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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ KОМПЛЕКСА 

„МЛЕЧНЕ ПИЈАЦЕ“ 

 

 

-МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД - 

 

 

УВОД 

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

године донета је Одлука о изради Плана детаљне регулације за уређење и изградњу 

комплекса „Млечне пијаце“ број I-00-350-66/2019 (''Службени лист Града Суботица'', 

број 28/2019). 

  
 Саставни део Одлуке је Решење Градске управе Града Суботице – Секретаријата 

за грађевинарство број: IV-05-350-53.2/2019 од 5.09.2019. године, о неприступању 

стратешкој процени утицаја за План на животну средину. 

 

Наручилац Плана је Град Суботица, на основу Уговора бр. 299-23/19 закљученог 

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

становање Суботица, које је обрађивач Плана. 

 

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

Суботице. 

 

Плански основ за израду Плана детаљне регулације за уређење и изградњу 

комплекса „Млечне пијаце“ је: 

План генералне регулације XIII – за делове МЗ „Дудова шума”, „Ново село”, 

„Гат” и „Кер” ( „Службени лист града Суботице“ бр. 30/17). 

 

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

бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 

145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019) и чланa 37. Правилника о садржини, начину и 

поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник 

РС”, бр. 32/19) након доношења Одлуке о изради Плана приступило се изради 

материјала за рани јавни увид, ради упознавања јавности са општим циљевима и 

сврхом израде Плана, планираном претежном наменом површина и очекиваним 

ефектима планирања. 

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

 

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

граница обухвата ће бити дефинисана у нацрту Плана. 

  Граница обухвата ПДР простире се од раскрснице Трга Јакаба и Комора и Трга 

Синагоге североисточном регулационом линијом улице Трг Јакаба и Комора,  

југоисточном и североисточном међом к.п. 2666 К.О. Стари град, југоисточном 

регулационом линијом Ул Милоша Обилића до Алеје Маршала Тита, одакле иде 

западном  регулационом линијом Милоша Обилића до регулационе линије Трга Јакаба 

и Комора, западном међом комплекса школе „Доситеј Обрадовић“ (тј рег. линијом  

Франкопанске улице) до Ул. Петра Лековића, те иде на југозапад регулационим 

линијама Франкопанске улице и Трга Јакаба и Комора до раскрнице са Тргом  

Синагоге.  

 

Планом детаљне регулације обухваћен је простор од cca  16,0 ha. 

 

 

2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА 

 

Према ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ XIII – за делове МЗ „Дудова 

шума”, „Ново село”, „Гат” и „Кер” („Службени лист Града Суботице“ бр. 30/17) за 

простор оивичен улицама Карађорђев пут, Жарка Зрењанина, Трг Синагоге, Трг Јакаба 

и Комора, Толстојева и простор обострано уз Ул Фрање Кухача утврђује се обавеза 

израде ПДРа и забрана грађења у трајању од највише годину дана од доношења ПГР 

XIII. Може се израђивати један ПДР или више.  

Јужни део простора у предложеним границама ПДР-a за уређење и изградњу 

комплекса „Млечне пијаце“  налази се унутар границе заштићеног окружења просторно 

културно историјске целине од великог значаја –заштићеног језгра Суботице (зони 

урбане обнове).   

Како је за предметни простор према Плану генералне регулације XIII утврђена 

израда ПДР-а (а у ПГР-у нису наведени урбанистички услови за комуналне објекте), 

као полазне основе користе се општи урбанистички услови за комуналне објекте који 

су дати у Генералном урбанистичком плану Суботица-Палић до 2030. године 

(„Службени лист Града Суботица“ број 29/2018). 

Извод из Генералног урбанистичког плана Суботица-Палић до 2030. године: 

 

Комунални садржаји  

 

Пијаца, затворена тржница  

Услови за уређење и изградњу су: 

- радијус опслуживања  3 km 

- индекс заузетости парцеле макс. 70%  

- индекс изграђености парцеле макс. 1,4  

- спратност објеката макс. П+1  

- 1 паркинг место за продавца и доставна возила на сваке 2 тезге 

- паркинг места за возила посетилаца на сваких 100 m
2 

површине пијаце 
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Зелене пијаце 

Свих постојећих седам локација зелених пијаца се задржава с тим да је планирано 

њихово уређење и опремање. 

У оквиру стандарда за санитарно-хигијенску и инфраструктурну опремљеност 

обавезно је на локацијама где недостаје обезбедити и: 

- ограду, 

- надстрешнице, 

- јавну чесму,  

- расхладне уређаје просторима за продају меса, рибе и млечних производа, 

- тоалет,  

- опремање простора потребном инфраструктуром (струја, расвета, 

вода,…) 

- канте за смеће на максималној међусобној удаљености од 50 m, 

- паркинге. 

 

Због своје локације, најзначајнија од свих, је Млечна пијаца на Тргу Јакаба и 

Комора, која има традицију централне градске пијаце и која се на овом простору  

налази више од пола века (састоји се од дела млечне, занатске и воћне пијаце). 

Планирано је да се она реконструише како би се створили квалитетнији услови за 

њено функционисање. Приликом израде урбанистичког плана размотрити могућност 

да се на предњем делу пијаце према Синагоги уреди стилска продајна хала чијом 

изградњом би се обогатила и туристичка понуда обзиром на вредно културно 

историјско окружење (Синагога, Музеј). 

 

3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И 

ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА 

 

У погледу намене може се констатовати да простор обухваћен границама Плана 

највећим делом чини простор Млечне пијаце.  

Млечна пијаца на Тргу Јакаба и Комора има традицију централне градске пијаце и 

на овом простору се налази више од пола века. Састоји се од дела млечне, занатске и 

зелене пијаце. Простор пијаце је наглашеног правоугаоног облика приближних 

димензија 270x18м, који својом дужом страном има оријентацију северозапад-

југоисток и окружен је колским саобраћајницама. На простору пијаце постоје изграђене 

структуре пијачних тезги које представљају бетонске модуларне системе. Пијаца је 

ограђена лаким панелима различитих материјала, а наткривенама салонит плочама у 

лошем стању.  

У непосредном окружењу пијаце позиционирани су представници градитељског 

наслеђа међу којима се издваја зграда Синагоге, позиционирана источно у односу на 

предметни обухват.  

Унутар границе обухвата плана налази се део простора који је обрађен  ПДР-ом за 

блок између улица Франкопанске, Сеп Ференца, Алеја маршала Тита и Петра Лековића 

у Суботици (Службени лист Града Суботице“ број 16/2010)  чија ће се намена и услови 

уређења детаљније дефинисти приликом израде нацрта Плана детаљне регулације за 

уређење и изградњу комплекса „Млечне пијаце“. 
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3.1. ПОСТОЈЕЋА КОМУНАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТ ПРОСТОРА  

3.1.1. АНАЛИЗА МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНИЦА 

У граници обухвата плана према постојећем стању није изграђена адекватна 

саобраћајна инфрастриктура.  

Са обзиром на то да је пијаца смештена у унутрашњости градског ткива, 

приступа јој се путем окружујућих улица, које су веома фреквентне. 

Око пијаце се налазе једносмерне улице са обострано постављеним подужним 

паркирањем (укупно 248 паркинг места) која су преоптерећена током радног времена 

пијаце. Овакво стање неопходно је унапредити односно регулисати како би се 

изградила адекватна инфраструктура за све видове саобраћаја. 

 

3.2. АНАЛИЗА И КАПАЦИТЕТИ ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

3.2.1. Електроенергетска, вреловодна, гасоводна и телекомуникациона мрежа 

На простору у границама Плана изграђена је подземна електроенергетска мрежа 

на оба напонска нивоа. Средњенапонска електроенергетска мрежа изведена је на 20 kV 

нивоу. На простору који је обухваћен Планом нема изграђених трафостаница, а 

напајање потрошача електричном енергијом обезбеђено је путем неколико 

трафостаница које се налазе у непосреној близини предметног простора. 

Дистрибутивна гасоводна мрежа изграђена је дуж десне стране улице 

Франкопанска и Трга Јакаба и Комора, посматрано у смеру од југоистока ка 

северозападу. 

На предметном простору постоји изграђена и вреловодна мрежа, односно све 

објекте је за потребе топлификације могуће прикључити на систем даљинског грејања. 

Подземном електронском комуникационом мрежом и КДС мрежом покривен је 

цео простор који се обрађује Планом детаљне регулације. 

 

3.2.2. Водоводна и канализациона мрежа 

На простору обухваћеном овим Планом јавна водоводна мрежа је скоро у 

потпуности изграђена. Главни снабдевачи квалитетном водом су магистрални водоводи 

јужно од пијаце (DLC Ø300) и источно од пијаце (AC Ø250).  

Канализациона мрежа за отпадне воде је изграђена од опеке (зидани канал 

1200/1400). Предметни канал је деоница колектора K-III, главног градског сабирника 

отпадних вода града. Грађен је око 1842. године и обавезно се мора рекоструисати пре 

изградње самог објекта Млечне пијаце.   

 

3.3 АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ ЈАВНОГ И ДРУГОГ ЗЕЛЕНИЛА 

 

Зеленило на јавним површинама у обухвату Плана постоји у виду уличног 

зеленила. Дуж Улице Трг Јакакба и Комора (које тангирају простор пијаце) присутне су 

линеарне зелене површине са значајним сетепеном заступљености високог растиња. 

Дрвореди су високи и пружају се континуално целим током улица, што нарочито 

доприноси подизању амбијенталног квалитета овог простора. 
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4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

 

– Стварање планског основа за реализацију савремене пијаце која би задовољила 

потребе корисника и била изграђена по Европским стандардима, 

  

– Побољшање саобраћајне мреже на простору око пијаце,  

 

– Решавање проблема паркирања за посетиоце пијаце и кориснике околног простора, 

 

– Реконструкција и доградња постојеће комуналне инфрасруктуре, 

 

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

 

– Унапређење урбаног идентетитета овог дела града  

 

 

5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА СА ПРЕДЛОГОМ 

ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА 

 

Концепција организације и уређење простора треба да обезбеди континуитет у 

градоградњи како би предметни простор у функционално наменском и архитектонско 

обликовном смислу био усаглашен са окружењем. 

 

Планирано је да се постојећа пијаца реконструише како би се створили 

квалитетнији услови за њено функционисање. Приликом израде Нацрта плана 

размотриће се  могућност да се на предњем делу пијаце према Синагоги уреди стилски 

продајни простор чијом изградњом би се обогатила и туристичка понуда обзиром на 

вредно културно историјско окружење (Синагога, Музеј). 

 

Простор унутар границе плана подељен је на следеће зоне: 

А) ЗОНА ПИЈАЦЕ 
 

Б) ЗОНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ (саобраћајнице и паркинзи)  

 

Као полазне основе користе се општи урбанистички услови за комуналне објекте 

који су дати у Генералном урбанистичком плану Суботица-Палић до 2030. године. 

Услови за уређење и изградњу су: 

- индекс заузетости парцеле макс. 70%  

- индекс изграђености парцеле макс. 1,4  

- спратност објеката макс. П+1  

- 1 паркинг место за продавца и доставна возила на сваке 2 тезге 

- паркинг места за возила посетилаца на сваких 100 m
2 
површине пијаце 

 

У оквиру стандарда за санитарно-хигијенску и инфраструктурну опремљеност обавезно 

је обезбедити: 

- ограду, 

- надстрешнице, 

- јавну чесму,  

- расхладне уређаје просторима за продају меса, рибе и млечних производа, 

- тоалет,  
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- опремање простора потребном инфраструктуром (струја, расвета, вода,…) 

- канте за смеће на максималној међусобној удаљености од 50 m, 

- паркинге. 

 

Приликом израде нацрта Плана биће дефинисано да ли ће се издвајати парцела испод 

објекта пијаце а сходно томе наведени параметри (по питању заузетости и 

изграђености) могу бити измењени. 

 

 

6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА 

НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

 

Планирање, коришћење и уређење простора се заснива на циљевима одрживог 

развоја кроз интегрални приступ планирању, са акцентом на обезбеђење равномерног 

територијалног развоја, рационално коришћење земљишта, усаглашеност са европским 

прописима и стандардима из области планирања и уређења простора, примену 

позитивних прописа и принципа на смањењу загађења животне средине и деградације 

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

простора који ће омогућити утицај на креирање животног простора непосредних 

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

 

Очекивани ефекти израде Плана у погледу унапређења начина коришћења 

простора су: 

 

- Јасно дефинисана планирана претежна намена површина тако да се истовремено 

обезбеђује јавни интерес и одрживи економски и социјални аспект развоја дела урбане 

зоне и ширег окружења 
 

- Усклађивање интереса јавног и приватног сектора првенствено у циљу побољшања 

пословања инвеститора 
 

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

елементима за спровођење и реализацију 
 

- Отварање нових радних места  

 

- Доношењем овог ПДР-а добиће се спроведбени документ за изградњу савремене 

пијаце, побољшање саобраћајне мреже, реконструкцију и доградњу комуналне 

инфраструктуре, решавање проблема паркирања. ПДР-ом ће бити дефинисане 

регулационе линије постојећих и планираних улица, грађевинске линије, прецизирана 

претежна намена по зонама и целинама, правила грађења и уређења, и други елементи 

за спровођење плана, тако да ће се моћи издати информације о локацији и локацијски 

услови. 
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PLAN GENERALNE REGULACIJE

ZA DELOVE MZ „DUDOVA ŠUMA”,

„NOVO SELO”, „GAT” I „KER”

GRANICA OBUHVATA PLANA

 REGULACIONE LINIJE PO POSTOJEĆIM MEĐNIM LINIJAMA

POVRŠINE RAZRAĐENE VAŽEĆIM PDR-om

OZNAKE URBANISTIČKIH BLOKOVA

PODRUČJA KOJA JE POTREBNO RAZRADITI PDR-om

PLANIRANE REGULACIONE LINIJE

OBUHVAT VAŽEĆIH PLANOVA DETALJNE REGULACIJE

GRANICA OBUHVATA PLANIRANIH PDRova

JAVNE ZELENE POVRŠINE

ZAJEDNIČKE BLOKOVSKE POVRŠINE

KANALI ZA ODVOĐENJE ATMOSFERSKE VODE

PIJACA

GRADSKI MUZEJ

DOM ZA STARA LICA

OSNOVNE ŠKOLE:

PREDŠKOLSKE  USTANOVE

OBJEKTI I POVRŠINE JAVNE NAMENE

SEDIŠTA MESNIH ZAJEDNICA:

ULICE

J A V N E   P O V R Š I N E

POVRŠINE   ZA   OSTALE   NAMENE

BANATSKA

POSTOJEĆI KOMPLEKSI OBJEKATA JAVNE NAMENE

2 3

POVRŠINA NAMENJENA IZGRADNJI KOMPLEKSA JAVNIH

OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA PDR 27-21/2009

A ZDRAVSTVENE STANICE

VIŠEPORODIČNO STANOVANJE SREDNJIH GUSTINA

MEŠOVITO STANOVANJE

PORODIČNO STANOVANJE SREDNJIH GUSTINA

VERSKI KOMPLEKSI

GARAŽA

POSTOJEĆE 'VIŠEPORODIČNO STANOVANJE U OTVORENIM

BLOKOVIMA

ŠKOLSKI CENTAR SA DOMOM UČENIKA „Dositej Obradović „

PDR 27-21/2009

Granica prostorne kulturno-istorijske celine od velikog značaja-zaštićeno

Granica zaštićene okoline istorijskog jezgra Subotice

Spomenici kulture i dobra pod prethodnom zaštitom

Objekti koji se štite kroz dokumentaciju

Javni spomenici i spomen obeležja

Objekti od vrednosti u zaštićenoj okolini jezgra

Zaštićena okolina istorijskog jezgra Subotice

ZAŠTIĆENA KULTURNA DOBRA

Blokovi koji se ukidaju nakon  korekcije ulične mreže iz planskog rešenja

Nacrta plana (bio  na javnom uvidu u periodu od 26.12.2016.-24.01.2017)

DRŽAVNI PUTNI PRAVCI

Naručilac

Br.lista

RazmeraDatum

Broj ugovora-narudžbe

Odgovorni urbanista

Crtež
Predmet

Paraf

Plan generalne regulacije XIII

za delove MZ „Dudova šuma”,

„Novo selo”, „Gat” i „Ker”



Предлог границе обухвата ПДР-а 

ЛЕГЕНДА:

Заштићена околина историјског језгра Суботице

Граница заштићене околине историјског језгра Суботице

Површине разрађене важећим ПДР-ом

Простор планиран за пијацу

Саобраћајне површине и паркинзи

299-23/19

2

за уређење и изградњу

комплекса „Млечне пијаце“

ГРАНИЦА

ПЛАНСКОГ

ДОКУМЕНТА СА

ПРЕТЕЖНОМ

НАМЕНОМ

ПОВРШИНА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

за уређење и изградњу комплекса „Млечне пијаце“

Траса колектора


