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II УВОД И ПРАВНИ ОСНОВ 

 

 За потребе Наручиоца - ГРАДА СУБОТИЦЕ у ЈП за управљање путевима, 

урбанистичко планирање и становање Суботица израђен је ПЛАН ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 

МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА /КИОСЦИ/ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ (у 

даљем тексту: План). 

План се израђује на основу уговора број 27-158/15 и анекса уговора број 329-7/16. 

 

Правни основ за израду Плана је: 

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 81/09-исправка, 

64/10-одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 

и 145/14) - члан 146., који прописује да постављање и уклањање мањих монтажних објеката 

привременог карактера на јавним и другим површинама (киосци, баште угоститељских 

објеката, тезге и други покретни мобилијар), обезбеђује и уређује јединица локалне 

самоуправе и 

- Одлука о комуналном реду („Службени лист Града Суботице“, бр. 55/11, 15/13, 7/14, 

24/14, 16/16, 53/16 и 6/17) - члан 9., који прописује да се услови и начин постављања мањих 

монтажних и других објеката, уређаја и опреме на јавним површинама и на спољним 

деловима зграда на територији Града уређује овом одлуком и плановима, које доноси 

Градско веће Града Суботице. Овим чланом прописан је и садржај ових планова, у складу са 

којим је израђен и овај План. 

Циљ израде Плана за постављање мањих монтажних објеката /киоска/ је стварање 

услова за спровођење Одлуке о комуналном реду, на начин да се изврши ревизија постојећих 

Планова: 

-  План за постављање мањих монтажних објеката /киосци/ - на територији града 

Суботице - елаборат У-380/2007 („Сл.лист града Суботице“ бр. 23/10) и 

- Допуна Плана за постављање мањих монтажних објеката /киосци/ - на територији 

града Суботице - елаборат Ф31-333/10 („Сл.лист града Суботице“ бр. 10/11),  

и евидентирају промене настале у простору, уграде новине и измене из нове Одлуке о 

комуналном реду укину локације које нису примерене и утврде нове локације, а све сходно 

насталим променама у простору и у складу са новим околностима. Планом се испуњавају 

обавезе за дефинисање услова и начина остваривања права на привремено заузимање дела 

јавне површине.  

 У односу на раније важећу Одлуку о привременом коришћењу јавне површине и 

постављању мањих монтажних и огласних објеката на територији Града Суботице, на основу 

које су рађени поменути планови, важећа Одлука о комуналном реду је детаљније 

дефинисала статус и услове за постављање мањих монтажних објеката.  

У члану 62. Одлуке о комуналном реду су детаљније набројани мањи монтажни и други 

објекти, тако да су сходно томе предмет овог плана: киосци, киосци у оквиру аутобуског 

стајалишта, бараке, наменски киосци и превозна средства реконструисана у монтажни 

објекат.  

 

План се израђује у складу са: 

- Законом о трговини (“Службени гласник РС” број 53/2010 и 10/2013,);  

- Правилником о минималним техничким условима за обављање промета робе и 

вршење услуга у промету робе (“Службени гласник РС” број 47/96, 22/97, 6/99, 

99/2005, 100/2007, 98/2009 и 66/2011 и др. правилник); 

- Правилником о санитарно – хигијенским условима за објекте у којима се обавља 

производња и промет животних намирница и предмета опште употребе (“Службени 

гласник РС” број 6/97 и 52/97) 
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- Правилником о условима и начину обављања угоститељских делатности, начину 

пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и 

минималним техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката 

(„Сл. гласник РС“ број 48/12 и 58/2016); 

 

Доношењем овог Плана престају да се примењују постојећи Планови за постављање 

мањих монтажних објеката – киосци на јавним површинама на територији Града Суботице - 

План У-380/2007 и допуне Плана Ф31-333/10.  

 

На основу овог  Плана се може издати одговарајуће решење о заузимању јавне 

површине за постављање мањих монтажних објеката - киоска на локацијама које су 

дефинисане, односно обрађене у овом елаборату. 
 

 

III УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА /КИОСЦИ/ 

НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ 

 

Према члану 65. Одлуке о комуналном реду (у даљем тексту: Одлука) мањи монтажни 

објекат је киоск, киоск у оквиру аутобуског стајалишта и барака или друга грађевина која је 

компактно преносива или је изведена од монтажних елемената или путем занатских радова и 

привремена гаража постављена на јавној површини. 

 

У члану 66. Одлуке су дефинисане карактеристике киоска, киоска на аутобуском 

стајалишту и бараке и то на следећи начин: 

-  Киоск је монтажно-демонтажни објекат на локацији површине до 25 м
2 

који служи за 

обављање делатности утврђене Планом;  

-  Барака је мањи монтажни објекат на локацији површине веће од 25 м
2
 који служе за 

обављање делатности утврђене Планом; 

- Киоск у оквиру аутобуског стајалишта је монтажно – демонтажни објекат, 

површине до 25 м
2
 и чини јединствени објекат са аутобуским стајалиштем. 

 

Наменски киоск је (према члану 68. Одлуке), мањи монтажни објекат привременог 

карактера који се поставља на површини јавне намене и површини у јавном коришћењу за 

потребе обезбеђивања објеката амбасада, односно конзуларних представништава, објеката 

државних органа и других објеката јавне намене (чуварска кућица и сличан објекат у 

функцији обављања послова обезбеђења), у складу са Планом. 

 

Превозно средство реконструисано у монтажни објекат је (према члану 69. Одлуке) 

трамвај, вагон, аутобус, брод и сл. које је прилагођено за обављање одговарајуће делатности 

и које се поставља на јавну површину, у складу са Планом. 
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3.1. Општи услови 

 

Киоск, киоск у оквиру аутобуског стајалишта и барака је монтажно – демонтажни 

објекат, који се не може на јавној површини изводити грубим грађевинским радовима, већ 

само поставити на предвиђену локацију на јавној површини и на том месту финализирати 

монтажом додатних елемената, минималним радовима на изради подлоге и прикључити на 

комуналну инфраструктуру.  

 

У киосцима се може обављати:  

1. продаја тарфичке робе (новине, дуван...) 

2. услужно занатство и продаја непрехрамбених производа занатских радњи и домаће 

радиности 

3. угоститељство и 

4. изузетно продаја животних намирница – (пекарски производи, кафа, кокице, семенке 

и сл.), а све у складу са одредбама напред наведених правилника.  

 

У баракама се поред садржаја који се могу обављати у киосцима може вршити и 

продаја индустријско-непрехрамбених производа у складу са напред наведеним 

правилницима.    

 

У киосцима у оквиру аутобуског стајалишта се може обављати само продаја трафичке 

робе.  

 

По питању услова за коришћење и одржавање мањих монтажних објеката обавеза 

власника мањег монтажног објекта је да исти користи у намени која му се одобрењем 

утврђује и да га одржава у исправном стању, тако да може служити намени за коју је 

постављен. Ово се посебно односи на то: 

1. да су потребне инсталације у исправном стању, 

2. да је обезбеђена сигурност лица која га користе и пролазника, односно безбедност 

саобраћаја,  

3. да је обезбеђен несметан пролаз и прилаз возилима за довоз робе, 

4. да објекат, односно опрема, испуњава естетске и хигијенско - санитарне услове за 

предвиђену намену, 

5. да се стара о уредности и чистоћи у непосредној околини објекта и да обезбеди 

одговарајућу опрему за прикупљање и одношење отпадака. 

 

На просторима заштићених просторно-културно историјских целина на територији 

Града Суботице планирано је постављање „стилских“ киоска (услови за њихово постављање 

су обрађени у тачки 3.2.) , док је за остале делове града и насељена места на територији 

Града потребно применити један од два препоручена типа киоска (четвороугаони или 

правоугаони габарит) чије су фотографије приказане у документацији овог елабората. 

Ови типови киоска за остале зоне изван заштићеног градског језгра, морају бити 

израђени од алуминијских профила који чине носиву конструкцију, а зидови су обложени 

бојеним алуминијумом.  

Постојеће киоске уколико нису у складу са препорученим типовима, треба постепено 

заменити препорученим типом и то најкасније у року од две године од дана усвајања Плана. 

Киоск својом локацијом не сме бити постављен у троуглу прегледности раскрснице, 

односно својим димензијама и габаритом не сме утицати на смањење прегледности 

раскрснице. Киоск не сме својом локацијом угрозити прилазе и снабдевање објекта испред 

којег је постављен. 
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Киоск се не сме постављати на уређеним парковским површинама, као ни испред 

других пословних простора у којима се продаје роба опште употребе. 

Киоск се поставља на минималној удаљености од постојећег објекта (стамбени, 

стамбено-пословни, пословни) изграђеног на регулационој линији улице, која је једнака 

висини киоска.  

Киосци се на локацији постављају појединачно или у групацији од 2 или 3 киоска као 

засебни пословни простори без међусобног повезивања у један корисни простор за обављање 

делатности.  

Међусобни размак између појединачно постављених киоска износи минимално 1,50 м, 

а киосци се постављају поравнати или међусобно смакнути за маx. 1,0 м. 

 Максимална висина киоска типа III који је правоугаоног облика је 3,5м, док је висина 

киоска типа ИВ који је шестоугаоног облика 3,0м плус висина шаторастог крова. 

 На киосцима није дозовљено постављање рекламних табли изнад горе прописаних 

максималних висина самог мотажног објекта - киоска. 

 

Киоск у оквиру аутобуског стајалишта, као што је дефинисано Одлуком, представља 

јединствен објекат са аутобуским стајалиштем, тако да су његова материјализација и изглед 

условљени типом и изгледом предметног аутобуског стајалишта.  

 

У склопу Плана су обрађене и бараке које представљају мање монтажне објекте чија 

површина је већа од 25,0м2. У Плану су уцртане постојеће локације барака које се 

задржавају, тако да нису предлагане нове локације за бараке. У склопу заштићене зоне 

центра града и заштићене зоне Палића није дозвољено постављање барака. 

Максимална висина бараке је као и код киоска 3,5м и такође није дозовљено 

постављање рекламних табли изнад прописане максималне висине самог монтажног објекта. 

Није дозвољено проширивање габарита постојећих објеката барака, а евентуална 

адаптација објекта у циљу побољшавања услова за рад у самом објекту је дозвољена 

искључиво квалитетнијим материјалима и облогама од постојећих који су на објекту. 

 

3.2. Услови за постављање мањих монтажних објеката на простору заштићених 

просторно-културно историјских целина на територији Града Суботице 

 

 За потребе израде Плана за постављања мањих монтажних објеката /киосци/, на јавним 

површинама на територији Града Суботице у складу са чланом 9. Одлуке, прибављени су 

посебни услови од стране Међуопштинског завода за заштиту споменика културе у 

Суботици (у даљем тексту: МЗЗСК), издати под бр. 41-1/40 од 21.01.2016. године.  

  

Напред наведеним Условима МЗЗСК дефинисане су Претходне мере заштите и 

смернице, као и сагласност за постављање мањих монтажних објеката – киоска на 

територији Града Суботице, унутар простора заштићене зоне просторне културно-историјске 

целине Суботице од великог значаја, просторне кулутурно-историјске целине Палића, 

просторних целина под претходном заштитом: Улица Браће Радића, насеља Бајмок и 

Чантавир. 

  

Општи услови утврђени од стране МЗЗСК, који су садржани у овом Плану и 

дефинисани за постављање унутар наведених заштићених просторних целина, примењују се 

непосредно за постављање искључиво киоска. 

  

За потребе израде важећег (старог) Плана за постављање мањих монтажних објеката је 

раније од стране МЗЗСК Суботица урађен идејни пројекат „стилског“ киоска Тип I (елаборат 

под бројем: под бројем 2-3/13) који се примењивао за израду киоска на подручју градског 
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језгра Суботице, и то на локацијама за које је тим Планом прописано постављање стилских 

киоска. Тим идејним решењем су дефинисани облик, димензије, изглед и материјализација 

„стилског“ киоска типа I. 

 

У условима прибављеним за потребе израде овог Плана је констатовано и да је 

потребно дефинисати бар још један тип или подтип стилског киоска за градско језгро са 

једноставнијом и упрошћенијом изведбом, али са сличном или идентичном 

материјализацијом. На основу тога је као додатак издатим условима наручено и од стране 

МЗЗСК из Суботице израђено Идејно решење за стилски киоск Тип II (елаборат бр.: 154-2/40 

од 07.04.2016.год.). У склопу овог решења су дефинисани облик, димензије, изглед и 

материјализација „стилског“ киоска Тип II. Материјализација овог киоска типа II је слична 

материјализацији постојећих киоска типа I, стим да је планирани киоск у основи квадрат 

димензија 2,0x2,0м, или изузетно правоугаоник чије димензије су 2,5x2,0м. 

 

Планиране киоске извести са металном конструкцијом и са одговарајућом 

термоизолацијом и термопан стаклима, а у свему према типском пројекту МЗЗСК Суботица. 

Основни обликовно декоративни елемент киоска треба да чини надстрешница, пулт, а 

између носећих стубова прозори са декоративном маском – решетком уситњеног 

правоугаоног растера. 

Изнад прозора извести надстрешницу са носећом конструкцијом од кутијастих профила 

са покривачем од клирита. 

 По читавом обиму киоска испод куполе извести два профилисана венца од бакра, док 

простор између њих извести од млечно белог клирита за потребе рекламе. 

 Кровни покривач извести од бакарног лима, обликовно у имитацији бибер црепа, 

метална конструкција се фарба или пластифицира. 

Електричне инсталације треба подземно довести до киоска. 

Постављањем киоска не смеју се ни на који начин угрозити постојеће инсталације, 

неометан приступ истим, ни захтевати њихово измештање, обзиром на привремени карактер 

киоска. 

У склопу наведених услова од МЗЗСК дат је графички прилог који обухвата границе 

градског језгра Суботице и на коме су приказане постојеће локације киоска које се 

задржавају и приказане су локације које се, у прописаном року, морају заменити „стилским“ 

киосцима Типа I или Типа II. 

 

Постојеће локације које се задржавају 

 

На основу постојећег важећег Плана и поменутог идејног пројекта за стилски киоск 

Тип I до сада су изведени и постављени стилски киосци на следећим локацијама:   

- Трг Слободе (МЗ Центар I – у склопу Плана обележени као локације К.1., К.2., К.3. и 

К.4.) 

- Змај Јовин трг (МЗ Центар I– у склопу Плана обележени као локације К.9. и К.10.) 

- Улица Димитрија Туцовића (МЗ Центар II – у склопу Плана обележена као локација 

К.9.) 

 

Постојећи зидани киосци у Штросмајеровој улици (део локација које су у МЗ Центар I - 

локације у склопу Плана обележене као К.5. и К.6.; и део локација у МЗ Центар II - локације 

у склопу Плана обележене као К.2., К.3., К.4., К.5.и К.6.) су валоризовани као монтажни 

објекти који нису у нескладу и као такви се могу задржати. Исто важи и за киоске у оквиру 

аутобуских стајалишта: локација испред хотела Патрија (у МЗ Центар I – у склопу Плана 

означена као К.А.17) и локација на Тргу жртава фашизма (у МЗ Центар II – у склопу Плана 

означена као К.А.13). 
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Постојећи „трамвај“ који је постављен код кружног тока у улици М.Вуковића 

представља превозно средство реконструисано у монтажни објекат (локација у МЗ Центар II 

– у склопу Плана означена као ПР.8) је такође валоризован као монтажни објекат који није у 

нескладу и као такав се може задржати. 

Постојећи наменски киосци у склопу заштићене зоне (у МЗ Центар I – локације у 

склопу Плана означене као НК.1, НК.2 и НК.3) се задржавају.  

 

Постојеће локације киоска на којима је планиран стилски киоск Тип I 

 

- код Жележничке станице (локације у МЗ Центар I – у склопу Плана означене као 

К.7. и К.8.) 

- на углу улица М.Гупца и М. Вуковића (у МЗ Центар II - у склопу Плана означена као 

К.1.) 

- на почетку Рудић улице (у МЗ Центар II - у склопу Плана означена као К.7.) 

- на Тргу Синагоге (у МЗ Центар II - у склопу Плана означена као К.10.) 

 

Постојеће локације киоска на којима је планиран стилски киоск Тип II  

 

- код објекта „Јадран“ у улици Ђ.Ђаковића (локације у МЗ Центар I - у склопу Плана 

означене као К.11.,К.12. и К.13.) 

- северно од „Војпута“ у улици Ђ.Ђаковића (локације у МЗ Центар I - у склопу Плана 

означене као К.14. и К.15.) 

- на Тргу Синагоге према „Млечној“ пијаци (локације у МЗ Центар II - у склопу Плана 

означене као К.11. и К.12.) пошто се налазе у заштитној зони просторно културно-

историјске целине центар града Суботице. 

 

Сходно условима МЗЗСК наведени поступак потребно је применити и за заштићено 

језгро Палића. Типски дрвени киоск (палићки стилски киоск) је направљен и постављен на 

неколико локација непосредно уз „Велики“ парк, а пошто је планирана само једна нова 

локација (уз аутобуско стајалиште код „мушког“ штранда) и на њој је потребно поставити 

исти такав тип киоска са идентичним или сличним обликом, изгледом, габаритом и 

материјализацијом. 

Стилски киоск посебно обликовати и за сваку просторну целину под предходном 

заштитом на територији Суботице као што су Бајмок и Чантавир. 

У складу са тим све постојеће киоске, на овим просторима, који се локацијски 

задржавају треба заменити сукцесивно са предложеним типом у року од једне године од дана 

усвајања плана (годину дана од дана доношења новог решења о заузимању јавне површине).  

 

 

3.3. Услови за прикључење на инфраструктуру 

 

Прикључење предметних објеката на електродистрибутивну мрежу предвиђа се преко 

постојећег прикључка, односно са најближег разводног ормана (РО) са кога се може 

обезбедити напајање, под условом да се укупна потрошња на том прикључку уклапа у 

максималну потрошњу предвиђену претходним решењима и одобрењима 

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ ДОО НОВИ САД, „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СУБОТИЦА“. 

Прикључење на електродистрибутивну мрежу се може предвидети и преко постојеће 

мреже јавне расвете, уз сагласност и услове ЈП за управљање путевима, урбанистичко 

планирање и становање из Суботице. 
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У случају да се објекат не може прикључити на ЕЕ мрежу на горе наведене начине, 

неопходно је обратити се ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ ДОО НОВИ САД, 

„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СУБОТИЦА“ и затражити одговарајуће услове за прикључење 

планираних објеката. 

Све електроенергетске водове на предметним локацијама решити путем подземног 

кабла. Каблове испод коловоза и бетонских површина полагати у заштитну цев или 

кабловицу са резервним отвором.  

За каблове исте намене који се полажу у истом правцу обавезно је задржати заједничку 

трасу (ров, канал). Изнад кабла код промене правца и других промена као и на 50 м равне 

линије треба поставити кабловску ознаку са одговарајућим симболом. 

Све електромонтажне радове на електричној мрежи извести у сагласности са важећим 

техничким прописима и нормативима водећи рачуна о минималним дозвољеним 

растојањима између појединих инсталација и објеката. 

Спољну расвету решити канделабер светиљкама одговарајућег типа у складу са новим 

технологијама развоја у циљу оптималног осветљења предметног простора и водећи рачуна о 

енергетској ефикасности. Према потреби, расвета се може реализовати и у виду подног 

осветљења. Напајање расвете решити путем подземног нисконапонског кабла.  

Приликом постављања планираних монтажних објеката предвиђених овим Планом, 

потребно је испоштовати све услове постављања у односу на постојеће инфраструктурне 

објекте и истовремено обезбедити услове за изградњу свих потребних новопланираних 

инфраструктурних објеката. 

Инфраструктурне објекте који ће бити угрожени постављањем монтажних објеката 

потребно је о трошку Инвеститора и у договору са власником инфраструктурног објекта 

изместити или заштитити. 

Приликом извођења радова строго водити  рачуна о инсталацијама. Нарочито обратити 

пажњу на инсталације чије трасе су обележене на графичком прилогу, али и о инсталацијама 

чије трасе нису назначене на графичком прилогу, обзиром да у оквиру катастра подземних 

инсталација не располажемо никаквим подацима о њима. 

 

 

IV ПОСТУПАК ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА  

 

4.1. Поступак постављања киоска, барака и киоска на аутобуским стајалиштима 

 

Постављање мањих монтажних објеката /киосци/, на појединачним локацијама врши 

се у складу са  техничком документацијом израђеном према појединачним урбанистичким 

условима у складу са овим Планом, који израђује ЈП за управљање путевима, урбанистичко 

планирање и становање из Суботице, како је то прописано одредбама члана 63. Одлуке о 

комуналном реду („Службени лист Града Суботице“, бр. 55/11, 15/13, 7/14, 24/14, 16/16, 

53/16 и 6/17). 

Киоск, киоск у оквиру аутобуског стајалишта и барака се могу поставити на јавној 

површини  (члан 66. Одлуке о комуналном реду), на основу права на привремено 

заузимање дела јавне површине стеченог у поступку јавног надметања, односно 

прикупљања писмених понуда. 

Јавна површина се даје на коришћење за локације утврђене овим Планом на период до 

привођења земљишта планираној намени предвиђеној планским документом, а најдуже на 5 

година.  

 

Након истека рока утврђеног Уговором о привременом коришћењу јавне површине, 

власник киоска може да поднесе нови захтев надлежном Јавном предузећу за управљање 

путевима, урбанистичко планирање и становање, Суботица. 
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Уговор о привременом коришћењу јавне површине инвеститор доставља органу управе 

надлежном за урбанизам и грађевинарство ради доношења одговарајућег решења. 

 

Уз Уговор о привременом коришћењу јавне површине инвеститор је дужан да 

приложи:  

1. Идејну скицу планираног монтажног објекта са техничким описом израђену од 

стране овлашћене пројектанске фирме (код типског киоска скицу и техничке 

карактеристике од произвођача), ситуациони приказ са уцртаним објектом и 

начином прикључења на инфраструктуру 

2.    Сагласност МЗЗСК на идејну скицу, уколико се ради о заштићеном делу града.   

 

4.2. Поступак постављања превозних средстава реконструисаних у монтажни објекат 

 

Превозно средство реконструисано у монтажни објекат се може поставити на јавној 

површини на основу права на привремено заузимање дела јавне површине стеченог у 

поступку јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда. 

 

Уз Уговор о привременом коришћењу јавне површине инвеститор је дужан да 

приложи:  

1. Идејну скицу планираног монтажног објекта (реконструисаног превозног средства) 

са техничким описом израђену од стране овлашћене пројектанске фирме (опис 

начина функционисања објекта – улаз, осветљење, грејање, проветравање и сл.), 

ситуациони приказ са уцртаним објектом и начином прикључења на 

инфраструктуру 

2.    Сагласност МЗЗСК на идејну скицу, уколико се ради о заштићеном делу града.   

 

4.3. Поступак постављања наменских киоска 

 

Наменски киоск се може поставити на јавној површини на основу одобрења надлежног 

органа, које се издаје на захтев субјеката наведених у члану 68. Одлуке. Заинтересована 

страна је у обавези да прибави услове од ЈП за управљање путевима, урбанистичко 

планирање и становање из Суботице у којима ће бити дефинисан тачан положај, начин 

прикључења, а у склопу којих ће бити и приложена идејна скицаса техничким описом, 

односно дате техничке карактеристике планираног наменског киоска од стране произвођача. 

 

 

V. ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА 

 

5.1. Постојеће локације киоска, киоска у оквиру аутобуског стајалишта и барака  

 

Увидом на терену утврђено је следеће: 

 постојећи киосци су различитог типа и израђени су од различитог материјала,  

 укупан број постојећих киоска постављених на јавној површини на територији 

Града, а који се задржавају је 84 од тога на подручју Суботице и Палића је 72, а у 

осталим насељеним местима укупно је 12, 

 број постојећих киоска који се просторно не уклапају и који се уклањају је 16 од 

чега је 14 локације киоска на подручју Суботице и Палића. 

 

Положај постојећих и планираних киоска, киоска у оквиру аутобуског стајалишта и 

барака је дефинисан и дат у графичким прилозима са назначеним симболима за појединачне 

локације. 
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План за постављање мањих монтажних објеката на територији Града Суботице 

обрађује је укупно 131 локације; од којих је 84 локација на којима се налазе киосци, киосци у 

оквиру аутобуских стајалишта и бараке који се задржавају и 47 новопланираних локација. 

 

5.2. Планиране локације киоска, киоска у оквиру аутобуског стајалишта и барака 

 

Укупан број планираних киоска на јавној површини у градским месним заједницама 

износи 26, а у осталим насељеним местима планиране су 21 нове локације. 

 

ТАБЕЛА са приказом броја локација КИОСКА, КИОСКА У ОКВИРУ  

АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА И БАРАКА У ГРАДСКИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

Ред. 

број 
Месна 

заједница 

Постојеће локације 
Локациј

е које се 

укидају 

Планира

не 

локације 

Укупно 
Киоск 

Киоск у оквиру 

аутоб. 

стајалишта 

Барака 

1. Центар I 16 1 - 1 - 17 

2. Центар II 12 1 - 1 - 13 

3. Центар III 2 - 1 - - 3 

4. Бајнат 3 - - - - 3 

5. Прозивка 6 - 1 1 6 13 

6. Кер - - - - 1 1 

7. Гат 2 - - - 1 3 

8. Мали Бајмок 2 - - - - 2 

9. Ново Село 1 - - - 1 2 

10. Пешчара - 2 - - 2 4 

11. Зорка - - - - 1 1 

12. Дудова шума 4 - - 2 6 10 

13. 
Железничко 

насеље 
- - - - 4 4 

14. 
Макова 

седмица 
- - - - - - 

15. Кертварош 5 - 1 - 1 7 

16. 
Мали 

Радановац 
- - 1 - - 1 

17. Радановац 1 - - - - 1 

18. Нови град 1 - - - - 1 

19. Александрово 3 - 1 - 2 6 

20. Палић 4 - 1 9 1 6 

  62 4 6 14 26 98 

 У К У П Н О  72  26 98 
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ТАБЕЛА са приказом броја локација КИОСКА, КИОСКА У ОКВИРУ  

АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА И БАРАКА У ВАНГРАДСКИМ МЕСНИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА 

Ред. 

број 
Насељено 

место 

Постојеће локације Локац

ије 

које се 

укидају 

Планира

не 

локације 

Укупно 
Киоск 

Киоск у оквиру 

аутоб.стајали

шта 
Барака 

1. 
Бачки 

Виногради 
- - - - 2 2 

2. Бајмок 1 - 1 - 2 4 

3. Биково - - - - 1 1 

4. Чантавир 4 - - - 5 9 

5. Ђурђин - - - - 2 2 

6. Хајдуково - 1 - - - 1 

7. Келебија 1 - - - 1 2 

8. Љутово - - - - 1 1 

9. Мала Босна - - - - 2 2 

10. Мишићево - - - - 1 1 

11. Нови Жедник - - - - 2 2 

12. Стари Жедник - 1 1 - - 2 

13. Таванкут  2 - - 2 1 3 

14. Вишњевац - - - - 1 1 

  8 2 2 2 21 33 

 У К У П Н О  12  21 33 

 

5.3. Постојеће и планиране локације наменских киоска и превозних средстава 

реконструисаних у монтажни објекат  

Наменски киоск 

Редни број Месна заједница Постојећи Планирани Укупно 

1. Центар I 3 - 3 

2. Центар II 1 - 1 

8. Мали Бајмок 1 1 2 

20. Палић 2 - 2 

 

Превозно средство реконструисано у монтажни објекат 

Редни број Месна заједница Постојећи Планирани Укупно 

2. Центар II 1 - 1 
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VI ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
 

6.1.  РАСПОРЕД ЛОКАЦИЈА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА У 

ГРАЂЕВИНСКОМ РЕЈОНУ СУБОТИЦЕ И ПАЛИЋА ПО МЕСНИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА 

 

6.1.1 МЗ ЦЕНТАР I – Прегледна карта 

 Графички прилог бр.1.  

Локација 1.К.1. – Трг Слободе, код сунчаног сата, -тренутно није у функцији 

Локација 1.К.2. – Трг Слободе, код сунчаног сата, (тренутно – Piccolo Pizza) 

 Графички прилог бр.2.  

Локација 1.К.3. – Трг Слободе, поред градске куће  (тренутно - “Мини Пани“) 

Локација 1.К.4. – Трг Слободе, поред градске куће  (тренутно - “Лангош“) 

 Графички прилог бр.3.  

Локација 1.К.5. – ул. Штросмајерова, (тренутно - хамбургерија “Аида“) 

 Графички прилог бр.4.  

Локација 1.К.6. – Штросмајерова улица бр. 3, испред музичке школе (тренутно - 

С.У.Р. палачинкарница “Хармониja“) 

 Графички прилог бр.5.  

Локација 1.К.7. – Угао Босе Миличевић и Парка Ференца Рајхла, испред железничке 

станице (тренутно - доо Штампа систем „Мој киоск“) 

Локација 1.К.8. – Угао Босе Миличевић и Парка Ференца Рајхла, испред железничке 

станице (тренутно - С.Т.Р. “Бонита“) 

 Графички прилог бр.6.  

Локација 1.К.9. – Кружни ток - Трг Змај Јовин  

Локација 1.К.10. – Кружни ток - Трг Змај Јовин (тренутно – семенкара)  

 Графички прилог бр.7.  

Локација 1.К.11. – Улица Ђуре Ђаковића, испред бр. 12 – (тренутно – мењачница) 

Локација 1.К.12. - Улица Ђуре Ђаковића, испред бр. 12 – (тренутно - доо Штампа 

систем „Мој киоск“) 

Локација 1.К.13. - Улица Ђуре Ђаковића, испред бр. 12 – (тренутно - доо Штампа 

систем „Мој киоск“) 

 Графички прилог бр. 8.  

Локација 1.К.14. - Улица Ђуре Ђаковића, испред бр. 12 (тренутно С.З.Т.Р. Колос 2000 

плус) 

Локација 1.К.15. - Угао Улице Ђуре Ђаковића и Бошка Вујића (тренутно - доо 

Штампа систем „Мој киоск“) 

 Графички прилог бр. 9.  

Локација 1.К.16. – Угао АМТ и Милоша Обилића (тренутно –shop „INJOY“)  

 Графички прилог бр. 10.  

Локација 1.N.K.1. - Наменски киоск - испред хрватске амбасаде; Улица Максима 

Горког бр.6 

Локација 1.К.А.17. - У оквиру аутобуског стајалишта; Улица Максима Горког испред 

хотела „Патрије“ -тренутно није у функцији 

 Графички прилог бр. 11.  

Локација 1.N.K.2. - Наменски киоск испред мађарске амбасаде; Улица Ђуре Ђаковића 

бр.3 

 Графички прилог бр. 12.  

Локација 1.N.K.3. - Наменски киоск, улица Партизанска 
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6.1.2. ЦЕНТАР II – Прегледна карта 

 Графички прилог бр.1.  

Локација 2.К.1. - Улица Матка Вуковића код бр. 1, (тренутно - доо Штампа систем 

„Мој киоск“) 

 Графички прилог бр.2.  

Локација 2.К.2. – Штросмајерова улица, испред бр. 24 

Локација 2.К.3. - Штросмајерова улица, испред бр. 24(тренутно - доо Штампа систем 

„Мој киоск“) 

Локација 2.К.4. - Штросмајерова испред, бр. 24, (тренутно - „Мини Пани“ Т.Р. 

„Мимас“) 

 Графички прилог бр.3.  

 Локација 2.К.5. – Штросмајерова улица, испред бр. 12 

 Графички прилог бр.4.  

Локација 2.К.6. - Штросмајерова улица, испред бр. 6, (тренутно - доо Штампа систем 

„Мој киоск“) 

 Графички прилог бр.5.  

Локација 2.К.7. – Рудић улица, испред бр.2, (тренутно - доо Штампа систем „Мој 

киоск“) 

Локација 2.К.PR.8. – Превозно средство реконструисано у монтажни објекат; Улица 

Матка Вуковића испред бр. 1; Трамвај; (тренутно: вагон 1 – „Кључ“, вагон 2 – „Стари 

Еко таxи“) 

 Графички прилог бр.6.  

 Локација 2.К.9. - Улица Димитрија Туцовића бр.1 

 Графички прилог бр.7.  

Локација 2.К.10. - Трг Синагоге код храма (тренутно - доо Штампа систем „Мој 

киоск“) 

 Локација 2.К.11. - Трг Синагоге код бр. 8, прекопута храма - тренутно није у 

функцији 

 Локација 2.К.12. - Трг Синагоге код бр. 8, прекопута храма (тренутно - мењачница 

„Балкан“) 

 Графички прилог бр.8.  

 Локација 2.К.А.13. - У оквиру аутобуског стајалишта; Сомборски пут испред Трга 

Св.Терезије (тренутно - доо Штампа систем „Мој киоск“) 

 Графички прилог бр.9.  

Локација 2.N.К.1. - Наменски киоск у оквиру млечне пијаце; Трг Јакаба и Комора 

 

6.1.3. МЗ ЦЕНТАР III – Прегледна карта 

 Графички прилог бр.1.  

Локација 3.B.1. – Барака – Угао улица Ивана Броза и Луке Сучића - тренутно није у 

функцији 

 Графички прилог бр.2.  

Локација 3.К.1. – Угао улица Браће Радић и Павла Штоса (тренутно - доо Штампа 

систем „Мој киоск“) 

 Графички прилог бр.3.  

Локација 3.К.2. – Угао улица Јо Лајоша и Мирка Боговића, на кванташкој пијаци 

(тренутно - доо Штампа систем „Мој киоск“) 

 

6.1.4. МЗ БАЈНАТ – Прегледна карта 

 Графички прилог бр.1.  

Локација 4.К.1. –Угао улица Лошињске и Сенћанског пута, пре фабрике „Пионир“ - 

(тренутно обућарска радња) 
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 Графички прилог бр.2.  

Локација 4.К.2. – Трг Паје Кујунџића, преко од цркве Св. Ђорђа – (тренутно доо 

„Реле“) 

 Графички прилог бр.3.  

Локација 4.К.3. – Угао Ж.Ј. Шпанца и Кумичићеве улице (тренутно – С.Т.Р. „Бинг“) 

 

6.1.5. МЗ ПРОЗИВКА – Прегледна карта 

 Графички прилог бр.1.  

Локација 5.К.1. – Улица Пазинска код бр. 3-тренутно није у функцији 

 Графички прилог бр.2.  

Локација 5.B.1. – Барака - Улица Браће Радић после бр. 154  (тренутно – ТР “Мика 

плус“) 

Локација 5.К.2. – Улица Браће Радић после бр. 158 -тренутно није у функцији 

Локација 5.К.3.pl. – Планирана локација – Улица Браће Радић после бр. 158, к.п. 

9938/2 КО Доњи град 

 Графички прилог бр.3.  

Локација 5.К.4. – Београдски пут испред бр. 105 (тренутно – СТР “Ема“) 

Локација 5.К.5. – Београдски пут испред бр. 105 (тренутно - “Јегинов луг“) 

 Графички прилог бр.4.  

Локација 5.К.6.pl. – Планирана локација – Београдски пут испред бр.73 к.п. 9751/1 КО 

Доњи град 

 Графички прилог бр.5.  

Локација 5.К.7. –Угао Београдског пута и Бајнатске (тренутно – Fast food „Castello II“) 

 Графички прилог бр.6.  

Локација 5.К.8. – Улица Ловре Брачуљевића, после школе (тренутно – 

паланчинкарница „Гундел“) 

 Графички прилог бр.7.  

Локација 5.К.9.pl. – Планирана локација - к.п. 9775/1 КО Доњи град 

 Графички прилог бр. 8.  

Локација 5.К.10.pl. - Планирана локација - к.п. 9775/1 КО Доњи град 

 Графички прилог бр. 9.  

Локација 5.К.11.pl. - Планирана локација - к.п. 10514 КО Доњи град  

 Графички прилог бр. 10.  

Локација 5.К.12.pl. – Планирана локација - Улица Блашка Рајића испред бр. 65, на к.п. 

9775/1 КО Доњи град (тренутно – таxи стајалиште) 

 

6.1.6. МЗ КЕР – Прегледна карта 

 Графички прилог бр.1. 

Локација 6.К.1.pl. – Планирана локација - Улица Сергеја Јесењина испред бр. 15  

 

6.1.7. МЗ ГАТ – Прегледна карта 

 Графички прилог бр.1.  

Локација 7.К.1. – Угао Бартола Кашића и Сомборског пута  

 Графички прилог бр.2.  

Локација 7.К.2. – Гундулићева улица, преко пута бр. 68   

 Графички прилог бр.3.  

Локација 7.К.3.pl. – Планирана локација - угао Бискупа Л.Будановића и Максима 

Горког, на к.п. 11818 КО Доњи град испред к.бр. 60  
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6.1.8. МЗ МАЛИ БАЈМОК – Прегледна карта 

 Графички прилог бр.1.  

Локација 8.К.1. – Дурмиторска улица, прекопута „Бувљака“ (тренутно - доо Штампа 

систем „Мој киоск“) 

Локација 8.К.2. – Дурмиторска улица, прекопута „Бувљака“ (тренутно – СТР 

„Алеxа“), 

 Графички прилог бр.2.  

Локација 8.N.К.1. – Наменски киоск - наплатна кућица – угао Хиподромске и 

Сомборског пута  (тренутно – ЈКП “Паркинг“) 

 Графички прилог бр.3.  

Локација 8.N.К.2.pl. – Наменски планирани киоск – на к.п. 31207 КО Доњи град     

 

6.1.9. МЗ НОВО СЕЛО – Прегледна карта 

 Графички прилог бр.1.  

Локација 9.К.1. – Карађорђев пут, испред бр. 89/А (тренутно - доо Штампа систем 

„Мој киоск“) 

 Графички прилог бр.2.  

Локација 9.К.2.pl. - Планирана локација – на к.п. 5450 КО Стари град 

 

6.1.10. МЗ ПЕШЧАРА – Прегледна карта 

 Графички прилог бр.1.  

Локација 10.К.А.1. – У оквиру аутобуског стајалишта – Улица Едвина Здовца код 

окретишта (тренутно „Суботица транс“) – тренутно није у функцији 

Локација 10.К.А.2. – У оквиру аутобуског стајалишта – Улица Едвина Здовца код 

окретишта (тренутно „Суботица транс“) – тренутно није у функцији 

 Графички прилог бр.2.  

Локација 10.К.3.pl. – Планирана локација – на к.п. 21456 КО Стари град 

 Графички прилог бр.3.  

Локација 10.К.4.pl. – Планирана локација – на к.п. 22454 КО Стари гра 

 

6.1.11. МЗ ЗОРКА – Прегледна карта 

 Графички прилог бр.1.  

Локација 11.К.1.pl. – Планирана локација – на к.п. 25542 КО Стари град 

 

6.1.12. МЗ ДУДОВА ШУМА – Прегледна карта 

 Графички прилог бр.1.  

Локација 12.К.1. – Алеја маршала Тита код бр. 15 (тренутно – СТР „ИВ97“), 

 Графички прилог бр.2.  

Локација 12.К.2. – Улица Арсенија Чарнојевића испред к.бр. 54  (тренутно - доо 

Штампа систем „Мој киоск“) 

 Графички прилог бр.3.  

Локација 12.К.3.pl. – Планирана локација – на к.п. 1775/1 КО Стари град 

 Графички прилог бр.4.  

Локација 12.К.4.pl. - Планирана локација – на к.п. 1687/1 КО Стари град 

 Графички прилог бр.5.  

Локација 12.К.5.pl. – Планирана локација – на к.п. 1197 КО Стари град 

 Графички прилог бр.6.  

Локација 12.К.6. – Трг Јакаба и Комора, код школског центра и дома ученика 

„Доситеј Обрадовић“ (тренутно - доо Штампа систем „Мој киоск“)  

Локација 12.К.7.pl. – Планирана локација - Трг Јакаба и Комора, код школског центра 

и дома ученика „Доситеј Обрадовић“ на к.п. 5422 КО Стари град 
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 Графички прилог бр.7.  

Локација 12.К.8. – Карађорђев пут код школе „Иво Лола Рибар“ (тренутно - доо 

Штампа систем „Мој киоск“)   

 Графички прилог бр. 8.  

Локација 12.К.9.pl. - Планирана локација – на к.п. 19529/1 КО Стари град 

 Графички прилог бр. 9.  

Локација 12.К.10.pl. – Планирана локација – на к.п. 5316 КО Стари град 

 

6.1.13. МЗ ЖЕЉЕЗНИЧКО НАСЕЉЕ – Прегледна карта 

 Графички прилог бр.1.  

Локација 13.К.1.pl. – Планирана локација – на к.п. 5311 КО Нови град 

 Графички прилог бр.2.  

Локација 13.К.2.pl. – Планирана локација – на к.п. 19050/5 КО Нови град 

 Графички прилог бр.3.  

Локација 13.К.3.pl. – Планирана локација – на к.п. 5314/1 КО Нови град 

 Графички прилог бр.4.  

Локација 13.К.4.pl. – Планирана локација – на к.п. 5324/1 КО Нови град 

 

 МЗ МАКОВА СЕДМИЦА  
Нема евидентираних киоска 

 

6.1.14. МЗ КЕРТВАРОШ – Прегледна карта 

 Графички прилог бр.1.  

Локација 15.К.1. – Сегедински пут, испред бр.15-17 (тренутно – хамбургерија 

„Делфин“), 

Локација 15.B.1. – Барака - Сегедински пут, испред бр.15-17 (тренутно – хамбургерија 

„Делфин“), 

 Графички прилог бр.2.  

Локација 15.К.2. – Сегедински пут, поред бр. 19 (тренутно - доо Штампа систем „Мој 

киоск“) 

Локација 15.К.3. – Сегедински пут, поред бр. 19 (тренутно – трафика „Заги“) 

Локација 15.К.4. – Сегедински пут, поред бр. 19 (тренутно - СЗТР „Заги“) 

 Графички прилог бр.3.  

Локација 15.К.5. – Улица Партизанских база, испред бр. 17, прекопута пијаце 

(тренутно - доо Штампа систем „Мој киоск“)   

 Графички прилог бр.4.  

Локација 15.К.6.pl. – Планирана локација – на к.п. 2413/1 КО Нови град 

 Графички прилог бр.5.  

Локација 15.К.7.pl. – Планирана локација – на к.п. 14786 КО Нови град – Сегедински 

пут, испред бр. 71 

 

6.1.15. МЗ МАЛИ РАДАНОВАЦ – Прегледна карта 

 Графички прилог бр.1.  

Локација 16.B.1. – Барака - Угао Отворене и Батрок Беле - тренутно није у функцији 

 

6.1.16. МЗ РАДАНОВАЦ – Прегледна карта 

 Графички прилог бр.1. –  

Локација 17.К.1. – Угао Палмине и Венца братства и јединства (тренутно - пекара 

„Клас“), 
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6.1.17. МЗ НОВИ ГРАД – Прегледна карта 

 Графички прилог бр.1.  

Локација 18.К.1. – Угао Јакшићеве и Бозе Шарчевића 

 

6.1.18. МЗ АЛЕКСАНДРОВО – Прегледна карта 

 Графички прилог бр.1.  

Локација 19.К.1. – Улица Аксентија Мародића - тренутно није у функцији 

 Графички прилог бр.2.  

Локација 19.К.2. – Угао Београдски пут и Аксентија Мародића (тренутно - доо 

Штампа систем „Мој киоск“) 

Локација 19.К.3. – Угао Аксентија Мародића и Београдског пута (тренутно - доо 

Штампа систем „Мој киоск“) 

 Графички прилог бр.3.  

Локација 19.К.4.pl. – Планирана локација – на к.п. 35596/6 КО Доњи град 

 Графички прилог бр.4.  

Локација 19.К.5.pl. – Планирана локација – Угао Томе Рудић Браце и Старине Новака, 

код окретнице – на к.п. 35578/20 КО Доњи град. 

 Графички прилог бр.5.  

Локација 19.B.1. – Барака - Толминска улица, прекопута бр. 27, (тренутно - „Маркет 

95“)   

 

6.1.19. МЗ ПАЛИЋ – Прегледна карта 

 Графички прилог бр.1.  

Локација 20.B.1. – Барака- угао Барток беле и Трга Мађар Ласла- тренутно није у 

функцији 

 Графички прилог бр.2.  

Локација 20.К.1. – Улица Јожефа Хегедиша, на крају паркинга у улици (тренутно – 

„Елита“ Палић) 

Локација 20.К.2. – Улица Јожефа Хегедиша, на крају паркинга у улици (тренутно – 

СУРК оптимист Кицкy) 

 Графички прилог бр.3.  

Локација 20.N.К.1. – Наменски киоск - Паркинг испред ресторана „Мала гостиона“ 

Палић, (тренутно – портирница)  

Локација 20.N.К.2. - Наменски киоск - Паркинг испред ресторана „Мала гостиона“ 

Палић, (тренутно – „Wеlcome desk“) 

Локација 20.К.4. – Улаз у парк са паркинга код ресторана „Мала гостиона“ Палић 

 Графички прилог бр.4.  

Локација 20.К.3. – Обала Лајоша Вермеша, поред женског штранда (тренутно – 

„Дудаш-клуб задругара“) 

 Графички прилог бр.5.  

Локација 20.К.5.pl. – Планирана локација – Кањишки пут, на паркингу код улаза у 

мушки штранд – на к.п. 1404 КО Палић 

 

6.2.  РАСПОРЕД ЛОКАЦИЈА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА У 

ГРАЂЕВИНСКОМ РЕЈОНУ ВАНГРАДСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

6.2.1. МЗ БАЧКИ ВИНОГРАДИ – Прегледна карта 

 Графички прилог бр.1.  

Локација I.К.1.pl. – Планирана локација – на к.п 4087 КО Бачки Виногради 

 Графички прилог бр.2.  

Локација I.К.2.pl. – Планирана локација – на к.п 4063/2 КО Бачки Виногради 
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6.2.2. МЗ БАЈМОК– Прегледна карта 

 Графички прилог бр.1.  

Локација II.Б.1. – Угао ЈНА и Иве Лоле Рибара (тренутно –  СЗР „Оаза“) 

 Графички прилог бр.2.  

Локација II.К.3.pl. – Планирана локација – Трг маршала Тита – на к.п. 4784 КО 

Бајмок 

Локација II.К.4.pl. – Планирана локација – Трг маршала Тита – на к.п. 4784 КО 

Бајмок 

 Графички прилог бр.3.  

Локација II.К.1. – Трг маршала Тита, прекопута бр. 15 (тренутно –  доо „Сaкала“) 

 

6.2.3. МЗ БИКОВО– Прегледна карта 

 Графички прилог бр.1.  

Локација III.К.1.pl. – Планирана локација – Улица Ђуре Ђаковића, код скретања у 

улицу Омладинска – на к.п 2498 КО Биково 

 

6.2.4. МЗ ЧАНТАВИР– Прегледна карта 

 Графички прилог бр.1.  

Локација IV.К.1. – Угао Сенћанске и улице маршала Тита (тренутно - доо Штампа 

систем „Мој киоск“) 

Локација IV.К.2. pl. – Планирана локација – ул. Сенћанкса  – на к.п. 2120/3 КО 

Чантавир 

 Графички прилог бр.2.  

Локација IV.К.3. – иза цркве Св. Антуна Падованског (тренутно - пекара) 

Локација IV.К.4. - иза цркве Св. Антуна Падованског (тренутно - СЗТР „Келемен-цо“) 

Локација IV.К.5. – иза цркве Св. Антуна Падованског (тренутно – СЗТР „Весела 

браћа плус“) 

 Графички прилог бр.3.  

Локација IV.К.6.pl. – Планирана локација - Угао Јожефа Атиле и улице маршала Тита 

 Графички прилог бр.4.  

Локација IV.К.7.pl. – Планирана локација – угао Србобранске и Маршала Тита – на 

к.п. 3787 КО Чантавир 

Локација IV.К.8.pl. - Планирана локација – угао Србобранске и Маршала Тита – на 

к.п. 3787 КО Чантавир 

Локација IV.К.9.pl. – Планирана локација – на к.п. 3787 КО Чантавир 

 

6.2.5. МЗ ЂУРЂИН– Прегледна карта 

 Графички прилог бр.1.  

Локација V.К.1.pl. – Планирана локација – Улица Бориса Кидрича, испред просторија 

месне заједнице – на к.п. 2599/1 КО Ђурђин 

 Графички прилог бр.2.  

Локација V.К.2.pl. – Планирана локација – Улица В.Назора, на к.п. 2494/2 КО Ђурђин 

 

6.2.6. МЗ ХАЈДУКОВО– Прегледна карта 

 Графички прилог бр.1.  

Локација VI.К.А.1. – у оквиру аутобуског стајалишта у Улици Бориса Кидрича 

(тренутно - СТР „СЕРИУС“) 
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6.2.7. МЗ КЕЛЕБИЈА– Прегледна карта 

 Графички прилог бр.1.  

Локација VII.К.1. – У улици Вељка Влаховића, иза објекта месне заједнице 

Локација VII.К.2.pl. – Планирана локација – Улица Едварда Кардеља, испред месне 

заједнице – на к.п. 28165 КО Стари град 

 

6.2.8. МЗ ЉУТОВО– Прегледна карта 

 Графички прилог бр.1.  

Локација VIII.К.1. – Планирана локација -на к.п. 903/3 КО Таванкут 

 

6.2.9. МЗ МАЛА БОСНА– Прегледна карта 

 Графички прилог бр.1.  

Локација IX.К.1.pl. – Планирана локација – на к.п. 38704/16 КО Доњи Град 

 Графички прилог бр.2.  

Локација IX.К.2.pl. – Планирана локација – на к.п. 38836/1 КО Доњи Град 

 

6.2.10. МЗ МИШИЋЕВО– Прегледна карта 

 Графички прилог бр.1.  

Локација X.К.1.pl. – на к.п 10857 КО Бајмок 

 

6.2.11. МЗ НОВИ ЖЕДНИК– Прегледна карта 

 Графички прилог бр.1.  

Локација XI.К.1.pl. – Планирана локација – Улица Радоја Вујошевића, код улаза у 

железничку станицу – на к.п. 3712 КО Жедник 

 Графички прилог бр.2.  

Локација XI.К.2.pl. – Планирана локација – на к.п. 6652/1 КО Жедник 

 

6.2.12. МЗ СТАРИ ЖЕДНИК– Прегледна карта 

 Графички прилог бр.1.  

Локација XII.Б.1. – Барака – Чантавирски пут, код цркве Св. Марка (тренутно – 

посластичарница „Галеб“) 

 Локација XII.К.А.1. – У оквиру аутобуског стајалишта – Улица Хероја Пинкија 

испред цркве Св Марка 

 

6.2.13. МЗ ТАВАНКУТ– Прегледна карта 

 Графички прилог бр.1.  

Локација XIII.К.1. – Улица Матка Вуковића, испред кућног бр. 15  

Локација XIII.К.2. – Улица Матка Вуковића, прекопута кућног бр. 4  

 Графички прилог бр.2.  

Локација XIII.К.3.pl. – Планирана локација – на к.п. 10705 КО Таванкут 

 

6.2.14. МЗ ВИШЊЕВАЦ– Прегледна карта 

 Графички прилог бр.1.  

Локација XIV.К.1.pl. – Планирана локација – Ул. М. Орешковића на кп 638 КО 

Чантавир 
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6.3. ИЗГЛЕДИ ТИПСКИХ КИОСКА 
 

6.3.1. СТИЛСКИ КИОСЦИ 
 

 

„Стилски киоск“ Тип I - Заштићено градско језгро Суботице 

 

 
 

 

 

„Палићки стилски киоск“ - Заштићено језгро Палића 
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6.3.2. ТИПСКИ КИОСЦИ ИЗВАН ЗАШТИЋЕНИХ ДЕЛОВА ГРАДА 
 

Варијанте Киоска - Тип I и II - за остале делове града и насељена места на територији Града 

Суботице 
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7. ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
7.1. Међуопштински завод за заштиту споменика културе у Суботици  

Услови за преузимање мера техничке заштите за постављање мањих монтажних 

објеката – киоска на територији Града Суботице - (бр. 41-1/40 од 21.01.2016. године.) 

 

7.2. Међуопштински завод за заштиту споменика културе у Суботици  

Идејно решење за стилски киоск Тип II (елаборат бр.: 154-2/40 од 07.04.2016.год.) 

 

7.3. Мишљења градских месних заједница: 

 

- МЗ Центар II дана 18.11.2015. број 142/2-2015 

- МЗ Бајнат дана 17.11.2015. број 134/2-2015 

- МЗ Прозивка дана 19.11.2015. број 143/2-2015;  

дана 24.11.2015. број 42-39/15 

- МЗ Кер дана 24.11.2015. број 163/2-2015;  

- МЗ Гат дана 19.11.2015. број 124/3-2015 

- МЗ Мали Бајмок дана 27.11.2015. број 226/3-2015 

- МЗ Ново Село дана 23.11.2015. број 138/1-2015 

- МЗ Пешчара дана 19.11.2015. број 250/1-2015 

- МЗ Зорка дана 25.11.2015. број 323/2-2015 

- МЗ Дудова шума дана 23.11.2015. број 154-2/2015 

- МЗ Жељезничко насеље дана 16.11.2015. број 319/2-2015 

- МЗ Макова седмица дана 13.11.2015. број 237/2-02015 

- МЗ Кертварош дана 10.12.2015. број 136/2-2015 

- МЗ Мали Радановац дана 17.11.2015. број 119/1-2015 

- МЗ Радановац дана 23.11.2015. број 139/2-2015 

- МЗ Нови град дана 16.11.2015. број 242/2-2015 

- МЗ Александрово дана 24.11.2015. број 159/2-2015 

- МЗ Палић дана 17.11.2015. број 130-2/2015 

 

7.4. Мишљења ванградских месних заједница:  

- МЗ Бачки Виногради дана 10.11.2015. број 325/2-2015. 

- МЗ Бајмок дана 19.11.2015. број 237/2-2015 

- МЗ Биково дана 10.11.2015. број 177/2-2015. 

- МЗ Чантавир дана 30.11.2015. број 227/2-2015. 

- МЗ Ђурђин дана 13.11.2015. број 119/2-2015.  

- МЗ Хајдуково дана 09.11.2015. број 115/2-2015.  

- МЗ Мала Босна дана 23.11.2015. број 151/2-2015.  

- МЗ Нови Жедник дана 16.12.2015. број 209/2-2015. 

- МЗ Стари Жедник дана 06.11.2015. број 232/2-2015.  

- МЗ Палић дана 26.02.2015. број 27/2-2015.  

- МЗ Таванкут горњи/доњи дана 16.11.2015. број 251/2-2015.  

- МЗ Вишњевац дана 17.11.2015. број 138/2-2015. 

- МЗ Шупљак дана 09.11.2014. број 211/2-2015. 
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