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- МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД - 
 
 

 
УВОД 

 
Изради Измене дела Плана детаљне регулације центра града Суботице – зона I (у 

даљем тексту: Измена Плана) се приступило на основу Одлуке о изради Измене дела Плана 
(“Службени лист Града Суботица”, број 08/21). Саставни део Одлуке је Решење 
Секретаријата за грађевинарство Градске управе Града Суботице под бројем: IV-05-350-
24.2/2021од 12.03.2021.год. године о неприступању изради стратешке процене утицаја на 
животну средину. 

 
Наручилац Плана је Град Суботица, на основу Уговора бр. 299-9/21 закљученог између 

Града Суботице и ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање 
Суботица, које је обрађивач Плана. 

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

Суботице. 
 

Оквирна граница обухвата Плана је дефинисана Одлуком о изради, а коначна граница 
обухвата ће бити дефинисана у Нацрту Плана. 
 

Основни циљ израде Измене Плана је да се унутар предвиђених граница измене Плана 
коригију евидентиране неусклађености постојећих планских решења које су уочене 
приликом спровођења важећег планског документа, Плана детаљне регулације центра Града 
Суботице – зона I („Службени лист Града Суботице“ бр.06/2010 и 29/2018). Ово се 
превасходно односи на следеће евидентиране неусклађености: проблем са регулационом 
линијом улице Босе Миличевић везаном за наткривање Градског клизалишта (Стадион 
малих спортова) обзиром на неадекватан положај регулационе линије парцеле (објекта) 
према улици Босе Миличевић, дефинисање намене простора и јавних површина око 
Манојловић палате на Корзоу и усклађивање планских решења на Тргу Цара Јована Ненада 
(„манифестациони трг“ и приступ подземној јавној гаражи). 
 

На основу чл. 45.а Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 
145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019- др.закон и 9/2020), након доношења Одлуке о изради 
Измене Плана приступило се изради материјала за рани јавни увид, ради упознавања 
јавности са општим циљевима и сврхом израде Измене Плана, планираном претежном 
наменом површина и очекиваним ефектима планирања. 
 

Материјал за рани јавни увид израђен је у складу са чланом 38. Правилника о 
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 
(„Службени гласник РС“, број 32/19) и садржи текстуални и графички део. 
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I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
 
1.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА 

 
Оквирну границу Измене дела плана детаљне регулације представљају границе 

урбанистичког подблока „Л.2“, деоблока „М“ око Манојловић палате, део блока „Б“ око 
бивше робне куће „Центар“ и део подблока „Д.3“ око „Отвореног универзитета“, а који су 
дефинисани у основном Плану детаљне регулације центра града зона I („Службени лист 
Града Суботице“ бр.06/2010 и 29/2018) који се мења овом изменом. 

Границу Измене плана чине две одвојене површине: 1. подблок „Л.2“ и део блока „М“ 
и 2. део блока „Б“ и део подблока „Д.3“. 

Површина простора унутар граница Измене плана је цца 4,3 ha. 
 

На графичком прилогу приказана је плериминарна граница обухвата плана док ће се 
коначна граница планског подручја дефинисати приликом израде Нацрта плана.  
 
 
1.2.  ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА 

 
Предметни обухват се налази у грађевинском рејону града Суботице, тако да је плански 

основ за израду Генерални урбанистички план Суботица – Палић до 2030. године (Службени 
лист града Суботице број 29/2018) којим је за овај простор утврђена обавеза израде Плана 
детаљне регулације.  
 Према Генералном урбанистичком плану овај простор се налази унутар простора који 
је намењен централним функцијама, односно унутар градског центра.  

Овом Изменом ће се мењати План детаљне регулације центра града зона I („Службени 
лист Града Суботице“ бр.06/2010 и 29/2018) унутар планираних граница. 

 
1.2.1. Концепција уређења простора дефинисана Генералним урбанистичким планом 

Суботица – Палић до 2030. године 
 
   Градски центар обухвата највреднији и најдинамичнији градски простор у склопу 

кога су концентрисане централне функције различитог спектра и представља примарни 
општеградски центар. Део овог  простора чини заштићено градско језгро и проглашен је за 
непокретно културно добро од великог значаја с обзиром на амбијентално–историјске и 
урбанистичко–архитектонске карактеристике које поседује.  

У градском центру испреплетено са централним садржајима, налази се мноштво 
садржаја јавне намене, односно јавних објеката из домена: локалне управе и 
администрације, културе, образовања, здравствене и социјалне заштите и јавних служби 
као и становања и пословања. 

 
Приликом организације и уређења овог простора чији део чини заштићено градско 

језгро које је проглашено за непокретно културно добро од великог значаја, мора се водити 
рачуна о очувању и унапређењу стварних културно – историјских и градитељских вредности 
у складу са условима надлежног Завода за заштиту споменика културе, а притом 
омогућити наставак процеса градоградње и створити просторне услове за даљи развој и 
проширење спектра садржаја. 

 
 Заштићено градско језгро је изузетно вредан и атрактиван простор који се мора 

чувати и унапређивати како би се могао користити у складу са својом преовлађујућом 
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наменом–централне функције, а уз уважавање значајних могућности и потенцијала његовог 
коришћења, унапређења и обогаћења садржајима широког спектра у циљу задовољења  свих 
потреба становништва, обједињених у оквиру постојећих и планираних објеката јавних, 
комерцијалних, пословних, пословно-стамбених и других функција примерених градском 
центру. 

Због специфичности и атрактивности простора за дефинисање жељеног амбијента у 
склопу урбаних форми потребно је прописати израду студија и конкурса за уређење 
појединих блокова, потеза и тргова, као и израда одговарајуће, законом предвиђене планске 
документације. 

У функционалном смислу градски центар карактерише концентрација јавних и 
терцијарних делатности које су од интереса за град и регију уз које ће бити заступљено 
становање и то до максимално 50%.  

У зони градског центра није дозвољено лоцирање делатности које буком, вибрацијама, 
загађењем ваздуха, воде и земљишта и превеликим обимом транспорта негативно утичу на 
животну средину (индустрија, мала привреда, услужно занатство, складишта и сл.). 
Постојеће објекте ове намене који се налазе на простору центра потребно је дислоцирати 
у њима примерене радне и пословне зоне. 

У наредном периоду је неопходно елиминисање непотребног моторног саобраћаја из 
центра на ободне делове, као и обезбеђење потребних простора за стационарни саобраћај 
изградњом планираних јавних централних гаража. Овим ће се смањити загађење од 
издувних гасова и постићи већа безбедност пешака, а самим тим формирати хуман и 
атрактиван простор. 

Укупна површина намењена градском центру је 74,85 ha. 
 

Подручје заштићеног градског језгра 
Неопходно је да се на свим деловима овог подручја и у свим фазама рада оствари 

конструктивна сарадња службе урбанистичког планирања, службе заштите споменика 
културе и других релевантних фактора у складу са дефинисаним степеном заштите и 
предвиђеним карактером одговарајућих интервенција. 

Постојећи јавни простори (тргови, паркови, скверови, раскршћа, као и шеталишта 
и значајни улични потези) задржавају се у својим постојећим границама и са постојећим 
основним наменама, осим у случају када се детаљнијом урбанистичком разрадом границе и 
намене мењају у контексту од општег значаја битним за даљи развој и амбијенталну 
вредност града Суботице. Површина јавних простора планским интервенцијама треба да 
се увећава, а не смањује. 

Све интервенције у постојећим јавним урбаним просторима и у њиховом 
непосредном окружењу треба да буду условљене резултатима претходно извршених 
истраживања у погледу идентификовања вредности партерних решења, зеленила, визура, 
објеката у околини или у склопу јавних простора, скулпторских и других елемената уређења, 
које треба сачувати и реафирмисати, као и идентификовања елемената који нарушавају 
интегритет, идентитет и вредности простора и које треба уклонити или модификовати. 

Интервенције које се због општих градских потреба морају вршити у оквирима 
јавних урбаних простора или њиховог окружења - амбијенталног склопа морају бити 
изведене тако да не угрозе њихов културно-историјски и ликовни идентитет и вредности. 

Детаљнији плански документ за подручје амбијенталног склопа једног јавног 
урбаног простора у традиционално формираном урбаном ткиву треба да обухвати сам 
јавни урбани простор и релевантне делове његове непосредне околине - у општем случају 
парцеле у контактној зони околних блокова.  
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Једна од најбитнијих улога јавних простора проистиче из његове природе као јавног 
добра да буде доступан и да се може користити под једнаким условима и без 
дискриминације. 

Формирање нових градских јавних простора као и у другим европским градовима 
може се остварити на различите начине - или кроз формирање потпуно нових простора, 
или кроз трансформацију већ постојећих простора, односно кроз промену њихове 
дотадашње намене. Најчешће су овакве трансформације неопходне у централним градским 
зонама где нема много неаганжованог земљишта тј. где је пренамена постојећих простора 
једино решење за формирање нових јавних простора. Најчешће се трансформишу паркинг 
простори у тргове или зелене површине, а саобраћајнице у пешачке зоне. Могу  се 
активирати  потенцијали околних простора и унутрашњост блокова и формирати нове 
градске целине што ће резултирати новим квалитетом у урбанистичком, архитектонско-
обликовном смислу. Осмишљено преобликовање пре-намена и потпуна трансформација 
простора, најчешће су само почетне тачке промена које ће иницирати да се сви остали 
аспекти у функционисању градске целине почети да прате новоформиране просторе што ће 
довести до унапређења и подизања целе једне зоне на виши ниво (пример парка и променаде 
на Прозивци). 

Стамбени блокови у близини којих нема концентрисаних јавних површина типа 
сквер, парк и сл. визуелно представљају монотоне потезе неатрактивне са аспекта 
пешачких токова. Кроз планирање становања као и свих осталих намена неопходно је 
дефинисати систем јавних простора како на градском нивоу тако и на локалном како би се 
повезивањем постојећих и нових јавних простора омогућили атрактивни и пријатни токови 
кретања како посетилаца и туриста тако и становника. 

С обзиром на значај јавних простора за развој туризма неопходно је чувати 
постојеће просторе и пажљиво обликовати нове. Јавни простор са становишта 
посетилаца треба да буде место на коме се пријатно осећају, могу да упражњавају низ 
активности, као и место које чува особеност и историју града па је због тога привлачно и 
за туристе. 

 
Елементи уређења и опреме јавних простора су:  

- места за седење, клупе, зидићи, подзиди, степеништа 
- покретне тезге, апарати за сладолед, кокице 
- информационе табле, стубови, јавни часовници 
- рекламе, билборди, рекламни панои, изложбене витрине  
- елементи воде, мирне водене површине, водени зидови, фонтане, водоскоци 
- телефонске говорнице, банкомати, услужни аутомати, интернет пунктови, 

поштански сандучићи, јавни тоалети, жардињере 
- настрешнице, павиљони, заклони 
- уметност у јавном простору, споменици, скулптуре, мозаици, мурали,  графити 

и инсталације  
- јавно и декоративно осветлење 
- посуде за отпатке 
- урбани подови, поплочавање, елементи денивелације  

 
Градско језгро Суботице, просторна културно-историјска целина од великог значаја, 

решење МЗЗСК Суботица бр. 101-4 од 31. 12. 1986. год., Сл. Лист АПВ 25/91. 
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1.3.  ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И 

ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА 
 

Простор обухваћен Изменом плана чине две одвојене површине:  
површина 1 - обухвата подблок „Л.2“ и део блока „М“ и  
површина 2 - обухвата део блока „Б“ и део подблока „Д.3“. 

 
Површина 1. 
Блок Л - простор између улица Парк Рајхл Ференца, Босе Миличевић, Максима 

Горког и Ђуре Ђаковића 
Ово је сложен и хетероген урбани блок који је подељен на три подблока:   
Подблок Л.1 обухата северни део на коме је Парк Рајхл Ференца, градска парковска 

површина са пешачким продором који води директно на главни улаз железничке станице; 
Подблок Л.2 обухвата средишњи део блока на коме је објекат тзв. биоскопа 

“Јадран”, изграђен између два рата који је евидентиран као објекат од посебне 
вредности;  источно од њега објекат “Стадиона малих спортова”, а јужно од њега летња 
позорница; и 

Подблок Л.3 обувата јужни део, затворени блок – објекат са више функција: затвор, 
управа, канцеларијски простори са стране улице Б.Миличевић (део објекта који је 
валоризован као објекат од вредности) и део објекта бивше “Паноније” уз улицу Ђ.Ђаковића. 
Део објекта уз улицу Ђ.Ђаковића је евидентиран као објекат од посебне вредности. 

Изменом плана је обуваћен подблок Л.2. 
 
Блок М - простор између улица Корзо, Ђуре Ђаковића, Бранислава Нушића и 

Владимира Назора 
Хомоген блок који једини у своме склопу има два објекта који су евидентирани као 

културно добро од великог значаја, а то су оба угаона објекта у улици Корзо. Њихова намена 
је такође иста, оба су стамбено-пословни. 

Између ова два објекта је објекат који својим габаритом излази и на улицу Б.Нушића. 
Део објекта према улици Корзо је проглашен за непокретно културно добро, док је део 
објекта према улици Б. Нушића валоризован као објекат од вредности. Намена оба дела овог 
објекта је стамбено-пословна. 

Новији, интерполовани објекат на углу Ђ.Ђаковића и Б.Нушића, који једним својим 
делом продире и до улице Корзо (изграђен почетком 90-тих) је стамбено-пословни и има 
статус објекта у складу са урбаним структурама. Спратни стамбено-пословни објекат на углу 
Б.Нушића и В.Назора је валоризован као објекат од посебне вредности, тако да у овом блоку 
нису планирани нови објекти.  

Изменом плана је обуваћен део блока М уз улицу Ђуре Ђаковића на којем се 
налази заштићени објекат (кућа Ђорђа Манојловића на адреси Корзо 12) и поменути 
интерполовани објекат на углу улица Ђ.Ђаковића и Б.Нушића. 

 
Површина 2. 
Блок Б - простор између улица Корзо, Вука Караџића, В.Стајића, Трга Цара Јована 

Ненада и Трга Слободе 
Ово је блок хетерогене структуре у коме су највреднији објекти лоцирани уз улицу 

Корзо (пешачка зона) који су евидентирани као културна добра и објекти од посебне 
вредности, грађени крајем 19-ог века (Војнић палата) и између два рата (Нићин палата), док 
је објекат на углу улице Корзо и Караџићеве реконструисан 80-тих година овог века у 
данашњи Дом Војске Србије. Палате Војнић и Нићин су стамбено-пословни објекти, са 
пословним садржајима у приземљу. 
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На простору иза ових објеката су објекти новијег датума (из 70-тих и 90-тих година), 
интерполовани у постојећу урбану структуру тако да својим габаритима дефинишу простор 
Трга Ц.Ј.Ненада и простор великог паркинга који представљају остатак некада зацртаног тзв. 
“Новог булевара”. Намена ових објеката је: робна кућа са становима изнад једног свог дела и 
стамбено-пословни објекти. 

Физички одвојен део овог блока представља простор између улица В.Караџића, 
В.Стајића и Партизанске. На углу улица В.Стајића и Партизанске је 90-их година изграђен 
стамбено пословни објекат, док су се у северном делу улице Вука Караџића задражала два 
стамбена приземна објекта који немају амбијенталне и историјске вредности као физичке 
структуре, а ни својим габаритима нису примерени окружењу у којем се налазе. 

 Изменом плана је обуваћен поменути издвојени део блока Б између улица 
В.Караџића, В.Стајића и Партизанске, као и део блока Б око поменутог објекта робне 
куће са сквером према улици Вука Караџића. 

 
Блок Д - између улице Димитрија Туцовића, Трга Ј.Ј.Змаја, улице Ј.Ј.Змаја, улице 

Партизанске, Трга Ц.Ј.Ненада, Фрањевачког трга и Трга Републике  
Блок који je подељен је на три подблока: подблок Д.1 обухвата део уз улицу 

Д.Туцовића и део око Фрањевачког самостана; подблок Д.2 обувата део између улица Ј.Ј. 
Змаја, дела Целовечке и Суботе Врлића; и подблок Д.3 обухвата простор између улица 
Целовечке, Ј.Ј. Змаја и Партизанске и простор око зграде “Отвореног универзитета”. 

Изменом плана је обуваћен део подблокa Д.3 и то простор зграде „Отвореног 
универзитета“ и његове околине са Тргом на којем је постојећи паркинг, а испод кога 
је планирана јавна подземна гаража. 

 
 

1.4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 

Предметна Измена плана се превасходно односи на евидентиране неусклађености 
постојећих планских решења на овом простору које су уочене приликом спровођења важећег 
планског документа. Евидентиране неусклађености су: проблем са регулационом линијом 
улице Босе Миличевић везаном за наткривање Градског клизалишта (Стадион малих 
спортова) обзиром на неадекватан положај објекта према улици Босе Миличевић, 
дефинисање намене простора и јавних површина око Манојловић палате на Корзоу и 
усклађивање планских решења на Тргу Цара Јована Ненада („манифестациони трг“ и 
приступ подземној јавној гаражи). 

Реализацију основне идеје морају да прате активности на очувању створених 
вредности, односно заштити непокретних културних добара.  

 
Основни циљеви израде плана су: 
* корекције површина јавне намене за регулацију улица у односу на постојећа планска 

решења, ради отклањања уочених неусклађености, а све у циљу омогућавања реализације и 
побољшања саобраћајних капацитета и изградње саобраћајне и неопходне комуналне 
инфраструктуре (проблематика са регулационом линијом улице Босе Миличевић везаном за 
наткривање Градског клизалишта и дефинисање јавних површина које ће бити усаглашене са 
планираним силазом у подземну гаражу и решењем манифестационог трга испред 
„Отвореног универзитета“), 

* дефинисање јавних површина и површина око Манојловић палате (кућа Ђорђа 
Манојловића на адреси Корзо 12) како би се регулисали односи у складу са постојећим 
начином коришћења, односно јасно дефинисала јавна површина за приступ постојећем 
објекту 
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* евидентирање евентуалних промена у простору и укидање могућности изградње 
планиране пасареле изнад улице Вука Караџића.   

 
Остали циљеви израде плана везани су за усклађивања са важећом законском 

регулативом из области урбанистичког планирања пре свега са: 
- Законом 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, 132/14 145/14, 83/2018,  31/2019 и 9/2020). 
- Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019). 
- Правилником о класификацији намене земљишта и планских симбола у документима 

просторног и урбанистичког планирања  („Сл. гласник РС“ бр.105/20).  
 
 
1.5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА СА 

ПРЕДЛОГОМ  ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА  
 

Као претежне намене, на простору који се обрађује овом Изменом плана, планирано је 
да се задрже раније дефинисане намене које су одређене у склопу Плана детаљне регулације 
центра града Суботице – зона I градског центра.  

У зони пословања са становањем, као компатибилне намене ће бити дефинисани 
објекти јавне намене, зависно од потреба за овим функцијама. 

За основне урбанистичке параметре ће се користити правила грађења и услови за 
изградњу објеката који су дефинисани у важећем Плану детаљне регулације.  

У склопу овог материјала су дати изводи из поменутих правила грађења који приликом 
израде нацрта плана и прибављених услова и мишљења надлежних органа и институција 
могу бити само деломично модификовани и прилагођени условима локације. 
 За евентуалне јавне намене правила грађења и услови за изградњу ће бити дефинисани 
на основу правила из планског документа вишег реда, Генералног урбанистичког плана 
Суботица-Палић до 2030. године, који представља плански основ. 

 
Е) Објекти спорта 
У најужем градском језгру је лоциран специјализовани спортско-рекреациони центар 

“Градско клизалиште” и објекат “Јадран”. У оквиру спортског центра су отворено 
клизалиште са трибинама и пратећим  функцијама и полифункционални објекат. Објекат 
клизалишта се користи  у зимском периоду за спортске активности (хокеј, уметничко 
клизање, брзо клизање) и рекреативно клизање, веома популарно широком спектру 
корисника свих узраста, а у летњем периоду за мале спортове (рукомет, кошарка, одбојка) 
и одржавање културних манифестација – концерата и др. Градско клизалиште је у саставу 
спортско-рекреационог комплекса “Јадран”, који је смештен у полифункционалном објекту 
у оквиру којег делују бројни спортски клубови, по свом квалитету и спортским резултатима 
познати и признати у земљи и шире (Гимнастички клуб “Партизан - Жељезничар”, 
боксерски, рвачки, стонотениски, карате клуб “Спартак”, Клуб дизача тегова и други) и 
одвијају се најразноврсније спортско рекреативне активности намењене широком кругу 
корисника, уз значајне културне делатности (Дечије позориште, Позориште “Јадран” и 
друго).  

Према ГП-у планирано је покривање клизалишта и опремање пратећим садржајима и 
функцијама у складу са нормативима за ову врсту објеката и обједињавање оба садржаја и 
њихова надоградња разноврсним спортско-рекреационим функцијама реализацијом 
новопланираних наменских објеката према највишим стандардима прописаним за одвијање 
одређених спортских делатности, са пратећим садржајима спорта (свлачионице, 
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санитарни чворови, угоститељско-услужни садржаји и сл.) У плану није детаљно 
разрађиван овај простор већ је остављена могућност надкривања клизалишта у оквиру 
парцеле 3833/2 К.О. Стари град, на којој је оно заједно са трибинама изграђено. Даља 
разрада читавог комплекса је планирана израдом урбанистичког пројекта за изградњу, 
стим да је предлог да се за овај комплекс распише конкурс за архитектонско-урбанистичко 
решење. Површина специјализованог спортско-рекреационог комплекса износи 1,1 ха. 

 
Зона пословања са становањем 
Пословање у оквиру градског центра, који је као заштићено историјско језгро 

проглашен за непокретно културно добро и највреднији део простора, ће се развијати уз 
поштовање урбане основе. У склопу овог простора пословање (углавном терцијарне и 
непривредне делатности) се преплиће са јавним функцијама и становањем. 

На већем делу површина осталих намена – унутар грађевинских блокова планирана је 
изградња пословних, пословно-стамбених и стамбено-пословних објеката. Пратећи садржаји 
су планирани у склопу главног објекта, а изузетно као засебни објекти на парцели, у 
случајевима који ће се утврдити правилима грађења у оквиру Плана детаљне регулације. 

Величина парцеле намењене изградњи пословних и пословно-стамбених објеката мора 
бити довољна да прими све садржаје који су условљени конкретном наменом објекта, као и 
пратеће садржаје уз обезбеђивање прописаних индекса изграђености и степена заузетости 
земљишта, односно максималног и минималног процента искоришћености простора за 
градњу. 

Парцелација и препарцелација унутар блокова у циљу формирања грађевинских 
парцела ће се утврђивати Урбанистичким пројектом према правилима утврђеним ПДР-ом. 

Минимална величина парцеле за изградњу пословних и пословно-стамбених објеката у 
зони је 600 м2. Максимална величина парцеле се не условљава. 

Минимална ширина уличног фронта за пословно-стамбене и стамбено-пословне 
објекте је 20 м, а препоручена 30 м. Ширина уличног фронта код искључиво пословних 
објеката може бити и ужа, а минимално 15,0м. 

Организација и уређење грађевинске парцеле намењене грађењу пословних, пословно-
стамбених и стамбено-пословних објеката првенстевно је условљена врстом планиране 
делатности, а утврђиваће се Актом о урбанистичким условима, на основу утврђених правила 
грађења, и у складу са важећим нормативима и прописима за објекте одређене намене, 
односно према врсти делатности стим да се на парцели-комплексу морају обезбедити и 
услови за паркирање и гаражирање возила како запослених тако и станара у зградама. 

Након изградње објекта обавеза Инвеститора је да издвоји парцеле испод габарита 
објекта, док ће остали део дворишта унутар грађевинских блокова представљати остало 
грађевинско земљиште намењено јавном кориштењу. 

Код изградње пословних објеката намењених јавном коришћењу се морају 
испоштовати услови за несметано кретање старих, хендикепираних и инвалидних лица, а у 
зависности од намене која ће се одвијати у објекту. 

Врста и намена објеката 
У зони намењеној ПОСЛОВНИМ И ПОСЛОВНО-СТАМБЕНИМ садржајима се 

дозвољава изградња пословних, пословно-стамбених и стамбено-пословних објеката, као и 
изградња објеката намењених туристичко-угоститељским садржајима, спорту и рекреацији. 
Код изградње стамбено-пословних објеката заступљеност становања може да буде до 
максимално 80% површине објекта. 
 Осим напред дозвољених објеката и делатности у зони се могу градити објекти 
намењени јавном коришћењу (из области образовања, здравства, социјалне заштите и сл.). 

У зони није дозвољена изградња комерцијалних објеката типа мега-маркета, 
велепродајних објеката,  и сл.   



Измена дела Плана детаљне регулације центра града Суботице – зона I  
/МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД/     299-9/21 

9 
 
 

У зони није дозвољена изградња објеката производног занатства и других делатности 
рада, као ни објеката сервисно – услужних делатности (бензинске и гасне станице, праонице 
возила, ауто-сервиси и сл.). 

Потез од планираног пасажа до Улице Ј.Ј. Змаја, планирани су објекти стамбено-
пословног, пословно-стамбеног или пословног карактера, уз обавезу да прва етажа 
планираног објекта (приземље) мора бити пословне намене. Вертикални габарит планираног 
објекта је 2По+П+5 (две подрумске етаже +приземље+пет спратова) уз обавезу изградње 
подземне гараже на две етаже испод целог габарита, осим дела испод пасажа, и уз могућност 
изградње ресторанске баште на равном крову или делу равног крова изнад петог спрата. 
Максимална висина стрехе објекта је дефинисана на 17.5 м, а слемена на 20.5 м. 
 Грађење објеката у зони у погледу архитектонског обликовања вршити у складу са 
планираном наменом, уз примену боја, архитектонских и декоративних елемената у 
обликовању фасада на начин којим ће објекат у простору и окружењу образовати 
усаглашену, естетски обликовану целину. 

Максимална висина надзитка на ободним зидовима у поткровљу је 1.60 м (рачунајући 
од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине). 

За осветљење просторија у поткровљу могу се извести лежећи или стојећи кровни 
прозори, пропорцијама и обликом усаглашени са објектом. 

Дозвољено је да се поткровна етажа формира као пуна етажа повучена за мин 1,0 м, 
стим да је над њом обавезна израда косог крова са малим нагибом, до 10°, а кровни покривач 
одабрати у складу са планираним нагибом кровних равни. 

 
Зона комерцијално-пословних садржаја 
Правила за образовање грађевинских парцела 
Величина парцела намењених за изградњу комерцијално-пословних објеката, као и 

комплекса мултифункционалних објеката мора бити довољна да прими све садржаје који су 
условљени конкретном наменом објекта, као и пратеће садржаје уз обезбеђивање 
прописаних урбанистичких параметара.  

Минимална величина парцеле за изградњу пословних објеката у зонама комерцијално-
пословања је 800 м2, док максимална величина парцеле није условљена. 

Минимална ширина уличног фронта за слободностојеће објекте је 20м. 
Организација и уређење грађевинске парцеле намењене грађењу пословних 

(комерцијално-трговачких, туристичких, угоститељских …) објеката је условљена врстом 
планиране делатности, а утврђиваће се Локацијским условима, на основу утврђених правила 
грађења, и у складу са важећим нормативима и прописима за објекте одређене намене, 
односно према врсти делатности стим да се на парцели-комплексу морају обезбедити и 
услови за паркирање и гаражирање возила како запослених тако и осталих корисника. 

Код изградње пословних објеката намењених јавном коришћењу се морају 
испоштовати услови за несметано кретање старих, хендикепираних и инвалидних лица, а у 
зависности од намене која ће се одвијати у објекту. 

Врста и намена објеката 
У зони намењеној изградњи комерцијално-пословних објеката се дозвољава изградња 

туристичко-угоститељских објеката са смештајним капацитетима, објеката са угоститељско-
забавним садржајима као и изградња објеката намењених спорту и рекреацији.  

Осим напред назначених објеката и планираних делатности у зони се могу градити 
објекти намењени јавном коришћењу (из области образовања, здравства, социјалне заштите 
и сл.), а изузетно и објекти становања искључиво као пословно-стамбени објекти (однос 
становање: пословање је максимално 30:70%).  

У зони није дозвољена изградња комерцијалних објеката типа робно-тржних центара, 
велепродајних објеката,  и сл., као ни административно-пословних објеката.   
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У зони није дозвољена изградња објеката производног занатства и других делатности 
рада, као ни објеката сервисно – услужних делатности (бензинске и гасне станице, праонице 
возила, заједничке гараже и сл.).  

Врста објеката с обзиром на начин изградње на грађевинској парцели у зони намењеној 
КОМЕРЦИЈАЛНО-ПОСЛОВНИМ садржајима је: 

- у прекинутом и непрекинутом низу (објекат додирује једну или обе бочне линије 
грађевинске парцеле), 

У оквиру зоне КОМЕРЦИЈАЛНО-ПОСЛОВНОГ карактера, у зависности од величине 
парцеле, дозвољено је грађење следећих објеката: 

- ПОСЛОВНИ објекат 
- МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ објекат – поред комерцијално-пословних садржаја, 

присутни су јавни садржаји (културни садржаји, садржаји спорта и рекреације и сл.).  
- Објекти СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ  
Положај објеката на парцели 
Грађевинске линије планираних објеката су дефинисане на начин да се поклапају са 

постојећим и планираним регулационим линијама улица, а изузетак може да представља 
објекат односно комплекс на локацији “Фекете купатила”. 

Дозвољени индекс заузетости и индекс изграђености грађевинске парцеле 
За зону КОМЕРЦИЈАЛНО-ПОСЛОВНОГ карактера урбанистички параметри су 

посебно утврђени за комплекс на локацији “Фекете купатила” намењен изградњи 
мултифункционалних објеката, док ће изградња уз „Отворени универзитет“ бити условљена 
грађевинским линијама и максмалном висином односно спратношћу објекта. 

За комплексе намењене изградњи комерцијално-пословних објеката у блоку “Д.1” на 
локацији “Фекете купатила” се утврђује индекс заузетости објекта у односу на површину 
парцеле: максимални Индекс заузетости је 60%. 

Проценат учешћа зеленила у склопу ове зоне је мин 20%.  
Дозвољена спратност и висина објеката 
Максимална дозвољена спратност објеката у зони КОМЕРЦИЈАЛНО-ПОСЛОВНОГ 

карактера је П+3 (приземље + три спрата),  
Спратност уличних објеката је условљена висином стрехе и слемена који ће бити 

утврђени студијом “Детаљне мере заштите за део просторне  културно историјске целине 
Суботице – зона I”, односно њеном допуном за потребе ове Измене плана. 

Дозвољена је изградња подрума или сутерена, водећи рачуна о геотехничким и 
хидротехничким ограничењима. 

У склопу кровне конструкције је дозвољено формирање дуплекса, уз услов да је на 
овим деловима крова дозвољена употреба искључиво кровних прозора (у равни кровне 
конструкције). На деловима где се објекат гради уз постојећи заштићени објекат висина мора 
бити усаглашена са његовом висином. 

Дозвољена је изградња подрума или сутерена уколико нема сметњи геотехничке или 
хидротехничке природе. 

Намена етажа пословних објеката утврђује се у односу на функцију и начин коришћења 
објекта: 

Подрум – за помоћне, пратеће радне просторије, (котларница, простор за смештај 
огрева,  склониште, гаража, магацини, складишта и сл.); 

Сутерен – за помоћне, пратеће, изузетно радне просторије (котларница, смештај огрева,  
гаража, магацин, радионица, вешерај и сл.); 

Приземље и високо приземље – за пословне просторије према врсти делатности (улазни 
холови, продајни простори, комерцијални садржаји, занатске радње, рецепције, смештајни 
капацитети, трговинско-угоститељски садржаји, продавнице, забавни салони…) 

Спратови – за пословне просторије у зависности од врсте пословања, смештајне 
капацитете, забавне садржаје и сл.;   
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Поткровље и мансарда – за пословне просторије, смештајне капацитете, а изузетно 
помоћне просторије (магацини, архиве, техничке просторије – подстанице и сл.) 

Најмања међусобна удаљеност објеката 
Најмања међусобна удаљеност објеката у овој зони је 6,0 м, односно минимално 

половину висине вишег објекта. Пословни објекат не сме директно заклањати осунчање 
другом пословном објекту више од половине трајања директног осунчања. 
 Планирани објекти у складу са традицијом формирају, отворене или затворене 
грађевинске блокове што значи да се планирани објекти наслањају на постојеће.  Уколико на 
забатним или калканским зидовима постоје формирани светларници и на габариту 
планираног објекта, на том месту се морају такође појавити светларници. Ово се не односи 
на појединачне отворе који су нелегално отворени.  

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
Грађевинске парцеле на којима је планирана изградња комерцијално-пословних 

комплекса се могу ограђивати. 
Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, 

стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. 
Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије већ 

искључиво према дворишту. 
Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 
За сваку грађевинску парцелу у оквиру зоне мора се обезбедити колски и пешачки 

прилаз. Колски прилаз парцели је минималне ширине 6,0 м са минималним унутрашњим 
радијусом кривине од 8,0 м.  

Слободне површине на парцели се по правилу озелењавају и хортикултурно уређују 
(травњаци, цветњаци, дрвореди и сл.), оплемењују урбаним мобилијаром (фонтане, 
скулптуре, клупе…), а у зависности од величине парцеле и делатности обогаћују спортско 
рекреативним површинама и објектима.  

Колске улазе са улица у поједине комплексе у зони планирати што даље од раскрсница, 
тј. што ближе најудаљенијој ивици парцеле мерено од раскрснице. 

Паркинг простор за кориснике објекта, по правилу решавати у оквиру парцеле 
изградњом паркинга или гаража, а у складу са условима прикључка на јавну саобраћајницу. 

За обезбеђење потребног броја паркинг места на нивоу зоне важи урбанистички 
норматив да је потребно обезбедити једно паркинг место на 70 м2 корисног простора, уз 
услов да 1/3 возила буде смештена у заједничкој гаражи. 

За планиране вишенаменске комерцијално-пословне комплексе важи услов да 
решавање потребног броја паркинг, односно гаражних места мора бити обавезно у 
подземној(им) етажи(ама), с обзиром да на комплексима не постоје просторне могућности за 
обезбеђење потребног броја паркинг места, као и да је обавезно решавање услова у 
потпуности. 

За угоститељске објекте у зони који подлежу обавези категоризације обезбедити услове 
у складу са категоријом угоститељског објекта, а за оне који не подлежу обавезној 
категоризацији обезбедити услов - једно паркинг или гаражно место за 70,0 м2 корисног 
простора. За објекте намењене јавном кориштењу (из области образовања, здарвства, 
социјалне заштите...) обезбедити услове у складу са условима дефинисаним ГП-ом или 
важећим правилницима и нормативима за ту врсту објеката. 
 Заједничка гаража може бити само у склопу објекта, стим да осим испод основног 
габарита објекта, габарит подземне етаже може да буде и изван габарита основног објекта и 
то по правилу у равни терена (или са маx издизањем до 0,5 м уколико то услови парцеле 
дозвољавају), при чему се не смеју прећи границе парцеле. Габарит подземне гараже се не 
урачунава у индекс изграђености. 
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1.6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА 

КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 
Основна начела планирања, коришћења и уређење простора се заснивају на принципу 

смањења загађења животне средине и деградације предметног простора са циљем одрживог 
развоја кроз интегрални приступ планирању, рационалног коришћења земљишта, заштите и 
одрживог коришћења природних добара, учешћа јавности и усаглашености са европским 
прописима и стандардима из области планирања и уређења простора. 

 
Користећи поменута начела и принципе, а уједно поштујући важећу планску 

документацију, прописе, правила, услове и параметре очекују се следећи позитивни ефекти 
планирања у погледу унапређења начина коришћења простора: 

- унапређење и обогаћивање садржаја у склопу већ оформљеног и препознатљивог 
градског центра, изградњом нових и проширивањем постојећих комплекса јавних 
намена и јавних служби; 
- стварање предуслова за спроводљивија решења у циљу омогућавања реализације 
планираних урбанистичких концепта дефинисаних ранијим планским документом, уз 
поштовање намена дефинисаних тим планом; 
- корекција саобраћајница ради побољшања саобраћајних капацитета и изградње 
саобраћајне и неопходне комуналне инфраструктуре; 
- задржавање дефинисаних детаљних намена површина у обухвату плана, како за 
јавне тако и за остале намене, уз јасно утврђивање правила уређења и грађења које ће 
обезбедити несметано и лако спровођење планиране изградње нових или 
реконструкције и доградње постојећих садржаја; 
- утврђивање комплементарних намена уз дефинисану основну намену простора како 
би се омогућила флексибилност и лакша спроводљивост предложених решења; 
- задржавање свих услова дефинисаних у раније утврђеним Детаљним мерама заштите 
за заштићено градско језгро у циљу чувања и унапређења градитељског наслеђа и 
урбаног амбијента; 
- укидање могућности изградње планиране пасареле изнад улице Вука Караџића, због 
немогућности спровођења и ненарушавања амбијента постојеће скверовске површине; 
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