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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ШИД 

 

На основу чл. 35. став 7. и члана 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. 32. 

став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. Закон, 101/16 др. 

Закон, 47/18 и 111/21–др.закон) и члана 41. став 1. 

тачка 6. Статута Општине Шид („Сл. лист општине 

Шид“ бр. 1/19), Скупштина општине Шид, на 

седници одржаној дана 20. јануара 2023. године, 

доноси: 

 

ОДЛУКУ 

 О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИДА 

 

Члан 1. 

Доносе се Измене и допуне Плана генералне 

регулације Шида, које се налазе у прилогу ове 

Одлуке и чине њен саставни део. 

Наручилац израде Измена и допуна Плана 

генералне регулације Шида је „Бетон Инвест 

Градња“ са седиштем у Шиду, ул. Босутска бр. 12, 

обрађивач је Друштво за пројектовање и 

инжењеринг „Шидпројект“ ДОО са седиштем у 

Шиду, ул. Кнеза Милоша бр. 2, а носилац израде 

Општина Шид, ул. Карађорђева бр. 2. 

  

Члан 2. 

Изменама и допунама Плана генералне регулације 

Шида утврђују се правила уређења, правила 

грађења, као и заштите простора обухваћених овим 

изменама и допунама. 

Подручје обухваћено Изменама и допунама Плана 

генералне регулације налази се у делу блока бр. 55 

насеља Шид, који је планиран као породично 

становање и захвата катастарске парцеле бр. 3101, 

3099, 3102 и 3100 у К.О. Шид, укупне површине 

П=0,18 ha.  

Овом Одлуком предметни простор се пренамењује 

у вишепородично становање.   

 

Члан 3. 

Измене и допуне Плана генералне регулације Шида 

се састоје од текстуалног и графичког дела. 

Текстуални део објављује се у „Службеном листу 

општине Шид“. 

Измене и допуне Плана се у целости објављују у 

електронском облику и доступне су на интернет 

страници Општине Шид, као органа надлежног за 

доношење планског документа. 

 

Члан 4. 

Измене и допуне Плана генералне регулације Шида 

се потписују, оверавају и архивирају у складу са 

Законом о планирању и изградњи. 

Измене и допуне Плана генералне регулације 

израђене су у 5 (пет) примерака у аналагоном и 5 

(пет) примерака у дигиталном облику. 

По један примерак донетих, потписаних и оверених 

Измена и допуна Плана генералне регулације Шида 

а аналогном и дигиталном облику, чувају се у 

архиви Скупштине општине Шид. 

По два примерка донетих, потписаних и оверених 

Измена и допуна плана генералне регулације Шида 

у аналаогном и дигиталном облику, чувају се у 

Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и 

имовинско-правне послове Општинске управе 

општине Шид. 

По два примерка донетих, потписаних и оверених 

Измена и допуна плана генералне регулације Шида 

у аналогном и дигиталном облику, чувају се у 

архиви обрађивача, Друштво за пројектовање и 

инжењеринг „Шидпројект“ ДОО са седиштем у 

Шиду, ул. Кнеза Милоша бр. 2 и код наручиоца 

његове израде, „Бетон Инвест Градња“ са седиштем 

у Шиду, ул. Босутска бр. 12. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Шид“. 
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Тихомир Стаменковић, дипл. инж. тех. 

 

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.  

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.  

 

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 
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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 становањe 

(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) 

7,83 

3,87 

21,04 

 

 

 

- улични коридори, 

саобраћајне површине и 

објекти 

102,95 

10. 
Укупна површина 

грађевинског рејона  
863,13 100 

 

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 7 

ПРОСТОРИ СА ПОСЕБНИМ 

ОСОБЕНОСТИМА И ОГРАНИЧЕЊИМА И 

УСЛОВИ ЗАШТИТЕ у тачки 7.2. ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ на крају последњег 

пасуса додаје се подтачка која важи за обухват 

ИД Плана: 

Урбане садржаје распоредити по принципу зонације 

којом се одређује минимална удаљеност објеката од 

еколошког коридора и намена простора унутар зоне 

директног утицаја на коридор, као и мере заштите: 

У појасу од 500m од еколошког коридора: 
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- 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 

светлосног спектра на осетљивим локацијама, 

ограничавање трајања осветљења на прву половину 

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 складиштење свих врста 

опасних материја, спречавање, односно смањење, 

контрола и санација свих облика загађивања); 

- Забрањују се планска решења којима се 

нарушавају карактеристике хидролошког режима 

од којих зависи функционалност коридора и 

опстанак врста и станишних типова истог; 

- Правила озелењавања треба да садрже 

забрану садње инвазивних врста и обавезу 

уништавања самониклих јединки инвазивних врста. 

Ова правила важе и за уређење приватних парцела; 

- 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 

локалитета озелењавањем простора око објеката и 

засенчењем што већег дела вештачких/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 еколошких функција 

локалитета; 

- Сам избор биљних таксона треба да буде у 

складу са педолошким, климатским, хидролошким 

и другим условима локалитета и одређеном 

планском наменом како би се остварио максималан 

ефекат озелењавања; 

- Озелењавање унутар предметног простора 

треба да фаворизује сутохтоне дрвенасте и 

жбунасте врсте као и примерке егзота за које је 

потврђено да се добро адаптирају датим условим 

средине, а по могућству не спадају у категорију 

инвазивних (агресивних алохтоних) врста којима 

прирпадају 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); 

- Планирање заштите земљишта остварити 

спровођењем мера и активности за заштиту од 

загађења и деградације ради очувања његових 

шриродних особина и функција, а сагласно са 

одредбама члана 12. Закона о заштити земљишта 

(„Сл.гласник РС“, бр. 112/2015); 

- 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 пречишћених отпадних вода у крајњи 

реципијент, при чему квалитет пречишћеног 

ефлуента мора задовољити прописане критеријуме 

за упуштање у канализацију у складу са правилима 

одвођења и предтретманима отпадних вода, 

односно у крајњи реципијент, према захтевима 

Уредбе о граничним вредностима емисије 

загађујућих материја у воде и роковима 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 одредбама 

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 другим одредбама овог Закона које 

се односе на стационарне и покретне изворе 

загађења. 

 

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. 

 

У поглављу II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА у тачки 2 

ЗОНА СТАНОВАЊА у тачки 2.1. УСЛОВИ ЗА 
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ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ВИШЕПОРОДИЧНОГ 

СТАНОВАЊА, пододељак Услови заштите 

животне средине, заштите од пожара, технички, 

хигијенски, безбедносни и други услови мења се 

5. пасус, тако да гласи: 

На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити 

минимално 30% озелењених површина. За 

компактне блокове обезбедити минимално 10% 

озелењених површина, а за отворене и 

полуотворене блокове минимално 20% озелењених 

површина. 

 

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. 

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. 
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- 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. 

- 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. 

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. 
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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, 22/2021 и 

35/2022), остаје на снази и примењује се у свему, 

осим у делу за који се доносе Измене и допуне 

Плана. 

 

 

На основу чл. 46.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 

гласникРС“, 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 20. јануарa 2023. године, 

доноси: 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „БАЧИНЦИ“ СА 

ПРИКЉУЧКОМ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ 

МРЕЖУ И ПРИСТУПНОМ 

САОБРАЋАЈНИЦОМ У К.О. БАЧИНЦИ 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 

соларнe електранe “Бачинци“ са прикључком на 

електроенергетску мрежу и приступном 

саобраћајницом у К.О. Бачинци. (у даљем тексту: 

План). 

 

Члан 2. 

Подручје обухваћено Одлуком о изради Плана 

налази се на потесу Преке Њиве, и има приступ 

јавном-општинском путу. Приступна саобраћајница 

се планира са локалног општинског пута уз који се 

непосредно налази парцела планирана за изградњу 

соларне електране. У оквиру обухвата Плана налазе 

се парцеле 2347 и 2348 KO Бачинци. 

Оквирна површина подручја обухваћеног Планом 

износи око 16,68 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 

граница Хрватске-Београд (Добановци) 

(„Службени гласник РС“, бр. 69/03, 147/14 и 80/21). 

 

Члан 4. 

Планирање, коришћење, уређење и заштита 

простора у обухвату Плана засниваће се на 

принципима 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: 

- Унапређења производње струје из 

обновљивих извора енергије - соларних електрана; 

- Дефинисање смерница и услова за развој 

инфраструктуре, а посебно електроенергетске 

инфраструктуре; 

- 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 

осталеи нфраструктуре; 

- Директног спровођења Плана на простору у 

обухвату Плана. 

 

Члан 6. 
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Концептуални оквир планирања, коришћења, 

уређења и заштите планског подручја са структуром 

основних намена простора и коришћења земљишта 

у обухвату Плана подразумева оптимално 

коришћење постојећих потенцијала и уважавање 

постојећих ограничења подручја, у складу са новим 

захтевима и потребама корисника простора.  

Планом није планирана промена намене простора 

нити увођење нових и измена постојећих 

инфраструктруних коридора. Планом се предвиђа 

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 Плана је 60 дана од 

достављања одговарајућих геодетских подлога и 

прибављања услова надлежних јавних предузећа и 

установа. 

 

Члан 8. 

Средства за израду Плана обезбедиће наручилац 

његове израде,: “FV PLANT 2” d.o.o. Beograd-

Vračar, улица Јужни Булевар бр. 101, Београд, МБ 

21548120,  

 

Члан 9. 

Израда Плана уступа се ПР Мирјана Милекић, биро 

за инжењерске делатности, МИ-МИ инжењеринг, 

Београд. 

 

Члан 10. 

Рани јавни увид и јавни увид обавиће се излагањем 

Нацрта Плана у просторијама Општинске управе 

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

и на интернет страници општине Шид, на адреси 

www.sid.rs. 

 

Члан 11. 

 Саставни део ове Одлуке је Закључак о 

прихватању иницијативе за израду Плана детаљне 

регулације соларнe електранe “Бачинци“ са 

прикључком на електроенергетску мрежу и 

приступном саобраћајницом у КО Бачинци, број: 

353-256/III-22 од 20.07.2022. године донето од 

стране Општинског већа Општине Шид и Решење о 

неприступању Решење о неприступању изради 

стратешке процене утицаја на животну средину 

Плана детаљне регуације соларне електране 

„Адашевци“ са прикључком на елелктроенергетску 

мрежу и приступном саобраћајницом у КО 

Адашевци број 353-247-2/IV-05 од 12.01.2023. 

године издато од стране Одељења за урбанизам, 

комунално стамбене и имовинско – правне послове, 

Служба за урбанизам, обједињену процедуру 

заштиту животне средине и планове, ОУ Шид. 

. 

Члан 12. 

План 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 донетог, потписаног и 

овереног 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 донетог, потписаног и 

овереног 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 донетог, потписаног и 

овереног Плана у аналогном облику и 1 (један) 

примерак у дигиталном облику чува у архиви 

обрађивача и 

- 1 (један) примерак 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“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:011-6/II-23 

Датум:20.01.2023. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић, дипл. инж. технологије 

 

 

http://www.sid.rs/
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На основу одредбе члана 32. став 1. тачка 8. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број: 

129/07, 83/14-др. закон, 101/16 –др. закон, 47/18 и 

111/21-др.закон), члана 41. став 1. тачка 9. Статута 

општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број: 1/19), 

члана 61. Пословника Скупштине општине Шид 

(Шид („Сл. лист општине Шид“ број: 7/20 и 30/20) 

Скупштина општине Шид на седници одржаној 20. 

јануара 2023. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О 

РАДУ АНКЕТНОГ ОДБОРА РАДИ 

УТВРЂИВАЊА ЧИЊЕНИЧНОГ СТАЊА У 

ВЕЗИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ЈАВНА РАСВЕТА, УСЛУГЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ“ ШИД 

 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Анкетног одбора ради 

утврђивања чињеничног стања у вези пословања 

Јавног комуналног предузећа „Јавна расвета, услуге 

и одржавање“ Шид. 

 

II 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ШИД 

Број:011-1/II-23  

Датум:20.01.2023.  

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех 

 

 

На основу члана 46. а у вези са чланом 67. Закона о 

јавним предузећима ( ''Службени гласник РС” , број 

15/16 и 88/19), члана 32. став 1.тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС” број: 

129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 

111/2021-др. закон) и члана 41. став 1. тачка 10. 

Статута општине Шид ( “Службени лист општине 

Шид” бр: 1/19) Скупштина општине Шид, на 

седници одржаној дана 20. јануара 2023. године, 

донела је  

 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЈАВНА 

РАСВЕТА, УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ“ ШИД 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ Никола Васић, из Шида, са 

функције вршиоца дужности директора Јавног 

комуналног предузећа „Јавна расвета, услуге и 

одржавање“ Шид, са 20. јануаром 2023. године , 

због поремећаја у пословању јавног предузећа. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“. 

 

О б р а з л о ж ењ е 

 

Правни основ за доношење овог Решења садржан је 

у члану 46. и у вези са чланом 67. Закона о јавним 

предузећима ( ''Службени гласник РС” , број: 15/16 

и 88/19), члану 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи ( ''Службени гласник РС”, број: 129/07, 

83/14- др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/2021-

др. закон) и члану 41. став 1. тачка 10. Статута 

општине Шид (Службени лист општине Шид” број: 

1/19). 

Одредбом члана 46. Закона о јавним предузећима, 

прописан је начин престанка мандата директора од 

којих је један од наведених разрешење. 

Одредбом члана 67. Закона о јавним предузећима, 

прописано је да у случају поремећаја у пословању 

јавног предузећа надлежни орган јединице локалне 

самоуправе предузима мере којима ће се обезбедити 

услови за несметано обављање делатности од 

општег интереса, а нарочито разрешење органа које 

именује и именовање привремених органа. 

Такође одредбом члана 32. став 1. тачка 9. Зaкона о 

локалној самоуправи и чланом 41.  

став 1. тачка 10. Статута општине Шид , предвиђено 

је да Скупштина општине у складу са законом 

именује и разрешава директоре јавних предузећа 

чији је оснивач. 
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Поред наведених одредби Законских и 

подзаконских аката Скупштине општине Шид 

достављен је Извештај Анкетног одбора Скупштине 

општине Шид који је именован Решењем бр.011-

244/II-22 а ради утврђивања чињеничног стања у 

вези пословања ЈКП „Јавна расвета, услуге и 

одржавање“ Шид у коме је наведено радно тело 

утврдило следеће: 

1) Поднете оставке чланова Надзорног одбора и 

разлоге подношења истих, писмене и усмене изјаве 

чланова Надзорног одбора где је нарочито 

истакнута немогућност сарадње са в. д. директором, 

проблем потписивања одређених аката везаних за 

рад јавног предузећа. 

2) Анкетни одбор је истакао пробијање планираних 

позиција у пословању ЈКП о чему је одговорно лице 

обавештавано, утврђено је постојање спорне 

фактуре која је више пута одбијана са наведеним 

разлозима из чега Анкетни одбор извлачи закључак 

да се одговорно лице у ЈКП није понашало у складу 

са Законом. 

3) Анкетни одбор поред наведених аргумената 

истиче и постојање озбиљних поремећаја у раду и 

пословању те одбијање комуникације са радним 

телом Скупштине општине а тиме и одбијање 

сарадње са оснивачем о чему постоје писмени 

докази. 

Закључак Анкетног одбора је да је тренутно 

финансијско пословање негативно те се као главни 

разлог наводи недомаћинско пословање док су 

предложене мере овог радног тела: 

1) разрешење в. д. директора и именовање другог 

лица на ту функцију,  

2) именовање Надзорног одбора,  

3)предузимање свих осталих мера у складу са 

Законом.  

Имајући у виду да досадашњем вршиоцу дужности 

директора је и истекао период на који је именован 

што је све констатовано поменутим извештајем 

Анкетног одбора, а према закључцима и мерама које 

предлаже Анкетни одбор Скупштине општине 

Шид, Општинско веће општине Шид је на седници 

одржаној дана 18.01.2023. године , утврдило 

Предлог Решења о разрешењу Николе Васића, 

вршиоца дужности директора  и предложило 

Скупштини доношење истог у предложеном тексту. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

 

Против овог Решења не може се изјавити жалба, али 

се може покренути Управни спор у 

року од 30 дана од пријема Решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:011-2/II-23 

Датум,20.01.2023. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл. инж. тех 

 

 

На основу члана 52. став 2. Закона о јавним 

предузећима ( ''Службени гласник РС” , број 15/16 и 

88/19), члана 32. став 1.тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи ( ''Службени гласник РС” број: 129/07, 

83/14-др. закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др. 

закон) и члана 41. став 1. тачка 10. Статута општине 

Шид ( “Службени лист општине Шид” бр: 1/19) 

Скупштина општине Шид, на седници одржаној 

дана 20. јануара 2023. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЈАВНА 

РАСВЕТА, УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ“ ШИД 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ, Славица Сремац, из Шида, на 

функцију вршиоца дужности директора Јавног 

комуналног предузећа „Јавна расвета, услуге и 

одржавање“ Шид, почев од 21. јануара 2023. године, 

на период до једне године. 

 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“. 

 

О б р а з л о ж ењ е 

 

Правни основ за доношење овог Решења садржан је 

у члану 52. Закона о јавним предузећима ( 

''Службени гласник РС” , број: 15/16 и 88/19), члану 

32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ( 

''Службени гласник РС”, број: 129/07, 83/14- др. 

закон, 101/16 др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и 

члану 41.став 1. тачка 1. Статута општине Шид 

(Службени лист општине Шид” број: 1/19). 

Одредбом члана 52. Закона о јавним предузећима, 

прописано је да се вршилац дужности директора 

именује до расписивања конкурса за избор 

директора, на период до једне године, с тим да исто 

лице не може бити два пута именовано на наведену 

функцију. 

Такође одредбом члана 32. став 1. тачка 9. Зaкона о 

локалној самоуправи и чланом 41.  

став 1. тачка 10. Статута Општине Шид , 

предвиђено је да Скупштина општине у складу са 

законом именује и разрешава директоре јавних 

предузећа чији је оснивач. 

Имајући у виду да је досадашњи вршилац дужности 

директора разрешен са циљем обезбеђивања 

континуитета у раду и за обезбеђивање услова за 

законито заступање јавног предузећа,  

Општинско веће општине Шид је на седници 

одржаној дана 18. 01. 2023. године , утврдило 

Предлог Решења о именовању Славице Сремац из 

Шида за вршиоца дужности директора и 
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предложило Скупштини доношење истог у 

предложеном тексту. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења не може се изјавити жалба, али 

се може покренути Управни спор у 

року од 30 дана од пријема Решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:011-3/II-23 

Датум,20.01.2023. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех 

 

 

На основу члана 16.став 2., члану 17. став 3. и  члана 

21.став 1. Закона о јавним предузећима (Службени 

гласник РС“ број:  15/16 и 88/19), члана 32. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи (,,Службени 

гласник РС“ број: 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 -др. 

закон, 47/18 и 111/2021- др.закон) и члана 41. став 1. 

тачка 10. Статута општине Шид („Сл. лист општине 

Шид“ број: 1/19), Скупштина општине Шид, на 

седници одржаној дана, 20. јануара 2023. године 

донела је 

 

РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЈАВНА 

РАСВЕТА, УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ“ ШИД  

 

I 

ИМЕНУЈУ СЕ чланови Надзорног одбора Јавног 

комуналног предузећа „Јавна расвета, услуге и 

одржавање“ Шид , са 20. јануаром 2023. године. 

 

Из реда локалне сaмоуправе: 

1. Мирослав Нонковић из Шида, за председника. 

2. Ацо Клисурић из Шида, за члана. 

3.Смиљка Радељевић из Шида, за члана. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у ,,Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:011-4/II-23 

Дана:20.01.2023. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех. 

 

 

На основу члана 121. став 1. и 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања (,,Службени 

гласник РС“ бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 27/18 

- др. закон, 6/20 и 129/21), члана 32. став 1. тачка 20. 

Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник 

РС“ бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 

47/18 и 111/21 - др. закон) и члана 41. став 1. тачка 

46. Статута општине Шид (,,Службени лист 

општинe Шид”, број: 1/19), а у вези члана 3. став 4. 

Правилника о Општинском савету родитеља 

(„Службени гласник РС“, број: 72/18), Скупштина 

општине Шид на седници одржаној дана 20. јануара 

2023. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О 

РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

I 

Овим решењем МЕЊА се Решење о разрешењу и 

именовању чланова Општинског савета родитеља 

(„Службени лист општине Шид“, број: 35/22), на 

следећи начин: 

 

У глави II став 2. тачка 19. која гласи  

„19. Милица Петровић из Шида, за представника 

родитеља“ 

 

Замењује се са:  

„19. Зорица Петровић из Кукујеваца, за 

представника родитеља“ 

 

Остали део Решења остаје непромењен. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ,,Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:011-7/II-23  

Дана:20.01.2023.  

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл. инж техн. 

 

 

На основу одредбе члана 66. став 3. Закона о родној 

равноправности („Сл. гласник РС“ број:52/21), 

члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ број: 129/07,83/14-др. 

закон,101/16 –др. закон, 47/18 и 111/21-др.закон), 

члана 41. став 1. тачка 46. Статута општине Шид 

(„Сл. лист општине Шид“ број: 1/19) и члана 61. 

Пословника Скупштине општине Шид (Шид („Сл. 

лист општине Шид“ број: 7/20 и 30/20) и члана 60. 

став 2. Пословника Скупштине општине Шид („Сл. 

лист општине Шид“ број:7/20 и 30/20), Скупштина 

општине Шид на седници одржаној 20. јануара 

2023. године донела је 
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РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О 

РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ 

РАВНОПРАВНОСТ ЗА 2022.ГОДИНУ 

 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Комисије за родну 

равноправност за 2022. годину.  

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:011-8/II-23  

Датум: 20.01.2023.  

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех 

 

 

 

На основу одредбе члана19. Закона о  родној 

равноправности („Службени гласник РС“ број: 

52/21), члана  46. став 1. тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 

број: 129/07,83/14, др.закон, 101/16.-др.закон, 

47/18 и 111/21-др.закон) и члана 60. став 1. 

тачка 15. Статута општине Шид („Сл. лист 

општине Шид “, број: 1/19), Општинско веће 

општине Шид, на седници одржаној 

16.01.2023.године, донело је следећу  

 
ОДЛУКУ 

 

1. УСВАЈА  СЕ  План управљања 

ризицима од повреде принципа родне 

равноправности.  

2. План из члана 1. ове одлуке усваја се у 

складу са Законом о родној  равноправности. 

3. План садржи области и процесе  који су 

ризични  за повреду принципа родне 

равноправности  као и мере за остваривање  и 

унапређење родне равноправности. 

4. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном листу  

општине Шид“. 
 

 

На основу члана 19. Закона о родној 

равноправности („Службени гласник РС“ број 

52/21). године за потребе Општине Шид доноси се 

следећи акт :  

 

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД 

ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ 

РАВНОПРАВНОСТИ 

 

На основу Закона о родној равноправности 

(„Службени гласник РС“ број 52/21), те Правилника 

о изради и спровођењу плана управљања ризицима 

од повреде принципа родне равноправности 

(„Службени гласник РС“ број 67/22), а у складу са 

законском обавезом која проистиче из члана 19. 

овог закона, Општинско веће општине Шид доноси 

Одлуку о усвајању Плана управљања ризицима 

од повреде принципа родне равноправности (у 

даљем тексту: План управљања ризицима). 

- Одлука о усвајању Плана управљања 

ризицима од повреде принципа родне 

равноправности је саставни део Плана. 

 

Јединица локалне самоуправе: Општина Шид 

Адреса: Карађорђева бр. 2 Шид 

Матични број: 08060983 

ПИБ:101233945 

 

Одговорно лице за координацију доношења Плана 

је Лице за родну равноправност- Филип Ранђеловић 

– извршилац за борачку-инвалидску, здравствену и 

социјалну заштиту и управљање људским 

ресурсима у Одељењу за друштвене делатности 

општинске управе општине Шид. 

 

Законски заступник -Зоран Семеновић, председник 

општине 

План се доноси за период 1.1.2023.г.одине до 

31.12.2023.године. 

 

УВОД 

 

Родна равноправност подразумева једнака права, 

одговорности и могућности, равномерно учешће и 

уравнотежену заступљеност жена и мушкараца у 

свим областима друштвеног живота, једнаке 

могућности за остваривање права и слобода, 

коришћење личних знања и способности за лични 

развој и развој друштва, једнаке могућности и права 

у приступу робама и услугама, као и остваривање 

једнаке користи од резултата рада, уз уважавање 

биолошких, друштвених и културолошки 

формираних разлика између мушкараца и жена и 

различитих интереса, потреба и приоритета жена и 

мушкараца приликом доношења јавних и других 

политика и одлучивања о правима, обавезама и на 

закону заснованим одредбама, као и уставним 

одредбама. 

 

Дискриминација на основу пола, полних 

карактеристика, односно рода, јесте свако 

неоправдано разликовање, неједнако поступање, 

односно пропуштање (искључивање, ограничавање 
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или давање првенства), на отворен или прикривен 

начин, у односу на лица или групе лица, као и 

чланове њихових породица или њима блиска лица, 

засновано на полу, полним карактеристикама, 

односно роду у: политичкој, образовној, медијској и 

економској области; области запошљавања, 

занимања и рада, самозапошљавања, заштите 

потрошача (робе и услуге); здравственом осигурању 

и заштити; социјалном осигурању и заштити, у 

браку и породичним односима; области 

безбедности; екологији; области културе; спорту и 

рекреацији; као и у области јавног оглашавања и 

другим областима друштвеног живота. 

 

Непосредна дискриминација на основу пола, 

полних карактеристика, односно рода, постоји ако 

се лице или група лица, због њиховог пола, полних 

карактеристика, односно рода, у истој или сличној 

ситуацији, било којим актом, радњом или 

пропуштањем, стављају или су стављени у 

неповољнији положај, или би могли бити стављени 

у неповољнији положај. 

 

Посредна дискриминација на основу пола, полних 

карактеристика, односно рода, постоји ако, на 

изглед неутрална одредба, критеријум или пракса, 

лице или групу лица, ставља или би могла ставити, 

због њиховог пола, полних карактеристика, односно 

рода, у неповољан положај у поређењу са другим 

лицима у истој или сличној ситуацији, осим ако је 

то објективно оправдано законитим циљем, а 

средства за постизање тог циља су примерена и 

нужна. 

 

Дискриминација на основу пола, полних 

карактеристика, односно рода постоји ако се према 

лицу или групи лица неоправдано поступа 

неповољније него што се поступа или би се 

поступало према другима, искључиво или углавном 

због тога што су тражили, односно намеравају да 

траже заштиту од дискриминације на основу пола, 

односно рода, или због тога што су понудили или 

намеравају да понуде доказе о дискриминаторском 

поступању. 

 

Дискриминацијом на основу пола, полних 

карактеристика, односно рода, сматра се и 

узнемиравање, понижавајуће поступање, претње и 

условљавање, сексуално узнемиравање и сексуално 

уцењивање, родно заснован говор мржње, насиље 

засновано на полу, полним карактеристикама, 

односно роду или промени пола, насиље према 

женама, неједнако поступање на основу трудноће, 

породиљског одсуства, одсуства ради неге детета, 

одсуства ради посебне неге детета у својству 

очинства и материнства (родитељства), усвојења, 

хранитељства, старатељства и подстицање на 

дискриминацију као и сваки неповољнији третман 

који лице има због одбијања или трпљења таквог 

понашања. 

 

Дискриминација лица по основу два или више 

личних својстава без обзира на то да ли се утицај 

поједних личних својстава може разграничити је 

вишеструка дискриминација или се не може 

разграничити (интерсексијска дискриминација). 

 

Законом о родној равноправности уређује се појам, 

значење и мере политике остваривања и унапређења 

родне равноправности, као и врсте планских аката у 

области родне равноправности, надзор над 

применом закона и друга питања од значаја за 

остваривање и унапређење родне равноправности. 

Овим законом се уређују обавезе органа јавне 

власти, послодаваца и других социјалних партнера 

да интегришу родну перспективу у области у којој 

делују. 

 

Чланом 13. Закона о родној равноправности 

дефинисане су врсте планских аката, међу које 

спада и План управљања ризицима од повреде 

принципа равноправности. План управљања 

ризицима од повреде принципа родне 

равноправности предвиђен чл.19. представља 

гаранцију родне перспективе, уродњавања и 

уравнотежене заступљености полова у 

поступањима органа јавне власти, послодаваца, 

осигуравајућих друштава, политичких странака, 

синдикалних организација и других организација и 

удружења. 

Међународни акти и правни оквир Републике 

Србије на којима се заснива родна 

равноправност 

 

Међународни акти 

 

➢ Повеља Уједињених нација 

➢ Универзална декларација о људским правима 

(1948); 

➢ Европска повеља о људским правима (1950); 

➢ Међународни пакт о грађанским и 

политичким правима (1966); 

➢ Међународни пакт о економским, социјалним 

и културним правима (1966); 

➢ Конвенција о правима детета (1989) и 

протоколи уз конвенцију; 

➢ Конвенција о правима особа са инвалидитетом 

(2006); 

➢ Конвенција о спречавању свих облика 

дискриминације жена (тзв. CEDAW); 

➢ УН Програм акције у односу на мало оружје и 

практичне мере за разоружање (ПоА); 

➢ Резолуција СБУН – жене мир и безбедност 

1325(2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 

(2009), 1906 (2010), 2016 (2013), 2122 (2013); 
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➢ Резолуција ГСУН 65/69 – Жене, разоружање, 

неширење и контрола оружја; 

➢ Пекиншка декларација и Платформа за акцију 

(1995); 

➢ Програм Акције Међународне конференције о 

становништву и развоју (1994); 

➢ Специјална сесија ГСУН: Жене 2000: Родна 

равноправност, развој и мир за 21 век (2000) – 

Миленијумска декларација УН A/Res/55/2 

(2000); 

➢ Директива Савета Европе 78/2000 о 

дискриминацији; 

➢ Директива 2006/54/ЕЗ о спровођењу принципа 

једнаких могућности за мушкарце и жене у 

погледу запошљавања и занимања; 

➢ Агенда 2030 – циљеви одрживог развоја 

A/RES/70/1 (2015); 

➢ Eвропска конвенција за заштиту људских 

права и основних слобода и пратећи 

протоколи; 

➢ Повеља ЕУ о основним правима 2016/c 

202/025; 

➢ Бечка декларација и програм деловања (1993); 

 

Правни оквир Републике Србије 

 

➢ Устав Републике Србије, у основним 

одредбама гарантује равноправност жена и 

мушкараца и обавезује државу да води 

политику једнаких могућности (члан 15), 

забрањује непосредну и посредну 

дискриминацију по било ком основу или 

личном својству укључујући и пол (члан 21. 

став 3), прописује могућност предузимања 

посебних мера ради постизања пуне 

равноправности лица или групе лица које су у 

неједнаком положају са осталим грађанима 

(члан 21. став 4), гарантује једнакост пред 

законом (члан 21. став 1), једнаку законску 

заштиту (члан 21. став 2), заштиту пред 

судовима (члан 22. став 1), другим државним 

органима (члан 36. став 1) и међународним 

институцијама (члан 22. став 2), и посебну 

заштиту мајки, трудница, деце и самохраних 

родитеља (члан 66) као и посебну здравствену 

заштиту трудница, мајки и самохраних 

родитеља са децом до седме године, која се 

финансира из јавних прихода (члан 68) и 

социјалну заштиту породице и запослених 

(члан 69). 

➢ Закон о родној равноправности („Службени 

гласник РС“ број 52/21); 

➢ Закон о изменама и допунама Кривичног 

законика („Службени гласник РС“ број 35/19); 

➢ Закон о изменама и допунама Закона о забрани 

дискриминације („Службени гласник РС”, 

број 22/09); 

➢ Закон о забрани дискриминације („Службени 

гласник РС“ број 22/09 и 52/21); 

➢ Закон о спречавању насиља у породици 

(„Службени гласник РС“ број 94/16); 

➢ Закон о равноправности полова („Службени 

гласник РС“ број 104/09); 

 

ОПШТИ ДЕО 

 

1.1. Назив, подаци о седишту и одговорном лицу 

и лицу за координацију током израде плана 

 

Јединица локалне самоуправе: Општина Шид 

Адреса: Карађорђева бр. 2 Шид, 

Матични број: 08060983 

ПИБ:101233945 

Одговорно лице за координацију доношења Плана 

је Лице за родну равноправност Филип Ранђеловић, 

извршилац за борачку-инвалидску, здравствену и 

социјалну заштиту и управљање људским 

ресурсима у Одељењу за друштвене делатности 

општинске управе општине Шид, 

Законски заступник: Зоран Семеновић, председник 

општине 

 

Општинска управа општине Шид се организује на 

основу одредаба Одлуке о општинској управи 

општине Шид („ Службени лист општине Шид“, 

број7/17 и 26/19) у складу са одредбама Закона о 

локалној самоуправи и Статута општине Шид. 

Правилником о организацији и систематизацији 

радних места у општинској управи, општинском 

правобранилаштву и стручним службама општине 

Шид утврђене су следеће организационе јединице:  

 

Основне унутрашње организационе јединице у 

саставу са одсецима, канцеларије, службе и сл. су:  

1. Одељење за урбанизам, комунално стамбене и 

имовинско правне послове-Служба за урбанизам, 

обједињену процедуру, заштиту животне средине и 

планове, служба за имовинско правне послове - 

одсек за инфраструктуру, одсек за локални 

економски развој; 

2. Одељење за буџет и финансије; - реферада за 

буџет, - реферада за трезор, - реферада за финансије, 

реферада за јавне набавке, канцеларија за 

пољопривреду 

3. Одељење за локалну пореску администрацију; 

4. Одељење за општу управу, реферада за лична 

стања грађана. писарница,реферада за одбрану и 

заштиту,одсек за матичарске послове, месне 

канцеларије; 

5. Одељење за друштвене делатности, реферада за 

образовање, културу, здравствену и социјалну 

заштиту, реферада за финансијску подршку 

породици са децом и борачку инвалидску заштиту, 

o реферада за управљање људским ресурсима;  

6. Одељење за инспекцијске послове; 
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7. Одељење за скупштинске и правно стручне 

послове и послове Општинског већа.  

Радна места изван организационих јединица - 

Општинско правобранилаштво, служба интерне 

ревизије: 

Органи који доносе одлуке: Скупштина општине 

Шид, Општинско веће општине Шид, Председник 

Општине, Начелник општинске управе општине 

Шид, Општински правобранилац. 

 Ови органи доносе одлуке у складу са својим 

овлашћењима из закона, подзаконских аката, 

Статута и другух општих аката Скупштине општине 

и Општинског већа општине Шид. Ови органи се 

образују на основу Закона и Статута општине Шид.  

 

1.2. Родно осетљива статистика 

Да би се добро разумеле и сагледале потребе за 

остваривањем родне равноправности неопходно је 

постојање родно осетљиве статистике, родно 

разврстаних података и родних индикатора. То су 

кључни алати за формулисање, примену, 

надзирање, евалуацију и ревизију циљева на свим 

нивоима друштвеног деловања.  

 

Родно осетљива статистика обезбеђује податке за 

креирање и ревизију политике и програма 

организација како не би производиле различите 

ефекте на жене и мушкарце. Поред тога, она 

обезбеђује веродостојне податке о стварним 

ефектима политика и програма на животе жена и 

мушкараца.  

Редовно и свеобухватно праћење и приказивање 

родно осетљивих података омогућавају сагледавање 

стања у друштву (организацији) у погледу родно 

засноване дискриминације, као и креирање, 

планирање и спровођење политика и програма који 

су усмерени на отклањање неједнакости и 

унапређење положаја дискриминисаних група или 

дискриминисаних појединаца и појединки. 

У Републици Србији је у претходном периоду 

значајно унапређено прикупљање података и 

разврставање по полу, али и даље постоји много 

простора за унапређење.  

Између осталог, Србија је била прва држава ван 

Европске уније која је 2016. године увела Индекс 

родне равноправности. 

 

1.2.1. Полна заступљеност у органима 

управљања, као и у појединачним 

органима пословања односно рада 

 

а) Проценат мање заступљеног пола на 

руководећим местима у општинској управи и 

органима власти јединице локалне самоуправе 

(означити пол, односно навести проценат броја 

мушкараца/жена на руководећим местима у односу 

на укупан број руководећих радних места):  

 

• председник/ца 

општине/градоначелник/ца М Ж 

• заменик/ца председника 

општине/градоначелника  М Ж 

• председник/ца скупштине 

општине/града   М Ж 

• заменик/ца председника скупштине 

општине/града М Ж 

• број одборника/ца у скупштини  М 

51.3 %   Ж 48.7 % 

• састав општинског/градског већа  М 

77.0 %   Ж 23.0 % 

• начелник/ца управа општине/града

 М 0 %    Ж 100 % 

• састав руководстава унутрашњих 

организационих јединица 

општине/града  М 50 %     Ж 50 % 

• председник/ца месних заједница  

 М 73,7 % Ж 26,3 % 

 

б) проценат мање заступљеног пола на руководећим 

местима у јавним предузећима и установама чији је 

оснивач јединица локалне самоуправе (навести 

проценат броја мушкараца/жена на руководећим 

местима у односу на укупан број руководећих 

радних места): 

• руководиоци јавних предузећа М 75 

% Ж 25 % 

• УО/НО јавних предузећа  М 53.1  Ж 

46.9 % 

• руководиоци установа  М 25 % Ж 75 

% 

• УО/НО установа М 35 % Ж 65 % 

 

Извештаји о родној заступљености се не воде, 

односно не воде се ажурно, али с обзиром на 

чињеницу да постоји извор података неопходно је 

да се успостави стална евиденција о чему ће 

бринути лице за родну равноправност. 

 

1.2.2. Структура запослених у Органу 

управе општине Шид према степену 

стеченог образовања и полу 

Квалификације које поседују запослена и радно 

ангажована лица, разврстана по полу: 

Ниво 

квалификације 

Укупно: Жена: Мушкараца: 

1. 6 (6,45%) 6(100%) 0(0%) 

2. 0 (0 %) 0(0%) 0(0%) 

3. 1 (1,08%) 1(100%) 0(0%) 

4. 28 (30,11%) 22(78,57%) 6 (21,43%) 

5. 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

6. 50 (53,76%) 31 (62%) 19 (38%) 

7. 8 (8,6%) 5 (62,5%) 3 (37,5%) 

8. 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 



 

 

Број 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД         Петак 20. јануар 2023. 

 

17 

 

1.2.3. Структура запослених према 

годинама старости и полу 

Укупан број запослених и радно ангажованих лица: 

93 (100%) 

Број и проценат запослених и радно ангажованих 

жена: 65 ( 69,89%) 

Број и проценат запослених и радно ангажованих 

мушкараца: 28 ( 30,11%) 

 

2. в Старосна  

структура: 

Укупно: 7 (7,53%)  

Ж: 6 (85,71%) 

М: 1(14,29%) 

Од 21-30 година 

живота 

Укупно: 19(20,43%)  

Ж:14(73,68%) 

М:5(26,32%) 

Од 31-40 година 

живота 

Укупно: 29(31,18%)  

Ж:22(75,86%) 

М:7(24,14%) 

Од 41-50 година 

живота 

Укупно: 24( 25,80%)  

Ж:17( 70,83%) 

М: 7(29,17%) 

Од 51-60 година 

живота 

Укупно: 14( 15,06%)  

Ж:9(64,29%)  

М: 5(35,71%) 

Од 61-70 година 

живота 

 

ОБЛАСТИ И ПРОЦЕСИ КОЈИ СУ РИЗИЧНИ 

ЗА ПОВРЕДУ ПРИНЦИПА РОДНЕ 

РАВНОПРАВНОСТИ 

Области и процеси представљају израз самопроцене 

органа општине Шид у вршењу основних принципа 

родне равноправности. 

Скупштина општине Шид је донела: Одлуку о 

родној равноправности („Службени лист општине 

Шид“, број 28 /21), Решење о образовању Комисије 

за родну равноправност Скупштине опшине Шид и 

о именовању њених чланова („Службени лист 

општине Шид“, број 38/22)., Одлуку о усвајању 

Локалног акционог плана за родну равноправност 

општине Шид за период 2022-2023.годину 

(„Службени лист општине Шид“ број 8/22), Решење 

о именовању Савета за родну равноправност 

општине Шид („Службени лист општине Шид“ број 

38/22) . 

Скупштина општине је руководила са принципима 

којима се мање заступљеном полу обезбеђује 

активно учешће у саставу и у раду сталних тела 

Скупштине општине , Општинског већа и у 

органима јавних предузећа и јавних установа чији је 

оснивач.  

Средства за унапређење родне равноправности 

сходно ликвидним могућностима општине, су 

издвајана у одређеном износу у буџету општине у 

претходном периоду и иста су била у току буџетске 

године и реализована у наведену сврху. 

Истовремено је вођено рачуна и о родно 

одговорном буџетирању приликом израде одлуке о 

буџету.  

У задњих 5 година није било пријављених случајева 

узнемиравања, полног узнемиравања, посредне или 

непосредне дискриминације, или судских спорова 

из ове области. 

Мере које су предвиђене овим Планом управљања 

ризицима су пре свега усмерене са циљем 

унапређења односно да доведу до потпуне примене 

принципа родне равноправности. 

 

2. МЕРЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ 

РАВНОПРАВНОСТИ 

 

Закон разврстава мере за остваривање и унапређење 

родне равноправности на опште мере и посебне 

мере.  

Опште мере се доносе након друштвеног дијалога и 

широког друштвеног консензуса, док се посебне 

мере доносе појединачно на нивоу организације. 

 

2.1. Опште мере 

 

Опште мере за остваривање и унапређивање родне 

равноправности јесу законом прописане мере 

којима се у одређеној области забрањује 

дискриминација на основу пола, односно рода, или 

налаже одговарајуће поступање ради остваривања 

родне равноправности.  

Опште мере обухватају и мере утврђене другим 

актима (декларације, резолуције, стратегије и сл.), 

чији је циљ остваривање родне равноправности. 

 

2.2. Посебне мере 

Посебне мере за остваривање и унапређивање родне 

равноправности су активности, мере, критеријуми и 

праксе у складу са начелом једнаких могућности 

којима се обезбеђује равноправно учешће и 

заступљеност жена и мушкараца, посебно 

припадника осетљивих друштвених група, у свим 

сферама друштвеног живота и једнаке могућности 

за остваривање права и слобода. 

Посебне мере, у складу са општим мерама одређују 

и спроводе орган јавне власти, послодавци и 

удружења. 

Приликом одређивања посебних мера морају се 

уважавати различити интереси, потребе и 

приоритети жена и мушкараца, а посебним мерама 

мора се обезбедити: 
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➢ право жена, девојчица и мушкараца на 

информисаност и једнаку доступност 

политикама, програмима и услугама; 

➢ примена уродњавања и родно одговорног 

буџетирања у поступку планирања, 

управљања и спровођења планова, пројеката и 

политика; 

➢ промовисање једнаких могућности у 

управљању људским ресурсима и на тржишту 

рада; 

➢ уравнотежена заступљеност полова у

 управним и надзорним телима

 и на положајима; 

➢ уравнотежена заступљеност полова у свакој 

фази формулисања и спровођења политика 

родне равноправности; 

➢ употреба родно сензитивног језика како би се 

утицало на уклањање родних стереотипа при 

остваривању права и обавеза жена и 

мушкараца; 

➢ прикупљање релевантних података 

разврстаних по полу и њихово достављање 

надлежним институцијама. 

Посебне мере примењују се док се не постигне циљ 

због којег су прописане. 

 

2.2.1. Мере које се одређују у случајевима 

осетно неуравнотежене заступљености 

полова 

Општина Шид нема осетно неуравнотежену 

заступљеност полова у органима одлучивања, као 

ни у организационој структури органа Општине. 

 

2.2.2. Подстицајне мере 

Подстицајне мере представљају мере којима се дају 

посебне погодности или уводе посебни подстицаји 

у циљу унапређења положаја и обезбеђивања 

једнаких могућности за жене и мушкарце у свим 

областима деловања. 

Општина Шид услед потреба за остваривање и 

унапређење родне равноправности доноси следећу 

подстицајну меру: 

 

➢ МЕРА 1. Активирање већег броја жена, 

односно мање заступљеног пола у органе 

одлучивања и ангажовање и предлагање за 

ангажовање већег броја жена, односно 

мање заступљеног пола у поступцима 

избора и доношења одлука. 

 

Разлог за увођење мере: 

Иако су органима управљања жене заступљене у 

одговарајућем проценту у односу на укупан број, 

потребно је оснажити жене за активну 

партиципацију у поступцима доношења одлука.У 

одређеном броју случајева, ова мера је примењива и 

на мање заступљени пол. 

Такође, орган власти као подстицајну меру 

предлаже и омогућавање додатног усавршавања за 

жене доносиоце одлука у органима управљања да 

би се тиме квалитетније спровели мисија и визија 

општине. 

 

Време за увођење мере: 

Период од 2023 – 2026. године. 

 

Начин спровођења и контроле спровођења мере: 

 

➢ Предлагати већи број жена, односно мање 

заступљеног пола у изборним поступцима; 

➢ Одредити лица која ће пратити 

конктинуирану едукацију жена, односно мање 

заступљеног пола на теме доношења одлука; 

➢ Омогућити што већем броју жена да приступе 

органима који доносе одлуке 

➢ Активирање већег броја жена кроз предлагање 

већег броја жена у поступцима избора је 

континуиран процес којим се постиже 

потпуна равноправност у партиципацији и 

одлучивању 

 

2.2.3. Програмске мере 

Овим мерама се операционализују програми за 

остваривање и унапређење родне равноправности. 

 

Општина Шид услед потреба за остваривање и 

унапређење родне равноправности доноси следеће 

програмске мере: 

➢ Имплементација родно осетљивог језика у 

интерним документима; 

➢ Похађање обука, семинара и конференција за 

лица која се налазе у органима управљања у 

вези са родном равноправношћу; 

➢ Успостављање сарадње са државним 

органима и организацијама цивилног друштва 

ради даље континуиране едукације свих 

запослених; 

 

МЕРА 1. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА РОДНО 

ОСЕТЉИВОГ ЈЕЗИКА У ИНТЕРНИМ 

ДОКУМЕНТИМА 

Недоследна употреба женског рода када означавамо 

жене које обављају одређена занимања или јавне 

функције није питање граматичке правилности, јер 

је употреба женског рода граматички не само 

исправна, већ и неопходна. Стога је доследна 

употреба језика равноправности питање свести о 

важности друштвене једнакости мушкараца и жена. 

 

Разлог за увођење мере: 

У интерним документима у органима Општине 

Шид није присутан у потпуности родно сензитиван 

језик. Документација се у већини случајева води у 

граматички мушком роду и подразумева природно 

мушки и женски род лица на који се односе. 
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Време за увођење мере: 

Након усвајања Плана управљања ризицима почеће 

се примењивање ове мере. 

 

Начин спровођења и контроле спровођења мере: 

Лице задужено за спровођење мера из родне 

равноправности ће вршити контролу свих интерних 

докумената у складу са Приручником за употребу 

родно осетљивог језика који је објављен на 

интернет страни Координационог тела за родну 

равнопраност Владе Републике Србије. 

Мера имплементације родно осетљивог језика је 

трајна тј. нема временско ограничење и спроводиће 

се од дана усвајања Плана управљања ризицима  

 

МЕРА 2: ПОХАЂАЊЕ ОБУКА, СЕМИНАРА И 

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ЛИЦА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ 

У ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА У ВЕЗИ СА 

РОДНОМ РАВНОПРАВНОШЋУ 

 

Разлог за увођење мере: 

Стицање нових знања и вештина у циљу пуне 

примене принципа родне равноправности у 

општини Шид. 

 

Време за увођење мере: 

Континуирано. 

 

Начин спровођења и контроле спровођења мере: 

Примена нових знања и вештина стечених на 

обукама, семинарима и конференцијама у раду 

приликом: 

 

➢ утврђивања програмских циљева и начела и 

програма рада; 

➢ одабира чланова у скупштину општине, код 

предлагања чланова општинског већа, 

сталних тела скупштине општине, озганима 

управљања јавних предузећа и установа чији 

је оснивач општина Шид, у одабиру кандидата 

за савет месних заједница и др.;  

➢ израде програмских и статутарних 

докумената, правилника и других аката; 

 

Престанак спровођења мере: 

Мера похађања обука, семинара и конференција за 

лица која се налазе у органима управљања је трајна 

тј. нема временско ограничење и спроводиће се од 

дана усвајања Плана управљања ризицима . 

 

МЕРА 3. УСПОСТАВЉАЊЕ САРАДЊЕ СА 

ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА 

 

Разлог за увођење мере: 

Успостављањем континуиране сарадње са 

државним органима и организацијама цивилног 

друштва у виду размене информација и знања са 

циљем унапређења родне равноправности 

омогућава се једноставнија имплементација обавеза 

проистеклих из законских и подзаконских аката. 

 

Време за увођење мере: 

Први и други квартал 2023. године. 

 

Начин спровођења и контроле спровођења мере: 

Спровођење ове мере се врши потписивањем 

Меморандума о сарадњи, разменом информација из 

области родне равноправности, одржавањем 

округлих столова и презентација, учествовањем на 

панелним дискусијама о искуствима у спровођењу 

родне равноправности и сличним активностима. 

 

Престанак спровођења мере: 

Мера успостављања сарадње са државним органима 

и организацијама цивилног друштва је 

континуирана. 

 

3. ПОДАЦИ О ЛИЦИМА ОДГОВОРНИМ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ИЗ ПЛАНА 

УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА 

 

Одговорна лица у спровођењу мера из Плана 

управљања ризицима 

 

Р.

Бр. 

Име и 

презиме 

Функција Теле

фон 

емаил 

1. Филип 

Ранђело

вић 

Лице за 

родну 

равнопра

вност 

022/7

14-

120 

opstauprava

@sid.rs 

2. Тихомир 

Стамен

ковић 

Председн

ик 

Савета 

за родну 

равнопра

вност 

022/7

12-

544 

kabinetsid@

mts.rs 

3. Бојана 

Мравик 

Начелниц

а 

општинс

ке управе 

022/7

12-

544 

nacelnik@si

d.rs 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

У будућем деловању потребно је обезбедити и 

подстаћи организовање и укључивање запослених 

жена и обезбедити њихово активно и равноправно 

учешће у колективним преговарањима са 

послодавцем. 

 

У ту сврху овим актом доносе се следеће 

подстицајне и програмске мере: 
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А) Подстицајна мера 

 

➢ Активирање већег броја жена, односно мање 

заступљеног пола у органе одлучивања и 

ангажовање и предлагање за ангажовање 

већег броја жена, односно мање заступљеног 

пола у поступцима избора и доношења 

одлука. 

 

Б) Програмске мере 

 

➢ Имплементација родно осетљивог језика у 

интерним документима; 

➢ Похађање обука, семинара и конференција за 

лица која се налазе у органима управљања у вези 

са родном равноправношћу; 

➢ Успостављање сарадње са државним органима и 

организацијама цивилног друштва ради даље 

континуиране едукације свих запослених; 

 

Све мере су донете са циљем континуираног 

унапређења родне равноправности у Општини Шид 

и истовремено се употпуњују са мерама које су 

дефинисане у Локалном акционом плану за родну 

равноправност који је донет за територију општине 

Шид за период 2022-2023.године. 

Спровођење мера се врши континуирано кроз 

процесе доношења одлука, квалитативним 

извештавањем органа руковођења о свим битним 

елементима везаним за родну равноправност, као и 

подизањем свести код свих актера о значају 

примене принципа родне равноправности.  

Како су предложене мере дугорочне или трајне то 

ни не постоји рок за њихов завршетак, већ ће се оне 

примењивати у континуитету. 

Коначни циљ који се жели постићи усвајањем 

Плана управљања ризицима и спровођењем мера 

које су у њему наведене је да се отклони свака 

могућност која би могла довести да повреде 

принципа родне равноправности, односно да се иста 

сведе на минимум. 

 

ПРИЛОГ 

 

I – Одлука о усвајању Плана управљања 

ризицима од повреде принципа родне 

равноправности 

II - Списак државних органа и организација 

цивилног друштва које се баве унапређењем 

принципа родне равноправности 
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4. Пoвeрeник зa 
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