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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА  

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИДА 

у делу блока бр.55 насеља Шид 

1. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Изменама и допунама Плана генералне регулације Шида („Службени лист општина 

Срема“, бр. 25/09, 31/09 и 17/11; „Службени лист општине Шид“, бр. 26/19, 28/20 и 22/21), 

приступило се, а на основу Одлуке о Изради измена и допуна Плана генералне регулације 

Шида („Службени лист општине Шид“, број 23/2022.), у даљем тексту ИД Плана. 

Саставни део ове Одлуке је Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на 

животну средину, број: 353-253/IV-05 од 11.07.2022. године, издато од стране Општинске 

управе Општине Шид, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне 

послове, Служба за урбанизам, заштиту животне средине и планове. 

Носилац израде ИД Плана је Одељење за урбанизам, комунално-стамбене иимовинско-

правне послове Општинске управе општине Шид.  

Израда плана уступљена је ''ШИДПРОЈЕКТ'' Д.О.О., улица Кнеза Милоша бр.2, Шид. 

ИД Плана дефинишe се локација која се налази у делу блока бр. 55 насеља Шид, планираном 

за породично становање, и захвата катастарске парцеле број 3101, 3099, 3102 и 3100 у КО 

Шид. 

ИД Плана за предметну локацију планирана је промена намене простора обухваћеног 

наведеним катастарским парцелама на тај начин што се постојећа намена: породично 

становање мења новом наменом: вишепородично становање, уз дефинисање правила 

уређења и грађења, као и стварање планског основа за заштиту простора, уз поштовање 

важећих правилника, стандарда и прописа који регулишу предметну материју. 

Укупна површина подручја обухваћеног ИД Плана износи 0,18 ha.  
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Основни циљ израде ИД Плана је стварање планског основа за уређење и инфраструктурно 

опремање, као и заштиту простора, а за потребе вишепородичног становања, како би се 

омогућила изградња вишешпородичног стамбеног објекта и уређење у складу са смерницама 

утврђеним планском документацијом и реалним потребама корисника. 

Планирање, коришћење, уређење и заштита простора у обухвату ИД Плана засниваће се на 

принципима рационалне организације и уређења простора, у складу са створеним условима 

и природним вредностима, рационалном и одрживом коришћењу грађевинског земљишта, 

заштити и одрживом коришћењу природних и непокретних културних добара и заштита 

животне средине. 

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја са 

структуром основних намена простора и коришћења земљишта обухвата ИД Плана 

подразумева оптимално коришћење постојећих потенцијала и уважавање постојећих 

ограничења подручја, у складу са новим захтевима и потребама корисника простора.  

Измене и допуне Плана садрже текстуални и графички део. 

 

1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

Садржина и начин израде ИД 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). 

Плански основ за израду ИД Плана је просторни план Општине Шид („Службени лист 

општине Шид“ бр. 7/11, 16/19-измене и допуне),  

На основу члана 51.б Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-

УС,132/14, 145/14, 83/18, 31,37/19, 9/20), приступиће се скраћеном поступку израде Измена 

и допуна предметног планског документа. 

 

1.2. ОПИС ОБУХВАТА ИД ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 

Изменама и допунама плана не мења се постојећа граница плана утврђена Плана генералне 

регулације Шида. 

Подручје обухваћено ИД Плана налази се у делу блока бр. 55 насеља Шид, на делу блока 

планираном за породично становање и обухвата катастарске парцеле бр. 3101, 3099, 3102 и 

3100 у КО Шид.  

Укупна површина подручја обухваћеног ИД Плана износи 0,18 ha.  

Овим изменама и допунама Плана нису утврђене нове површине јавне намене. 

Парцеле које су обухваћене ИД Плана су целе катастарске парцеле бр. 3101, 3099, 3102 и 

3100 КО Шид.  
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1.3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И ПЛАНИРАНОГ РЕШЕЊА 

ИД Плана парцеле 3101, 3099, 3102 и 3100 КО. Шид, у целости, мењају постојећу намену из 

површине породичног становања у површину намењену вишепородичном становању. 

 

2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ ПЛАНА 

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 тако да гласи: 

Табела: Биланс површина у граници пређевинског подручја 

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  

- здравствене установе 

6,20 

0,36 
 

3. Становање  375,53 43,51 

 
- вишепородично становање 

(постојеће 7,68 ha; планирано 3,07 ha) 
11,11  

 
- мешовито становање 

(постојеће 0,32 ha; планирано 28,01 ha) 
28,33  

 
- породично становање 

(постојеће 272,16 ha; планирано 36,71 ha) 
308,66  

 
- породично становање са радом 

(постојеће 6,56 ha; планирано 21,02 ha) 
27,40  

4. Рад 242,40 28,08 

 - постојеће радне површине  

- планиране радне површине 

106,60 

135,80 
 

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

 

- спортско-рекреативне површине 

(постојеће 7,18 ha; планирано 17,90 ha) 

- паркови, скверови  

- заштитно зеленило 

 

25,08 

10,54 

3,88 

 

6. Комуналне површине  33,59 3,89 

 

- комплекс црпне станице  

- водоторањ  

- зелена пијаца  

- гробља  

- вашариште  

- комплекс ТС  

- антенски стуб  

1,99 

0,19 

0,20 

20,64 

9,43 

0,90 

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  

- теретни терминал  

- коридор железнице 

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

- улични коридори, саобраћајне површине и објекти 

7,83 

3,87 

21,04 

102,95 

 

10. Укупна површина грађевинског рејона  863,13 100 

 

 



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИДА 

у делу блока бр.55 насеља Шид 

Друштво за пројектовање и инжењеринг ''Шидпројект'' доо 

У поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА у тачки 7 ПРОСТОРИ СА ПОСЕБНИМ 

ОСОБЕНОСТИМА И ОГРАНИЧЕЊИМА И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ у тачки 7.1. 

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА на крају последњег пасуса додаје се подтачка која 

важи за обухват ИД Плана која гласи: 

Услови чувања, одржавања и коришћења заштите у делу вишепородичног становања 

у блоку број 55: 

- Обавезно прибављање услова и мера заштите по сваком захтеву инвеститора за 

изградњу; 

- Обавезан је константан археолошки надзор од стране стручне службе Завода за 

заштиту споменика културе Сремска Митровица приликом извођења земљаних 

радова у обухвату – објекта и инфраструктуре; 

- 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; 

- 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. 

 

 

У Поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА у тачки 9. ОПИС БЛОКОВА мења се 34. пасус, 

тако гласи: 

Блокови бр.50а, 52, 53, 54 Блокови су намењени породичном становању уз главну улицу. 

Уређење вршити на основу услова из овог Плана.  

 

У Поглављу I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА у тачки 9. ОПИС БЛОКОВА након 34. пасуа, 

додаје се 35. пасус, тако гласи: 

Блок 55 Блок је намењен породичном становању, објектима са јавним 

садржајем и вишепородичном становању уз главну улицу. 

Уређење на делу становања вршити на основу услова из овог 

Плана. Део блока 55 се налази у границама заштићене околине, 

са евидентираним непокретностима које уживају претходну 

заштиту, па је непоходно прибавити услове од надлежности 

Завода за заштиту споменика културе. 

 

 



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИДА 

у делу блока бр.55 насеља Шид 

Друштво за пројектовање и инжењеринг ''Шидпројект'' доо 

У поглављу II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА у тачки 5 ИНФРАСТРУКТУРА у тачки 5.4. 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА на крају последњег пасуса додаје се 

подтачка која важи за обухват ИД Плана која гласи: 

Правила грађења за телекомуникациону инфраструктуру за подручје вишепородичног 

становања у блоку број 55 

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

система. 

На парцелама намењеним вишепородичном становању у делу блока број 55, при изградњи 

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) 

Заштита постојећих ЕЕО у делу вишепородичног становања у блоку број 55 

У складу са чланом 218. Закона о енергетици(„Сл.гласникРС“, бр. 40/2021) у заштитном 

појасу испод, изнад или поред електроенергетског објекта могу се градити објекти, изводити 

друге радње или засађивати дрвеће и друго растиње, ако те радње нису у супротности са 

планским актом, наменом земљишта, прописима о изградњи објеката, условима прописаним 

законом или техничким нормативима и другим прописима. 

Власник или носилац других права на непокретности који намерава да изводи грађевинске 

радове у зони заштите енергетског објекта, пре подношења захтева за издавање грађевинске 

дозволе, дужан је да прибави сагласност енергетског субјекта. 

Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са сваке стране вода од крајњег 

фазног проводника, има следеће ширине: 

1. За напонски нови 1kV до 35 kV: 

- За голе проводнике 10 метара, кроз шумско подручје 3 метра; 

- За слабо изоловане проводнике 4 метра, кроз шумско подручје 3 метра; 

- За самоносеће кабловске снопове 1 метар; 

2. За напонски ниво 35 kV, 15 метара; 

3. За напонски ниво 110 kV, укључујући и 110 kV, 25 метара; 

4. За напонски ниво 220 kV и 400 kV, 30 метара. 

Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) износи, од ивице 

армиранобетонског канала: 

1. За напонски ниво 1 kV до 35 kV, укључујући 35 kV, 1 метар; 

2. За напонски ниво 110 kV, 2 метра; 

3. За напонски ниво изнад 110 kV, 3 метра. 

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи: 

1. За напонски ниво 1 kV до 35 kV, 10 метара; 

2. За напонски ниво 110 kV и изнад 110 kV, 30 метара. 



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИДА 

у делу блока бр.55 насеља Шид 

Друштво за пројектовање и инжењеринг ''Шидпројект'' доо 

Електроенергетски објекти ниског напона у делу вишепородичног становања у блоку 

број 55 

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+2x16mm2, а ређе са проводником Ал-Че 4x50+16mm2. Кабловске 

нисконапонске ел. мреже се изводе каблом типа, РР00-Y А 4х150mm2. Оријентациона дубина 

на коју се полажу каблови износи од 0,8 до 1 метра, у односу на површину тла. 

Укрштања електроенергетске са осталом инфраструктуром у делу вшепородичног 

становања у блоку број 55 

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 у делу вшепородичног становања у 

блоку број 55 

Минимална растојања гасовода од постојећих подземних ел. енергетских кабловских водова 

износе: 

- При паралелном вођењу 50- 100 cm 

- При укрштању 30 – 50cm. 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 2m, 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 у делу вшепородичног становања у блоку број 55 

Минимално растојање енергетских каблова од топловода износи: 

- При укрштању и паралелном вођењу 50cm, 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 у делу вшепородичног становања у блоку број 55 

Минимална растојања енергетских каблова од ТТ каблова износе: 

- При укрштању 50cm, 

- При паралелном вођењу 30cm за каблове 1 kV, а 50цм за каблове 20 и 10kV. 

- На местима укрштања ТТ кабл се по правилу полаже испод ел. каблова. 



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИДА 

у делу блока бр.55 насеља Шид 

Друштво за пројектовање и инжењеринг ''Шидпројект'' доо 

- 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 1m. Није 

дозвољено полагање ТТ каблова у трасу НН ел. мреже и лучно заобилажење стубова НН ел. 

мреже. 

Укрштање са водоводном (канализационом) мрежом у делу вшепородичног становања 

у блоку број 55 

- Хоризонтални размак водоводне цеви од енергетског кабла, треба да износи најмање 

0,5m. 

- 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 0,4m 

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 2m са обе стране стуба. 

 

У поглављу II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА у тачки 5 ИНФРАСТРУКТУРА у тачки 5.5. 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА после последњег пасуса додаје се 

подтачка која важи за обухват ИД Плана која гласи: 

Правила грађења за телекомуникациону инфраструктуру за подручје вишепородичног 

становања у блоку број 55 

Потребно је планирати постављање ПВЦ цеви Ø110mm на местима укрштања трасе са 

коловозом као и испод бетонских и асфалтних површина на трасама телекомуникационих 

објеката, како би се избегла накнадна раскопавања. 

За потребе полагања приводног бакарног/оптичког кабла (ЕКМ), потребно је обезбедити 

приступ предметном објекту путем приводне ТК канализације. На предметној парцели (на 

граници са јавном површином) изградити монтажно окно и приводну канализацију 

минималног капацитета 1хØ50mm од окна до подрума објекта. Условљену цев ТК 

канализације полагати кроз слободне површине, водећи рачуна о прописаном растојању од 

других комуналних објеката. Приликом полагања цеви водити рачуна о углу савијања цеви, 

за цеви Ø110mm полупречник треба да износи Р>5m ради несметаног полагања ТК кабла. 

Од места уласка (увода) цеви у објекат, обезбедити пролаз каблова по кабловском регалу до 

места у којима је потребно монтирати опрему и у коме се налази завршна концентрација 

инсталација, односно дистрибутивних ормана. У овом орману/просторији свести све 

унутрашње инсталације. 

Пре почетка извођења било каквих грађевинских радова потребно је у сарадњи са надлежном 

службом „Телеком Србија“ извршити трасирање и обележавање трасе постојећих каблова 

помоћу инструмента трагача каблова како би се дефинисали тачан положај и дубина 

телекомуникационих каблова, да би се затим одредио начин заштите постојећих 

телекомуникационих каблова уколико су угрожени. 



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИДА 

у делу блока бр.55 насеља Шид 

Друштво за пројектовање и инжењеринг ''Шидпројект'' доо 

Планиране трасе комуналних инсталација морају вити постављене на прописаном растојању 

у односу на трасе планираних објеката ЕКМ. У складу са важећим правилником, унутар 

заштитног појаса није дозвољена изградња инфраструктурних инсталација других 

комуналних предузећа изнад и испод планиране кабловске канализације ЕКМ, осим на 

местима укрштања. 

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). 

У случају евентуалног оштећења постојећих објеката или прекида телекомуникационог 

саобраћаја услед извођења радова, инвеститор радова је дужан да предузећу „Телеком 

Србија“ а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду 

губитака услед прекида телекомуникационог саобраћаја). 

Грађевинским радовима се не сме довести у питање функционисање саобраћаја ЕКМ, као и 

приступ објектима ЕКМ, ради редовног одржавања или евентуалних интервенција. 

Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези 

са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих објеката електронских 

комуникација. Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката 

(инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих 

каблова или кабловске канализације електронске комуникационе мреже, осим на местима 

укрштања, као ни извођења радова који могу да угрозе функционисање електронских 

комуникација. 

 

3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ ПЛАНА ДЕЛУ ПЛАНА 

У графичком делу Плана мењају се графички прилози у делу којим је обухваћена ИД Плана 

и то са графичким прилозима: 

2г. ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА, ОБЈЕКАТА, САОБРАЋАЈА, ЗЕЛЕНИЛА И 

 НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА,     Р 1:2500 

7г. ПЛАН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И ТТ ИНФРАСТРУКТУРЕ,  Р 1:2500 

У графичком делу Плана генералне регулације Шида, у ненаведеним графичким прилозима 

нема измена и допуна. 

4. ПРИМЕНА ИЗМЕНА И ДОПУНА 

Доношењем ИД Плана, План генералне регулације Шида („Службени лист општина Срема“, 

бр. 25/2009, 31/2009 и 17/2011; „Службени лист општине Шид“, бр. 26/2019, 28/2020 и 

22/2021), остаје на снази и примењује се у свему, осим у делу за који се доносе Измене и 

допуне Плана. 



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИДА 

у делу блока бр.55 насеља Шид 

 

Друштво за пројектовање и инжењеринг ''Шидпројект''  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. ГРАФИЧКИ ДЕО 

 

 

 
 

 
 

 

 

 









ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИДА 

у делу блока бр.55 насеља Шид 

 

Друштво за пројектовање и инжењеринг ''Шидпројект''  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. ПРИЛОЗИ 
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На основу чл. 46. и 51б. 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, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 

83/18,31/19, 37/19-др. Закон, 9/20 и 52/21), чл. 9. 

став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину („Службени гласник РС“, 

бр.135/04 и 88/10), чл. 32. став 1. тачка 5. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-

др. Закон и 47/2018) и чл. 41. став 1. тачка 

6.Статута општине Шид („Службени лист 

општине Шид“, бр. 1/2019), Скупштина 

општине Шид, на седници одржаној дана 22. 

јула 2022. године, доноси: 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИДА 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Измена и допуна Плана 

генералне регулације Шида („Службени лист 

општина Срема“, бр. 25/09, 31/09 и 17/11; 

„Службени лист општине Шид“, бр. 26/19, 

28/20 и 22/21), у даљем тексту: ИД Плана. 

 

Члан 2. 

ИД Плана дефинишe се локација која се налази 

у делу блока бр. 55 насеља Шид, планираном за 

породично становање, и захвата катастарске 

парцеле број 3101, 3099, 3102 и 3100 у КО Шид.  

 

Укупна површина подручја обухваћеног ИД 

Плана износи 0,18 ha. Графички приказ границе 

обухвата ИД Плана је саставни део ове Одлуке. 

 

Овом Одлуком утврђује се оквирна граница 

обухвата ИД Плана, а коначна граница ће се 

дефинисати Нацртом ИД Плана. 

 

Члан 3. 

Услови и смернице од значаја за израду ИД 

Плана дати су планским документима вишег 

реда–Просторним планом општине Шид 

(„Службени лист општина Срема“, бр. 1/2011). 

 

Члан 4. 

Планирање, коришћење, уређење и заштита 

простора у обухвату ИД План засниваће се на 

принципима рационалне организације и 

уређења простора, у складу са створеним 

условима и природним вредностима, 

рационалном и одрживом коришћењу 

грађевинског земљишта, заштити и одрживом 

коришћењу природних и непокретних 

културних добара и заштита животне средине. 

 

Члан 5. 

Визија и циљ доношења ИД Плана је стварање 

планског основа за уређење иинфраструктурно 

опремање, као и заштиту простора, а за потребе 

вишепородичног становања. 

 

Члан 6. 

Концептуални оквир планирања, коришћења, 

уређења и заштите планског подручја са 

структуром основних намена простора и 

коришћења земљиштао бухвата ИД Плана 

подразумева оптимално коришћење постојећих 

потенцијала и уважавање постојећих 

ограничења подручја, у складу са новим 

захтевима и потребама корисника простора.  

 

ИД Плана за предметну локацију планирана је 

промена намене простора обухваћеног 

наведеним катастарским парцелама на тај 

начин што се постојећа намена: породично 

становање мења новом наменом: 

вишепородично становање, уз дефинисање 

правила уређења и грађења, као и стварање 

планског основа за заштиту простора, уз 

поштовање важећих правилника, стандарда и 

прописа који регулишу предметну материју. 

 

Члан 7. 

Ефективан рок за израду Нацрта ИД Плана је 45 

дана од достављања одговарајућих геодетских 

подлога и прибављања услова надлежних 

јавних предузећа и установа. 

 

Члан 8. 

Средства за израду ИД Планао безбедиће 

наручилац његове израде: „Бетон инвест 

градња“ доо, Босутска бр. 12,  Шид. 

 

Носилац израде ИД Плана је Одељење за 

урбанизам, комунално-стамбене иимовинско-

правне послове Општинске управе општине 

Шид. 

 

Члан 9. 

Израда ИД Плана уступа се „Шидпројект“, 

ДОО, улица Кнеза Милоша бр. 2  Шид. 

 

Члан 10. 
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На основу члана 51.б Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-

УС,24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-

УС,132/14, 145/14, 83/18, 31,37/19, 9/20 и 52/21), 

приступиће се скраћеном поступку израде ИД 

Плана. 

 

Скраћени поступак израде ИД Плана 

подразумева да се не спроводи поступак раног 

јавног увида, него да се одмах приступа изради 

Нацрта ИД Плана, као и да се спроводи 

поступак јавног увида у трајању од најмање 15 

дана. 

 

Јавни увид обавиће се излагањем Нацрта ИД 

Плана у просторијама Општинске управе 

општине Шид у Шиду, у ул. Карађорђевабр. 2, 

као и на интернет страницио пштине Шид, на 

адреси www.sid.rs. 

 

Члан 11. 

Саставни део ове Одлуке је Решење о 

неприступању изради стратешке процене 

утицаја на животну средину, број: 353-253/IV-

05 од 11.07.2022.године, издато од стране 

Општинске управе Општине Шид, Одељење за 

урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-

правне послове, Служба за урбанизам, заштиту 

животне средине и планове. 

 

 

 

 

Члан 12. 

ИД Плана се, ради потписивања, оверавања и 

архивирања, израђује у 5 (пет) примерака у 

аналогном и 6 (шест) примерака у дигиталном 

облику, од којих се: 

 

- 2 (два) примерка донетих, потписаних и 

оверених ИД Плана у аналогном облику и 2 

(два) примерка у дигиталном облику чувају у 

архиви органа који је исте донео (Скупштина 

општине Шид); 

- 2 (два) примерка донетих, потписаних и 

оверених ИД Плана у аналогном облику и 2 

(два) примерка у дигиталном облику чувају у 

органу надлежном за спровођење истих 

(Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и 

имовинско-правне послове Општинске управе 

општине Шид); 

- 1 (један) примерак донетих, потписаних 

и оверених ИД Плана у аналогном облику и 1 

(један) примерак у дигиталном облику чува у 

архиви обрађивача и 

- 1 (један) примерак ИД Плана у 

дигиталном облику чува у Централном 

регистру планских докумената. 

 

Члан 13. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања исте у „Службеном листу 

општине Шид“. 

 

 

Граница обухвата ИД Плана: 

 

 
 

http://www.sid.rs/
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-137/II-22 

Дана:   22. јула 2022. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић, дипл.инж  тех 
 

 

На основу чл. 46.Закона о планирању и 

изградњи („Службенигласник РС“, бр. 72/09, 

81/09-исправка, 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-др. Закон, 9/20 и 52/21), чл. 9. 

став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину („Службениг ласник РС“, 

бр.135/04 и 88/10), чл. 32. став 1. тачка 5. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-

др.Закон и 47/2018) и чл. 41. став 1. тачка 6. 

Статута општине Шид („Службени лист 

општине Шид“, бр. 1/2019), Скупштина 

општине Шид, на седници одржаној дана 22. 

јула 2022. године, доноси: 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУАЦИЈЕ  

РАДНЕ ЗОНЕ СА ПРИСТУПНОМ 

САОБРАЋАЈНИЦОМ У К.О. АДАШЕВЦИ 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 

радне зоне са приступном саобраћајницом у КО 

Адашевци, (у даљемтексту: План). 

Члан 2. 

Подручје обухваћено Одлуком о изради Плана 

налази се непосредно уз државни пут IА 

редаброј 3, ознака пута А3, а приступна 

саобраћајница планира се паралелно уз 

државни пут II А реда бр.22, ознака пута 121. У 

оквиру обухвата Плана налазе се следеће 

парцеле: 

 

4056/1 
цел
а   2359 

де
о  2352 

де
о 

2364 
цел
а 

некатегорисанип
ут  

2358/
2 

де
о  

2351/
3 

де
о 

2252 део 
некатегорисанип
ут  

2358/
1 

де
о  

2351/
2 

де
о 

2239 део 
државнипут IIА 
реда  2357 

де
о  2350 

де
о 

2363 део   

2356/
2 

де
о  

2349/
2 

де
о 

2362 део   

2356/
1 

де
о  

2349/
1 

де
о 

2361 део   2354 
де
о  2348 

де
о 

2360 део   2353 
де
о  2347 

де
о 

 

Оквирна површина подручја обухваћеног 

Планом износи око10,2 ha. Графички приказ 

оквирне границе обухвата Плана је саставни 

део ове Одлуке. 

Члан 3. 

Услови и смернице од значаја за израду Плана 

дати су планским документима вишег реда–

Просторним планом општине Шид („Службени 

лист општина Срема“, бр.1/11), Просторним 

планом подручја инфраструктурног коридора 

границаХрватске-Београд (Добановци) 

(„Службени гласник РС“, бр. 69/03, 147/14 и 

80/21). 

Члан 4. 

Планирање, коришћење, уређење и заштита 

простора у обухвату ИД Плана засниваће се на 

принципима рационалне организације и 

уређења простора, у складу са створеним 

условима и природним вредностима, 

рационалном и одрживом коришћењу 

грађевинског земљишта, заштити и одрживом 

коришћењу природних и непокретних 

културних добара и заштита животне средине. 

 

Члан 5. 

Визија и циљ доношења Плана је стварање 

планског основа за уређење и инфраструктурно 

опремање, као и заштиту простора, а за 

потребе: 

- Промене намене постојећег 

пољопривредног земљишта у грађевинско 

земљиште ван грађевинског подручја насеља 

које ће бити намењено радној зони на кат.парц. 

4056/1 КО Адашевци; 

- Дефинисања правила уређења и правила 

грађења за радну зону; 

- Дефинисања регулационе линије 

приступног пута и коридора за саобраћајну, 

енергетску, комуналну и осталу 

инфраструктуру; 

- Дефинисања правила за изградњу мреже 

и објеката саобраћајне, енергетске, комуналне и 

остале инфраструктуре; 



ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИДА У ДЕЛУ БЛОКА БР. 55 

НАСЕЉА ШИД, ПЛАНИРАНОМ ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА 

БР. 3101, 3099, 3102 И 3100 У КО ШИД 

 

 

 Поднети захтеви Заводни 

број/датум слања: 

Заводни 

број/приспело - 

датум: 

1. АД „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ”  

ул. Кнеза Милоша бр. 11,  Београд 

 

1732/22 од 

02.09.2022.год. 

130-00-UTD-003-

1196/2022-002 од 

20.09.2022. 

год./1904/22 од 

26.09.2022.год. 

2. „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА”  ЕД СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА, ул. Фрушкогорска бб, 

Сремска Митровица 

1732-1/22 од 

02.09.2022.год. 

2460800-D-07.06-

385787/2-22 од 

14.09.2022.год./1856/22 

од 16.09.2022.год. 

3. ЈКП „ВОДОВОД” ул. Светог Саве бр. 40,  

22240  ШИД 

1732-2/22 од 

02.09.2022.год. 

01-584/22  од 

06.09.2022.год./1774/22 

од 06.09.2022. год. 

4. ЈКП „СТАНДАРД“ , Светог Саве 80, Шид 1732-3/22 од 

02.09.2022.год. 

566/22-1 од  

08.09.2022.год./1801/22 

од 09.09.2022. год. 

5. ЈП „СРБИЈА ГАС“, Народног Фронта 

бр.12, 21000 Нови Сад 

1732-4/22 од 

02.09.2022.год. 

06-01/2436 од 

20.09.2022.год./1891/22 

од 23.09.2022. год. 

6. „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” ИЈ СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА, ул. Краља Петра I  бр.2,   

Сремска Митровица 

1732-5/22 од 

02.09.2022.год. 

D210-355381/1-2022 од 

06.09.2022.год./1848/22 

од 15.09.2022. год. 

7. ЈКП „ЈАВНА РАСВЕТА, УСЛУГЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ” ул. Цара Лазара бр. 7, 

ШИД 

1732-6/22 од 

02.09.2022.год. 

68/1 од 05.09.2022.год. 

/1802/22 од 09.09.2022. 

год. 

8. Министарство унутрашњих послова,   

Сектор за ванредне ситуације у Сремској 

Митровици, Одсек за превентивну 

заштиту  

Румски друм бб, Сремска Митровица  

1732-7/22 од 

02.09.2022.год. 

217-14279/22 од 

05.09.2022.год./1779/22 

од 07.09.2022. год. 

9. Завод за заштиту споменика културе 

Сремска Митровица, Светог Димитрија 

бр. 10,  22000 Сремска Митровица  

1732-8/22 од 

02.09.2022.год. 

-/- 

10. „НИС НАФТАГАС“, Нови Сад, Народног 

Фронта бр. 1, 21000 Нови Сад 

1732-9/22 од 

02.09.2022.год. 

NM-

444000/IZDO/5341/2022 

од 20.09.2022.год./- 

11. ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, Булевар 

Михајла Пупина бр.25, Нови Сад 

1732-10/22 од 

02.09.2022.год. 

II-978/4-22 од 

09.09.2022.год./1811/22 

од.12.09.2022.год. 



12. Покрајински секретаријат за 

пољопривреду, водопривреду и 

шумарство 

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

1732-11/22 од 

07.09.2022.год. 

104-325-1648/2022-04 

од 

09.09.2022.год./1879/22 

од 21.09.2022.год. 

13. Покрајински завод за заштиту природе, 

Радничка 20а, Нови Сад 

1732-12/22 од 

07.09.2022.год. 

-/- 

14. Општина Шид, Одсек за инфраструктуру 

Карађорђева бр. 2, Шид 

1732-13/22 од 

07.09.2022.год. 

-/- 

15. ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ 

Булевар краља Александра 282, Београд 

1732-14/22 од 

07.09.2022.год. 

953-19434 од 

09.09.2022.год./1880/22 

од 21.09.2022.год. 

16. МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

Сектор за материјалне ресурсе – Управа за 

инфраструктуру, Бирчанинова бр. 5, 11000 

Београд 

1732-15/22 од 

07.09.2022.год. 

16168-2 од 

13.09.2022.год./1865/22 

од 19.09.2022.год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



























Сања СпасојевиТi, директор 

Кнеза Милоша бр. 2 

22240 Шид 

ГІ

111 1111111111111111 1111 111 111111 И 11111 

Друштво за пројектовање и 

инжењеринг „ШИДПРОЈЕКТ" 

д.о.о. Шид 

 

263753-2022 

~ N~5 БvдvЋност 
~ ао  нА ДЕЛУ 

Департман за спољне везе и односе 

са државним органима у Србији 

Брсј Nt —  k јl 1 	IІ"- / `Зс~ `~ U=G~C~ 
Датум: 	

2 	Ј. t9. 	Ć 

ПРЕДМЕТ: Достављање података и услова за потребе израде Измена и допуна 

Плана генералне регулације Шида 

Поштована госпоТјо СпасОјевиfi, 

У складу са захтевом Друштва за пројектовање и инжењеринг „ШИДПРОЈЕКт" д.о.о. 

Шид, 6р0ј: 1732-9/22 од 31. августа 2022. године, сагласно одредбама Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - 

одлука УС, 24/2011, 121 /2012, 42/2013, 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), НИС а.д. 

Нови Сад доставља следеТiе: 

Увидом у достављену документацију, утврТјено је да у обухвату Плана генералне 

регулације Шида, НИС а.д. Нови Сад не изводи и не планира да изводи ге0лошке 

истражне радове нафте и гаса, нема објекте инфраструктуре: станице за снабдевање 

горивом моторних возила (бензинске станице), складишта, стоваришта, водове, 

инсталације, ни друге објекте, те немамо посебних услова нити предлога. 

За све додатне информације можете контактирати Департман за спољне везе и односе , 

са државним органима у Србији, телефон: +381 11 205 8775, е-mai1:  serbian.qr(c~nis.eu   

С поштовањем, 

Департман за спољне везе и о 

Директор Департмана за спо  

носе са државним органима у Србији 

Qдносе са државним органима у Србији 

и Сад 

нИС а.д нови Сад 
народног фронта 12, 
21000 нови Сад 
тел +381 21 481 1111 
otfice@nis.eu  
www nis.eu  

ПИБ: 104052135 
	

SA 12 00.01-072, верзија 2.1 
матични 6рој 20084693 
Основни капитал друштва: 993-786.000 € у целости уписан, уплаhен и унет 
Регистар привредних субеката БД 92142/2005 
Banca lntesa a д. београд: 
160-92713-36 
Војвоhанска банка а д. нови Сад: 
325-9500600038722-90 
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