
Извештај о спроводеним консултацијама 
У процесу израде Плана развоја општине Шид 2022-2028. 

 
 

→ Фаза: Припремна фаза и организација процеса 

Тема консултација: Анализа заинтересованих страна 

Датум одржавања консултација: 8. јун 2021. 

Место одржавања консултација: Општинска управа општине Шид, сала СО Шид 

Учесници консултација:  
 
1. Наташа Нонковић, Руководилац Одељења за друштвене делатности 

2. Игор Михајловић, Руководилац Одељења за инспекцијске послове 

3. Радмила Лукић, Комунални инспектор 

4. Бранислав Сарић, Члан Општинског већа 

5. Цветин Аничић, Члан Општинског већа 

6. Жељка Јарић, Шеф Одсека за локални економски развој 

7. Зорица Граховац, Директор Туристичке организације општине Шид 

8. Бојана Мравик, Начелник Општинске управе општине Шид 

9. Мирослав Коларов, Извршилац за планску документацију – регистратор 

10. Бранимирка Риђошић, Помоћник председника општине 

 

Организатор састанка је био координациони тим за израду плана развоја, а састанак је 
модерирала координатор наведеног тима, Бранимирка Риђошић 
 
Коришћена техника консултација: Фокус група 

Исход спроведених консултација: Израђена матрица заинтересованих страна и 

дефинисани чланови Партнерског форума 

Прилог: Матрица заинтересованих страна, слике, листа присутних 

 

→ Фаза: Анализа и припрема прегледа и оцене постојећег стања 

Тема консултација: Преглед и анализа постојећег стања по областима, достављених од 

стране експерата  и израда SWOT анализе 

Датум одржавања консултација: Током месеца јула 2021. године 



Место одржавања консултација: Општина Шид, online састанак и преписке путем е - поште 

Учесници консултација: Сви чланови Партнерског форума – идентификовни и 

презентовани кроз матрицу заинтересованих страна путем достављених материјала 

мејлом; Сви грађани путем доступних материјала на званичној веб страници 

Чланови Координационог тима за израду Плана развоја општине Шид 2022 - 2028 

Координацију преписки и online састанак је модерирала координатор наведеног тима, 

Бранимирка Риђошић у сарадњи са представницима Центра за управљањем развојем, као 

консултантима у процесу израде Плана. 

 
Коришћена техника консултација: Прикупљање писаних коментара и фокус група 

Учесницима консултација претходно достављене преглед и анализе стања по областима, у 

циљу упознавања са закључцима и базним показатељима. 

Исход спроведених консултација: Достављени коментари и сугестије на предложене 

анализе тренутног стања и израђена SWOT анализа; Није било примедби 

 

Бр
. 

Назив 
примедбе/сугест
ије, 
област на коју 
се односи 

Примедбе/сугест
ије достављене 
у оквиру …. 
(састанака са 
грађанима, 
фокус 
групе, на основу 
прикупљених 
упитника…) 

Кратак опис 
(уколико је 
потребно) 

Предлагач 
(категорија 
циљне групе, 
односно 
заинтересова
не 
стране) 

Укратко 
навести 
разлог 
зашто 
су 
примедбе/ 
сугестије 
прихваћене
/ 
неприхваће
не 

1. Сугестија ЈКП 
„Водовод“ Шид о 
потреби 
реконструкције 
дистрибутивног 
система за 
водоснабдевање 

Сугестија 
достављена 
путем преписке, 
а о истој је 
дискутовано и у 
оквиру фокус 
групе 

Старе азбестне 
цеви често 
пуцају и 
ометају 
континуирано 
водоснабдева
ње  

ЈП „Водовод“ 
Шид 

Сугестија је 
прихваћена 

2. Примедба 
Канцеларије за 
ЛЕР да је 
потребно унети 
новије податке о 
запослености, 
незапослености... 

Примедба у 
оквиру фокус 
групе 

 Канцеларија 
за локални 
економски 
развој 
општине Шид 

Примедба 
је 
прихваћена 
и у анализу 
тренутног 
стања су 
убачени 
актуелни 
подаци 
којима 



Канцелариј
а 
располаже 

 

Прилог: Преглед и анализа постојећег стања по областима – доступно на званичној веб 

страници Општине Шид, било достављено учесницима консултација правовремено у циљу 

упознавања са материјалом и SWOT матрица. 

 
 

→ Фаза: Дефинисање визије и приоритетних циљева 

Тема консултација: Дефинисање визије и приоритетних циљева 

Датум одржавања консултација: 21.10.2021. 

Место одржавања консултација: Општинска управа општине Шид, сала СО Шид 

Учесници консултација: 

 

1. Наташа Нонковић, Руководилац Одељења за друштвене делатности 

2. Игор Михајловић, Руководилац Одељења за инспекцијске послове 

3. Радмила Лукић, Комунални инспектор 

4. Бранислав Сарић, Члан Општинског већа 

5. Александар Мауковић, заступник ПАМ-ПРОМЕТ д.о.о. 

6. Жељка Јарић, Шеф Одсека за локални економски развој 

7. Зорица Граховац, Директор Туристичке организације општине Шид 

8. Гордана Курбалија, Соц. радник - Центар за социјални рад 

9. Александар Јовановић, Директор ЈКП „Водовод“ Шид 

10. Бранимирка Риђошић, Помоћник председника општине 

11. Небојша Илић, Помоћник председника општине 

12. Сања Латас, директор – ПУ „Јелица Станивуковић – Шиља“ 

13. Марија Гршић Добрић, Лекар опште праксе – Дом здравља Шид 

14. Јована Лакић, Директор - Галерија слика „Сава Шумановић“ Шид 

15. Славица Варничић, Директор – Народна библиотека „Симеон Пишчевић“ Шид 

16. Радојица Пуач – Председник Удружења грађана „Сотско језеро“ 

17. Славица Сремац, директор ЈКП „Стандард“ Шид 

 



Организатор састанка је биo координациони тим за израду Плана развоја општине Шид 

2022-2028., а модератор координатор истог Бранимирка Риђошић 

 

Коришћена техника консултација: Радионица (стабло проблема-стабло циљева) 

Учесницима консултација претходно достављене преглед и анализе стања по областима, у 

циљу упознавања са закључцима и базним показатељима. 

Исход спроведених консултација: Дефинисана оквирна визија и први нацрт приоритетних 

циљева 

Прилог: слике, листа присутних 

 
Питања о којима се расправљало на консултацијама: 

На консултацијама  

Исход спроведених консултација: Достављени коментари и сугестије на предложене 

анализе тренутног стања 

 

Б
р. 

Назив 
примедбе/сугес
тије, 
област на коју 
се односи 

Примедбе/сугес
тије достављене 
у оквиру …. 
(састанака са 
грађанима, 
фокус 
групе, на основу 
прикупљених 
упитника…) 

Кратак опис 
(уколико је 
потребно) 

Предлагач 
(категорија 
циљне 
групе, 
односно 
заинтересов
ане 
стране) 

Укратко навести 
разлог зашто 
су примедбе/ 
сугестије 
прихваћене/ 
неприхваћене 

1. Сугестија о 
потреби 
изградње 
бициклистичких 
стаза између 
насељених 
места 

Сугестија 
достављена у 
оквиру фокус 
групе 

Интензивни 
радови на 
уређењу 
Сотског 
језера су 
довели до 
повећања 
броја 
посетилаца и 
потребе за 
изградњом 
међусеоских 
бициклистич
ких стаза 

Удружење 
грађана 
„Сотско 
језеро“ 

Сугестија 
прихваћена, циљ 
преформулисан, 
мера уврштена у 
План 

2. Сугестија о 
потреби 
инкорпорирања 
дуалног 
образовања у 

Сугестија 
достављена 
путем 
електронске 
поште и 

Истакнута је 
важност да 
деца након 
завршене 
средње 

„Пам-
промет“ 
д.о.о. 

Сугестија 
прихваћена, циљ 
преформулисан, 
мера уврштена у 
План 



План додатно 
појашњена у 
оквиру фокус 
групе 

стручне 
школе буду 
спремна за 
самосталан 
рад и 
запослење) 

3. Сугестија о 
потреби за 
уређењем 
атарских путева 

Сугестија 
достављена 
путем 
електронске 
поште и 
додатно 
појашњена у 
оквиру фокус 
групе 

Како би 
пољопривре
дни 
произвођачи 
могли лакше 
да дођу до 
својих 
парцела и 
исте напусте, 
потребно је 
уредити 
атарске 
путеве 

„Пам-
промет“ 
д.о.о. 

Сугестија 
прихваћена, циљ 
преформулисан,
мера уврштена у 
План 

 

Прилог: Слике, листа присутних 

 
 

→ Фаза: Дефинисање мера 

Тема консултација: Дефинисање мера, усаглашавање приоритетних циљева и показатеља 

Датум одржавања консултација: 29.11.2021. 

Место одржавања консултација: Општинска управа општине Шид, сала СО Шид 

Учесници консултација: 

1. Наташа Нонковић, Руководилац Одељења за друштвене делатности 

2. Игор Михајловић, Руководилац Одељења за инспекцијске послове 

3. Радмила Лукић, Комунални инспектор 

4. Срђан Станковић, Члан УГ „Сотско језеро“ 

5. Александар Мауковић, заступник ПАМ-ПРОМЕТ д.о.о. 

6. Жељка Јарић, Шеф Одсека за локални економски развој 

7. Зорица Граховац, Директор Туристичке организације општине Шид 

8. Бранислава Покора, Директор - Центар за социјални рад 

9. Славица Чавић, Члан УГ „Сотско језеро“ 

10. Бранимирка Риђошић, Помоћник председника општине 

11. Небојша Илић, Помоћник председника општине 



12. Сања Латас, директор – ПУ „Јелица Станивуковић – Шиља“ 

13.  Пеђа Вуколић, ЈП „Национални парк Фрушка гора“ 

14. Јована Лакић, Директор - Галерија слика „Сава Шумановић“ Шид 

15. Драган Трзин, Помоћник директора – „Victoria oil“ 

16. Радојица Пуач,  Председник Удружења грађана „Сотско језеро“ 

17. Славица Сремац, Директор ЈКП „Стандард“ Шид 

18. Дејан Милковић, Директор производног сектора - ЗЗ „Граничар“ 

19. Радмила Бобић - Туристичка организација општине Шид 

20. Бранислав Чубрило, Руководилац одељења за урбанизам ОУ Шид 

21. Милан Филиповић, Општински правобранилац 

22. Зоран Семеновић, Председник општине Шид 

23. Бојана Мравик, Начелник Општинске управе општине Шид 

 

Организатор састанка је био координациони тим за израду Плана развоја општине Шид 

2022-2028., а модератор састанка била је координатор Бранимирка Риђошић. 

 

Коришћена техника консултација: Презентација и дискусија 

Учесницима консултација претходно достављен материјал у форми нацрта приоритетних 

циљева са базним и циљним показатељима. 

Питања о којима се расправљало на консултацијама: 

На консултацијама је било речи о стању у здравству, нарочито амбулантама на селу, стању 

у предшколским установама, у образовању и компетентности свршених ученика за 

самосталан рад и запослење, стању животне средине и питању несанитарне депоније, 

субвенцијама за пољопривредне произвођаче,  

Исход спроведених консултација: Дефинисане мере, допуњени и измењени приоритетни 

циљеви, ако и базни и циљни показатељи на нивоу циљева – Нацрт плана развоја 

 

Бр
. 

Назив 
примедбе/сугест
ије, 
област на коју 
се односи 

Примедбе/сугест
ије достављене 
у оквиру …. 
(састанака са 
грађанима, 
фокус 
групе, на основу 
прикупљених 

Кратак опис 
(уколико је 
потребно) 

Предлагач 
(категорија 
циљне групе, 
односно 
заинтересова
не 
стране) 

Укратко 
навести 
разлог зашто 
су примедбе/ 
сугестије 
прихваћене/ 
неприхваћен
е 



упитника…) 

1. Сугестија за 
ослобађање ИТ 
фирми локалних 
намета 

Фокус група. На овај 
начин би се 
поспешио 
предузетнич
ки дух и 
отварање 
фирми код 
особа које 
заврше 
средњу 
стручну 
спрему 
везано за ИТ 
да остане у 
Шиду и овде 
троши 
већину свог 
зарађеног 
новца. То су 
фирме са 
најбржим 
растом и 
развојем и 
треба их 
привући да 
се овде 
развијају и 
напредују) 

„Пам.промет
“ д.о.о. 

Мера није 
као таква 
инкорпорира
на у План, јер 
то није 
обухват 
документа 
Плана 
развоја као 
таквог, али 
предлог ће 
бити узет у 
разматрање 
од стране 
надлежних 
тела 
Општине. 

2.  Сугестија у вези 
са лошим стањем 
здравствених 
објеката на селу 

Фокус група. У бројним 
сеоским 
амбулантама 
су неопходне 
текуће, али и 
капиталне 
поправке 
делова 
објеката, 
уређење 
санитарног 
чвора, 
санација 
крова и сл. 

Дом здравља 
Шид 

Сугестија 
прихваћена, 
мера 
инкорпорира
на у План. 

3. Сугестија о 
потреби израде 
изградње 
пречистача 
отпадних вода 
поступком 
биоремедијације 

Фокус група. У циљу што 
мањег 
утицаја на 
животну 
средину 
потребан је 
биолошки 
што 

Удружење 
грађана 
„Сотско 
језеро“ 

Сугестија није 
прихваћена, 
јер је 
планирана и 
већ упућена 
иницијатива 
за изградњу 
пречистача 



прихватљиви
ји начин 
пречишћава
ња отпадних 
вода. За 
насељено 
место Шид. 

отпадних 
вода која 
обухвата 
више 
насељених 
места и 
представља 
трајније 
решење. 

 

Прилог: Слике, листа присутних, накнадно пристигли материјали 

 
 

→ Фаза: Дефинисање приоритетних циљева, дефинисање мера – 

усаглашавање свих елемената Плана развоја 

 

Тема консултација: Дискусија о нацрту Плана развоја 

Датум одржавања консултација: 17.02.2022. 

Место одржавања консултација: онлајн 

Учесници консултација: 

Представници цивилног и јавног сектора општине Шид, релевантне установе и предузећа. 

Организатор састанка био је координациони тим за израду Плана развоја општине Шид 

2022-2028., а модератор састанка била је координатор Бранимирка Риђошић 

 

Коришћена техника консултација: Презентација и дискусија. 

Учесницима консултација претходно достављен материјал у форми нацрта Плана развоја 

Питања о којима се расправљало на консултацијама: 

На консултацијама је презентован нацрт Плана развоја и сви сегменти истог, како су по 

редоследу наведени у документу. Реч је било о статистичким подацима и износима 

појединих предложених мера. Убачена је још једна мера.  

Исход спроведених консултација: Допуне и измене нацрта Плана развоја у складу са 

пристиглим сугестијама 

 

Бр
. 

Назив 
примедбе/сугести
је, 
област на коју 

Примедбе/сугест
ије достављене 
у оквиру …. 
(састанака са 

Кратак опис 
(уколико је 
потребно) 

Предлагач 
(категорија 
циљне групе, 
односно 

Укратко 
навести 
разлог 
зашто 



се односи грађанима, фокус 
групе, на основу 
прикупљених 
упитника…) 

заинтересова
не 
стране) 

су 
примедбе/ 
сугестије 
прихваћене/ 
неприхваће
не 

1. Примедба о 
подацима о 
актуелном броју 
запослених лица. 

Фокус група. ... Координатор 
групе за 
економски 
развој. 

Примедба 
прихваћена, 
актуелни 
подаци 
измењени у 
нацрту. 

2. Сугестија о 
потреби 
додавања мере за 
наводњавање 
пољопривредних 
парцела путем 
соларних панела. 

Фокус група. Све је више 
екстерних 
фондова 
кроз које би 
ова мера 
могла бити 
финансиран
а. 

Координатор 
групе за 
економски 
развој. 

Сугестија 
прихваћена, 
мера 
убачена у 
План. 

 

Прилог: Накнадно пристигли материјали 

 

Након завршетка рока за јавну расправу, достављања сугестија и примедби на Нацрт Плана 
развоја општине Шид 2022-2028, доступном на званичној web страници Општине Шид 
www.sid.rs , биће организован отворен састанак на којем ће грађани имати још једну 
прилику за увид у садржај овог стратешки важног документа, као и да дају своје предлоге, 
сугестије и примедбе на исти. Ово ће бити последње консултације пре достављања Плана 
развоја Скупштини општине Шид на усвајање. 
 
 

→ Фаза: Дефинисање оквира за спровођење, праћење спровођења, 

извештавање и вредновање 

Тема консултација: Израда оквира за спровођење, праћење спровођења, извештавање и 

вредновање Плана развоја 

Датум одржавања консултација: 25.02.2022. 

Место одржавања консултација: онлајн 

Учесници консултација: 

Чланови Координационог тима за израду Плана развоја општине Шид за период 2022-2028 

Организатор и модератор састанка била је координатор тима Бранимирка Риђошић. 

 

http://www.sid.rs/


Коришћена техника консултација: Презентација обавезних елемената из Смерница за 

израду плана развоја ЈЛС и дискусија 

Питања о којима се расправљало на консултацијама: 

Анализа неизоставних елемената за спровођење, праћење, извештавање и вредновање 

Плана развоја. Установљена обавеза координационог тима за наставак ангажовања у горе 

наведеном смислу и након завршетка израде Плана и усвајања истог од стране Скупштине 

општине Шид. Договорена потреба израде средњорочног плана у наредном периоду.  

Исход спроведених консултација: Израђен оквир за спровођење, праћење спровођења, 

извештавање и вредновање Плана развоја 

 


