. Стари град 
и МЗ “Центар II”. 

 
-   На графичком прилогу бр. 3 за МЗ “Центар II” након укидања локације која је 
означена са бр.2у (црном бојом) планирана је нова локација контејнера са постојећим и 
планираним контејнером (означена са тиркизном бојом бр.1) на к.п. бр. 2719/1 К.О. 
Стари град. Поред ознаке локације постоји и ознака ПРЕДЛОЖЕНА ЛОКАЦИЈА 
КОНТЕЈНЕРА КОЈА СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ, а то значи да се у склопу двориште 
станара вишепородичног стамбеног објекта (обележеног на графичком прилогу бр. 3 
МЗ “Центар II”) локација контејнера може мењати у договору са Скупштином станара 
предметног објекта. Услов је да локација контејнера остане у склопу дворишта станара 
(на к.п. бр. 2719/1 К.О. Стари град) или у склопу просторије вишепородичног 
стамбеног објекта како је дато Локацијским условима за изградњу вишепородичног 
стамбеног објекта (Ф31-43/2010), то јест ван планираних регулационих линија улица 
Жарка Зрењанина и Толстојеве и да је омогућен приступ возилу ЈКП “Чистоћа и 
зеленило”. 

 
МЗ “Центар III” 
 

-   За простор вишепородичног становања у МЗ “Центар III” плански основ је ПДР за 
део простора оивиченог улицама Максима Горког, Београдски пут, Блашка Рајића и 
Сенћански пут у Суботици (“Службени лист града Суботице” бр. 32/2011 ). 

-   Планско решење утицало је на задржавање, планирање и укидање локација контејнера. 

 



 
Табела локација контејнера за МЗ “Центар III” 
 
Назив	  локације	  контејнера	  за	  комунални	  отпад	   Број	  

локација	  

Постојећа	  локација	  контејнера	  која	  се	  укида	  и	  
контејнери	  се	  премештају	  на	  другу	  локацију	  

5	  

Постојећа	  локација	  контејнера	  која	  се	  задржава	   16	  

Локација	  стамбеног	  објекта	  са	  просторијом	  за	  
смештај	  контејнера	  

9	  

Планирана	  локација	  контејнера	  са	  
ПОСТОЈЕЋИМ	  контејнерима	  

4	  

Планирана	  локација	  контејнера	  са	  
ПОСТОЈЕЋИМ	  И	  НОВИМ	  контејнерима	  

1	  

Планирана	  локација	  контејнера	  са	  НОВИМ	  
контејнерима	  

2	  

 
Планиране локације контејнера, постојеће локације контејнера које се задржавају и 

постојеће локације контејнера које се укидају са свим категоријама које су описане у 
поглављу 4.1. Општа правила планираних, постојећих и локација контејнера за 
комунални отпад које се укидају означене су на графичком прилогу 2 за МЗ "Центар III". 

Напомене :  
-   На графичком прилогу бр.2 за МЗ “Центар III” у блоку где се налазе постојеће 
локације контејнера које се задржавају (означене са бр.1 и 2, црном бојом) потребно је 
обезбедити приступ интервентним возилима и возилима ЈКП “Чистоћа и зеленило” из 
Улице Трг Лазара Нешића (проблем је висина пасажа из Шеноине улице у предметни 
блок, висина пасажа је недовољна), у свему као на графичком прилогу бр.2. 

 
-   На графичком прилогу бр.2 за МЗ “Центар III” након укидања постојеће локације бр.3у 

(означене црном бојом) планирана је нова локација контејнера са постојећим и 
планираним контејнером (означена са тиркизном бојом бр.1) на к.п. бр. 6687 К.О. 
Доњи град. Поред ознаке планиране локације контејнера постоји и ознака 
ПРЕДЛОЖЕНА ЛОКАЦИЈА КОНТЕЈНЕРА КОЈА СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ, а то значи да 
се у склопу ограђеног дворишта који представљају к.п. бр. 6687 и 6692 К.О. Доњи град 
локација контејнера може мењати у договору са Скупштином станара вишепородичног 
стамбеног објекта који се налази на к.п. бр. 6692 К.О. Доњи град. Услов је да локација 
контејнера остане у склопу ограђеног дворишта (кп.бр.6687 и 6692 К.О. Доњи град) и 
да је омогућен приступ возилу ЈКП “Чистоћа и зеленило”. 



 
-   Локација контејнера бр.4у (означена црном бојом) планирана је да се укине јер је на 
том месту према ПДР ,који је плански основ за ову зону, планирана је изградња 
вишепородичног стамбеног објекта, како је приказано на графичком прилогу бр.2 за 
МЗ “Центар IIИ”. Планирано је да се контејнери са те укинуте локације преместе на 
постојеће локације бр. 11 и 13 означене црном бојом на граф. прилогу (јер локације 
немају довољан број контејнера) као и на планирану локацију контејнера са 
постојећим контејнерима бр. 4 (означену љубичастом бојом). Док не дође до 
реализације планираног објекта (изградње) постојећа предметна локација (бр.4у) се 
задржава (контејнери се не распоређују на нову локацију бр.4 и постојеће локације бр. 
11 и 13 како је претходно описано). 
 

-   Планирана локација бр.2 (означена црвеном бојом на графичком прилогу бр.2 за МЗ 
“Центар III”) има поред наведене ознаке и ознаку ПРЕДЛОЖЕНА ЛОКАЦИЈА 
КОНТЕЈНЕРА КОЈА СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ, а то значи да се у склопу к.п. бр. 7506 К.О. 
Доњи град локација контејнера може мењати у договору са Скупштином станара 
зграде која се налази на к.п. бр. 7500 К.О. Доњи Град. Услов је да локација контејнера 
остане у северном делу к.п бр. 7506 К.О. Доњи град (иза предметног вишепородичног 
стамбеног објекта) и да је омогућен приступ возилу ЈКП “Чистоћа и зеленило”. 

МЗ “Бајнат” 
 

-   За простор вишепородичног становања у МЗ “Бајнат” плански основ је ПДР за део 
простора оивиченог улицама Максима Горког, Београдски пут, Блашка Рајића и 
Сенћански пут у Суботици (“Службени лист града Суботице” бр. 32/2011 ). 

-   Планско решење утицало је на задржавање, планирање и укидање локација контејнера. 

 
Табела локација контејнера за МЗ “Бајнат” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Назив	  локације	  контејнера	  за	  комунални	  отпад	   Број	  
локација	  

Постојећа	  локација	  контејнера	  која	  се	  укида	  и	  
контејнери	  се	  премештају	  на	  другу	  локацију	  

1	  

Планирана	  локација	  контејнера	  са	  
ПОСТОЈЕЋИМ	  контејнерима	  

1	  

Планирана	  локација	  контејнера	  са	  НОВИМ	  
контејнерима	  

1	  



Планиране локације контејнера и постојеће локације контејнера које се укидају са 
свим категоријама које су описане у поглављу 4.1. Општа правила планираних, 
постојећих и локација контејнера за комунални отпад које се укидају означене су на 
графичком прилогу од 2 до 3 за МЗ “Бајнат”. 

Напомена :  
 

-   Планирана локација 1 (означена црвеном бојом на графичком прилогу бр. 3 за МЗ 
“Бајнат”) има поред наведене ознаке и ознаку која значи ПРЕДЛОЖЕНА ЛОКАЦИЈА 
КОНТЕЈНЕРА КОЈА СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ, а то значи да се у склопу к.п. бр. 7527/3 
К.О. Доњи Град локација контејнера може мењати у договору са Скупштином станара 
зграде која се налази на к.п. бр. 7527/2 К.О. Доњи Град. Услов је да локација 
контејнера остане у јужном делу к.п к.п. бр. 7527/3 К.О. Доњи Град (иза предметног 
вишепородичног стамбеног објекта) и да је омогућен приступ возилу ЈКП “Чистоћа и 
зеленило”. 
 
МЗ “Прозивка” 
 

-   За простор вишепородичног становања у МЗ “Прозивка” плански основ је ПДР за део 
простора оивиченог улицама Максима Горког, Београдски пут, Блашка Рајића и 
Сенћански пут у Суботици (“Службени лист града Суботице” бр. 32/2011 ) и ПДР за 
део простора МЗ Прозивка” (“Службени лист града Суботице “ број 19/2010 и 
46/2012). 

-   Планско решење утицало је на задржавање, планирање и укидање локација контејнера. 

 
-   Табела локација контејнера за МЗ “Прозивка” 

 
Назив	  локације	  контејнера	  за	  комунални	  отпад	   Број	  

локација	  

Постојећа	  локација	  контејнера	  која	  се	  укида	  и	  
контејнери	  се	  премештају	  на	  нову	  локацију	  

9	  

Постојећа	  локација	  контејнера	  која	  се	  укида	  и	  
контејнери	  се	  премештају	  у	  објекте	  са	  
просторијом	  за	  одлогање	  комуналног	  отпада	  

3	  

Постојећа	  локација	  контејнера	  која	  се	  задржава	   9	  

Локација	  стамбеног	  објекта	  са	  просторијом	  за	  
смештај	  контејнера	  

49	  

Планирана	  локација	  контејнера	  са	  
ПОСТОЈЕЋИМ	  контејнерима	  

5	  



Планирана	  локација	  контејнера	  са	  
ПОСТОЈЕЋИМ	  И	  НОВИМ	  контејнерима	  

4	  

Планирана	  локација	  контејнера	  са	  НОВИМ	  
контејнерима	  

3	  

Привремена	  локација	  контејнера	  док	  се	  не	  
примени	  решење	  из	  плана	  

1	  

 
Планиране локације контејнера, постојеће локације контејнера које се задржавају и 

постојеће локације контејнера које се укидају са свим категоријама које су описане у 
поглављу 4.1. Општа правила планираних, постојећих и локација контејнера за 
комунални отпад које се укидају означене су на графичким прилозима од 2 до 6 за МЗ 
"Прозивка". 

 
Напомене :  
 

-   Постојеће локације контејнера које се укидају (које су означене бр. 1у, 2у и 3у тамно 
плавом бојом на графичком прилогу) и контејнери са ових локација се премештају у 
стамбене објекте које имају просторије за одлагање смећа а не користе их (на 
графичком прилогу су локације објеката означене наранџастом бојом и бројевима од 1 
до 3), у свему као на графичком прилогу бр. 2 за МЗ “Прозивка”.  
 

-   На графичком прилогу бр. 2 за МЗ “Прозивка ” постојећа локација контејнера бр.1у 
(означена црном бојом) у Улици Блашка Рајића се укида и део контејнера се 
премештају на к.п. бр. 8260 К.О. Доњи град, у двориште станара вишепородичног 
стамбеног објект . На овој локацији осим ознаке локације (планирана локација 
контејнера са постојећим контејнерима означена бр.2 у љубичастој боји) има и ознака 
ПРЕДЛОЖЕНА ЛОКАЦИЈА КОНТЕЈНЕРА КОЈА СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ, а то значи да 
се у склопу к.п. бр. 8260 К.О. Доњи Град која представља двориште станара 
вишепородичног стамбеног објекта локација контејнера може мењати у договору са 
Скупштином станара зграде. Услов је да локација контејнера остане у склопу те 
парцеле (к.п. бр. 8260 К.О. Доњи Град ) и да је омогућен приступ возилу ЈКП “Чистоћа 
и зеленило”. Уколико приступ локацији (к.п. бр. 8260 К.О. Доњи Град) није могућ са 
возилом ЈКП “Чистоће и зеленило”, потребно је да Скупштина станара зграде 
предметног објекта у договору са ЈКП “Чистоће и зеленило” данима у седмици када се 
празне контејнери омогући приступ контејнерима (да се контејнери извуку испред 
вишепородичног стамбеног објекта). 
 

-   Део поменутих контејнера са локације која се укида (означене бр. 1у црном бојом у 
Улици Блашка Рајића) се премештају на јавну блоковску површину к.п. бр. 9775/1 К.О. 
Доњи град. Поред постојећих контејнера који се премештају на планирану локацију 
поставља се четри предложена планирана контејнера (нова) да би задовољили 
потребан број контејнера за станара зграде која се налази на к.п. бр. 9705 К.О. Доњи 



град. Предметна планирана локација са постојећим и новим контејнерима означена је 
са бр. 2 у тиркизној боји, као на графичком прилогу бр.2 за МЗ “Прозивка”.  
 

-   На графичком прилогу бр.2 за МЗ “Прозивка” планирана нова локација контејнера на 
к.п. бр. 8258/1 К.О. Доњи град. Поред ознаке планиране локације (бр.1 у црвеној боји) 
постоји и ознака ПРЕДЛОЖЕНА ЛОКАЦИЈА КОНТЕЈНЕРА КОЈА СЕ МОЖЕ 
МЕЊАТИ, а то значи да се у склопу к.п. бр. 8258/1 К.О. Доњи Град локација 
контејнера може мењати у договору са Скупштином станара зграде која се налази на 
к.п. бр.8258/2 К.О. Доњи град. Услов је да контејнери остану у склопу к.п.бр. 8258/1 
К.О. Доњи град. Пошто приступ локацији (к.п. бр. 8258/1 К.О. Доњи град) није могућ 
са возилом ЈКП “Чистоће и зеленило”, потребно је да Скупштина станара зграде 
предметног објекта у договору са ЈКП “Чистоће и зеленило” данима у седмици када се 
празне контејнери омогући приступ контејнерима (да се контејнери извуку испред 
вишепородичног стамбеног објекта). 
 

-   На графичком прилогу бр.5 за МЗ “Прозивка”након укидања локације бр. 8у (означене 
црном бојом на граф. прилогу) постојећи контејнери се премештају на планирану 
локацију контејнера са постојећим контејнерима (обележену бројем 4 у љубичастој 
боји). Битно је да се укину два паркинг места (како је приказано на графичком 
прилогу) да би возило ЈКП "Чистоћа и зеленило" могло да има приступ контејнерима 
за комунални отпад, у свему као на графичком прилогу бр.5 за МЗ “Прозивка”. 
 

-   На графичком прилогу бр.6. за МЗ “Прозивка” имамо ознаку за Постојећу привремену 
локација контејнера док се не примени решење из Плана (ПДР за део простора МЗ 
“Прозивка”). Локација је означена са зеленом бојом и бројем 1 на граф. прилогу. Када 
буде спроведено решење из Плана, које је уцртано на графичком прилогу 
(испрекидано), тада ће се контејнери поставити на планирану локацију. Планирана 
локација контејнера означена бр. 3 у црвеној боји како је приказано на графичком 
прилогу. Када дође до реализације планског решења и спроведе се планирана локација 
контејнера (означена са бројем 3 у црвеној боји) укида се постојећа привремена 
локација (означена бројем 1 у зеленој боји). 

 

-   На графичком прилогу бр.6 за МЗ “Прозивка” након укидања локације контејнера 
означене са бр.9у (у црној боји) планирана је нова локација контејнера са постојећим 
контејнером (означена са љубичастом бојом бр.5) на к.п. бр. 9619/1 К.О. Доњи град. 
Поред ознаке локације постоји и ознака ПРЕДЛОЖЕНА ЛОКАЦИЈА КОНТЕЈНЕРА 
КОЈА СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ а то значи да се у склопу к.п. бр. 9619/1 К.О. Доњи град 
локација контејнера може мењати у договору са Скупштином станара предметног 
објекта под условом да планирана локација остане у склопу к.п. бр. 9619/1 К.О. Доњи 
град и да је омогућен приступ возилу ЈКП “Чистоћа и зеленило”. Уколико приступ 
планираној локацији није могућ са возилом ЈКП “Чистоћа и зеленило”, потребно је да 
Скупштина станара зграде у договору са ЈКП “Чистоће и зеленило” данима у седмици 
када се празне контејнери омогући приступ контејнерима (да се контејнери извуку 
испред зграде). 

 



МЗ “Кер” 
 

-   За простор вишепородичног становања у МЗ “Кер” плански основ је ГЕНЕРАЛНИ 
ПЛАН СУБОТИЦА-ПАЛИЋ до 2020. год („ Службени лист општине Суботица” број 
16/2006, 17/2006 испр. и 28/2006“). 

-   Планско решење утицало је на задржавање, планирање и укидање локација контејнера. 
 

Табела локација контејнера за МЗ “Кер” 
 

Назив	  локације	  контејнера	  за	  комунални	  отпад	   Број	  
локација	  

Постојећа	  локација	  контејнера	  која	  се	  укида	  и	  
контејнери	  се	  премештају	  на	  другу	  локацију	  

9	  

Постојећа	  локација	  контејнера	  која	  се	  задржава	   5	  

Планирана	  локација	  контејнера	  са	  
ПОСТОЈЕЋИМ	  контејнерима	  

8	  

Планирана	  локација	  контејнера	  са	  
ПОСТОЈЕЋИМ	  и	  НОВИМ	  контејнерима	  

1	  

 
Планиране локације контејнера, постојеће локације контејнера које се задржавају и 

постојеће локације контејнера које се укидају са свим категоријама које су описане у 
поглављу 4.1. Општа правила планираних, постојећих и локација контејнера за 
комунални отпад које се укидају означене су на графичким прилозима од 2 до 7 за МЗ 
"Кер". 

 
Напомена :  
 

-   На графичком прилогу бр. 2 МЗ “Кер ” укида се постојећа локација контејнера бр.1у 
(означена црном бојом) у Дринској улици и контејнери се премештају на блоковску 
површину где се налази вишепородични стамбени објекат који је на к.п. бр. 34178/14 
К.О:Доњи град. На овој локацији осим ознаке локације (Планирана локација 
контејнера са постојећим контејнерима означена бр.1 у љубичастој боји) постоји и 
ознака ПРЕДЛОЖЕНА ЛОКАЦИЈА КОНТЕЈНЕРА КОЈА СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ, а то 
значи да се у склопу предметне блоковске површине локација контејнера може мењати 
у договору са Скупштином станара предметног вишепородичног стамбеног објекта, а 
да се при томе избегне постављање контејнера у регулацији Дринске улице и Улице 
Јаше Игњатовића. Услов је да се локација контејнера постави у близини објекта који је 
на к.п. бр. 34178/14 К.О:Доњи град (станари објекта избацују отпад у предметне 
контејнере) и да је омогућен приступ возилу ЈКП “Чистоћа и зеленило”. 
 

 



МЗ “Гат” 
 

-   За простор вишепородичног становања у МЗ “Гат” плански основ је ГЕНЕРАЛНИ 
ПЛАН СУБОТИЦА-ПАЛИЋ до 2020. год („ Службени лист општине Суботица” број 
16/2006, 17/2006 испр. и 28/2006“). 

-   Планско решење утицало је на задржавање, планирање и укидање локација контејнера. 
 
Табела локација контејнера за МЗ “Гат” 
 

Назив	  локације	  контејнера	  за	  комунални	  отпад	   Број	  
локација	  

Постојећа	  локација	  контејнера	  која	  се	  задржава	   4	  

 
Постојеће локације контејнера које се задржавају и које су описане у поглављу 4.1. 

Општа правила планираних, постојећих и локација контејнера за комунални отпад које се 
укидају означене су на графичком прилогу 2 за МЗ "Гат". 

 
Напомена :  
 

-   На графичком прилогу бр. 2 МЗ “Гат ” поред ознаке постојеће локације контејнера бр. 
2 (означена црном бојом) у Потиској улици постоји и ознака могућег постављања 
контејнера запремине од В = 5 м3 уместо постојећег контејнера запремине од В = 1,1 м3 
за потребе станара зграде као и околног становништва које баца комунални отпад у 
предметни контејнер а који не испуњава довољан капацитет за њихове потребе. Као 
резултат се јавља локација контејнера која естетски и санитарно-хигијенски нарушава 
простор у којем се налази. Уколико се не постави контејнер запремине од В=5м3 

могуће је повећати број контејнера запремине од В=1,1м3 на истој локацији, али све у 
договору са са Скупштином станара зграде на к.п. бр. 34177/45 К.О. Доњи град и 
Месном заједницом“Гат”. 

 
МЗ “Ново село” 
 

-   За простор вишепородичног становања у МЗ “Ново село” плански основ је 
ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН СУБОТИЦА-ПАЛИЋ до 2020. год („ Службени лист општине 
Суботица” број 16/2006, 17/2006 испр. и 28/2006“). 

-   Планско решење утицало је на задржавање локација контејнера. 
 
 
 
 
 

 



Табела локација контејнера за МЗ “Ново село” 
 

 
 

 

 

 
Постојеће локације контејнера које се задржавају и које су описане у поглављу 4.1. 

Општа правила планираних, постојећих и локација контејнера за комунални отпад које се 
укидају означене су на графичким прилозима 2 и 3 за МЗ "Ново село". 

 
МЗ “Пешчара” 

 
-   За простор вишепородичног становања у МЗ “Пешчара” плански основ је ПГР X за 
зону “Пешчара („Службени лист града Суботице“ бр. 55/2011) 

-   Планско решење утицало је на задржавање, планирање и укидање локација контејнера. 
 
 
Табела локација контејнера за МЗ “Пешчара” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Планиране локације контејнера, постојеће локације контејнера које се задржавају и 

постојеће локације контејнера које се укидају са свим категоријама које су описане у 
поглављу 4.1. Општа правила, планираних постојећих и локација контејнера за 
комунални отпад које се укидају означене су на графичким прилозима од 2 до 4 за МЗ 
"Пешчара". 

 

Назив	  локације	  контејнера	  за	  комунални	  отпад	   Број	  
локација	  

Постојећа	  локација	  контејнера	  која	  се	  задржава	   3	  

Назив	  локације	  контејнера	  за	  комунални	  отпад	   Број	  
локација	  

Постојећа	  локација	  контејнера	  која	  се	  укида	  и	  
контејнери	  се	  премештају	  на	  другу	  локацију	  

3	  

Постојећа	  локација	  контејнера	  која	  се	  задржава	   8	  

Планирана	  локација	  контејнера	  са	  
ПОСТОЈЕЋИМ	  контејнерима	  

1	  

Планирана	  локација	  контејнера	  са	  
ПОСТОЈЕЋИМ	  и	  НОВИМ	  контејнерима	  

2	  



 
 
МЗ “Дудова шума” 

-   За простор вишепородичног становања у МЗ “Дудова шума” плански основ је 
ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН СУБОТИЦА-ПАЛИЋ до 2020. год („ Службени лист општине 
Суботица” број 16/2006, 17/2006 испр. и 28/2006“) , ПДР за део простора оивичен 
улицама Змај Јовина, Алеја маршала Тита, Петра Лековћа, Арсенија Чарнојевића, Сеп 
Ференца, Ватрослава Лисинског, Стерије Поповића, Паје Моргановића, Жељезничка 
пруга Келебија – Суботица, Бер Имреа, Јована Цвијића, Јована Микића, Мајшански 
пут, Ратка Митровића, Босе Миличевић („Службени лист Града Суботице“ број 
24/2009) и ПДР за простор између улица Франкопанске, Сеп Ференца, Алеје маршала 
Тита и Петра Лековића у Суботици, („ Службени лист општине Суботица” бр. 16/2010 
и 38/2011). 

-   Планско решење утицало је на задржавање, планирање и укидање локација контејнера. 
 
Табела локација контејнера за МЗ “Дудова шума” 

 
Назив	  локације	  контејнера	  за	  комунални	  отпад	   Број	  

локација	  

Постојећа	  локација	  контејнера	  која	  се	  укида	  и	  
контејнери	  се	  премештају	  на	  другу	  локацију	  

14	  

Постојећа	  локација	  контејнера	  која	  се	  укида	  и	  
контејнери	  се	  премештају	  у	  објекте	  са	  
просторијом	  за	  одлогање	  комуналног	  отпада	  

2	  

Постојећа	  локација	  контејнера	  која	  се	  задржава	   17	  

Локација	  стамбеног	  објекта	  са	  просторијом	  за	  
смештај	  контејнера	  

5	  

Планирана	  локација	  контејнера	  са	  
ПОСТОЈЕЋИМ	  контејнерима	  

9	  

Планирана	  локација	  контејнера	  са	  
ПОСТОЈЕЋИМ	  И	  НОВИМ	  контејнерима	  

9	  

Планирана	  локација	  контејнера	  са	  НОВИМ	  
контејнерима	  

4	  

 
 



Планиране локације контејнера, постојеће локације контејнера које се задржавају и 
постојеће локације контејнера које се укидају са свим категоријама које су описане у 
поглављу 4.1. Општа правила планираних, постојећих и локација контејнера за 
комунални отпад које се укидају означене су на графичким прилозима од 2 до 4 за МЗ 
"Дудова шума". 

 

Напомене :  

 
-   На графичком прилогу бр. 2 за МЗ “Дудова шума" код планиране локације контејнера 
са постојећим контејнерима (обележене љубичастом бојом бр. 1) потребно је приликом 
постављања манипулативног ограђеног платоа са контејнерима у договору са 
Скупштином станара зграде на к.п. бр. 2671 К.О. Стари град омогућити приступ 
возилу ЈКП “Чистоћа и зеленило" јер се на саобраћајници која води до планираног 
ограђеног манипулатувног платоа налази рампа. Договором између Скупштине 
станара зграде и ЈКП “Чистоћа и зеленило" треба да се реши да ли ће се рампа 
уклонити или ће возач ЈКП “Чистоћа и зеленило" добити кључ од исте. 
 

-   На графичком прилогу бр.3 за МЗ “Дудова шума” постојеће локације контејнера које 
се укидају (које су означене 1у и 2у тамно плавом бојом на графичком прилогу) и 
контејнери са ових локација се премештају у стамбене објекте које имају просторије за 
одлагање смећа а не користе их (на графичком прилогу су локације објеката означене 
наранџастом бојом и бројевима 1 и 2).  
 

-   Постоје још три стамбена објекта који имају просторије за одлагање контејнера. На 
графичком прилогу бр. 3 за МЗ “Дудова шума” обележени су са бројевима 3,4 и 5 у 
наранџастој боји (Локација стамбеног објекта са просторијом за смештај контејнера). 
Потребно је да сваки од ових објеката оспособи просторију за смештај контејнера и да 
контејнере за комунални отпад држи у тој просторији. 

 

-   На графичком прилогу бр.3 за МЗ “Дудова шума” планирана је нова локација 
контејнера са планираним контејнерима која је обележена црвеном бојом бр 3. Поред 
ознаке локације постоји и ознака ПРЕДЛОЖЕНА ЛОКАЦИЈА КОНТЕЈНЕРА КОЈА 
СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ, а то значи да се у склопу к.п. бр. 1775/1 К.О. Стари Град (јавна 
блоковска површина) може мењати планирана локација контејнера. Услови су : да 
планирана локација контејнера остане на на к.п. бр, 1775/1 К.О. Стари Град, са северне 
стране објекта који је на к.п. бр. 1697 К.О. Стари Град (и у близини објекта) и да је 
омогућен приступ возилу ЈКП “Чистоћа и зеленило”. Планирана локација не може 
имати приступ са Шумске улице. 

 

 

 



МЗ “Железничко насеље” 
 

-   За простор вишепородичног становања у МЗ “Железничко насеље” плански основ је 
ПГР VIII за зоне „Жељезничко насеље” и „Макова седмица” и део зоне „Мали 
Радановац” („Службени лист града Суботице“ бр. 52/2012) 

-   Планско решење утицало је на задржавање, планирање и укидање локација контејнера. 
 

 
Табела локација контејнера за МЗ “Железничко насеље” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Планиране локације контејнера, постојеће локације контејнера које се задржавају и 

постојеће локације контејнера које се укидају са свим категоријама које су описане у 
поглављу 4.1. Општа правила планираних, постојећих и локација контејнера за 
комунални отпад које се укидају означене су на графичким прилозима 2 и 3 за МЗ 
"Железничко насеље". 

 
Напомена :  
 

-   На графичком прилогу бр.2 за МЗ “Железничко насеље” планирана нова локација 
контејнера са постојећим и планираним контејнером (означена са тиркизном бојом 
бр.1) на к.п. бр. 668/21 К.О. Нови град. Поред ознаке локације постоји и ознака 
ПРЕДЛОЖЕНА ЛОКАЦИЈА КОНТЕЈНЕРА КОЈА СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ, а то значи да 
се у склопу к.п. бр. 668/21 К.О. Нови град локација контејнера може мењати у 
договору са Скупштином станара предметног објекта. Услов је да локација контејнера 
остане у склопу те парцеле и да је омогућен приступ возилу ЈКП “Чистоћа и зеленило”. 

 
 
 
 

 

Назив	  локације	  контејнера	  за	  комунални	  отпад	   Број	  
локација	  

Постојећа	  локација	  контејнера	  која	  се	  укида	  и	  
контејнери	  се	  премештају	  на	  другу	  локацију	  

5	  

Постојећа	  локација	  контејнера	  која	  се	  задржава	   1	  

Планирана	  локација	  контејнера	  са	  
ПОСТОЈЕЋИМ	  контејнерима	  

4	  

Планирана	  локација	  контејнера	  са	  
ПОСТОЈЕЋИМ	  и	  НОВИМ	  контејнерима	  

1	  



МЗ “Кертварош” 

-   За простор вишепородичног становања у МЗ “Кертварош” плански основ је ПГР „VII“ 
за зоне „Кертварош“ и „Нови град“ и делове зона „Мали Радановац“. 

-   Планско решење утицало је на задржавање, планирање и укидање локација контејнера. 

 
Табела локација контејнера за МЗ “Кертварош” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Планиране локације контејнера, постојеће локације контејнера које се задржавају и 

постојеће локације контејнера које се укидају са свим категоријама које су описане у 
поглављу 4.1. Општа правила планираних, постојећих и локација контејнера за 
комунални отпад које се укидају означене су на графичким прилозима од 2 до 7 за МЗ 
"Кертварош". 

 
Напомене :  
 

-   На графичком прилогу бр.3 за МЗ “Кертварош” постојећа локација контејнера 
означена црном бојом бр. 6у се укида и планирана је нова локација контејнера са 
постојећим контејнером (означена са љубичастом бојом бр.6) на к.п. бр. 3985/3 К.О. 
Нови град. Поред наведене ознаке постоји и ознака ПРЕДЛОЖЕНА ЛОКАЦИЈА 
КОНТЕЈНЕРА КОЈА СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ, а то значи да се у склопу к.п. бр. 3985/3 
К.О. Нови град која представља ограђено двориште станара вишепородичног 
стамбеног објекта, који се налази на к.п. бр. 3985/2 К.О. Нови град, локација 
контејнера се може мењати у договору са Скупштином станара предметног објекта. 
Услов је да локација контејнера остане у склопу к.п. бр. 3985/3 К.О. Нови град – 

Назив	  локације	  контејнера	  за	  комунални	  отпад	   Број	  
локација	  

Постојећа	  локација	  контејнера	  која	  се	  укида	  и	  
контејнери	  се	  премештају	  на	  другу	  локацију	  

33	  

Постојећа	  локација	  контејнера	  која	  се	  задржава	   27	  

Планирана	  локација	  контејнера	  са	  
ПОСТОЈЕЋИМ	  контејнерима	  

32	  

Планирана	  локација	  контејнера	  са	  
ПОСТОЈЕЋИМ	  и	  НОВИМ	  контејнерима	  

6	  

Планирана	  локација	  контејнера	  са	  НОВИМ	  
контејнерима	  

7	  



ограђено двориште станара. Пошто приступ овој локацији није могућ са возилом ЈКП 
“Чистоће и зеленило”, потребно је да Скупштина станара у договору са ЈКП “Чистоће 
и зеленило” данима у седмици када се празне контејнери омогући приступ 
контејнерима (да се контејнери извуку испред зграде). 

 
-   На графичком прилогу бр.4 за МЗ “Кертварош” Планирана локација контејнера 

(означена са црвеном бојом бр.3) на к.п. бр. 2227/28 К.О. Нови град поред наведене 
ознаке постоји и ознака ПРЕДЛОЖЕНА ЛОКАЦИЈА КОНТЕЈНЕРА КОЈА СЕ МОЖЕ 
МЕЊАТИ, а то значи да се у склопу к.п. бр. 2227/28 К.О Нови град локација 
контејнера може мењати у договору са Скупштином станара зграде на к.п. бр. 2227/31 
К.О Нови град. Услов је да планирана локација контејнера буде на к.п. бр. 2227/28 К.О 
Нови град (блоковској површини) и близу поменутог објекта . Уколико приступ 
наведеној локацији није могућ са возилом ЈКП “Чистоће и зеленило”, потребно је да 
Скупштина станара предметног објекта у договору са ЈКП “Чистоће и зеленило” 
данима у седмици када се празне контејнери омогући приступ контејнерима (да се 
контејнери извуку испред зграде). 

 

-   На графичком прилогу бр. 5 за МЗ “Кертварош” планирана је локација контејнера са 
постојећим и новим контејнерима (означена са тиркизном бојом бр.3) на к.п. бр. 
2226/114 К.О. Нови град. Поред наведене ознаке налази се и ознака ПРЕДЛОЖЕНА 
ЛОКАЦИЈА КОНТЕЈНЕРА КОЈА СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ, а то значи да се у склопу к.п. 
бр. 2226/113 и 2226/114 К.О. Нови град локација контејнера може мењати у договору 
са Скупштином станара зграда које се налазе на к.п. бр 2226/184 и 2226/185 К.О. Нови 
град. Услов је да планирана локација контејнера остане на к.п. бр. 2226/113 или 
2226/114 К.О Нови град (или обе парцеле) и да је планираној локацији омогућен 
приступ возилу ЈКП “Чистоће и зеленило”. 

 
-   На графичком прилогу бр. 5 за МЗ “Кертварош” планирана је локација контејнера са 
постојећим и новим контејнерима (означена са тиркизном бојом бр.4) на к.п. бр. 
2226/123 и 2226/124 К.О. Нови град. Поред наведене ознаке налази се и ознака 
ПРЕДЛОЖЕНА ЛОКАЦИЈА КОНТЕЈНЕРА КОЈА СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ, а то значи да 
се у склопу к.п. бр. 2226/123 и 2226/124 К.О. Нови град локација контејнера може 
мењати у договору са Скупштином станара зграда које се налазе на к.п. бр 2226/186 и 
2226/187 К.О. Нови град. Услов је да планирана локација контејнера остане на к.п. бр. 
2226/123 или 2226/124 К.О Нови град (или обе парцеле) и да је планираној локацији 
омогућен приступ возилу ЈКП “Чистоће и зеленило”. 

 

-   На графичком прилогу бр.6 за МЗ “Кертварош" код планиране локације контејнера са 
постојећим контејнерима (обележене љубичастом бојом са бројем 26) потребно је 
приликом постављања манипулативног ограђеног платоа са контејнерима у договору 
са МЗ "Кертварош" померити заштитну ограду која се налази на месту будуће локације 
контејнера. 

 
 
 



МЗ “Мали Радановац” 

-   За простор вишепородичног становања у МЗ “Мали Радановац” плански основ је ПГР 
„VII“ за зоне „Кертварош“ и „Нови град“ и делове зона „Мали Радановац“. 

-   Планско решење утицало је на задржавање, планирање и укидање локација контејнера. 

 
Табела локација контејнера за МЗ “Мали Радановац” 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Планиране локације контејнера, постојеће локације контејнера које се задржавају и 
постојеће локације контејнера које се укидају са свим категоријама које су описане у 
поглављу 4.1. Општа правила планираних, постојећих и локација контејнера за 
комунални отпад које се укидају означене су на графичким прилозима од 2 до 6 за МЗ 
"Мали Радановац". 

 
Напомена :  

	  

-   На графичком прилогу бр.4 за МЗ “Мали Радановац” постојећа локација контејнера 
означене црном бојом бр. 2у се укида и планирана је нова локација контејнера са 
постојећим контејнерима (означена са љубичастом бојом бр.2) на к.п. бр. 17916/2 К.О: 
Нови град. Поред наведене ознаке постоји и ознака ПРЕДЛОЖЕНА ЛОКАЦИЈА 
КОНТЕЈНЕРА КОЈА СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ, а то значи да се у склопу к.п. бр. 17916/2 
К.О. Нови град локација контејнера може мењати у договору са Скупштином станара 
предметних објеката на парцели. Услов је да локација контејнера остане у склопу к.п. 
бр. 17916/2 К.О. Нови град , то јест ван регулације Сунчане улице, улица Р. Миклоша и 
Беле Бартока, и да је омогућен приступ возилу ЈКП “Чистоћа и зеленило”.  

	  

-   На графичком прилогу бр.4 за МЗ “Мали Радановац” постојећа локација контејнера 
означене црном бојом бр. 3у се укида и планирана је нова локација контејнера са 

Назив	  локације	  контејнера	  за	  комунални	  отпад	   Број	  
локација	  

Постојећа	  локација	  контејнера	  која	  се	  укида	  и	  
контејнери	  се	  премештају	  на	  друго	  место	  

5	  

Постојећа	  локација	  контејнера	  која	  се	  задржава	   10	  

Планирана	  локација	  контејнера	  са	  
ПОСТОЈЕЋИМ	  контејнерима	  

3	  

Планирана	  локација	  контејнера	  са	  
ПОСТОЈЕЋИМ	  и	  НОВИМ	  контејнерима	  

1	  



постојећим и планираним контејнерима (означена са тиркизном бојом бр.1) на к.п. бр. 
17916/2 К.О: Нови град. Поред наведене ознаке постоји и ознака ПРЕДЛОЖЕНА 
ЛОКАЦИЈА КОНТЕЈНЕРА КОЈА СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ, а то значи да се у склопу к.п. 
бр. 17916/2 К.О. Нови град локација контејнера може мењати у договору са 
Скупштином станара предметних објеката на парцели, услов је да локација контејнера 
остане у склопу к.п. бр. 17916/2 К.О. Нови град , то јест ван регулације Сунчане улице, 
улица Р. Миклоша и Беле Бартока, и да је омогућен приступ возилу ЈКП “Чистоћа и 
зеленило”.  

	  

-   На графичком прилогу бр.5 за МЗ “Мали Радановац” постојеће локације контејнера 
означене црном бојом бр. 3у и 4у се укидају и планирана је нова локација контејнера са 
постојећим контејнерима (означена са љубичастом бојом бр.3) на к.п. бр. 18008/18 
К.О: Нови град. Поред наведене ознаке постоји и ознака ПРЕДЛОЖЕНА ЛОКАЦИЈА 
КОНТЕЈНЕРА КОЈА СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ, а то значи да се у склопу к.п. бр. 18008/18 
К.О. Нови град локација контејнера може мењати у договору са Скупштином станара 
предметних објеката на парцели. Услов је да локација контејнера остане у склопу к.п. 
бр. 18008/18 К.О. Нови град и да је омогућен приступ возилу ЈКП “Чистоћа и 
зеленило”. 
Контејнери за објекте на к.п. бр. 18008/18 К.О. Нови град не морају да буду на једној 
планираној локацији (како је приказано на графичком прилогу) већ могу да буду на 
више локација али да и даље важи услов да планиране локације буду у склопу к.п. бр. 
18008/18 К.О. Нови град и да је омогућен приступ возилу ЈКП “Чистоћа и зеленило”. 
 
МЗ “Нови Град” 

-   За простор вишепородичног становања у МЗ “Нови Град” плански основ је ПГР „VII“ 
за зоне „Кертварош“ и „Нови град“ и делове зона „Мали Радановац“. 

-   Планско решење утицало је на задржавање, планирање и укидање локација контејнера. 
 
Табела локација контејнера за МЗ “Нови Град” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив	  локације	  контејнера	  за	  комунални	  отпад	   Број	  
локација	  

Постојећа	  локација	  контејнера	  која	  се	  укида	  и	  
контејнери	  се	  премештају	  на	  другу	  локацију	  

9	  

Постојећа	  локација	  контејнера	  која	  се	  задржава	   3	  

Планирана	  локација	  контејнера	  са	  
ПОСТОЈЕЋИМ	  контејнерима	  

5	  

Планирана	  локација	  контејнера	  са	  
ПОСТОЈЕЋИМ	  и	  НОВИМ	  контејнерима	  

2	  



 
Планиране локације контејнера, постојеће локације контејнера које се задржавају и 

постојеће локације контејнера које се укидају са свим категоријама које су описане у 
поглављу 4.1. Општа правила планираних, постојећих и локација контејнера за 
комунални отпад које се укидају означене су на графичким прилозима од 2 до 6 за МЗ 
"Нови Град". 

 

Напомене :  

 
-   На графичком прилогу бр. 3 за МЗ “Нови Град ” након укидања Постојећих локација 
означених црном бојом и бројевима 4у, 5у и 6у постојећи контејнери се постављају на 
Планирану локацију са постојећим контејнерима бр. 2 (означену љубичастом бојом на 
графичком прилогу бр.3). Поред ознаке планиране локације постоји и ознака 
ПРЕДЛОЖЕНА ЛОКАЦИЈА КОНТЕЈНЕРА КОЈА СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ, а то значи да 
се у склопу к.п. бр. 6474/1 К.О. Нови град локација контејнера може мењати у 
договору са Скупштином станара зграде која је на к.п. бр. 6474/10 К.О. Нови град. 
Услов је да локација контејнера остане у на к.п. бр. 6474/1 К.О. Нови град и да је 
омогућен приступ возилу ЈКП “Чистоћа и зеленило”. Контејнери за објекат који је на 
к.п. бр. 6474/10 К.О. Нови град не морају да буду на једној планираној локацији (како је 
приказано на графичком прилогу) већ могу да буду на више локација али да и даље 
важи услов да планиране локације буду у склопу к.п. бр. 6474/1 К.О. Нови град и да је 
омогућен приступ возилу ЈКП “Чистоћа и зеленило”. 
 

-   На графичком прилогу бр. 4 за МЗ “Нови град ” након укидања Постојеће локације 
означене са бр. 7у (у црној боји) постојећи контејнери се постављају на Планирану 
локацију са постојећим контејнерима бр. 3 (означену љубичастом бојом на графичком 
прилогу бр.4). Поред ознаке планиране локације постоји и ознака ПРЕДЛОЖЕНА 
ЛОКАЦИЈА КОНТЕЈНЕРА КОЈА СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ, а то значи да се у склопу к.п. 
бр. 7681/5 и 7682/4 К.О. Нови град локација контејнера може мењати у договору са 
Скупштином станара вишепородичних стамбених објеката на к.п. бр 7683/1, 76813/4 и 
7686/1 К.О. Нови град. Услов је да локација контејнера остане у склопу к.п. бр. 7681/5 
и 7682/4 К.О. Нови град и да је омогућен приступ возилу ЈКП “Чистоћа и зеленило”. 
Контејнери за објекате на к.п. бр. 7683/1, 76813/4 и 7686/1 К.О. Нови град не морају 
да буду на једној планираној локацији (како је приказано на графичком прилогу) већ 
могу да буду на више локација али да и даље важи услов да планиране локације буду у 
склопу к.п. бр. 7681/5 и 7682/4 К.О. Нови град и да је омогућен приступ возилу ЈКП 
“Чистоћа и зеленило”. 

 

-   На графичком прилогу бр. 6 за МЗ “Нови Град ” након укидања Постојеће локације 
означене са бр. 9у постојећи контејнери се постављају на Планирану локацију 
контејнера са постојећим контејнерима бр. 5 (означену љубичастом бојом). Поред 
ознаке планиране локације постоји и ознака ПРЕДЛОЖЕНА ЛОКАЦИЈА 
КОНТЕЈНЕРА КОЈА СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ, а то значи да се у склопу к.п. бр. 6632/1 



К.О. Нови град која представља двориште станара вишепородичних стамбених 
објеката, локација контејнера може мењати у договору са Скупштином станара зграда 
на поменутој парцели. Услов је да локација контејнера остане у склопу те парцеле и да 
је омогућен приступ возилу ЈКП “Чистоћа и зеленило”. Уколико приступ планираној 
локацији није могућ са возилом ЈКП “Чистоћа и зеленило”, потребно је да Скупштина 
станара зграда у договору са ЈКП “Чистоће и зеленило” данима у седмици када се 
празне контејнери омогући приступ контејнерима (да се контејнери извуку испред 
зграде). 

 
МЗ “Александрово” 
 

-   За простор вишепородичног становања у МЗ “Александрово” плански основ је ПГР III 
за део зоне „Александрово“ у Суботици („Службени лист града Суботице“ бр. 
52/2012). 

-   Планско решење утицало је на задржавање, планирање и укидање локација контејнера. 
 
 
Табела локација контејнера за МЗ “Александрово” 

 
 
Назив	  локације	  контејнера	  за	  комунални	  отпад	   Број	  

локација	  

Постојећа	  локација	  контејнера	  која	  се	  укида	  и	  
контејнери	  се	  премештају	  на	  другу	  локацију	  

3	  

Постојећа	  локација	  контејнера	  која	  се	  задржава	   4	  

Планирана	  локација	  контејнера	  са	  
ПОСТОЈЕЋИМ	  контејнерима	  

2	  

 
Планиране локације контејнера, постојеће локације контејнера које се задржавају и 

постојеће локације контејнера које се укидају са свим категоријама које су описане у 
поглављу 4.1. Општа правила планираних, постојећих и локација контејнера за 
комунални отпад које се укидају означене су на графичким прилозима од 2 до 5 за МЗ 
"Александрово". 

 

Напомене :  

-   На графичком прилогу бр. 2 за МЗ “Александрово” поред постојеће локације 
контејнера означене са бројем 2 у црној боји налази се и ознака ЗАДРЖАВАЊЕ 
ЛОКАЦИЈЕ КОНТЕЈНЕРА ДО ПРИМЕНЕ РЕШЕЊА ИЗ ПЛАНА (ПГР III за део зоне 
„Александрово“ у Суботици). Наведена ознака значи да се постојећа локација 



контејнера означена са бројем 2 задржава док се не изгради планирана улица, у свему 
као на графичком прилогу бр.2 за МЗ “Александрово”. Након спровођења решења из 
плана (изградњом планиране улице) потребно је укинути постојећу локацију са бројем 
2 (означену црном бојом) и контејнере са исте преместити на планирану локацију 
контејнера која ће се налазити на к.п. бр. 11497 К.О. Доњи град то јест на јавну 
блоковску површину која је означена на графичком прилогу. На графичком прилогу 
није уцртана планирана локација контејнера са постојећим контејнерима (контејнери 
који су премештени са локације 2) али мора да испуни услове постављања. 
Планирана локација контејнера са постојећим контејнерима треба да испуни 
следеће услове: да буде планирана у договору са Скупштином станара зграде која 
је на к.п. бр. 11498 К.О. Доњи град, да се планирана локација контејнера налази на 
к.п. бр. 11497 К.О. Доњи град (на јавној блоковској површини), да је изван 
планиране регулације ПЛАНИРАНЕ УЛИЦЕ, да се изгради манипулативни 
ограђени плато за њу и да је омогућен приступ возилу ЈКП "Чистоћа и зеленило". 

 
-   На графичком прилогу бр. 3 за МЗ “Александрово ” након укидања Постојеће локације 
контејнера означене са бр. 1у (црном бојом) контејнери се постављају на Планирану 
локацију контејнера са постојећим контејнерима бр. 1 (означену љубичастом бојом на 
графичком прилогу бр.3). Поред ознаке планиране локације постоји и ознака 
ПРЕДЛОЖЕНА ЛОКАЦИЈА КОНТЕЈНЕРА КОЈА СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ, а то значи да 
се у склопу к.п. бр. 35740/1 К.О. Доњи град, локација контејнера може мењати у 
договору са Скупштином станара зграде објекта који не на к.п. бр. 35740/3 К.О. Доњи 
град. Услов је да локација контејнера остане у склопу к.п. бр. 35740/1 К.О. Доњи град 
и да је омогућен приступ возилу ЈКП “Чистоћа и зеленило”. Битно је да се испоштују 
планиране регулационе линије (контејнери да буду ван планираних регулација), у 
свему као на графичком прилогу бр. 3 за МЗ “Александрово ”. Контејнери за објекат 
на к.п. бр. 35740/3 К.О. Доњи град не морају да буду на једној планираној локацији 
(како је приказано на графичком прилогу) већ могу да буду на више локација али и 
даље важи услов да планиране локације буду у склопу к.п. бр. 35740/1 К.О. Доњи град, 
ван планираних регулација и да је омогућен приступ возилу ЈКП “Чистоћа и зеленило”. 
 

-   На графичком прилогу бр. 5 за МЗ “Александрово” након укидања Постојећих 
локација контејнера означених бројевима 2у и 3у постојећи контејнери се постављају 
на Планирану локацију контејнера са постојећим контејнерима бр. 2 (означену 
љубичастом бојом на графичком прилогу). Поред ознаке планиране локације постоји и 
ознака ПРЕДЛОЖЕНА ЛОКАЦИЈА КОНТЕЈНЕРА КОЈА СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ, а то 
значи да се у склопу к.п. бр. 36161/2 К.О. Доњи град локација контејнера може мењати 
у договору са Скупштином станара вишепородичних стамбених објеката на к.п. бр. 
36161/5 и 36161/6 К.О. Доњи град. Услов је да локација контејнера остане у склопу к.п. 
бр. 36161/2 К.О. Доњи град и да је омогућен приступ возилу ЈКП “Чистоћа и 
зеленило”. Битно је да се испоштује планирана регулација Толминске улице –означене 
на графичком прилогу бр.5 (контејнери да буду ван планиране регулациј). Контејнери 
за објекте на к.п. бр. 36161/5 и 36161/6 К.О. Доњи град не морају да буду на једној 
планираној локацији (како је приказано на графичком прилогу) већ могу да буду на 
више локација али и даље важи услов да планиране локације буду у склопу к.п. бр. 



36161/2 К.О. Доњи град, да се испоштују планиране регулације и да је омогућен 
приступ возилу ЈКП “Чистоћа и зеленило. 
 
На графичким прилозима МЗ "Александрово" осим новопланираних грађевинских 

линија које су дате ПГР за ову зону приказане су и новопланиране као и постојеће 
регулационе линије, да би се видела драстична промена регулације улица, то јест да се 
боље схвате планиране локације контејнера. 

 
МЗ “Палић” 
 

-   За простор вишепородичног становања у МЗ “Палић” плански основ је ПГР V за 
северни део зоне „Палић“ и део зоне „Радановац“ у Суботици („Службени лист града 
Суботице“ бр. 15/2013). 

-   Планско решење утицало је на задржавање, планирање и укидање локација контејнера. 
 

Табела локација контејнера за МЗ “Палић” 
 

 

 

 

 

 

 

 
Планиране локације контејнера, постојеће локације контејнера које се задржавају и 

постојеће локације контејнера које се укидају са свим категоријама које су описане у 
поглављу 4.1. Општа правила планираних, постојећих и локација контејнера за 
комунални отпад које се укидају означене су на графичким прилозима од 2 до 4 за МЗ 
"Палић". 

4.1.   Планиране, постојеће и локације контејнера које се укидају по 
насељима Бајмок, Чантавир и Доњи Таванкут 

 
Према захтеву ЈКП „Чистоћа и зеленило“ планом је планирано постављање контејнера за 
вишепородичне стамбене објекте у насељима Бајмок, Чантавир и Доњи Таванкут.  
Поменута насеља имају вишепородичне стамбене објекте али за комунални отпад не 
користе стандардизоване контејнере запремине В= 1,1м3. Насеље Бајмок има евидентиран 
један стандардизован контејнер запремине В= 1,1м3  у зони вишепородичног становања. 

Назив	  локације	  контејнера	  за	  комунални	  отпад	   Број	  
локација	  

Постојећа	  локација	  контејнера	  која	  се	  укида	  и	  
контејнери	  се	  премештају	  на	  другу	  локацију	  

1	  

Постојећа	  локација	  контејнера	  која	  се	  задржава	   8	  

Планирана	  локација	  контејнера	  са	  
ПОСТОЈЕЋИМ	  и	  НОВИМ	  контејнерима	  

1	  



 
Насеље Бајмок 

-   За простор вишепородичног становања у Бајмоку плански основ је ПГР са елементима 
детаљне регулације за насеље Бајмок („Службени лист града Суботице“ бр. 12/2009). 

 
Табела локација контејнера за насеље Бајмок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планиране локације контејнера и постојећа локација контејнера која се укида са 
свим категоријама које су описане у поглављу 4.1. Општа правила планираних, 
постојећих и локација контејнера за комунални отпад које се укидају означене су на 
графичком прилогу 2 за МЗ "Бајмок". 

 
Напомене : 
 

-   У насељу Бајмок евидентиран је један постојећи контејнер који се налази у Улици 
ЈНА, локација контејнера се укида (означена као 1у) и премешта се на Планирану 
локацију контејнера са постојећим и новим контејнерима означену са бројем 1 (у 
љубичастој боји), у свему као на графичком прилогу. 

 
-   На графичком прилогу бр. 2 за насеље Бајмок поред ознаке за Планирану локацију 
контејнера бр. 1 (означену црвеном бојом на графичком прилогу бр.2) постоји и ознака 
ПРЕДЛОЖЕНА ЛОКАЦИЈА КОНТЕЈНЕРА КОЈА СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ, а то значи да 
се у склопу к.п. бр. 3085/1 К.О. Бајмок која представља двориште станара 
вишепородичног стамбеног објекта локација контејнера може мењати у договору са 
Скупштином станара зграде, услов је да локација контејнера остане у склопу к.п. бр. 
3085/1 К.О. Бајмок и да је омогућен приступ возилу ЈКП “Чистоћа и зеленило”. 
 
Насеље Чантавир 

-   За простор вишепородичног становања у Чантавиру плански основ је ПГР за насеље 
Чантавир („Службени лист града Суботице“ бр. 03/2011). 

Назив	  локације	  контејнера	  за	  комунални	  отпад	   Број	  
локација	  

Постојећа	  локација	  контејнера	  која	  се	  укида	  и	  
контејнери	  се	  премештају	  на	  другу	  локацију	  

1	  

Планирана	  локација	  контејнера	  са	  
ПОСТОЈЕЋИМ	  и	  НОВИМ	  контејнерима	  

1	  

Планирана	  локација	  контејнера	  са	  НОВИМ	  
контејнерима	  

1	  



 
Табела локација контејнера за насеље Чантавир 

 
 
 
 
 
 
 

 
Планиране локације контејнера које су описане у поглављу 4.1. Општа правила 

планираних, постојећих и локација контејнера за комунални отпад које се укидају 
означене су на графичким прилозима 2 и 3 за МЗ "Чантавир". 

Напомене :  

 
-   На графичком прилогу бр. 3 за МЗ “Чантавир” планиране локације контејнера 
означене са бројевима 3, 4 и 5 у црвеној боји поред основне ознаке имају и ознаку 
ПРЕДЛОЖЕНА ЛОКАЦИЈА КОНТЕЈНЕРА КОЈА СЕ МОЖЕ МЕЊАТИ, а то значи да 
се у склопу парцела на којима су (локација бр.3 на к.п. бр. 2118/1 К.О.Чантавир, 
локација бр.4 на к.п. бр. 2118/2 К.О.Чантавир и локација бр.5 на к.п.бр. 2087 К.О. 
Чантавир ) које представљају дворишта станара вишепородичних стамбених објеката 
локације контејнера се могу мењати у договору са Скупштином станара зграда. Услов 
је да локације контејнера остане у склопу наведених парцела и да је омогућен приступ 
возилу ЈКП “Чистоћа и зеленило”. Уколико приступ овим локацијама (или једној од 
њих) није могућ са возилом ЈКП “Чистоће и зеленило”, потребно је да Скупштина 
станара предметног објекта у договору са ЈКП “Чистоће и зеленило” данима у седмици 
када се празне контејнери омогући приступ контејнерима (да се контејнери извуку 
испред вишепородичног стабеног објекта). 
 

-   На графичком прилогу бр.3 за МЗ “Чантавир" стамбено-пословни објекат на к.п. бр. 
2089 К.О. Чантавир потребно је да обезбеди контејнер за комунални отпад у склопу 
објекта и да Скупштина станара предметног објекта у договору са ЈКП “Чистоће и 
зеленило” данима у седмици када се празне контејнери омогући приступ контејнерима 
(да се контејнери извуку испред вишепородичног стабеног објекта). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Назив	  локације	  контејнера	  за	  комунални	  отпад	   Број	  
локација	  

Планирана	  локација	  контејнера	  са	  НОВИМ	  
контејнерима	  

5	  



Насеље Доњи Таванкут 

-   За простор вишепородичног становања у Доњем Таванкуту плански основ је ПГР за 
насеље Доњи Таванкут („Службени лист града Суботице 12/2014“). 
 

-   Табела локација контејнера за насеље Доњи Таванкут 
 

 
 
 
 
 
 
 

Планиране локације контејнера које су описане у поглављу 4.1. Општа правила 
планираних, постојећих и локација контејнера за комунални отпад које се укидају 
означене су на графичком прилогу 2 за МЗ "Доњи Таванкут". 

 
5.  ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КОНТЕЈНЕРА ЗА КОМУНАЛНИ 
ОТПАД 

Локација за постављање контејнера за сакупљање комуналног отпада, треба да 
испуни следеће техничке услове: 
 
- контејнере за комунални отпада треба поставити тако да буду лако доступне возилима за 
сакупљање отпада 

- да су лако доступне корисницима, и да не ометају њихово кретање 

Планом је предвиђено да се на постојећим и планираним локацијам контејнери за 
комунални отпад постављају на манипулативни плато који треба да буде ограђен. Планом 
није дефинисан материјал за изградњу платоа, битно је да плато буде од чврстог 
материјала (асфалт, бетон или бетонска плоча) са нагибом од 2% према коловозу или 
сливној решетки, ради несметаног отицања атмосферске воде.  

Манипулативни плато на коме ће се постављати контејнери за одлагање 
комуналног отпада треба да буду ограђени да би се спречило расипање и изливање отпада. 
Планом није дефинисан материјал од којег ће ограда изводити. Услов је да плато буде 
ограђен са три стране оградом висине од 1.60м до 1.80м. Ограда може да буде од 
различитих материјала као и то да може да буде транспарентна или од пуног материјала. 
Врсте ограда са којима се могу ограђивати манипулативни платот за постављање 
контејнера су: панелна ограда, зидане ограде, ограде од лексана, дрвене ограде.... Планом 
је дата предложена идејна скица ограђеног манипулативног платоа за одлагање контејнера 
за комунални отпад. 

Назив	  локације	  контејнера	  за	  комунални	  отпад	   Број	  
локација	  

Планирана	  локација	  контејнера	  са	  НОВИМ	  
контејнерима	  

3	  



 Планом нису дате тачне димензије планираних ограђених платоа као ни прецизно 
тачан положај. Планом је димензионисана средина планираног ограђеног платоа (само за 
планиране локације) на коме ће се налазити контејнери за комунални отпад од познате 
тачке на терену. Приликом изградње наведених платоа прецизно ће се одредити њихов 
положај и димензије. 

Предложено идејна скица ограђеног манипулативног платоа за одлагање 
комуналног отпада 

 

 

Манипулативни ограђени плато може да буде и наткривен. Планом се не условљава 
обавеза изградње надстрешница. Планом је дат пример наткривеног манипулативног 
платоа евидентираног и фотографисаног на терену по којем се могу наткрити 
манипулативни платои за постављање контејнера. 

 

 

 



Пример наткривеног манипулативног платоа евидентираног и фотографисаног на 
терену  

 

Локација 1 постојећи контејнер који се задржава у МЗ "Центар И", графички прилог 
бр.2-улица Алеја Маршала Тита 

Уколико на терену већ постоји чврста подлога на којој се постављају контејнери 
тада их је потребно само оградити.  

Планом се предлаже да се у склопу ограђених платоа постави баштенска чесма због 
одржавања контејнера и манипулативног платоа. Планом се не условљава обавеза 
постављања чесме.  

Приступни пут којим се креће возило за пражњење посуда и превоз отпада треба да 
је тврда асфалтна, бетонска, поплочана или тампонирана подлога, минималне ширине 
коловоза 3,5 метра и слободне висине 4 метра. 

Дуж трасе којом се креће возило за сакупљање отпада крошње дрвећа треба да су 
орезане и не прелазе на коловоз, а ПТТ и електро водови подигнути од земље, најмање 4 
метра. 



Приликом извођења радова строго водити рачуна о инсталацијама.  
 

Нарочито обратити пажњу на инсталације чије трасе су обележене на графичким 
прилозима, али и о инсталацијама чије трасе нису назначене на истим, обзиром да у 
оквиру катастра подземних инсталација не располажемо никаквим подацима о њима. 

 
6. ПОСТУПАК ПОСТАВЉАЊА КОНТЕЈНЕРА ЗА САКУПЉАЊЕ 

КОМУНАЛНОГ ОТПАДА СА ОГРАЂЕНИМ МАНИПУЛАТИВНИМ ПЛАТООМ  

Постављање-изградња манипулативног, ограђеног платоа за постављање 
контејнера за комунални отпад врши се на основу Одобрења, које издаје надлежни орган 
на основу Идејног решења ограђивања манипулативног платоа за постављање контејнера. 
Идејно решење ограђивања манипулативног платоа за постављање контејнера мора бити у 
складу са свим у напред наведеним условима и у складу са Предложеном идејном скицом 
или у складу са фотографијом наткривеног манипулативног платоа за постављање 
контејнера датом овим Планом. 

 
Уколико се планира постављање баштенске чесме у склопу манипулативног 

ограђеног платоа за смештај контејнера, потребно је прибавити појединачне урбанистичке 
услове у складу са овим Планом, које на захтев ЈП „Дирекције за изградњу Града 
Суботице“ израђује ЈП „Завод за урбанизам Града Суботице“.  

 
Уколико се планира постављање баштенске чесме у склопу платоа за смештај 

контејнера, придржавати се Одлуке о снабдевању водом (Сл. лист Града Суботице 24/14) 
и Одлуке о јавној канализацији (Сл. лист Града Суботице 29/15). 

 
Приликом израде техничке документације и извођења радова за постављање 

баштенске чесме у склопу манипулативног платоа за смештај контејнера потребно је 
затражити Услове за пројектовање и прикључење од ЈКП "Водовод и канализација" у 
складу са њиховим Претходним условима број И2/107-1-2015 од 30.11.2015. 

 
Приликом постављања платоа за смештај контејнера са баштенском чесмом морају 

се поштовати Услови добијени од ЈКП "Водовод и канализација" број И2/107-1-2015 од 
30.11.2015. који прописују дозвољени хоризонтални и вертикални положај у односу на 
постојећу водоводну и канализациону мрежу. 

 
Уколико на одређеном простору дође до реализације урбанистичко - планског 

документа, којим се на другачији начин уређује део јавне површине на којој је овим 
Планом утврђена локација за постављање контејнера за комунални отпад, предметна 
локација се укида. 

 
 
 
 
 
 



 
 7. ПОСЕБНИ УСЛОВИ  

Уколико се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или 
археолошке предмете, извођач радова је дужан одмах, без одлагања прекине радове и 
обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да преузме мере да се налаз не 
уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у којем је откривен (чл. 109. 
Закона о културним добрима „Сл. Гласник РС“ број 71/94). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

II.  ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 


