
На  основу члана 35. став 7. и члана 46. став 1.  Закона о планирању и изградњи  („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13- одлука
УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон и 9/20), члана 9. став 5. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и члана
33. став 1. тачка 5. Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице” бр. 27/19 – пречишћен
текст),

Скупштина града Суботице, на 27. седници одржаној дана 27. фебруара 2020. године, донела је

О Д Л У К У
о изради Планa детаљне регулације за део простора између постојеће и планиране трасе

железничке пруге Београд – Суботица у Александрову

Члан 1.
Овом одлуком приступа се изради Планa детаљне регулације за део простора између постојеће и

планиране трасе железничке пруге Београд - Суботица у Александрову( у даљем тексту: План).

Оквирне границе обухвата планског документа са описом  
Члан 2.

Одлуком о изради Плана  дефинисана је оквирна граница планског подручја док ће се коначна
граница дефинисати приликом израде Нацрта Плана.

Оквирна  границу  плана  са  северo  –  источне  стране  дефинише  планирани  пружни  правац
Београд - Суботица (према Просторном плану подручја посебне намене инфраструктурног коридора
железничке пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија));са истока ГМРС (главна мерна
регулациона  станица) као  и  делови катастарских  парцеле  36478,  36477/3,  36477/2,  36477/1,  36476,
36461, 36460, 36459, 36458, 36457, 36456, 36455, 36454, 36453, 36452; са јужне стране к.п. 37234 К.О.
Доњи  Град  која  представља  наставак  Улице  Аксентија  Мародића;  са западне  стране  регулација
постојеће трасе железничке пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија) док са северо-
западне стране предметни простор дефинишу к.п. бр. 12011/1 и 12012 К.О. Доњи Град.

Планом  детаљне  регулације  обухваћене су катастарске парцеле број:,  36482, 36484/3, 36417,
36418,  36451,  36483,  36419/1,  36436,  као  и  делови к.п.  бр.  36481,  36484/1,  36485,  36478,  36477/3,
36477/2, 36477/1, 36476, 36461, 36460, 36459, 36458, 36457, 36456, 36455, 36454, 36453, 36452, 36450,
36449/1,  36449/2,  36448,  36447,  36446,  36445,  36444,  36443,  36442,  36441/2,  36441/1,  36423,  36424,
36425,  36426,  36427,  36428,  36429,  36430/1,  36430/2,  36431,  36432,  36433,  36434,  36422/2,  36422/3,
36422/4, 36422/5, 36422/7 и 36422/6 К.О. Доњи град.

Планом је обухваћен простор од цца 25,55 ha. 

Подлогe на којима се израђује План детаљне регулације:

К.О. Нови град
Размера 1:2500 Детаљни листови: 28 и 29.

К.О. Доњи град
Размера 1:500  Детаљни листови: 114, 115, 116, 117, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 

130 и 131.
Размера 1:2500 Детаљни листови: 9, 10, 13, 14 и 26.

К.О. Палић
Размера 1:2500 Детаљни листови: 26 и 39.



Услови и смернице планских докумената вишег реда и ширег подручја 
Члан 3.

Плански  основ  за  израду  Плана  детаљне  регулације  је Генерални  урбанистички  план
Суботица-Палић до 2030. године („Службени лист града Суботице“ бр. 29/2018).

Према ГУП-у обухваћени простор налази се у зони производног садржаја на којима је могућа
изградња објеката и комплекса компатибилнe намене. Предметни простор је планиран за изградњу
комплекса јавне намене (затвор) и комплекса као и објеката комерцијалног и производног садржаја. 

Затворски комплекс

Планира  се  измештање  постојећег  затвора  из  центра  града  (локација у близини  железничке
станице на адреси Лењинов парк бр.1). За овај комплекс обавезна је израда планског документа нижег
реда, а у складу са Правилима ГУП-а и законском регулативом везаном за ову намену.

Улазни правци у град

Улазни  правци  у  град  су:  Новосадски,  Сенћански,  Палићки  и  Хоргошки,  Сомборски и
Келебијски правац. Појасеви уз ове саобраћајнице представљају врло атрактивне просторе за пословне
активности, нарочито за развој терцијарних делатности и производног занатства, као и за делатности
који  по  свом  карактеру  представљају  садржаје  центра.  Ови  простори  су  повољни  за  развој
предузетништва с обзиром да се налазе уз најважније путне правце, инфраструктурно су опремљени
или  имају  могућност  прикључења  на  инфраструктуру,  тако  да  се  могу  у  кратком  року  привести
намени. Појас уз сенћански правац је најлошије опремљен комуналном инфраструктуром, али је за
очекивати да ће он због своје атрактивности бити у планском периоду приведен планираној намени.

Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора из важеће планске
документације 

Члан 4.
Планирање, коришћење и уређење простора се заснива на принципу: одрживог развоја кроз

интегрални  приступ  планирању,  равномерног  територијалног  развоја,  рационално  коришћење
земљишта,  заштиту  животне  средине  и  одрживо  коришћење  простора,  заштити  и  одрживом
кориштењу непокретних културних добара. Начела планирања се базирају на унапређењу квалитета и
услова  живљења  кроз  обезбеђење  реализације  недостајућих  садржаја  јавне  намене  и  побољшања
квалитета и капацитета постојећих садржаја, учешћа јавности у планирању и обликовању животног
простора и усаглашености са европским прописима и стандардима из области планирања и уређења
простора као и заштите животне средине.

Визија и циљеви планирања, коришћења уређења и заштите планског подручја
Члан 5.

– Стварање планског основа односно израда спроведбеног документа за реализацију 
затворског комплекса и производно - комерцијалних садржаја,

– Утврђивање површина јавне намене за дефинисање нових улица и корекцију регулације 
постојећих улица, 

– Решавање проблематике стационираног саобраћаја односно утврђивање потребних 
паркинг простора,

– Реконструкција и доградња постојеће комуналне инфрасруктуре,
– Заштита, очување и унапређење природних вредности и животне средине.

Концептуални оквир планирања, са предлогом основних намена простора и коришћења
земљишта

Члан 6.
У  граници  обухвата  Плана  планира  се  затворски  комплекс  и  простори  за  изградњу

комплекса  комерцијалног  садржаја  терцијарних  делатности  (смештајни  капацитети,
угоститељство, трговина...) и производног садржаја.



Планом ће бити дефинисане детаљна намена, регулационе линије, грађевинске линије,
правила грађења и уређења, и други елементи за спровођење плана, тако да ће се моћи издати
информације о локацији и локацијски услови .

Начин финансирања израде планског документа, назив носиоца израде и рок за израду
Члан 7.

Финансијска средства за израду Плана обезбедиће Министарство правде Републике Србије.
Носилац израде је Секретаријат за грађевинарство Градске управе Града Суботице.
Обрађивач  Плана  је  Јавно  предузеће  за  управљање  путевима,  урбанистичко  планирање  и

становање Суботица.
Рок за израду је осам (8) месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана. 

Место и начин обављања јавног увида 
Члан 8.

План ће бити изложен на јавни увид у згради Градске управе Града Суботице у канцеларији 204.
Оглашавање  излагања  на  јавни  увид  и  излагање  Плана  на  јавни  увид  обавиће  Секретаријат  за
грађевинарство Градске управе Града Суботица.

Одлука о изради или неприступању изради стратешке процене утицаја
Члан 9.

Не приступа се изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину за План на
основу Решења донетог од стране Секретаријата за грађевинарство Градске управе Града Суботице,
број IV-05-350-13.2/2020 од 10.02.2020.год.

Број примерака плана који је потребно израдити у аналогном и дигиталном облику
Члан 10.

Потребно је израдити по шест (6) примерака Плана у аналогном и дигиталном облику. 

Члан 11.
Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном  листу  Града

Суботице”.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА
Број: I-00-350-25/2020
Дана: 27.02.2020. године
С у б о т и ц а 
Трг слободе 1 Председник Скупштине града Суботице

   Тивадар Бунфорд, c.p.
За тачност: 

Секретар Скупштине града
Ђула Ладоцки, дипл.правник


