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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ 
ОПШТИНА АДА 
ОПШТИНСКА УПРАВА АДА 

Одељење за комуналне послове, урбанизам, 

грађевинарство и заштиту животне средине 

Број предмета АПР: ROP-ADA-30016-LOCH-2/2019  

Заводни број: 353 -32/2019-05 

Датум: 08.11.2019. године.           

 

           

Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне 

средине Општинске управе општине Ада поступајући по захтеву СРПСКЕ 

ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ (МБ: 08692661) из Мола, улица 

Маршала Тита  број 26, под бројем предмета АПР: ROP-ADA-30016-LOCH-2/2019 и 

под заводним бројем 353-32/2019-05 од 02.10.2019. године поднете путем 

пуномоћника Дарка Веселиновића (ЈМБГ: 27119598000023) из Новог Сада  за 

израду Локацијских услова за реконструкцију и санацију Српске православне 

цркве Цветог Саве у Молу, улица Народне Револуције на кат.парцели број 2506 

К.О.Мол на основу члана 53а,54,55,56 и 57 Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС” бр. 72/2009 и 81/2009 - испр. 64/2010- одлука УС, 24/2011, 

121/2012 и 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 98/2013 одлука УС 132/2014, 

145/2014, 83/2018,31/2019 и 37/2019-др.закон) и на основу Просторног плана 

Општине Ада (“Службени лист Општине Ада, број 12/2009), План генералне 

регулације за насеље Ада и Мол (“Службени лист Општине Ада“, број 13/2016), и 

члана 12. Одлуке о општинској управи општине Ада (”Службени лист општине 

Ада”, број 40/16,9/2017 и 15/2018), Правилника о класификацији објеката 

(”Службени гласник РС”, број 1/2015), Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем (”Службени гласник РС”, број 68/2019), 

доноси следеће:  

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
ИЗДАЈУ СЕ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ којим се утврђују сви услови и подаци 

потребни за израду техничке документације за реконструкцију и санацију Српске 

православне цркве Цветог Саве у Молу, улица Народне Револуције на кат.парцели 

број 2506 К.О.Мол, на земљишту у грађевинском подручју. 

 

1. Услови за локацију и правила грађења 

 

1.1. Врста и намена објекта 

 

-   Предметна локација се налази у Молу, у улици Народне Револуције на кат. парцели 

бр. 2506 К.О. Ада површине 8940 m2 

-  Локација предметног објекта се налази у блоку 50 према графичком прилогу ПГР 

насеља Аде и Мол која се налази у зони централног садржаја-комплекси верских 

објеката. 
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КОМПЛЕКСИ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА   
 

Врста и намена објеката 

 

Главни објекат: верски објекат – храм.  

 

Други објекти : пословни објекат и породични стамбени објекат (стан за свештеника). 

Породични стамбени објекат може имати максимално две стамбене јединице. 

 

Помоћни објекти: гаража, остава, надстрешница, бунар и сл. 

 

Делатности које се могу дозволити су: вршење верске службе у храму, пословне просторије 

– канцеларије црквене општине или парохијски дом и примерене пратеће активности у 

склопу комплекса (трговина на мало и сл).  

 

Врста објеката: верски објекат - храм се гради као слободностојећи објекат, а остали 

објекти се граде као слободностојећи или као објекти у низу. 

 

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле 

 

У принципу, задржава се постојећа парцелација. Код нове препарцелације, минимална 

ширина фронта парцеле је 30,0 m, а минимална површина парцеле је 1000,0 m2.  

 

Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе парцеле 

 

За верске објекте – храмове се задржавају постојеће грађевинске линије. Остали објекти се 

могу градити на грађевинској линији и унутар површине ограничене грађевинским 

линијама. Предња грађевинска линија главног објекта се поклапа са регулационом линијом. 

Помоћни објекти се граде иза главног објекта. 

Главни објекат се на парцели гради уз границу парцеле претежно северне, односно западне 

оријентације. Основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи 

на минимално 1,0m од границе парцеле претежно северне, односно западне оријентације 

(основни габарит са испадима не може прећи границу парцеле) и минимално 3,0m од 

границе парцеле претежно јужне, односно источне оријентације. 

 

Основни габарит објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно северне, односно 

западне оријентације је 0,0m, а од границе парцеле претежно јужне, односно источне 

оријентације је 4,0m (растојање основног габарита без испада). 

 

За градњу објеката на мањем растојању од претходно прописаног прибавити писмену 

(оверено у суду) сагласност власника суседне парцеле 

 

Највећи дозвољени индекс заузетости или коефицијент изграђености парцеле 
 

Индекс заузетости парцеле је максимално 50%. 

У склопу парцеле обезбедити минимално 30% зелених површина.  

 

Највећа дозвољена спратност и висина објеката 
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За верске објекте – храмове се задржава постојећа спратност П+0, На главни верски објекат 

(акцентни торањ-звоник) не важе ограничења у погледу висине. За друге објекте макс. 

спратност је П+1, а висина 9,0 m, док је за помоћне објекте макс. спратност П+0, а висина 

4,0 m.   

 

Услови за обнову, реконструкцију и доградњу објеката 

 

По потреби, евентуална корекција постројећег верског објекта у погледу висине или 

неопоходне доградње одредиће се посебним условима надлежне установе за заштуту, 

обзиром да је постојећи храм у обухвату Плана непокретно културно добро. 

 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

 

Основни услов за изградњу других објеката је да минимална међусобна удаљеност одјеката 

(изузев објеката у низу) не буде мања од половине висине вишег објекта. Минималну 

удаљеност других објеката од верског објекта – храма (који је непокретно културно добро) 

одредиће посебним условима надлежна установа за заштуту.   

 

Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

 

Користити постојеће колске и пешачке прилазе парцели, а код реконструкције обезбедити 

колски прилаз ширине мин. 3,5 m и пешачку стазу ширине мин. 1,8 m. Паркирање возила 

вршити ван парцеле, у склопу уличног коридора или најближег јавног паркинга. Изузетно, 

у случају када се на парцели налази стамбени објекат (стан за свештеника), дозвољена су 

максимално два паркинг/гаражна места на парцели.  

 

Архитектонско и естетско обликовање појединих елемената објеката 

 

За постојећи сакралние објекат – храм: Српску православну цркву великомученика 

Георгија  (културно добро под претходном заштитом), као и за њихову непосредну околину 

(припадајућу парцелу и објекте на њој) важе одредбе Закона о културним добрима. За било 

какве радове на овим објектима, уз уважавање услова заштите, који су прописани овим 

Планом  морају се прибавити и посебни услови и сагласност Завода за заштиту споменика 

културе.  

 

Заштита суседних објеката 

 

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6 m, односно 

регулациону линију више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 3,0 m. Ако је 

хоризонтална пројекција испада већа онда се она поставља у односу на грађевинску, 

односно регулациону линију.  

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући од 

основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то: 

- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже мање од 2,0 m 

по целој ширини објекта с висином изнад 2,5 m; 

- платнене конзолне надстрешнице са масивном браварском конструкцијом до 2,0 m, а у 

пешачким зонама према конкретним условима локације. 

 

Грађевински елементи као еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова, на 

нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од 

основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то: 
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- на делу објекта према предњем дворишту до 1,2 m, али укупна површина грађевинских 

елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља; 

- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне, односно западне 

оријентације (ако је растојање објекта до међе најмање 1,5 m) до 0,6 m, али укупна 

површина  грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља; 

- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне, односно источне оријентације 

(ако је растојање објекта до међе најмање 3,0 m) до 0,9 m, али укупна површина 

грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља; 

- на делу објекта према задњем дворишту (ако је растојања објекта до међе најмање 5,0 

m) до 1,2m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% стражње 

фасаде изнад приземља.  

 

Отворене спољне степенице не смеју прелазити регулациону линију. Отворене спољне 

степенице могу се постављати на предњи део објекта, ако је грађевинска линија увучена у 

односу на регулациону линију за мин. 3,0 m и ако те степенице савлађују висину до 0,9 m.  

 

Степенице које савлађују висину до 0,9 m, а постављају се на бочни или задњи део објекта, 

не смеју ометати пролаз и друге функције дворишта. Степенице које савлађују висину 

преко 0,9 m улазе у основни габарит објекта. 

 

Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже, могу прећи грађевинску, 

односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне 

пројекције испада) и то: 

- стопе темеља и подрумски зидови мање од 0,15 m до дубине од 2,6 m испод површине 

тротоара, а испод те дубине мање од 0,5 m; 

- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара мање од 1,0 m. 

 

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле. Ако се постављају на заједничку 

међу (границу) не може се објектом или делом објекта угрозити ваздушни простор суседа 

преко међе (решење може бити калкански зид, двоводни или четвороводни кров са атиком 

и лежећим олуком или једноводни кров са падом у сопствено двориште). Одвођење 

атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске 

парцеле на којој се гради објекат.  

 

На зиду који је лоциран на заједничкој међи не могу се постављати отвори према суседној 

парцели, изузев отвора који су искључиво у функцији вентилационог отвора или 

осветљења, минималне висине парапета од 1,8 m, површине до 0,8 m². 

 

Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а одвођење 

атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске 

парцеле на којој се гради објекат. 

 

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој 

парцели. Површинске воде са парцеле одводити слободним падом, према риголама, 

односно према улици са најмањим падом од 1,5%. Површинске и друге отпадне воде из 

економског дворишта одводе се регулисано до ђубришне јаме. 

 

Прикључак на градску гасну мрежу извести у свему према условима имаоца јавних 

овлашћења. 
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1.2. Архитектура 

 

-   Инвеститор на предметном простору планира: 

 Реконструкцију и санацију објекта 

-   Објекат вод је категорије В, класификациони број 127210 

- Изградњу објекта изводити у целини 

- Бруто површина објекта износи: 501 м2 

- Саставни део предметног услова је и графички прилог -Ситуациони план. 

-  Приликом израде пројектно-техничке документације и изградње објекта треба 

преузети све мере безбедности суседних објеката. 

- Приликом пројектовања и изградње објекта морају се поштовати важећи технички 

прописи, а конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним 

земљотресом јачине до 8º МЦС. 

- Приликом пројектовања и изградње објекта морају се поштовати најмање 

удаљености објеката у складу са важећим правилницима и сви важећи прописи из 

области заштите животне средине, заштите од пожара, санитарне заштите, 

безбедности и других прописаних услова. 

-  Прикључак на електроенергетску мрежу решити у свему у складу са издатим 

условима имаоца јавних овлашћења 

1.3. Посебни услови 

1. Инвеститор за време градње је обавезан да обезбеди несметани колски и пешачки 

пролаз и лагеровање грађевинског материјала на сопствену парцелу. 

2. Предвидети све мере заштите од пожара према важећим прописима. 

3. За време градње Инвеститор треба да преузме све мере безбедности суседних 

објеката. Ако дође до оштећења објеката на суседним парцелама због извођења 

радова Инвеститор је дужан отклонити недостатке по свом трошку.  

4. Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта утврђује надлежно одељење 

општинске управе на основу извршеног обрачуна, у складу са законом и важећом 

одлуком. 

 

1.4. Општи услови 

 

1. Изградња објеката треба да се врши на основу :  

 Закона  о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/2009 

и 81/2009 - испр. 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012 и 42/2013- одлука УС 

50/2013- одлука УС, 98/2013 одлука УС 132/2014, 145/2014, 83/2018,31/2019 и 

37/2019-др.закон)  

2. Правоснажни Локацијски услови су основ за израду идејног пројекта или пројекта за 

грађевинску дозволу. 

3. Изградњу вршити на основу идејног пројекта односно пројекта за извођење 

усклађених са овим условима. 
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4. Локацијски услови важе 24 месеци од дана издавања или до истека важења 

грађевинске дозволе издате у скалду са тим условима, за катастарску парцелу за коју 

је поднет захтев. 

5. На издате локацијске услове може се поднети приговор надлежном општинском, 

односно градском већу у року од три дана од дана достављања локацијских услова 

 

1.5. Уз захтев за издавање локацијских услова приложено је: 

 

 ИДР ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ израђен од стране пројектанта 

 Катастарско топографски план 

 

 

1.6. Прибављени су подаци од органа надлежног за послове државног премера и 

катастра од стране надлежног органа: 

 

 Копија плана број 953-2/2019-18 од дана 04.10.2019. године. 

 Копија плана водова број 956-01-303-9062/2019 од дана 

04.10.2019.године. 

 Препис листа непокретности број: 1796 КО Мол, број 952-5/2019-45 

од дана 04.10.2019. године. 

 

1.7. Прибавњени су услови имаоца јавних овлашћења: 

 

 Услови за водовод, канализацију и гас број 128/ЈКП-018-1/2019 од 

дана 31.10.2019. године издати од стране ЈКП Стандард Ада. 

 Услови број 217-15191/19-2 од дана 22.10.2019.године издати од 

стране Министраства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације у Кикинди, 

Одске за превентивну заштиту. 

 Услови број 787-2/94 од дана 16.10.2019. године издати од стране 

Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица. 

 

 

Наведено идејно решење је саставни део ових локацијских услова. 

Одговорни пројектант је обавезан да идејни пројекат или пројекат за грађевинску 

дозволу и пројекат за извођење изради у складу са правилима грађења, условима имаоца 

јавних овлашћења и свим осталим посебним условима садржаним у локацијским условима. 

 

                                                                                                      Шеф Одељења : 
 

                                                                                                  ____________________ 

                                                                                                        Волфорд Атила   

                                                                                                            дипл. инг. 




