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УВОД 
Изменама и допунама Плана генералне регулације Шида (у даљем у тексту: Измене и допуне плана)  
приступило се на основу Одлуке о Изради измена и допуна Плана генералне регулације Шида 
(„Службени лист општина Срема“, бр. 25/2009, 31/2009 и 17/2011; „Службени лист општине Шид“, бр. 
26/2019 и 28/2020). 

Заједно са одлуком о изради Измена и допуна плана донешена је и Одлука о неприступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана генералне регулације Шида 
(„Службени лист општина Срема“, бр. 25/2009, 31/2009 и 17/2011; „Службени лист општине Шид“, бр. 
26/2019 и 28/2020). 

Носилац израде Измена и допуна плана је Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и 
имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид. 

Израда плана уступљена је Јавном предузећу "Завод за урбанизам" из Шида, улица Кнеза Милоша 
бр.2/1. 

Основни циљ израде измена и допуна Плана је задовољење потреба корисника кроз усклађивање 
затеченог стања и стварање услова за уређење површине у постојећој радној зони, како би се 
задовољили оптимални услови за коришћење простора на парцели. Циљ је да се изврши промена 
намене на простору обухвата плана у површине намењене породичном становању, како би се 
омогућила изградња породичног стамбеног објекта и уређење у складу са смерницама утврђеним 
планском документацијом и реалним потребама корисника. 

Изменама и допунама плана ће се дефинисати правила уређења и грађења и ускладити са важећим 
правилницима, стандардима и прописима који регулишу предметну материју. 

Изменама и допунама Плана ће се дефинисати правила уређења, правила грађења и заштите  
предметног простора.  

На основу члана 51.б Закона о планирању и изградњи "Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 испр., 
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 одлука УС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) приступа се скраћеном 
поступку израде Измена и допуна планског документа. У скраћеном поступку измена и допуна 
планског документа подразумева се да се не спроводи поступак раног јавног увида, на начин да се  
израђује нацрт измена и допуна планског документа као и да се спроводи поступак јавног увида у 
трајању од најмање 15 дана.  

Јавни увид обавиће се излагањем Нацрта Измена и Допуна Плана у просторијама Општинске 
управе општине Шид у Шиду у ул. Карађорђева бр. 2 као и на интернет страници општине Шид. 

Изменама и допунама Плана неће се мењати постојећа граница плана утврђена Плана генералне 
регулације Шида.  

Изменама и допунама Плана парцела 8052/1 к.о. Шид, у целости, мења намену из површине у 
планираној радној зони у површину намењену планираном породичном становању. 

Измене и допуне Плана садрже текстуални и графички део. 
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1 ОПШТИ ДЕО 

1.1 ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
Садржина и начин израде Измена и допуна плана регулисани су одредбама Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. Гласник РС“, бр. 32/2019). 

Правни основ за израду Измена и допуна Плана предестављају одредбе члана 46. и 51 б.  Закона о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021), члан 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/2004 и 88/2010), члан 32. став 1. тачка 5. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник РС"бр. 129/2007, 83/2014-други закон, 101/2016-други 
закон и 47/2018) и члана 41. став 1. тачка 6. Статута Општине Шид ("Службени лист општине 
Шид" број 1/2019) као и Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације Шида ("Сл. 
лист Општине Шид, 9/2021) број 011 -109/II-21 Коју је донела Скупштина Општине Шид дана 
27.априла 2021. године. 

Плански основ за израду Измена и допуна Плана је Просторни план Општине Шид („Службени лист 
општине Шид“ бр. 7/11, 16/19-измене и допуне) Регионални просторни план АПВ („Службени гласник 
АПВ“, бр. 22/11), Просторни план подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске-Београд 
(Добановци) („Службени гласник РС“, бр. 69/03 и 147/14), Просторни план подручја посебне намене 
система за наводњавање Срема („Службени лист АПВ“, бр. 57/17), Просторни план подручја посебне 
намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица - Шид са 
елементима детаљне регулације („Службени лист АПВ“, бр. 57/17), Просторни план подручја посебне 
намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону 
Срема („Службени лист АПВ“, бр. 54/19) и План генералне регулације Шида („Службени лист општина 
Срема“, бр. 25/2009, 31/2009 и 17/2011; „Службени лист општине Шид“, бр. 26/2019 и 28/2020). 

На основу члана 51.б Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 
64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021), приступиће се 
скраћеном поступку израде Измена и допуна предметног планског документа. 

1.2 ОПИС ОБУХВАТА  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПЛАНА  СА  ПОПИСОМ  

КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 
Изменама и допунама плана не мења се постојећа граница плана утврђена Планом генералне 
регулације Шида. 
 
Подручје обухваћено Изменом и допуном Плана налази се у делу блока бр. 49а насеља Шид, 
планираном за радну зону и захвата катастарску парцелу бр. 8052/1 у КО Шид. Укупна површина 
подручја обухваћеног Измене и допуне Плана износи 2 ha 82a 92m2. 

Овим изменама и допунама Плана нису утврђене нове површине јавне намене. 
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ПАРЦЕЛЕ ОБУХВАЋЕНЕ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА 

Целе катастарске парцеле 8052/1 

Делови катастарских парцела - 

 

2 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ ПЛАНА 
У Плану генералне регулације Шида („Службени лист општина Срема“, бр. 25/2009, 31/2009 и 
17/2011; „Службени лист општине Шид“, бр. 26/2019 и 28/2020), у текстуалном делу мења се: 

1. У текстуалном делу и графичким прилозима Плана реч „рејон“ мења се у реч „подручје“. 

2. У поглављу 1 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА у тачки 3.1. НАМЕНА И БИЛАНС ПОВРШИНА  У ГРАНИЦИ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА мења се табела и вредности у табели и гласи: 

Р. бр. Преовлађујућа - основна намена површина ha % 

1. Зона центра 
(управа, пословање, становање) 

24,04 2,78 

2. Јавне службе 6,56 0,76 

  
- школе и предшколске установе 6,20   

- здравствене установе 0,36   

3. Становање 375,53 43,51 

  

- вишепородично становање 
(постојеће 7,68 ha; планирано 3,07 ha) 

10,75   

- мешовито становање 
(постојеће 0,32 ha; планирано 28,01 ha) 

28,33   

- породично становање 
(постојеће 272,16 ha; планирано 36,71 ha) 

308,87  

- породично становање са радом 
(постојеће 6,56 ha; планирано 21,02 ha) 

27,58 
  

4. Рад 424,40 28,08 

  
- постојеће радне површине 106,60   

- планиране радне површине 135,80   

5. Зеленило, спорт и рекреација 39,50 4,58 

  

- спортско-рекреативне површине 
(постојеће 7,18 ha; планирано 17,90 ha) 

25,08 
  

- паркови, скверови 10,54   

- заштитно зеленило 3,88   
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6. Комуналне површине 33,59 3,89 

  

- комплекс црпне станице 1,99   

- водоторањ 0,19   

- зелена пијаца 0,20   

- гробља 20,64   

- вашариште 9,43   

- комплекс ТС 0,90   

- антенски стуб 0,24   

7. Верски комплекси 2,0 0,23 

8. Водене површине (поток Шидина) 3,82 0,44 

9. Саобраћајне површине и објекти 135,69 15,73 

  

- робни терминал 7,83   

- теретни терминал 3,87   

- коридор железнице 
(постојећи 15,97 ha; план. проширење 5,07 ha) 

21,04 
  

- улични коридори, саобраћајне површине и објекти 102,95   

10. Укупна површина грађевинског подручја 863,13 100 

 

3. У поглављу 1 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА у тачки 7 ПРОСТОРИ СА ПОСЕБНИМ ОСОБЕНОСТИМА И 
ОГРАНИЧЕЊИМА И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ у тачки 7.1. НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА на крају 
текста додаје се текст који важи за обухват Измена и допуна Плана: 

У обухвату Измена и допуна Плана нису констатовани археолошки локалитети, нити 
материјал са археолошким садржајем. 

Инвеститор је у обавези да приликом извођења земљаних радова на изградњи објекта или 
инфраструктурних прикључака тражи услове надлежног Завода ради археолошког надзора 
дате локације. 

За подручје обухваћено Изменом и допуном Плана важе следећи услови и мере заштите: 

- Обавезан археолошки надзор од стране стручне службе Завода за заштиту споменика 
културе Сремска Митровица приликом извођења земљаних радова на изградњи објеката; 

- обавезно прибављање услова и мера заштите по сваком захтеву Инвеститора за све 
инфраструктурне радове, интервенције које обухватају земљане радове и изградњу у 
простору Измена и допуна Плана; 

- ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта 
или археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине 
радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици, као 
и да предузме мере да се налаз не уништи не оштети и да се сачува на месту и у положају 
у коме је откривен, а све у складу са чланом 109. став 1. Закона о културним добрима; 



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИДА 

6 

 

- Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошка налазишта или 
археолошке предмете од изузетног значаја, ради истраживања локације; 

- Инвеститор је дужан да обезбеди средства за праћење, истраживање, заштиту и чување 
пронађених остатака који уживају претходну заштиту; 

- обавезна пријава почетка земљаних радова Заводу за заштиту споменика културе у 
Сремској Митровици. 

4. У поглављу 1 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА у тачки 7 ПРОСТОРИ СА ПОСЕБНИМ ОСОБЕНОСТИМА И 
ОГРАНИЧЕЊИМА И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ у тачки 7.2. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ на крају 
текста додаје се текст који важи за обухват Измена и допуна Плана: 

У границама Измена и допуна Плана нема заштићених подручја за које је спроведен или 
покренут поступак заштите. Предметно подручје се налази унутар еколошки значајног 
подручја „Фрушка гора и Ковиљски рит“ (бр.14) еколошке мреже РС (Уредба о еколошкој 
мрежи („Сл.гласник РС“, бр.102/2010)) и унутар међународног значаја подручја за биљке – 
ИПА (Important plant area) „Фрушка гора и Ковиљско-петроварадински рит2. 

У границама Измена и допуна плана важе следећи услови заштите природе: 

- Избор биљних таксона треба да буде у складу са педолошким, климатским, хидролошким 
и другим условима локалитета и одређеном планском наменом како ви се остварио 
максималан ефекат озелењавања. Приликом озелењавања комплекса, блокова и 
локација намењених за производњу, пословање и услуге, формирати више спратова 
зеленила са што већим процентом аутохтоних врста и  користити прмерке егзота за које је 
потврђено да се добро адаптирају датим условима средине и не спадају у категорију 
инвазивних, како ви се обезбедила заштита околног простора од ширења последица 
загађивања. 

- Комбиновати дрвеће и жбуње различитих висина (високо, средње високо и ниско) у циљу 
санирања негативних утицаја на животну средину ради очувања и унапређења еколошких 
функција локалитета. 

- Дати предност коришћењу аутохтоних биљака, уз употребу мањег процента егзотичних и 
других адекватних алохтоних врста. 

- Обезбедити минимално зелених површина 10% за компактне блокове, 20% за отворене и 
полуотворене блокове. 

- Ограничити удео једне врсте на 10% од укупног садног потенцијала (приликом садње 
планирати и дати предност садњи већег броја биљних врста у односу на велике групе 
једне врсте дрвећа). 

- Обезбедити услове очувања ресурса, односно рационално коришћење земљишта 
приликом извођења радова. Приликом ископа сачувати површински слој земљишта 
обогаћен слојем квалитетног хумуса, који треба користити као подлогу за садњу 
вегетације након изградње. 

- Избегавати примену инвазивних врста приликом озелењавања простора у обухвату 
Измена и допуна Плана. На нашим подручјима сматрају се инвазивним следеће биљне 
врсте: циганско перје (Asclepias syriaca), јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело дрво 

(Ailanthus glandulosa), багремац (Amorpha fruticosa), западни копривић (Celtis occidentalis), 
дафина (Eleagnus angustifolia), пенсилвански длакави јасен (Fraxinus pennsylvanica), трновац  

(Gledichia triachantos), жива ограда (Lycium halimifolium), петолисни бршљан (Parthenocissus 
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inserta), касна сремза (Prunus serotina), јапанска фалопа (Reynouria syn. Fallopia japonica), 
6arpeм (Robinia pseudoacacia), сибирски брест (Ulmus pumila). 

5. У Поглављу 1 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА у тачки 9. ОПИС БЛОКОВА мења се пасус који се односи на 
блок 49а 

Блок бр. 49а Блок је намењен радној зони, проширењу радне зоне, постојећем 
породичном становању, планираном породичном становању и комуналним 
објектима. Уређење и изградња за породично становање и постојећу радну 
зону на основу услова из овог Плана, а за планирану радну зону на основу 
детаљне урбанистичке разраде. 

 

6. У поглављу 2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА у тачки 5 ИНФРАСТРУКТУРА у тачки 5.1. САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА  на крају текста додаје се текст који важи за обухват Измена и допуна 
Плана: 

Траса државног пута се не налази у оквиру граница Измена и допуна Плана већ у контактној зони и то 
у складу са усвојеном Уредбом о категоризацији државних путева („Сл. гласник РС", број 105/2013, 
119/2013 и 93/2015) Државни пут IIА реда број 120 - државна граница са Хрватском (гранични прелаз 
Шид) - Шид - Кузмин -Сремска Митровица - Рума - Пећинци - Обреновац, на деоници број 12002, од 
чвора број 12002 Шид код км 5+397 до чвора број 12003 Кукујевци код км 17+242 

Катастарска парцела број 5082/1 КО Шид се, са источне стране, граничи са к.п. број 8053 КО Шид 
(имаоц права на парцели „Срем Шид“ д.о.о - у приватној својини) на којој је изграђен приступни пут 
(у листу непокретности за к.п. 8053 КО Шид, у делу врсте терета, је написано право пролаза) са 
саобраћајним прикључком на трасу државног пута IIА реда број 120. У зони постојећег саобраћајног 
прикључка приступног пута, а на к.п. број 8055/2 КО Шид, је изграђена зграда бензинске станице са 
саобраћајним прикључком на трасу државног пута IIА реда број 120, која је и планирана важећим 
Планом генералне регулације Шида. 

Потребно је испунити следеће услове: 

 Планска решења ускладити са Законом о путевима („Сл. гласник РС", бр 41/18 и 95/18) и 
Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 
42/13-УС, 50/13- УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20 и 52/21), као и са 
планским документима вишег реда. 

 Планска решења морају бити усклађена са важећом планском и пројектном документацијом, 
планском и пројектном документацијом чија је израда у току, на предметном подручју, као и 
за коју је ЈП „Путеви Србије" издало услове и сагласности. 

 Податке за напред наведено прибавити од надлежних општинских органа, предузећа за 
израду планске и пројектне документације и др. 

 ЈП „Путеви Србије" су сагласни са променом намене земљишта на к.п. 5082/1 КО Шид, с тим 
да се преузму дефинисане грађевинске линије поред трасе државног пута IIА реда број 120 из 
важећег Плана генералне регулације. 

 Променом намене земљишта на к.п. 5082/1 КО Шид не сме се нарушити концепт 
саобраћајног решења дефинисаног у ПГР-у Шида, у планираној радној зони, односно 
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саобраћајни прикључак планирати искључиво на изграђен приступни пут на к.п. број 8053 КО 
Шид. 

7. У поглављу 2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА у тачки 5 ИНФРАСТРУКТУРА у тачки 5.2. ВОДОПРИВРЕДНА 
ИНФРАСТРУКТУРА  на крају текста додаје се текст који важи за обухват Измена и допуна 
Плана: 

Водоснабдевање објеката у обухвату плана реализовати преко прикључака на јавну водоводну 
мрежу према условима/сагласности јавног комуналног предузећа. 

Канализациону мрежу пројектовати као сепаратну, посебно за прикупљање и одвођење: 

 условно чисте атмосферске воде, 
 атмосферске воде са запрљаних/зауљених површина, 
 санитарно-фекалне воде, 
 технолошке отпадне воде, 
 расхладне воде. 

 

У површинске и подземне воде забрањено је испуштати било какве воде осим условно чистих 
атмосферских и пречишћених отпадних вода чији квалитет обезбеђује одржавање минимално 
доброг еколошког статусе (II класа воде) реципијента, према Уредби о класификацији вода („Сл. 
гласник СРС“, бр. 5/68). 

Квалитет ефлуента треба да задовољава граничне вредности прописане уредбом о граничним 
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник 
РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16) и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних 
хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/14). 

Достизање граничних вредности емисије загађујућих материја не може да се врши путем 
разблажења, према Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 
роковима за њихово достизање. 

Условно чисте атмосферске воде могу се, без пречишћавања путем интерне атмосферске мреже 
и преко уређених испуста, одвести  у јавну атмосферску канализацију према условима надлежног 
комуналног предузећа, на зелене површине или ретензиони простор унутар парцеле или у путни 
канал према условима власника. 

Атмосферске воде са запрљаних/зауљених површина (манипулативни простор, паркинг, 
саобраћајнице и др.) пречистити на уређају за примарно пречишћавање потенцијално запрљаних 
атмосферских вода (сепаратор са таложником) ради издвајања минералних и других уља и 
брзоталоживих честица.  

Прорачунати димензије и ефекат пречишћавања уређаја за примарно пречишћавање 
потенцијално запрљане атмосферске воде (сепаратор са таложником) и доказати да се 
обезбеђује квалитет пречишћене отпадне воде минимално доброг еколошког статусе (II класа 
воде) реципијента, према Уредби о класификацији вода. Примарно пречишћене атмосферске 
воде прикључити на интерну атмосферску канализацију или их испустити у реципијент према 
услову из претходног пасуса. 

Дати решење за чишћење уређаја за примарно пречишћавање потенцијално запрљане 
атмосферске воде  и за манипулацију са издвојеним уљима и седиментом, на начин који у 
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потпуности обезбеђује заштиту земљишта и вода од загађивања, према закону који регулише 
управљање отпадом. 

Санитарно-фекалне воде прикључити на јавну канализациону мрежу, према општем концепту 
каналисања, пречишћавања и диспозиције отпадних вода на нивоу насеља и 
условима/сагласности надлежног јавног комуналног предузећа. 

Уколико у близини предметног простора није изграђена јавна канализација, као привремено 
решење, санитарно-фекалне отпадне воде испуштати у водонепропусну септичку јаму коју ће 
празнити надлежно јавно комунално предузеће или правно лице акредитовано за ову врсту 
послова. 

Технолошке отпадне воде и воде од прања радног простора и опреме прикључити на јавну 
канализациону мрежу, према општем концепту каналисања, пречишћавања и диспозиције 
отпадних вода на нивоу насеља и условима/сагласности надлежног јавног комуналног предузећа. 

Према условима јавног комуналног предузећа, обезбедити примарно пречишћавање технолошке 
отпадне воде на пречистачу, пре испуштања у јавну канализацију. 

8. У поглављу 2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА у тачки 5 ИНФРАСТРУКТУРА у тачки 5.3. ЕНЕРГЕТСКА 
ИНФРАСТРУКТУРА  пре поднаслова Гасни прикључак додаје се текст који важи за обухват 
Измена и допуна Плана: 

У обухвату Измена и допуна Плана ЈП СРБИЈАГАС нема својих 
инсталација, али у непосредној близини на суседним парцелама 8053 и 8552/1 има 
дистрибутивни гасовод од челичних цеви пречника ДН200, максималног притиска 16barа. 

Потребно је придржавати се следећих услова: 

 За дистрибутивне гасоводе поштовати услове који су дати у Правилнику о условима за 
несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar, (Сл. 
гласник РС“, бр. 86/2015) 

 Минимална дозвољена хоризонтална растојања подземних гасовода од стамбених објеката, 
објеката у којима стално или повремено борави већи број људи (од ближе ивице цеви до 
темеља објекта) су: 

 МОР≤4 bar (m) 4 bar<МОР≤10 bar (m) 10 bar<МОР≤16 bar (m) 
Гасовод од челичних цеви 1 2 3 
Гасовод од ПЕ цеви 1 3 - 

 

Ова растојања се могу изузетно смањити на мин.1 м уз примену додатних мера заштите, при 
чему се не сме угрозити стабилност гасовода. 

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода МОР ≤ 
4bar, челичних гасовода 10 bar < МОР ≤ 16 bar и челичних и ПЕ (полиетиленских) гасовода 4 
bar < МОР ≤10 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су: 

 

 

 



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИДА 

10 

 

 

 Минимално дозвољено 
растојање (m) 

Укрштање 
Паралелно 

вођење 
Гасоводи међусобно 0,2 0,4(0,6**) 
Од гасовода до водовода и канализације 0,2 0,4 
Од гасовода до вреловода и топловода 0,3 0,5 
Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода 0,5 1 
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова 0,2(0,3**) 0,4(0,6**) 
Од гасовода до телекомуникационих каблова 0,2(0,3**) 0,4(0,5**) 
Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида 0,2 0,6 
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за 
снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, 

- 5,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета 
највише 3 m3 

- 3,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета 
више од 3 m3 а највише 100 m3 

- 6,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета 
преко 100 m3 

- 15,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 m3 

- 5,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 m3 а 
највише 60 m3 

- 10,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m3 

- 15,00 

Од гасовода до шахтова и канала 0,20 0,30 
Од гасовода до високог зеленила - 1,50 
* растојање се мери до габарита резервоара 
важи за челичне гасоводе 10 bar < МОР ≤ 16 bar и челичне и ПЕ (полиетиленеке) 
гасоводе 
4 bar < МОР ≤ 10 bar 

 

Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода МОР<4 
bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су: 

 Минимално дозвољено 
растојање (m) 

Укрштање Паралелно 
вођење 

Гасоводи међусобно 0,20 0,40 
Од гасовода до водовода и канализације 0,20 0,40 
Од гасовода до вреловода и топловода 0,30 0,50 
Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода 0,50 1,00 
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова 0,20 0,40 
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Од гасовода до телекомуникационих каблова 0,20 0,40 
Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида 0,20 0,60 
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за 
снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, 

- 5,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета 
највише 3 m3 

- 3,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета 
више од 3 m3 а највише 100 m3 

- 6,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета 
преко 100 m3 

- 15,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 m3 

- 5,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 m3 а 
највише 60 m3 

- 10,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m3 

- 15,00 

Од гасовода до шахтова и канала 0,20 0,30 
Од гасовода до високог зеленила - 1,50 
* растојање се мери до габарита резервоара 

 

Ова растојања се могу изузетно смањити на кратким деоницама дужине 2 м уз примену 
физичког обезбеђења од оштећења приликом каснијих интервенција на гасоводу и 
предметном воду, али не мање од 0,2 м при паралелном вођењу, осим растојања од 
гасовода 
до постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих 
гасова. 

 Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и 
стубова далековода су: 

 

 

 

 

Минимално хоризонтално растојање из става 1. овог члана се рачуна од темеља стуба 
далековода, при чему не сме се угрозити стабилност стуба 

 Приликом укрштања гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се мора 
поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања евентуалног 
продора гаса у канализацију. 

 

 

 Минимално растојање 
Називни напон При укрштању (m) При паралелном вођењу (m) 
1 kV ≥ У 1 1 
1 kV < У ≤ 20 kV 2 2 
20 kV < У ≤ 35 kV 5 10 
35 kV < У 10 15 
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 У зависности од притиска заштитни појас гасовода је: 

 за ПЕ и челичне гасоводе МОР ≤ 4bar - по 1 m од осе гасовода на обе стране; 
 за челичне гасоводе 4 bar < МОР ≤ 10 bar - по 2 m од осе гасовода на обе стране; 
 за ПЕ гасоводе 4 bar < МОР ≤ 10 bar - по 3 m од осе гасовода на обе стране; 
 за челичне гасоводе 10 bar <МОР≤ 16 bar - по 3 m од осе гасовода на обе стране. 

У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити радови и друго активности изузев 
пољопривредној радова дубине 0,5 m без писменог одобрења оператора дистрибутивног 
система. 

У заштитном појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени 
досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 
0,5 m. 

 За гасоводе пречника већег од 100 m пречник заштитне цеви мора бити најмање 100 тт 
већи од спољашњег пречника гасовода. 

Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод пута морају бити удаљени 
минимално 1 m од линија које чине крајње тачке попречног профила јавног пута ван 
насеља, мерено на спољну страну и минимално 3 m са обе стране од ивице крајње коловозне 
траке. 

Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод градских саобраћајница морају 
бити удаљени минимално 1 m од ивице крајње коловозне траке. 

Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод железничке пруге морају бити 
удаљени минимално 5 m са обе стране од оса крајњих колосека, односно 1 m од ножица 
насипа. 

Крајеви заштитне цеви морају бити херметички затворени. 

Ради контролисања евентуалног пропуштања гаса у међупростор заштитне цеви и гасовода 
на једном крају заштитне цеви мора да се угради одушна цев пречника најмање 50 mm. 

Минимално растојање одушне цеви мерено од ивице крајње коловозне траке градских 
саобраћајница, на спољну страну мора бити најмање 3 m. У случају ако је удаљеност 
регулационе линије од ивице крајње коловозне траке градских саобраћајница мања од 3 m 
одушна цев се поставља на регулациону линију али не ближе од 1 m. 

 Отвор одушне цеви мора бити постављен на висину од 2 m изнад површине тла и заштићен 
од атмосферских утицаја. 

Приликом укрштања гасовода са путевима, водотоковима, каналима, далеководима, 
нафтоводима, продуктоводима и другим гасоводима, гасовод се по правилу води под правим 
углом. Уколико то није могуће, угао између осе препреке и осе гасовода може бити од 60° до 
90°. 

 Минимална дубина укопавања дистрибутивних гасовода је 80 cm мерено од горње ивице 
гасовода. 
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 Минимална дубина укопавања челичних и ПЕ (полиетиленских) гасовода, мерена од горње 
ивице цеви, код укрштања са другим објектима је: 

Објекат Минимална дубина 
укопавања (cm) 

 А Б* 
до дна одводних канала путева и пруга 100 60 
до дна регулисаних корита водених токова 100 50 
до горње коте коловозне конструкције пута 135 135 
до горње ивице прага железничке пруге 150 150 
до горње ивице прага индустријске и трамвајске пруге 100 100 
до дна нерегулисаних корита водених токова 150 100 
*примењује се само за терене на којима је за израду рова потребан експлозив 
 

 Дозвољено је постављање тротоара, бициклистичких стаза и паркинга изнад гасовода 
уколико се изводе од бехатона или бетонских коцака, које омогућују вентилацију гасовода 
у случају цурења и лак приступ гасоводу ради интервенције. Уколико се тротоар, 
бициклистичка стаза или паркинга изводе од бетона или асфалта његова градња изнад 
гасовода није дозвољена. 

 На местима укрштања гасовода са саобраћајницом потребно је гасовод заштити у армирано- 
бетонском каналу који је покривен плочама. Гасовод у каналу мора бити засут песком 30 ст 
изнад и испод цеви. Канал мора имати одушне канале од шљунка изведене ван зоне 
саобраћајнице. 

 Мерно-регулационе станице (МРС) се по правилу смештају у засебне објекте или металне 
ормане на посебним темељима. 

Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од стамбених објеката и објеката у 
којима стално или повремено борави већи број људи су: 

 МОР на улазу 
Капацитет m3/h МОР≤4 bar 10 bar<МОР≤16 bar 

До 160 
уз објекат (отвори на објекту 

морају бити ван зона опасности) 
5 m или уз објекат (на зид или 

према зиду без отвора) 

Од 161 до 1500 
3 m или уз објекат (на зид или 

према зиду без отвора) 
8m 

Од 1501 до 6000 5m 10m 
Од 6001 до 25000 8m 12m 

Преко 25000 10m 15m 
Подземне станице 1m 3m 

Растојање се мери од темеља објекта до темеља МРС, МС, односно РС. 

 Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од осталих објеката су: 

 МОР на улазу 
Објекат МОР≤4 bar 10 bar<МОР≤16 bar 
Железничка или трамвајска пруга 10m 15m 
Коловоз градских саобраћајница 3m 8m 
Локални пут 3m 8m 
Државни пут, осим аутопута 8m 8m 
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Аутопут 15m 15m 
Интерне саобраћајнице 3m 3m 
Јавна шеталишта 3m 8m 
Извор опасности станице за снабдевање 
горивом превозних средстава у друмском 
саобраћају, мањих пловила, мањих 
привредних и спортских ваздухоплова 

10m 15m 

Извор опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих и горивих течности 
и запаљивих гасова 

10m 15m 

Трансформаторска станица 10m 15m 
Надземни електро водови 1 kV ≥ U Висина стуба +3m* 
 1 kV < U ≤ 110 kV Висина стуба +3m** 

 
110 kV < U ≤ 220 kV Висина стуба 

+3,75m** 
 400 kV < U Висина стуба +5m** 
* али не мање од 10 м 
** али не мање од 15 м 

Минимално хоризонтално растојање МРС, МС и РС од железничких и трамвајских пруга 
мери се од ближе шине, а растојање од јавних путева мери се од ивице коловоза. 

За зидане или монтажне објекте МРС, МС и РС минимално хоризонтално растојање се мери 
од зида објекта. 

За објекте МРС, МС и РС постављене на отвореном простору, са или без надстрешнице, 
растојање се мери од најближег потенцијалног места истицања гаса. 

 3абрањено је изнад гасовода градити, као и постављати, привремене, трајне, покретне и 
непокретне објекте, осим других линијских инфраструктурних објеката. 

 У појасу ширине по 3 m са сваке стране, рачунајући од осе гасовода на местима укрштања и 
паралелног вођења, предвидети извођење свих земљаних радова ручним ископом. На 
растојању 1 m до 3 m ближе ивице рова од спољне ивице гасовода, могуће је предвидети 
машински ископ у случају кад се пробним ископима ("шлицовањем") недвосмислено утврди 
тачан положај гасовода и кад машински ископ одобри представник ЈП "Србијагас" на терену. 

 Уколико на местима укрштања и/или паралелног вођења дође до откопавања гасоводне цеви 
и оштећења гасовода о овоме се хитно мора обавестити ЈП "Србијагас" ради предузимања 
потребних мера које ће се одредити након увида у стање на терену. 

 У случају оштећења гасовода, које настане услед извођења радова у зони гасовода, услед 
непридржавања утврђених услова, као и услед непредвиђених радова који се могу јавити 
приликом извођења објекта, инвеститор је обавезан да сноси све трошкове санације на 
гасоводним инсталацијама и надокнади штету насталу услед евентуалног прекида 
дистрибуције гаса. 

 Евентуална измештања и додатна заштита гасовода вршиће се о трошку инвеститора. 

 Приликом извођења било каквих радова погребно је да се радни појас формира тако да 
тешка возила не прелазе преко нашег гасовода на местима где није заштићен. 
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 Употреба вибрационих алата у близини гасовода је дозвољена уколико не утиче на 
механичка својства и стабилност гасовода. 

 Приликом извођења радова у зонама опасности и код ослобођене гасоводне цеви потребно 
је применити све мере за спречавање изазивања експлозије или пожара: забрањено је 
радити са отвореним пламеном, радити са алатом или уређајима који могу при употреби 
изазвати варницу, коришћење возила који при раду могу изазвати варницу, коришћење 
електричних уређаја који нису у складу са нормативима прописаним у одговарајућим 
стандардима ЗК.Р5 за противексплозивну заштиту, одлагање запаљивих материја и држање 
материја које су подложне самозапаљењу 

9. У поглављу 2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА у тачки 5 ИНФРАСТРУКТУРА у тачки 5.4. 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА  на крају текста додаје се текст који важи за обухват 
Измена и допуна Плана: 

У непосредној близини (на парцели 8052/2) предметног обухвата Измена и допуна Плана постоји 
изграђена подземна средњенапонска дистрибутивна мрежа 20 kV са дистрибутивном 
трансформаторском станицом 20/0,4 kV „Srbijagas“ и припадајућом подземном ел. мрежом 0,4 kV. 

Огранак Електродистрибуција Сремска Митровица задржава у даљој употреби све постојеће трасе и 
коридоре своје електроенергетске инфраструктуре у простору из обухвата плана. 

Изградња нових ЕЕО 20 kV и 0,4 kV планира се у складу са захтевима будућих корисника система. 

Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове), од ивице армирано- бетонског 
канала, за напонски ниво 1 kV до 35 kV износи 1 метар. 

У делу простора из обухвата плана на локацијама на којима се планира изградња нових објеката за 
које је потребно прикључење на дистрибутивни систем ел. енергије предвидети изградњу надземне 
(и/или подземне) средњенапонске и нисконапонске мреже са потребним бројем напојних 
трансформаторских станица 20/0.4 kV/kV типа СТС (стубна) или МБТС (монтажно-бетонска) 

 

 

Електроекергетски објекти 20 kV 

Развојним плановима Огранака Електродистрибуција Сремска Митровица, на средњем напону је 
предвиђена изградња објеката за 20kV напонски ниво. Објекти се граде као подземни ( кабловски 
водови 20kV). Кабловски водови 20kV се изводе каблом ХНЕ 49А Зх(1х150)мм2.Оријентациона дубина 
на коју се полажу каблови износи од 0,8 до 1 метра, у односу на површину тла. 

Трансформаторске станице 

Предвиђена је градња трансформаторских станица искључиво за 20/0,4kV напонску трансформацију. 
Трансформаторске станице се граде као монтажно бетонске ( МБТС) и стубне (СТС). Могућа је градња 
и такозваних зиданих трансформаторских станица (ЗТС) и то искључиво за индустријске потрошаче, 
док се овакве трансформаторске станице не граде као дистрибутивне (било да је у питању 
трансформаторска станица изведена као посебан објекат или је у оквиру постојећег објекта). 
Површина потребна за изградњу МБТС (са уземљењем), зависно од типа МБТС је од 35м2 (1х630kVА), 
до 45м2 (2х630kVА). Оптимална удаљеност МБТС од других објеката би требало да је најмање Зм (ова 
удаљеност ни у ком случају не сме износити мање од 1м). 
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Електроенергетски објекти ниског напона 

Нисконапонска ел. мрежа се гради као надземна и као подземна (кабловска). Надземна ел. мрежа се 
гради на АБС и ЧРС, дужине 9 и 10 метара, углавном са проводником СКС Х00/0-А 3x70+50/8+2x16мм2 

а ређе са проводником Ал-Че 4x50+16мм2. Кабловске нисконапонске ел. мреже се изводе каблом 
типа, РР00-Y А 4х150мм2. Оријентациона дубина на коју се полажу каблови износи од 0,8 до 1 метра, 
у односу на површину тла. 

Укрштања електроенергетске са осталом инфраструктуром 

При укрштању и паралелном вођењу постојећих ЕЕО са будућим објектима потребно је поштовати 
одредбе „Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона 
изнад 1000 V" објављеног у "Сл. Лист СФРЈ", бр, 4/74 и 13/78, „Правилника о техничким нормативима 
за изградњу нисконапонских надземних водова" објављеног у "Сл. Лист СФРЈ", бр. 6/92 и 
„Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова напона 
од 1 kV до 400 kV" објављеног у "Сл. Лист СФРЈ" број 65/88 и "Сл. Лист СРЈ" број 18/92, као и остале 
прописе везане за предметну област: 

Укрштање са дистрибутивном гасном мрежом 

Минимална растојања гасовода од постојећих подземних ел. енергетских кабловских водова износе: 
 При паралелном вођењу 50- 100 цм 
 При укрштању 30 - 50цм. Укрштајни угао треба да је што ближи 900 , а не мањи од 450. 
 На местима укрштања гасоводне цеви полагати испод електроенергетских каблова. 
 Гасовод од стубова надземне нисконапонске ел. мреже мора бити удаљен најмање 1 метар. 

Уколико се ово растојање не може задовољити, полагање гасоводних цеви наспрам стубова 
извести подбушивањем земљишта у дужини од 2м, са обе стране стуба. 

 Гасоводне цеви полагати праволинијски у односу на стубове ел. мреже, трафостанице и 
кабловске слободностојеће разводне ормане. Не дозвољава се лучно заобилажење ових 
објеката. 

Укрштања са топловодом 

Минимално растојање енергетских каблова од топловода износи: 

 При укрштању и паралелном вођењу 50цм, за каблове 20 и 1 kV. 
 На местима укрштања, топловод се по правилу полаже испод ел. каблова, Укрштајни угао 

треба да је што ближи 900 , а не мањи од 450. 
Укрштање са ТТ мрежом 

Минимална растојања енергетских каблова од ТТ каблова износе: 

 При укрштању 50цм, 
 При паралелном вођењу 30 цм за каблове 1 kV, а 50цм за каблове 20 и 10kV.  
 На местима укрштања ТТ кабл се по правилу полаже испод ел. каблова.  
 Укрштајни угао треба да је што ближи 900 а не мањи од 450. 
 Не дозвољава се паралелно вођење енергетских каблова испод или изнад ТТ каблова, изузев 

при укрштању. 
ТТ каблови од стубова НН надземне ел. мреже морају бити удаљени најмање 1м. Није 
дозвољено полагање ТТ каблова у трасу НН ел. мреже и лучно заобилажење стубова НН ел. 
мреже. 
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Укрштање са водоводном (канализационом) мрежом 

 Хоризонтални размак водоводне цеви од енергетског кабла, треба да износи најмање 0,5м. 
 Није дозвољено паралелно вођење водоводних цеви изнад или испод енергетских каблова 
 При укрштању водоводна цев се може полагати испод енергетског кабла на растојању од 

најмање 0,4м 
Водоводне цеви од стубова надземне нисконапонске ел. мреже морају бити удаљене најмање 1 
метар. Уколико се ово растојање не може задовољити, полагање водоводних цеви наспрам стубова 
извести подбушивањем земљишта у дужини од 2м са обе стране стуба. 

10. У поглављу 2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА у тачки 5 ИНФРАСТРУКТУРА у тачки 5.5. 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА  на крају текста додаје се текст који важи за 
обухват Измена и допуна Плана: 

Телекомуникациони каблови се углавном полажу у зони регионалних и локалних путева, а на основу 
услова које прописују надлежне институције. Стога је потребно планирати телекомуникациони 
коридор уз све саобраћајнице на подручју који обухвата план без обзира на ранг пута. 

Потребно је планирати нове телекомуникационе коридоре (пре свега уз постојеће и планиране 
саобраћајнице) како би се омогућило прикључење планираних објеката на постојећу мрежу 
Телекома. Предлажемо да се планом предвиди полагање цеви за накнадно провлачење 
телекомуникационих каблова, од објеката ка уличном коридору – јавној површини. Приликом 
планирања нових саобраћајних коридора планирати полагање одговарајућих цеви за накнадно 
провлачење телекомуникационих каблова Телекома у оквиру парцела у власништву имаоца 
саобраћајне инфраструктуре. 

Начин и услови повезивања будућих објеката на телекомуникациону мрежу биће дефинисани 
накнадно и за сваки објекат посебно. 

Предвиђа се могућност постављања базних станица на објектима. Како базне станице мобилне 
телефоније често нису уз рангиране саобраћајнице, потребно је узети у обзир потребу за изградњом 
оптичких приводних каблова до њихових локација. 

Садњу високог растиња планирати на удаљености од телекомуникационе трасе најмање 2 метра. 

У циљу заштите постојећих и будућих телекомуникационих каблова, као и у циљу дефинисања услова 
за израду телекомуникационих инсталација у објектима, потребно је, пре почетка израде пројектне 
документације за изградњу и било каквих радова на предметном подручју, прибавити услове-
сагласност „Телекома Србија". 

Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези са 
дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих објеката електронских комуникација. 

На местима укрштања планиране саобраћајне инфраструктуре са подземним телекомуникационим 
кабловима, паралелно истим поставити на одговарајућој дубини пвц цев фи 110 мм, тако да крајеви 
цеви буду у зеленом појасу. Крајеве цеви обезбедити од продора земље и нечистоћа. Приликом 
извођења радова не мењати површински ниво терена на месту трасе ТК каблова како би остали на 
прописаној дубини. Ископ , затрпавање и набијање испод, изнад и у непосредној близини ТК кабла 
може се вршити само ручно, а никако машинама које могу да изазову оштећења на кабловима. 

Хоризонтална удаљеност саобраћане инфраструктуре и телекомунокационих каблова треба да је 1м, 
а на местима где то није могуће минимално 0,5 м. Уколико овај услов није могуће испоштовати мора 
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се обезбедити одговарајуће измештање телекомуникационих каблова. Трошкове измештања, као и 
трошкове израде техничког решења сноси инвеститор. 

Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката (инфраструктурних 
инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних каблова или 
кабловске канализације ТК мреже, осим на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да 
угрозе функционисање електронских комуникација; 

Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре почетка било каквих 
грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на 
било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности, техничке исправности и оптичких 
карактеристика постојећих ТК објеката и каблова. 

Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објеката и каблова вршити искључиво 
ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите 
(обезбеђење од слегања, пробни ископи и слично). 

3 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ ПЛАНА 
У графичком делу Плана генералне регулације Шида, мења се: 

-  лист бр.2 „План намене површина, објеката, саобраћаја, зеленила и непокретних културних 
добара“, у делу који је обухваћен Изменама и допунама Плана. 

- Лист бр.3 „Граница обухвата плана и граница грађевинског подручја насеља са поделом 
грађевинског земљишта на јавно и остало и условима за спровођење плана“, у делу који је 
обухваћен Изменама и допунама Плана. 

- Лист бр.7 „План електроенергетске и ТТ инфраструктуре“, у делу који је обухваћен Изменама 
и допунама Плана. 

4 ПРИМЕНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 
Доношењем Измена и допуна Плана, План генералне регулације Шида („Службени лист општина 
Срема“, бр. 25/2009, 31/2009 и 17/2011; „Службени лист општине Шид“, бр. 26/2019 и 28/2020),  
остаје на снази и примењује се у свему, осим у делу за који се доносе Измене и допуне Плана. 
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ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ

ПОДРУЧЈА НАСЕЉА СА ПОДЕЛОМ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
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49a
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Директор

дипл.инж.арх.Mилорад Стругар
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НАЗИВ ПЛАНА:

НАЗИВ КАРТЕ:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ

РЕГУЛАЦИЈЕ ШИДА

ЈП "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ" ШИД

Кнеза Милоша 2/1

тел. (022) 712-957, 712-653

ПЛАН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И ТK ИНФРАСТРУКТУРЕ

Башић Даниела  и Башић Марко

ТС 20/0,4 kV

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ГРАНИЦА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

20kV ДВ КАБЛ

ПЛАНИРАНЕ ТС 20/0,4 kV

20kV КАБЛ ДВ ПЛАНИРАНИ

20kV  ДВ КОЈИ СЕ КАБЛИРА

TT  ИНФРАСТРУКТУРА

ТК МРЕЖА

ПОСТОЈЕЋИ ОПТИЧКИ КАБЛ

20kV  ДВ КОЈИ СЕ КАБЛИРА

РР КОРИДОР
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број документ

1 План генералне регулације Шида („Службени лист општина Срема“, бр. 25/2009, 31/2009 
и 17/2011; „Службени лист општине Шид“, бр. 26/2019 и 28/2020).

списак коришћене документације за израду
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИДА



послато достављено напомена

1

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Сектор за материјалне ресурсе-
 Управа за инфраструктуру
Бирчанинова бр.5, Београд

03.06.2021. 16.06.2021.

2 МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Одељење за ванредне ситуације у Сремској 
Миторивици
Одсек за превентивну заштиту

03.06.2021. 21.06.2021.

3

Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду
и шумарство
Булевар Михајла Пупина 16
Нови Сад

03.06.2021. 18.06.2021.

4
ЈВП “Воде Војводине”,
Булевар Михајла Пупина 25
Нови Сад

03.06.2021. 17.06.2021.

5
Покрајински завод за заштиту природе,
Радничка 20а,
Нови Сад

03.06.2021.

6

Завод за заштиту споменика
културе
Сремска Митровица
Светог Димитрија бр. 10
Сремска Митровица

03.06.2021. 11.06.2021.

7
ЈП СРБИЈАГАС
Народног фронта бр.12
Нови Сад

03.06.2021. 25.06.2021.

8

EПС ДИСТРИБУЦИЈА, ЕД Сремска
Митровица
Фрушкогорска бб
Сремска Митровица

03.06.2021. 21.06.2021.

9
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
ИЈ Сремска Митровица
Краља Петра I бр.2

03.06.2021. 18.06.2021.

10
ЈКП Водовод Шид
Светог Саве бр.40

03.06.2021. 11.06.2021.

11
Општина Шид,
Одсек за инфраструктуру
Карађорђева бр.2

03.06.2021.

12
ЈКП Расвета, услуге и одржавање
Цара Лазара 

03.06.2021.

13
ЈКП СТАНДАРД ШИД
Светог Саве 80

03.06.2021. 16.06.2021.

14
ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ                                                         
Булевар краља Александра 282 , Београд

03.06.2021.

број захтева: 11-168/2021-

списак  услова и миишљења прибављених за израду
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИДА 
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