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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 („Слу-
жбени лист општина Срема“, бр. 25/2009, 31/2009 и 17/2011; „Службени лист општине Шид“, бр. 
26/2019, 28/2020 и 22/2021). 

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, 28/2020 и 22/2021). 

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

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

Овим Изменама и допунама плана спроводи се поступак измене за прву локацију из одлуке. Наручи-
лац ИД Плана за другу локацију је одустао од измене.  

Основни циљ израде измена и допуна Плана је задовољење потреба корисника кроз усклађивање 
затеченог стања и стварање услова за уређење површине у постојећој зони породичног становања, 
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 вишепородичном становању, 
како би се омогућила изградња вишешпородичног стамбеног објекта и уређење у складу са смерни-
цама 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  пред-
метног 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 план-
ског документа подразумева се да се не спроводи поступак раног јавног увида, на начин да се  изра-
ђује нацрт измена и допуна планског документа као и да се спроводи поступак јавног увида у тра-
јању 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. 

Измене и допуне Плана садрже текстуални и графички део. 

 

Reko
Ljepljiva bilješka
Одлуком

Reko
Ljepljiva bilješka
Плана

Reko
Ljepljiva bilješka
Решење о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину ИД Плана

Reko
Ljepljiva bilješka
У целом тексту уједначити скраћени назив при навођењу ИД Плана! 

Reko
Ljepljiva bilješka
ИД Плана

Reko
Ljepljiva bilješka
Планом
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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 докуме-
ната просторног и урбанистичког планирања („Сл. Гласник РС“, бр. 32/2019). 

Правни основ за израду Измена и допуна Плана представљају 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 и 9/2020), члан 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/2004 и 88/2010), члан 32. став 1. тачка 5. Закона о локал-
ној 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  број 011 -
110/II-22 Коју је донела Скупштина Општине Шид дана 03.јуна 2022. 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 гасово-
да Сремска Митровица - Шид са елементима детаљне регулације („Службени лист АПВ“, бр. 
57/17), Просторни план подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћава-
ње 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; „Слу-
жбени лист општине Шид“, бр. 26/2019 и 28/2020). 

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. 

Reko
Ljepljiva bilješka
Просторни
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1.2 ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА КОЈИ СЕ МЕЊА (ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУ-
ЛАЦИЈЕ ШИДА) 

Поглавље 1 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, тачка 5.2. СТАНОВАЊЕ 

Становање заузима највећи део површине насеља. Постојеће становање се задржава, а простор за 
будућу стамбену изградњу ће се обезбедити у постојећим стамбеним зонама реконструкцијом и за-
меном постојећег стамбеног фонда и изградњом новог стамбеног фонда (погушћавањем). Ако се 
овоме дода становање у оквиру других зона основне намене (зоне центра) и под претпоставком по-
јаве већег прилива становништва, биће довољно површина за реализацију становања и у постплан-
ском периоду. 

У циљу задовољења потребе становништва за приватним предузетништвом, предвиђа се могућност 
да се у склопу становања остваре одређени садржаји пословања који су у служби задовољења 
потреба становништва, а који својом делатношћу неће имати штетног утицаја на околину и послова-
ње, јавни и комерцијални садржаји, мала привреда, спорт и рекреација, комунални објекти, сервиси, 
бензинске станице, верски објекти и др. 

У насељу ће бити заступљена породична, мешовита и вишепородична стамбена изградња. 

Поглавље 1 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, тачка 5.2.1. ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА 

Под овим типом становања подразумева се становање у породичним стамбеним објектима призем-
ним или спратним, максимално П+1+Пк (приземље + једна етажа + поткровље), односно у стамбеним 
зонама мањих густина (до 100 ст/ha). Изградња сутерена могућа је ако не постоје сметње геомеха-
ничке и хидротехничке природе. Површина дела намењеног пословању у склопу објекта намењеног 
породичном становању разматраће се на конкретним случајевима. 

Поглавље 5.2.3. ВИШЕПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА (ЗОНА СТАНОВАЊА ВЕЛИКИХ ГУСТИНА) 

Под овим видом становања подразумева се изградња стамбених објеката за становање више поро-
дица (више од 4 стамбене јединице), спратности до П+4+Пк (приземље+четири етаже+поткровље). За 
остваривање садржаја пословања намењује се приземље, а по потреби могуће је планирати и прве 
две етаже за ове намене. 

1.3 ОПИС ОБУХВАТА  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПЛАНА  СА  ПОПИСОМ  КАТАСТАР-
СКИХ ПАРЦЕЛА 

Изменама и допунама плана не мења се постојећа граница плана утврђена Плана генералне регула-
ције Шида. 
 
Подручје обухваћено ИД Плана налази се у делу блока бр. 50 насеља Шид, на делу блока планира-
ном за породично становање и обухвата катастарске парцеле бр. 4711 и 4712 у КО Шид. Укупна 
површина подручја обухваћеног ИД Плана износи 17а 82m2. 

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

ПАРЦЕЛЕ ОБУХВАЋЕНЕ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА 

Целе катастарске парцеле 4711 и 4712 

Делови катастарских парцела - 

Reko
Ljepljiva bilješka
Извод из планског документа који се мења је непотребан, ничему не служи. Нигде није наведен Извод из планова вишег реда (који су наведени) на основу којих се могу израдити ИД Плана (дати извод из ППО Шида, а за остале планове навести да немају утицаја на подручје ИД Плана).
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1.4 ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И ПЛАНИРАНОГ РЕШЕЊА 
Изменама и допунама Плана парцеле 4711 и 4712 к.о. Шид, у целости, мењају намену из површине 
намењене постојећем породичном становању у површину намењену планираном вишепородичном 
становању. 

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, 28/2020 и 22/2021), 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 РЕЈОНА 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) 

10,93 
  

- 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) 

27,58   

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   

Reko
Ljepljiva bilješka
Није дат опис постојећег стања. Онда тај део текста избацити из назива подтачке.
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- заштитно зеленило 3,88   

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 рејона 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: 

За подручје обухваћено Изменом и допуном Плана важе следећи услови чувања, одржавања 
и коришћења: 

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

- 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 ра-
дове 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; 

Reko
Ljepljiva bilješka
подручје
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- 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 Срем-
ској 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 обухвату Измена и допуна Плана нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут 
поступак заштите, утврђених еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног, 
регионалног или локалног значаја еколошке мреже Републике Србије.  У обухвату плана се налази 
подручје од међународног значаја за биљке (IPA-Important plant area) под називом „Фрушка гора и 
Ковиљско-петроварадински рит“ еколошко значајног подручја  „Фрушка гора и Ковиљски рит“ (бр.14) 
еколошке мреже РС (Уредба о еколошкој мрежи („Сл.гласник РС“, бр.102/2010)). Катастарске парцеле 
бр. 4711 и 4712 КО Шид се налазе у зини утицаја на еколошки коридор од локалног значаја, канал 
Шаркудин Шидина, чије су мере заштите уређене Уредбом о еколошкој мрежи. 

Урбане садржаје распоредити по принципу зонације којом се одређује минимална удаљеност обје-
ката од еколошког коридора и намена простора унутар зоне директног утицаја на коридор, као и 
мере заштите: 

 У појасу од 500m од еколошког коридора: 

 Забрањују се планска решења којима се нарушавају карактеристике хидролошког режима од 
којих зависи функционалност коридора и опстанак врста и станишних типова; 

У појасу од 200m од еколошког коридора: 

 Применити мере заштите коридора од утицаја светлости (смањена висина светлосних тела, 
усмереност светлосних снопова према саобраћајницама и објектима, примена посебног све-
тлосног спектра на осетљивим локацијама, ограничавање трајања осветљења на прву поло-
вину ноћи и сл.), буке (лоцирати објекте и активности који су извори буке на веће растојање 
од еколошког коридора) и загађења (одлагања чврстог отпада, привремено и трајно скла-
диштење свих врста опасних материја, спречавање, односно смањење, контрола и санација 
свих облика загађивања); 

 Правила озелењавања треба да садрже забрану садње инвазивних врста и обавезу уништа-
вања самониклих јединки инвазивних врста. Ова правила важе и за уређење приватних пар-
цела; 

 Дефинисањем правила парцелације и изградње, као и издвајањем/унапређењем зелених 
површина ублажити негативне утицаје повећања густине насељености на еколошки коридор, 
истовремено смањујући могућност ерозије земљишта. 

Озелењавање парцела вршити у складу са осетљивошћу простора: 

- Смањити негативне утицаје вештачких површина на микроклиматске карактеристике ло-
калитета озелењавањем простора око објеката и засенчењем што већег дела вештач-
ких/бетонских површина; 

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

Reko
Ljepljiva bilješka
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- Дати предност коришћењу аутохтоних биљака, уз употребу мањег процента егзотичних и 
других адекватних алохтоних врста; 

- 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 јед-
не врсте дрвећа); 

- Сам избор биљних таксона треба да буде у складу са педолошким, климатским, хидроло-
шким и другим условима локалитета и одређеном планском наменом како би се оства-
рио максималан ефекат озелењавања; 

- Избегавати примену инвазивних врста током уређења зелених површина и подизања 
заштитног зеленила. На нашим подручјима сматрају се инвазивним следеће биљне врсте: 
дивљи дуван (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 

inserta), касна сремза (Prunus serotina), јапанска фалопа (Reynouria syn. Fallopia japonica), 
6arpeм (Robinia pseudoacacia), сибирски брест (Ulmus pumila). 

- Обезбедити услове очувања ресурса, односно рационално коришћење земљишта прили-
ком планирања; 

- Планом дефинисати одговарајуће мере за очување водних ресурса у складу са члановима 
97. и 98. Закона о водама („Сл.гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016, 85/2018 и 
95/2018 – др.закон), поштовањем забране испуштања непречишћених и недовољно пре-
чишћених отпадних вода у крајњи реципијент, при чему квалитет пречишћеног ефлуента 
мора задовољити прописане критеријуме за упуштање у канализацију у складу са прави-
лима одвођења и предтретманима отпадних вода, односно у крајњи реципијент, према 
захтевима Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роко-
вима за њихово достизање („Сл.гласник РС“, бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016); 

- Планом предвидети одговарајуће мере за очување квалитета ваздуха у складу са одред-
бама 40. Закона о заштити ваздуха („Сл.гласник РС“, бр. 36/2009 и 10/2013) који се односи 
на предузимање мера за спречавање и смањење загађивања ваздуха, као и сагласно дру-
гим одредбама овог Закона које се односе на стационарне и покретне изворе загађења. 

4. У Поглављу 1 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА у тачки 9. ОПИС БЛОКОВА мења се пасус који се односи на 
блок 50 

Блок бр.50 Блок је намењен породичном становању, објектима са јавним садржајем, 
парковској површини и вишепородичном становању. Уређење на делу 
становања вршити на основу услова из овог Плана, а парк уредити на 
основу урбанистичког пројекта. 

 

5. У Поглављу 2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА у тачки 2.1.  УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ВИШЕПОРО-
ДИЧНОГ СТАНОВАЊА, у поднаслову Урбанистички параметри испод табеле додаје се напоме-
на: 

 За парцеле намењене вишепородичном становању у блоку бр.50  индекс изграђености је 
максимално 3,0. 
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6. У Поглављу 2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА у тачки 2.1.  УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ВИШЕПОРО-
ДИЧНОГ СТАНОВАЊА, у поднаслову Дозвољена спратност и висина објеката на крају пасуса 
додаје се реченица: 

 За парцеле намењене вишепородичном становању у блоку бр.50  дозвољена је изградња 
повученог спрата, спратност објекта је до П+4+Пс (приземље + четири етаже + повучени 
спрат). Повучени спрат подразумева да је последња етажа повучена од фасадне равни 
према јавној површини минимално 1,5m  у нивоу пода. 

7. 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. 

Потребно је испунити следеће услове: 

 Планска решења ускладити са Законом о путевима („Сл. гласник РС", бр 41/18 и 95/18) и За-
коном 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 при-
бавити од надлежних општинских органа, предузећа за израду планске и пројектне докумен-
тације и др. 

 ЈП „Путеви Србије" су сагласни са променом намене земљишта на к.п. 4711 и 4712 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. 4711 и 4712 КО Шид не сме се нарушити концепт сао-
браћајног решења дефинисаног у Плану генералне регулације Шида, у блоку 50. 

8. 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: 

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. 

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 транс-
форматорских станица 20/0.4 kV/kV типа СТС (стубна) или МБТС (монтажно-бетонска) 

Заштита постојећих ЕЕО 

Reko
Ljepljiva bilješka
Сматрам да је текст под овом тачком непотребан. Планским решењима датим у ИД ПГР Шида испоштовани су услови ЈП "Путева" Србије. У текст ИД Плана се не уноси изворни текст из услова. Услови се уграђују у плански документ као планска решења.

Reko
Ljepljiva bilješka
У наслову тачке 8 избрисати текст "који важи за обухват Измена и допуна Плана".У овој тачки:-избрисати први пасус;-у трећем пасусу део реченице "У делу простора из обухвата плана на локацијама на којима се планира изградња" заменити са речима "На парцелама намењеним вишепородичном становању у делу блока број 50, при изградњи" 
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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 за-
сађивати дрвеће и друго растиње, ако те радње нису у супротности са планским актом, наменом 
земљишта, прописима о изградњи објеката, условима прописаним законом или техничким нормати-
вима 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 про-
водника, 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 армирано-
бетонског 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. 

 
Електроенергетски 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 трансфор-
маторска станица изведена као посебан објекат или је у оквиру постојећег објекта). Површина потре-
бна 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 удаље-
ност ни у ком случају не сме износити мање од 1м). 

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 
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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 „Правилни-
ка 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 ве-
зане 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 дозвоље-
но полагање ТТ каблова у трасу НН ел. мреже и лучно заобилажење стубова НН ел. мреже. 

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 
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 При укрштању водоводна цев се може полагати испод енергетског кабла на растојању од нај-
мање 0,4м 

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

9. У поглављу 2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА у тачки 5 ИНФРАСТРУКТУРА у тачки 5.5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИ-
ОНА 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 кори-
дор уз све саобраћајнице на подручју који обухвата план без обзира на ранг пута. 

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 избе-
гла 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, во-
дећи рачуна о прописаном растојању од других комуналних објеката. Приликом полагања цеви во-
дити рачуна о углу савијања цеви, за цеви Ø110mm полупречник треба да износи Р>5m ради несме-
таног 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 кон-
центрација инсталација, односно дистрибутивних ормана. У овом орману/просторији свести све уну-
трашње инсталације. 

Пре почетка извођења било каквих грађевинских радова потребно је у сарадњи са надлежном слу-
жбом „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. 

Планиране трасе комуналних инсталација морају вити постављене на прописаном растојању у одно-
су 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 руч-
ним 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 телекому-
никационог саобраћаја). 

Грађевинским радовима се не сме довести у питање функционисање саобраћаја ЕКМ, као и приступ 
објектима ЕКМ, ради редовног одржавања или евентуалних интервенција. 

Reko
Ljepljiva bilješka
У наслову тачке 9 избрисати текст "који важи за обухват Измена и допуна Плана".Избрисати први пасус и уместо њега додати поднаслов "Правила грађења за телекомуникациону инфраструктуру за подручје вишепородичног становања у блоку број 50"
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Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези са доз-
вољеним растојањима планираног објекта од постојећих објеката електронских комуникација. Уну-
тар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката (инфраструктурних инсталаци-
ја) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих каблова или кабловске канализације е-
лектронске 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 
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.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, 28/2020 и 
22/2021),  остаје на снази и примењује се у свему, осим у делу за који се доносе Измене и допуне 
Плана. 

Reko
Ljepljiva bilješka
1.	кориговати текст да гласи:У графичком делу Плана генералне регулације Шида, мења се лист број 2. „План намене површина, објеката, саобраћаја, зеленила и непокретних културних добара“ и лист број 7. „План електроенергетске и ТТ инфраструктуре“, у делу који је обухваћен Изменама и допунама Плана: Р. бр. Назив карте Размера   2.б План намене површина, објеката, саобраћаја, зеленила и непокретних културних добара  1:2000   7.б План електроенергетске и ТТ инфраструктуре 1:2000  У графичком делу Плана генералне регулације Шида, у ненаведеним графичким прилозима нема измена и допуна
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ЈП "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ" ШИД

Кнеза Милоша 2/1

тел. (022) 712-957, 712-653

ПОЛОЖАЈ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА У ШИРЕМ

ОКРУЖЕЊУ

ГРАНИЦА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

јул 2022

05-199/2022

Станковић Снежана, Нова Пазова

в.д. Директор

Рудић Ивана, дипл.инж.арх.

Котарлић Радивој, дипл.инж.грађ.

AutoCAD SHX Text
SSG

AutoCAD SHX Text
SSG

AutoCAD SHX Text
SSG

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
OP[TINSKI PUT

AutoCAD SHX Text
VA[ICA

AutoCAD SHX Text
DR@AVNA GRANICA

AutoCAD SHX Text
SR.MITROVICA

AutoCAD SHX Text
RUMA

AutoCAD SHX Text
ADA[EVCI

AutoCAD SHX Text
DP I REDA br.  REDA br. 18.1

AutoCAD SHX Text
DR@AVNA GRANICA

AutoCAD SHX Text
DP II REDA br.  REDA br. 103

AutoCAD SHX Text
OP[TINSKI PUT

AutoCAD SHX Text
BERKASOVO

AutoCAD SHX Text
DP II REDA br.  REDA br. 103

AutoCAD SHX Text
GIBARAC

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1a

AutoCAD SHX Text
5a

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
16a

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
48a

AutoCAD SHX Text
48b

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
49a

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
50a

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
77a

AutoCAD SHX Text
78

AutoCAD SHX Text
79

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
92a

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
93a

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
94a

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
91a

AutoCAD SHX Text
93

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
17a

AutoCAD SHX Text
90a



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА

 ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИДА

C

P 1 : 1000

ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА, ОБЈЕКАТА, САОБРАЋАЈА,

ЗЕЛЕНИЛА И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

ОБРАЂИВАЧ:

НАРУЧИЛАЦ:

Е број

датум јул 2022

05-199/2022

размера

број листа

Р = 1 : 2000

2в

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 НАМЕНЕ ПОВРШИНА, ОБЈЕКАТА, САОБРАЋАЈА,

ЗЕЛЕНИЛА И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

планирано решење

Станковић Снежана, Нова Пазова

50

47

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ ( ПОСТОЈЕЋЕ / ПЛАНИРАНЕ)

ГЛАВНЕ НАСЕЉСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ

ОСТАЛЕ НАСЕЉСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ

БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА

ОЗНАКА БЛОКА

ГРАНИЦА БЛОКА

50

СТАНОВАЊЕ

ЗЕЛЕНЕ И РЕКРЕАТИВНЕ ПОВРШИНЕ

ИНФРАСТРУКТУРА, ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ

ПАРКОВИ, СКВЕРОВИ

ГРАНИЦА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

УПРАВА, АДМИНИСТРАЦИЈА, ПОСЛОВАЊЕ, СТАНОВАЊЕ

ЦЕНТРАЛНИ САДРЖАЈИ

ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ ( ПОСТОЈЕЋЕ / ПЛАНИРАНЕ)

   Одговорни урбаниста

в.д. Директор

Рудић Ивана, дипл.инж.арх.

Котарлић Радивој, дипл.инж.грађ.
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ОБРАЂИВАЧ:

НАРУЧИЛАЦ:

Е број

датум јул 2022

05-199/2022

размера

број листа

Р = 1 : 2000

7в

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

Станковић Снежана, Нова Пазова

50

47

   Одговорни урбаниста

в.д. Директор

Рудић Ивана, дипл.инж.арх.

Котарлић Радивој, дипл.инж.грађ.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА

 ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИДА

C

P 1 : 2000

ПЛАН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И ТT ИНФРАСТРУКТУРЕ

ПЛАН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И ТK ИНФРАСТРУКТУРЕ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ГРАНИЦА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

20kV ДВ КАБЛ

TT  ИНФРАСТРУКТУРА

ТК МРЕЖА

ПОСТОЈЕЋИ ОПТИЧКИ КАБЛ

20kV  ДВ КОЈИ СЕ КАБЛИРА

РР КОРИДОР



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
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