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Увпдна реч председника ппштине 

 
Светска здравствена прганизација је дала щирпкп прихваћену дефиницију јавнпг 

здравља пп кпјпј је јавнп здравље „ вещтина и наушни приступ у спрешаваоу бплести, 

прпдужаваоу живптнпг века и прпмпвисаоу здрвља путем прганизпваних наппра 

друщтва“. 

Пплазећи пд тпга, кап и пд пбавезе утврђене Закпнпм п јавнпм здрављу кренулп се 

са израдпм Плана јавнпг здравља ппщтине Щид шији је пснпвни циљ унапређеое 

здравља,спрешаваое бплести и прпдужеое квалитетнпг живпта грађана ппщтине Щид. 

Дпбрп здравље је пд сущтинскпг знашаја за пдрживи екпнпмски и друщтвени развпј и 

пснпвна брига у живпту свакпг лица, ппрпдице и друщтва. 

Приликпм израде Плана, следећи мисију, визију и принципе јавнпг здравља, 

ппщлп се пд ппщтих, специфишних и пперативних циљева кпји су дефинисани у Стратегији 

јавнпг здравља Републике Србије 2018.-2026. План идентификује прпблеме, ппјащоава 

циљеве,дефинище пснпвне активнпсти и пдгпвпрнпсти лпкалне заједнице и свих 

релевантних партнера у пбласти јавнпг здравља, прпмпцију здравља, примарну 

превенцију, ппдизаое квалитета рада заппслених у здравству, пбезбеђиваое једнаке 

дпступнпсти здравственпј защтити станпвника наще ппщтине јер је нащ заједнишки 

интерес брига п здрављу и пшуваое здравља нащих суграђана. 

Какп би се циљ бпље здравље и здрав ппјединац дпстигап неппхпднп је ствприти 

климу у кпјпј ће сви сектпри и шитавп друщтвп улагати и преппзнати здравље кап пснпвну 

вреднпст, пптенцијал и предуслпв за развпј лпкалне заједнице јер „здравље није све, али 

без здравља све је нищта“. 

 

 

У Щиду, 2019. гпдине              ПРЕДСЕДНИК ППЩТИНЕ ЩИД 

       Предраг Вукпвић дипл.ецц 
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Увпд 

 

Јавнп здравље је умеће превенираоа бплести, ппбпљщаоа квалитета и дужине 
живпта, крпз прганизпване наппре друщтва. Јавнп здравље ппдстише пдгпвпрнпст државе 
и друщтва у пбезбеђеоу дпбрпбити за све грађане путем унапређеоа здравља и пшуваоа 
здраве живптне средине, ппбпљщаое спцијалних, екпнпмских, културних и других 
детерминанти здравља. Здравствени прпблеми у пквиру јавнпг здравља у Републици 
Србији се рещавају на свим нивпима, али се најефикасније рещаваое прпблема мпже 
ппстићи у јединицама лпкалне сампуправе. У пбезбеђиваоу функципнисаоа јавнпг 
здравља ушествују грађани, ппрпдице, ппслпдавци, пбразпвне институције, хуманитарне, 
верске, сппртске и друге прганизације, удружеоа, јавнпздравствене институције, 
здравствене устанпве и други пблици здравствене службе, прганизације за здравственп 
псигураое, месне заједнице, градпви, ппщтине, ппкрајине, Република. Пснпвни принципи 
јавнпг здравља су наглащаваое кплективне пдгпвпрнпсти за здравље и впдеће улпге 
државе у пшуваоу и унапређеоу здравља нарпда, усмеренпст ка спципекпнпмским 
детерминантама здравља и најважнијим фактприма ризика, мултидисциплинарна 
заснпванпст и партнерствп у детекцији и рещаваоу јавнпздравствених прпблема. 

 
 

 

Савет за здравље Општине Шид изабран је пд стране Скупщтине Ппщтине 
Щид  на седници пдржанпј 07.03.2018. гпдине у следећем саставу: 
 
1.Вукица Крмек, за председника, 
2.Катица Вијук, кап представник из лпкалне сампуправе, за шлана  
3.Стефан Јпвић, кап представник из лпкалне сампуправе, за шлана  
4.Здравка Митрпвић – Прпданпвић, из здравствене устанпве ппщтине Щид, за шлана,  
5.Милана Кпрдић, из надлежне филијале РФЗП, за шлана,  
6.Дущкп Кршмар, кап представник Удружеоа грађана из реда пацијената, за шлана, 
7.Веоамин Буљшик, кап представник Удружеоа грађана из реда пацијената, за      шлана,  
8.Јасмина Јандрић Кпшић, кап представник Завпда за јавнп здравље Сремска Митрпвица, 
за шлана, 
9. Александра Жигић, лице задуженп за пппулаципну пплитику, за шлана, 

 
 
Пдлука п пбразпваоу и именпваоу Савета за здравље Ппщтине Щид дпнета је на 

седници Скупщтине Ппщтине Щид пдржанпј 07. марта 2018. гпдине, а пбјављена у 
Службенпм листу Ппщтине Щид, брпј 4/2018. 
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Задатак Савета за здравље: 

 
- прати здравственп стаое грађана и рада здравствених служби на теритприји града и 
предлаже мере за спрпвпђеое здравствене защтите пд интереса за грађане; 
- ушествује у планираоу и пствариваоу прпграма за пшуваое и защтиту здравља 
станпвнищтва на теритприји града; 
- прати прпписе у пбласти здравствене защтите и разматра питаоа пд знашаја за пву 
пбласт; 
- даје мищљеое на нацрте пдлука кпје дпнпси Скупщтина града у пбласти здравствене 
защтите;  
- стара се и ради на ппвећаоу дпступнпсти здравствене защтите а ппсебнп на ппвећаоу 
дпступнпсти здравствене защтите псетљивим пппулаципним групама станпвнищтва; 
- даје мищљеое п предлпзима прпјеката у пбласти унапређеоа здравствене защтите кпји 
се пптпунп или делимишнп финансирају из градскпг бучета; 
- сарађује са хуманитарним и струшним пгранизацијама, савезима и удружеоима на 
активнпстима развпја здравствене защтите; 
- иницира сарадоу са другим лпкалним сампуправама у активнпстима пд заједнишкпг 
знашаја за защтиту и унапређеое здравља станпвнищтва; 
- разматра трпмесешне, щестпмесешне и гпдищое извещтаје саветника за защтиту права 
пацијената; 
- изради акципни план п активнпстима за перипд за кпји је изабран; - ппднпси гпдищои 
извещтај п свпм раду Скупщтини града.  
 

 
Савет за здравље пбавља и задатке из пбласти защтите права пацијената и тп: 

 
- прати пствариваое права пацијената на теритприји ппщтине Щид и предлаже мере за 
защтиту и прпмпцију права пацијената;  
- разматра пригпвпре п ппвреди ппјединашних права пацијената на пснпву прикупљених 
дпказа и утврђених шиоеница укпликп је ппднпсилац пригпвпра незадпвпљан извещтајем 
саветника пацијената; 
- пбавещтава п утврђенпм шиоенишнпм стаоу ппднпсипца захтева и директпра 
здравствене устанпве – псниваша приватне праксе и даје пдгпварајуће преппруке; 
- ппднпси гпдищои извещтај п предузетим мерама за защтиту права пацијената 
Скупщтини ппщтине кап и министарству надлежнпм за ппслпве здравља.  
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Радна група за израду плана 

 
У пквиру Савета за здравље пбразпвана је радна група за израду Плана јавнпг 

здравља  у следећем саставу: 
 

1.Вукица Крмек, председник Савета за здравље Ппщтина Щид, 
2.Катица Вијук, шлан Савета за здравље Ппщтина Щид, 
3.Здравка Митрпвић-Прпданпвић,шлан Савета за здравље Ппщтине Щид, 
4.Др Крстп Курещ, прпщирени састав, 

5.Катица Дудић,прпщирени састав. 

 

 

Метпдплпгија рада 

 

Прпцес израде Плана јавнпг здравља се спрпвпди  пд јула 2018. гпдине дп нпвембра 2019. 

гпдине,за перипд 2020-2025 гпдина и прпистекап је из вище фаза кпје заједнп шине 

стратещкп планираое: 

1.ствараое предуслпва за реализацију прпцеса израде Плана јавнпг здравља; 

2.израда здравственпг прпфила/слике здравља ппщтине Щид; 

3.стратещкп и акципнп планираое; 

4.прпцес јавне расправе; 

5.усвајаое стратещкпг дпкумента пд стране Скупщтине Ппщтине Щид. 

 

 

Ствараое предуслпва за реализацију прпцеса Плана јавнпг здравља- 

Први кпрак у прпцесу израде Плана је фпрмираое радне групе за израду. У припремнпј 

фази дпгпвпренп је да План јавнпг здравља буде стратещки дпкумент кпјим се планирају 

активнпсти за перипд 2020-2025 гпдине.Дпгпвпренп је да ће у свакпј нареднпј гпдини кпју 

пбухвати план бити спрпведен прпцес прпцене ппстигнутих резултата у претхпднпј гпдини 

(ревизију). Щтп ће представљати стратещки правац за креираое активнпсти за наредну 

гпдину.  

 

Израда здравственпг прпфила/слике здравља- 

Тп је један пд кљушних карика у прпцесу израде Плана јавнпг здравља. Ппдаци кпји су 

прикупљени ппдељени су у следеће категприје: гепграфски, демпграфски, витални 

ппказатељи,здравствени ппказатељи, ппказатељи активнпсти на унапређеоу здравља 

станпвнищтва, превенцији бплести, спципекпнпмски услпви, ппказатељи стаоа живптне 



10 
 

средине, урбани дизајн ппщтине, прганпзација заједнице, безбеднпст у 

заједници,рекреација и сппрт,култура, медији, верске заједнице и прганизације, ставпви и 

јавнпздравствене пптребе станпвнищтва и заједнице, финансираое и SWOT анализа. 

Сви ппказатељи су прикупљени крпз разлишите базе ппдатака, анализу ппказатеља стаоа 

станпвнищтва, испитиваоем пптреба станпвнищтва метпдпм брзе прпцене и анкетама. 

 

Стратешкп и акципнп планираое- 

На пснпву прикупљених ппдатака из пбласти стратещкпг и акципнпг планираоа 

дефинисани су стратещки правци развпја Ппщтине Щид у пбласти јавнпг здравља у 

наредних пет гпдина кап и ппщтински припритети  за наредне три гпдине. Ппред 

наведених ппдатака кљушну улпгу је имала и анализа лпкалних ресурса тј. реалних 

мпгућнпсти лпкалне сампуправе. 

Финална верзија Плана је бучетирана и кап таква предата у прпцес јавне расправе. 

Закпнски пквир 

 

Ппзитивнпм закпнскпм регулативпм у Републици Србији, кпја је усклађена са 
закпнима ЕУ, ствприли су се пптребни правни пквири да јединице лпкалне сампуправе у 
складу са специфишнпстима у свпјпј средини, приступе рещаваоу прпблема 
карактеристишних за свпју теритприју.  Стратегија јавнпг здравља Републике Србије (у 
даљем тексту Стратегија) представља ппдрщку испуоаваоу друщтвене бриге за здравље, 
пбезбеђиваоу услпва у кпјима људи мпгу да буду здрави и шини пснпву за дпнпщеое 
пдлука п акцијама за унапређеое здравља и квалитета живпта станпвника Републике 
Србије. Стратегија идентификује припритетна ппдрушја где је унапређеое здравља и 
квалитета живпта мпгуће, ппјащоава циљеве, дефинище пснпвне активнпсти и 
пдгпвпрнпсти свих релевантних партнера у пбласти и идентификује даље правце, 
пстављајући прпстпр за рещаваое старих и нпвих изазпва. Фпрмулисани циљеви 
Стратегије ппшивају на следећим принципима: - пдгпвпрнпст државе и друщтва уза 
здравље - сви пблици парнерства за здравље - усмераваое и на пппулациу и пппулаципне 
групе - пријентација ка лпкалнпј сампуправи - интерсектпрски и мултидисциплинарни рад 
- спцијалнпекпнпмске детерминанте и фактпри ризика  
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ДЕП ПРВИ 

 

ЗДРАВСТВЕНИ ПРПФИЛ ППЩТИНЕ ЩИД – СЛИКА ЗДРАВЉА 

 
 
 

1. ППДАЦИ П ТЕРИТПРИЈИ ППЩТИНЕ ЩИД 
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Теритприја Ппщтине Щид заузима ппврщину пд 687 км2 и представља 3.2% 
теритприје АП Впјвпдине. Ппщтина Щид према свпјпј ппврщини сврстава се у 10 највећих 
ппщтина на ппдрушју АП Впјвпдине. Налази се на југпзападу Впјвпдине и припада 
Сремскпм пкругу.Ппщтину Щид шине 19 насељених места ( Адащевци, Башинци, Батрпвци, 
Беркаспвп, Бингула, Ващица, Вищоићевп, Гибарац, Ердевик, Бикћ Дп, Илинци, Јамена, 
Кукујевци, Љуба, Мплпвин, Мпрпвић, Привиа Глава, Спт и Щид ) и 19 катастарских 
ппщтина (  Адащевци, Башинци, Батрпвци, Беркаспвп, Бингула, Ващица, Вищоићевп, 
Гибарац, Ердевик, Бикћ Дп, Илинци, Јамена, Кукујевци, Љуба,  Ђипща, Мпрпвић, Привина 
Глава, Спт и Щид ). 

Према пппису станпвнищтва из 2011. гпдине на ппдрушју ппщтине живи 34.188 
станпвника, щтп је исппд 1.8 % ппкрајинскпг станпвнищтва, а густина насељенпсти је 
уппла маоа пд прпсека у АП Впјвпдини и изнпси пкп 55 ст/km2. 

Са ппщтинама суседних држава Републике Хрватске и Бпсне и Херцегпвине 
ппщтина Щид ппвезана је магистралним и регипналним путевима кап и железнишкпм 
мрежпм. 

На ппщтинскпј теритприји ппстпји пет гранишних прелаза са Хрватскпм ( Спт, 
Батрпвци, Љуба, Тпварник и Щид ). Гранишни прелаз „Батрпвци“ налази се на 
међунарпднпм путнпм путнпм правцу Е – 70 пдакле се ка северу пдваја магистрални 
правац кпји се у Щиду рашва на северпзападни крак ка гранишнпм прелазу Тпварник и 
северпистпшни правац ка гранишнпм прелазу Спт. 

Железнишка пруга кпја ппвезује Бепград и Загреб прплази прекп теритприје 
ппщтине Щид. Пд ое се пдваја један крак према југу, према Републици Српскпј, пднпснп 
Бијељини. 

Према тпме, мпже се закљушити да ппщтина Щид иакп перифернп лпцирана, има 
вище елемената пп кпјима се оен гепграфски пплпжај мпже пкарактерисати кап ппвпљан. 

 

1.1.      ПРИРПДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 
 

1.1.1.Рељеф 

 
Данащои изглед рељефа ппщтине Щид је ппследица утицаја унутращоих и 

сппљащоих сила. Унутращое силе утицале су на ствараое макрпрељефа издизаоем 
ппјединих делпва и спущтаоем других. Тп се пре свега пднпси на предеп захваћен 
падинама Фрущке гпре. Сппљащое силе еплскпм и флувијалнпм ерпзијпм и 
акумулацијпм теже да изравнају ппстпјеће висинске разлике. 

На теритприји ппщтине Щид јаснп се издвајају лесне заравни и лесна тераса кап и 
алувијална раван с тим щтп се лесна тераса прпстире на нижпј надмпрскпј висини. На 
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пваквим пределима настајала су најстарија насеља јер ти предели нису збпг велике 
надмпрске висине мпгли бити плављени  Највећу надмпрску висину имају падине Фрущке 
гпре пд 240 дп 294 метара ( тригпнпметријска ташка Лиске ). 

 
 

1.1.2. Ппљппривреднп земљиште 

 
Ппщтина Щид распплаже ппвпљним прирпдним услпвима ( земљищте, клима, 

впдни ресурси ) за ппљппривредну прпизвпдоу кап и знашајним капацитетима за прераду 
ппљппривредних прпизвпда. Ипак, распплпживи капацитети нису у дпвпљнпј мери 
искприщћени. 

Укупна ппврщина ппљппривреднпг земљищта у ппщтини Щид изнпси прекп 41.000 
хектара замљищта ппгпднпг за ппљппривредну прпизвпдоу.  

Ппљппривредна прпизвпдоа је интензивна ( у пднпсу на впјвпђански прпсек ) пп 
нашину кприщћеоа земљищта ( малп ушещће впћоака и винпграда ), пп структури 
ратарске прпизвпдое ( великп ушещће индустријскпг биља, нарпшитп спје ) и пп 
принпсима ( углавнпм знатнп вищи пд прпсека Впјвпдине ).  

Удеп ппљппривреднпг станпвнищтва у ппщтини је виспк. Дпбар квалитет 
земљищта и недпстатак снажније индустријске прпизвпдое, псим прерађивашке, 
принудилп је лпкалнп станпвнищтвп да се ппредели за ппљппривреду. Ппщтина је 
претежнп рурална средина, удеп ппљппривреднпг станпвнищтва у укупнпм је изнад 17%. 

Знашајне су прпизвпдое кукуруза, спје и пщенице кпје шине пкп 80% пранишних 
ппврщина Ппщтине.  

 

1.1.3.Хидрпграфске карактеристике 

 
Хидрпграфски ппсматранп, теритприја ппщтине Щид бпгата је и  ппдземним и 

ппврщинским впдним тпкпвима.   Ппврщинске впде на теритприји ппщтине Щид јављају 
се у пблику сталних и ппвремених впдптпкпва, бара, прирпдних и вещташких акумулација. 
Један деп впдптпкпва креће се са Фрущке гпре и оених пбрпнака, дпк пстали деп 
впдптпка пдвпди ппврщинске впде низијских делпва теритприје. 

Већи деп ппщтинске теритприје припада сливу Саве, а маои сливу Дунава. 
Самим тим највећи прирпдни впдптпк кпјем гравитирају сви пстали впдптпци на 

теритприји ппщтине је река Сава. На теритприји ппщтине Щид прптеже се левпм пбалпм у 
дужини пд пкп 16 килпметара.  

Притпка реке Саве је река Бпсут са Студвпм. Река Бпсут се са петинпм свпга тпка 
налази на теритприји пщтине и тп у дужини пд пкп 38 килпметара. Впдптпк Студве 
прптише крпз ппщтину Щид у дужини пд 18 килпметара. 

Впде из маоих впдптпка према реци Сави и Бпсуту пдвпде се путем псам сливпва, 
седам малих директних улива.    

Најппзнатија впдна акумулација ппщтине Щид је је Спт кпја ппстпји пд 1980. 
гпдине. Изграђена је у дплини Щидине. 
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Брпјни су каналисани тпкпви кап щтп су: Щидина, Јелисаветин канал, Драганпвци, 
Ђепущ... 

Ппдземне впде су вепма виспке, нарпшитп у јужним нижим делпвима теритприје 
ппщтине, щтп захтева интензивнп пдвпдоаваое. Максимални нивпи ппдземних впда 
крећу се пд 0 дп 4 m, дпк се максимални нивп ппдземних впда на пбрпнцима Фрущке 
гпре креће пд 0 дп 17 m, щтп зависи пд висине впдпнепрппусних слпјева решнпг тпка Саве 
и Бпсута. Артеска издан креће се пд дубине пкп 50 m, дпк се фреатска издан јавља већ на 
дубини пд 0,5 m. Артеска издан се кпристи углавнпм за снабдеваое впдпм за пиће путем 
некпликп десетина бущених бунара из кпјих впда некпнтрплисанп птише. 

Извпри термалне впде ппстпје између насеља Љуба и Ердевик кап и у близини 
насеља Илинци. 

 
 

1.1.4.  Метепрплпшкп – климатске карактеристике 

 
Климатске карактеристике ппщтине Щид сврставају је у умеренп кпнтиненталну 

пбласт. 
Микрпклиматске разлике ппстпје збпг математишкп гепграфских и прпграфских 

разлика. Планина Фрущка гпра је пплпжајем, висинпм и вегетацијпм велики климатски 
мпдификатпр. На опј су температуре ниже, а кплишина падавина вища у пднпсу на друге 
делпве Срема. 

Прпсешна вреднпст средое гпдищое температуре ваздуха у ппщтини Щид изнпси 
11 степени Целзијуса. Највища измерена температура је 41 степен Целзијуса а најнижа -
30,5. 

Дпминантан ветар је кпщава. 
Средеоа гпдищоа вреднпст влажнпсти ваздуха у Щиду је  78%. 
Присутан је неравнпмеран гпдищои расппн падавина. 
 
 

1.1.5. Заштићена прирпдна дпбра 

 
На пснпву ППНП Фрущка гпра у циљу защтите, пшуваоа и унапређеоа прпстпрних 

целина са знашајним прирпдним вреднпстима и ппјавама, на ппдрушју Наципналнпг парка 
„ Фрущка гпра“ кпји припада теритприји ппщтине Щид, кап прирпднпг дпбра I категприје, 
утврђени су режими II и III степена защтите. 

У II степену защтите налазе се „ Баоа Кулина“ кпд Љубе и дплина пптпка Велещић 
кпји се истишу кап бипдиверзитске вреднпсти и знашајна станищта угрпжених врста 
инсеката. 

У III степену защтите су ппјединашна стабла и групе стабала кап и бипдиверзитске 
вреднпсти – акумулација Спт и лпвни резерват Впрпвп. 
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1.2.   ИСТПРИЈСКИ ПСВРТ 

 
Први ппдаци п Щиду датирају из 18. века када се насеље налазилп у Ппдунавскпј 

впјнпј граници. Пстала насељена места у ппщтини први пут се ппмиоу нещтп раније. 
Према дпступним дпкументима извеснп је да Српска щкпла у Щиду већ тпкпм 18. 

века заппшиое свпј рад. 
У 19. веку местп насељавају ппред Срба и Русини  из  Рускпг крстура  и Куцуре, 

затим Слпваци из Глпжана из  и Пивница.  
Крајем 19. века Щид је припадап Ердевишкпм срезу. 
Ппшеткпм 20. века Щид се развија кап градскп насеље. Ранп се јавља раднишки 

ппкрет.  
Тпкпм Другпг светскпг рата Щид је бип у саставу НДХ. За време тпг перипда над 

житељима ппщтине Щид ппшиоени су мнпгпбрпјни злпшини шија је једна пд жртава бип 
шувени српски сликар Сава Щуманпвић. У нарпднппслпбпдилашкпм рату шитавп ппдрушје 
билп је активнп у прганизпваоу бпрби прптив непријатеља. Кап дан пслпбпђеоа ппщтине 
Щид пд фащистишкпг пкупатпра празнује се 6. децембар. Заврщне пперације за 
пслпбпђеое  Југпславије ппшеткпм 1945.  гпдине (Сремски фрпнт) впђене су у пкплини 
Щида.  

Крпз целпкупан перипд спцијалистишкпг развпја Щид је карактерисалп присуствп 
некплицине приредних гиганата кпји су у тп време предоашили у пкружнпј прпизвпдои 
разлишитих артикала. 
 

Крпз ратна збиваоа 90-их гпдина прпщлпг века Щид је претрпеп прпмену 
демпграфске структуре услед великпг прилива избеглица са ратпм захваћених ппдрушја. 
Близина ратних збиваоа и лпциранпст у ппгранишнпм ппдрушју дпнела је нпва страдаоа 
пвпј ппщтини. 

Свакакп најзнаменитија лишнпст щидске ппщтине је Сава Щуманпвић, један пд 
некпликп најзнашајнијих српских сликара. У Щиду је живеп и стварап светски класик 
маргиналне уметнпсти Илија Бащишевић Бпсиљ. Пптребнп је издвпјити и пстале знашајне 
људе рпђене на прпстпру щидске ппщтине: Симепн Пищшевић, Бпщкп Симпнпвић ( 
фудбалски  тренер ), Бпјан Миланпвић ( музишар ) и др. 

 
 

2. ВИТАЛНИ ДЕМПГРАФСКИ ППКАЗАТЕЉИ 

 
 
 
Према ппдацима са ппписа станпвнищтва спрпведенпг тпкпм 2011. гпдине  брпј 

станпвника  на теритприји Ппщтине Щид бип је 34.188 станпвника. 
Брпј станпвника пд 1948. гпдине дп 1981. гпдине је у ппрасту. Већ пд 1981. гпдине 

је у знатнпм паду да би 2002. гпдине изнпсип 38.835 станпника.У међуппписнпм перипду 
пд 2002. Гпдине дп 2011.гпдине регистрпван је пад брпја станпвника кпји је у ппписнпј 
2011. бип 34.261. 
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Графикпн бр. 1 
Кретаое укупнпг брпја станпвника у ппштини Щид у перипду пд 1948 - 2011 

 
 
Извпр: Стратешки план развпја ппштине Шид 2016 - 2021 
 
 
 
Ппщтина Щид има 19 насељених места . У перипду дп 2011. гпдине била је 

изражена миграција станпвнищтва са села у сам град Щид а данас је ппвећан пдлив 
станпвнищтва какп са села такп и из сампг града Щида. 

Брпј станпвника се у перипду дп 2011. гпдине знатнп умаоип у свим насељеним 
местима сем сампг града Щида. Умаоеое се креће пд 3% дп 30%.   

 
 

Табела бр. 1 
Кретаое брпја станпвника у ппштини Щид пп насељима, у перипду 1948-2011.  

 

Насеље 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Адащевци 2.333 2.363 2.562 2.566 2.363 2.041 2.166 1.919 

Батрпвци 629 674 653 577 464 359 320 259 

Башинци 1.785 1.815 1.694 1.538 1.324 1.266 1.374 1.180 

Беркаспвп 1.156 1.235 1.214 1.213 1.217 1.088 1.228 1.115 

Бикић Дпл 475 447 408 346 301 295 336 269 

Бингула 1.116 1.200 1.244 1.119 1.025 888 906 732 

Ващица 2.065 2.158 2.163 1.963 1.740 1.632 1.717 1.424 
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Вищоићевп 1.971 2.111 2.169 2.318 2.030 1.951 1.899 1.683 

Гибарац 973 1044 1108 980 915 815 1158 989 

Ердевик 3.863 4.076 4.499 4.177 3.758 3.360 3.316 2.736 

Илинци 1.335 1.481 1.456 1.198 1011 869 827 804 

Јамена 1.113 1.316 1.586 1.771 1.577 1.320 1.130 950 

Кукујевци 2.671 2.660 2.598 2.345 1.985 1.689 2.252 1.955 

Љуба 822 884 838 757 639 583 559 446 

Мплпвин 477 491 496 460 362 305 298 195 

Мпрпвић 1.503 1.876 2.110 2.292 2.196 2.055 2.164 1.774 

Привина глава 319 301 275 232 202 163 221 186 

Спт 1.202 1.279 1.272 1.077 900 801 791 679 

Щид 6.710 7.268 9.058 11.823 13.450 14.089 16.311 14.893 

Укупнп 32.518 34.679 37.403 38.752 37.459 35.578 38.973 34.188 

 
Извпр: Републички завпд за статистику 
 

Прпцеоен брпј станпвника у ппщтини Щид на пснпву прпцене Републишкпг завпда 
за статистику, закљушнп са 30.06.2017. гпдине бип  31.901.У ппписнпј 2002.гпдини , брпј 
станпвника срединпм гпдине је прпцеоен на вище пд 38,8 хиљада .У међуппписнпм 
перипду (2002-2011) брпј станпвника је ппадап прпсешнп гпдищое за 508 лица, прпсешна 
негативна гпдищоа стппа раста је изнпсила -13,9 прпмила, и срединпм 2011.гпдине 
регистрпван је 34.261 станпвник. Брпј станпвника ппщтине се смаоује и ппследоих 
гпдина , прпсешнп гпдищое за 393 станпвника у перипду 2011-2017, мада треба имати у 
виду да пва прпцена не укљушује сппљну миграцију. Наиме, прецизнија прпцена прпмене 
брпја станпвника накпн 2011.гпдине биће дпступна тек накпн Ппписа станпвнищтва 
предвиђенпг за 2021.гпдину. 

 
 
Према прпјекцијама Републишкпг завпда за статистику, и тп пп средопј варијанти , кпју 
пцеоујемп кап врлп пптимистишну , брпј станпвника ппщтине Щид ће се смаоити на 
27.876 у 2041. гпдини или за 19% у пднпсу на 2011. Та варијанта прпјекција претппставља 
да ће, у перипду 2031-2041, дпћи дп препкрета у кретаоу стппе укупнпг феертилитета шија 
ће вреднпст 2041. гпдине ппрасти на 1,75 у Регипну  Впјвпдине , али истпвременп  и дп 
препкрета у кретаоу миграципнпг салда пд негативнпг ка ппзитивнпм. 
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Табела бр. 2 
Укупнп стнпвништвп и важнији пппулаципни кпнтигенти . 
 

Щид 

Брпј станпвника  

2002 38.835 

2011 34.261 

2014 33.200 

2015 32.799 

2016 32.348 

2017 31.901 

2041  

Средоа варијанта 27.876 

Варијанта нултпг миграципнпг салда 27.591 

Брпј станпвника градских насеља  

2002 16.279 

2011 14.922 

2017 14.078 

 
Извпр: републички завпд за статистику,саппштеоа за пдређене гпдине и прпјекције за 
2041.)  
 
Ппщтина Щид се супшавала са великим брпјем избеглица, захваљујући свпм пплпжају на 
граници са Хрватскпм. Брпј избеглица је 2001. гпдине изнпсип шак 7.896 лица. Пд тада је 
брпј присилних миграната у сталнпм паду .Највећи је забележен између 2001.гпдине и 
2005.гпдине када се брпј избеглица смаоип за гптпвп пет пута срединпм 2018.  Према 
дпкументацији Кпмесаријата за избеглице и миграције, регистрпванп је 547 избеглих.За 
разлику  пд избеглица , према истпм извпру, брпј интернп расељених лица са Кпспва и 
Метпхије у ппщтини је стабилнп низак и срединпм 2018.гпдине је изнпсип 64 лица. 

Ппписима станпвнищтва спрпведеним 2002.гпдине и 2011. регистрпванп је 1.282, 
пднпснп 1.294 лица из ппщтине Щид кпја живе у инпстранству. 

 
 

Табела бр. 3 
Брпј избеглица, интернп расељених лица и лица кпја живе у инпстранству . 

 
 

Щид 

Брпј избеглица  

2001 7896 

2005 1669 

2011 1240 

2016 580 
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2017 572 

2018 547 

Брпј интернп расељених лица  

2001 60 

2005 64 

2011 67 

2016 64 

2017 64 

2018 64 

Брпј станпвника у инпсранству  

2002 1282 

2011 1294 

 
Извпр: Републички завпд за статистику, дпкументација Кпмесаријата за избеглице и 
миграције (брпј избеглица и интернп расељених лица), (брпј станпвника у 
инпстранству). 

 
Смаоеое брпја станпвника Щида пд 2002.гпдине дп 2011. гпдине је резултат негативнпг 
прирпднпг приращтаја (узрпкпвап 54% смаоеое брпја станпвника) и негативнпг 
миграципнпг салда( узрпкпвап 46% смаоеое брпја станпвника). У пвпм перипду брпј 
умрлих је прпсешнп гпдищое за пкп 270 лица превезилазип брпј рпђене деце. И у 
перипду 2012-2017. гпдине, Щид бележи негативан прирпдни приращтај, прпсешнп 
гпдищое у изнпсу пд -259 лица. 
 
Вреднпст негативне стппе прирпднпг приращтаја, изажене на 1000 станпвника, расла је у 
анализиранпм перипду, интензивније накпн 2014. гпдине да би у 2017. гпдини изнпсила -
9,2 прпмила, щтп је за 67% неппвпљнији  нивп пд  републишкпг прпсека (-5,5 прпмила). 
Пна је резултат ниске стппе наталитета пд 8,3 прпмила и виспке стппе мпрталитета пд 17,5 
прпмила . Стппа наталитета у 2017. је била исппд републишкпг прпсека (9,2 прпмила), а 
стппа мпрталитета изнад републишкпг прпсека (14,8 прпмила ). 
 
Табела бр. 4 
Ппдаци п кпмппнентама кретаоа станпвништва ппштине 2001-2017. 
 

Ппштина Щид 2001 2002-
2011 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012-
2017 

Брпј живпрпђених 337 3004 280 309 259 272 254 264 1638 

Брпј умрлих 535 5470 517 509 493 545 550 557 3171 

Прирпдни приращтај -198 -2466 -237 -200 -234 -273 -296 -293 -1533 

Стппа наталитета 8,4 8,2 8,3 9,2 7,8 8,3 7,9 8,3 8,3 

Стппа мпрталитета 13,4 14,9 15,3 15,2 14,8 16,6 17,0 17,5 16,1 

Стппа прирпднпг 
приращтаја 

-5,0 -6,8 -7,0 -6,0 -7,0 -8,3 -9,2 -9,2 -7,8 
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Извпр: демпграфске статистике републичкпг завпда за статистику. 

 
 

3.ЗДРАВСТВЕНИ ППКАЗАТЕЉИ СТАНПВНИЩТВА ППЩТИНЕ ЩИД 

 
На здравственп стаое станпвнищтва указују ппдаци виталне статистике , пднпснп 

здравствени индикатпри. У здравствене индикатпре спадају : индикатпри ефикаснпсти, 
индикатпри дпступнпсти, индикатпри квалитета, индикатпри здравственпг стаоа и 
индикатпри детерминанти здравља. 

 
 
 

3.1. ИНДИКАТПРИ ЕФИКАСНПСТИ ЗДРАВСТВЕНПГ СТАОА 

 
 
Здравствену защтиту станпвнищтва Ппщтине Щид у шијем саставу је 19 насељених 

места, на примарнпм нивпу пбезбеђује Дпм Здраавља Щид и Апптека Щид . На 32348 
станпвника Ппщтине Щид у 2016 гпдини  билп је 197 заппслених у Дпму здравља Щид дпк 
је на 31901 станпвника у 2017 гпдини брпј заппслених 192 . У 2018 гпдини брпј заппслених 
изнпси 187 заппслених у ДЗ Щид .. У пднпсу на укупан брпј заппслених у ДЗ Щид у 2018. 
гпдини маои је за 10 заппслених. 

 
Важан индикатпр дпступнпсти здравствених услуга је пбезбеђенпст лекарима. 
 
 

3.1.1.  Кадрпвска структура заппслених у Дпму здравља Щид 
 
 
Табела бр. 5 
Кадрпвска структура заппслених у ДЗ Щид 2016,2017,2018 

Кадрпви 2016 2017 30.06.2018 

Лекари 39 35 39 

Фармацеути 5 5 5 

Стпматплпзи 7 7 7 

Медицински технишари 92 89 84 

Стпматплпщке сестре 7 7 7 

Зубни технишари 2 2 2 

Фармацеутски технишари 11 11 11 

Здравствени сарадници 1 1 1 
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Немедицинскп 
администартивни радници 

8 8 7 

Немедицински технишки-
ппмпћни радници 

25 27 24 

 
Извпр:Дпм Здравља Шид. 
 
Акп уппредимп брпј лекара у 2018. гпдини у ДЗ Щид и брпј лекара пп нпрмативу 

кпји је предвиђен за 2018. гпдину имамп 4 лекара маое те из тпг разлпга не мпжемп 
гпвприти п бпљпј дпступнпсти медицинских услуга пбзирпм  да Ппщтина Щид има 19 
насељених места кпја су разуђена и дпста удаљена пд примарнпг Дпма здравља. Такпђе 
мпрамп истаћи да без пбзира на смаоен брпј станпвника ппвећан је удеп старије 
пппулације кап и ппраст тежих пбпљеоа те је изражена већа пптреба за медицинским 
услугама. Такпђе из табеле видимп да  је смаоен брпј медицинских технишара кпји инаше 
пдгпвара нпрмативу пп кпм треба да се смаои јпщ за 7 када би ппстигли нпрматив кпји се 
тражи у систематизацији .Из гпре наведених разлпга нпрматив за медицинске технишаре 
не пдгпваара тренутним пптребама пружаоа ефикасне медицинске услуге . 

 
3.1.2. Пбухват жена у првпм триместру труднпће 
 
Укупан брпј трудница у првпм трпмесешју труднпће у 2017. гпдини пд 15-50+ гпдина 
изнпси  220 жена дпк је у 2018. гпдини 189 трудница. 

У перипду пд 2012.-2017. гпдине ппщтина Щид бележи негативан прирпдни 
приращтај, щтп се наставилп и у 2018. гпдини. 

 

3.2. ИНДИКАТПРИ ДПСТУПНПСТИ  И КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАЩТИТЕ 

 

3.2.1.  Здравствена заштита жена 

 
 
Индикатпр дпступнпсти здравствених услуга је и здравствени ппказатељ : пбухват 

жена здравственпм защтитпм. Према прпцеоенпм брпју станпвника у 2016. гпдини брпј 
жена пд 15  гпдина и вище изнпсип је 14319 а брпј раднп сппсбних жена бип је 10737. У 
2016. гпдини здравствену защтиту жена пбављалп је 3 гинекплпга. Нивп пбезбеђенпсти 
пве групације  станпвнищтва је дакле, 14319 жена на 3 гинекплпга , щтп је задпвпљавајуће 
с пбзирпм да пп нпрмативу иде 6300 жена на  један тим . У 2017. гпдини прпцеоен брпј 
жена пд  15 гпдина и вище изнпсип је 14106  а брпј раднп сппспбних  бип је 10527 жена . 
На 14106 жена здравствену защтиту пбавља 3 гинекпга щтп је задпвпљавајуће у пднпсу на 
нпрмативе . 
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Табела бр. 6 
Ппсете у служби за заштиту жена. 

 

Врста прегледа 2016 
гпдина 

2017 
гпдина 

Куративни прегледи 2905 3537 

Превентивни гинекплпщки  прегледи 1881 2307 

Планираое ппрпдице 74 115 

Превентивни прегледи труднице 192 221 

Скрининг/ ранп пткриваое рака  грлића  материце кпд жена 25-64. 1006 996 

УЗВ преглед дпјке 61 124 

 
Извпр. Статистика Дпма Здравља Шид . 
 

Служба за защтиту жена Дпма здравља у Щиду ппред куративних прегледа 
редпвнп пбавља и превентивне прегледе жена  у шији састав улазе и превентивни 
прегледи кпји пбухватају: 

-цитплпщки преглед  бриса грлића материце  (Папа-никплау тест), 
-кплппскппски преглед грлића материца 
-ултра-звушни преглед дпјке 
-превентивни преглед труднице и ппрпдиље. 
У пквиру службе за здравствену защтиту жена ради и саветпвалищте за планираое 

ппрпдице. 
Птперећенпст гинекплпга је приказана у табели бр. 6. 
 
С пбзирпм да у 2019. гпдини ради три гинекплпга пбушена за цитплпгију у УЗ 

преглед дпјке у две смене (пре и ппсле ппдне) указује се пптреба за акущерским 
сестрама. Преппрушује се набавка ппреме за рад (спекулума) кпја се кпристи при свакпм 
гинекплпщкпм прегледу. Набавкпм наведене ппреме изабрани гинекплпг би мпгап да 
прима већи брпј жена на гинекплпщки преглед. 

 
Брпј пбплелих пд карцинпма дпјке и карцинпма грлића материца приказан је у 

табели брпј 7. 
 
 

Табела бр. 7 
Брпј  пткривених  карцинпма дпјке и карцинпма грлића материце . 

 

Пбпљеое 2012.гпдина 2016.гпдина 2017.гпдина 

Карцинпм дпјке Ц50 46 34 108 

Карцинпм грлића материце Ц 51-Ц55 8 55 14 

 
Извпр: Диспанзер за заштиту жена. 
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У табели бр. 7 имамп јасан приказ п брпју нпвппткривених карцинпма дпјке и карцинпма 
грлића материце. 
С пбзирпм да је карцинпм дпјке један пд шестих узрпка смртнпсти,те пп статистици Дпма 
здравља Щид видимп да је брпј пбплелих у ппрасту у 2017. гпдини те кап разлпг 
бележимп ппдатак да је у тп време самп један пбушени гинекплпг пбављап ултра-звушне 
прегледе дпјке,ппред куративних прегледа кпје је такпђе паралелнп пбављап и бип 
изузетнп пптерећен. 
У 2018.-2019. гпдини пбуку за ултра-звушни преглед дпјке и цитплпгију (Папа-никплау тест) 
су упућена и препстала два гинекплпга. Схпднп тпме у 2018. гпдини имамп приказ стаоа у 
табели бр. 8. 

 
Табела бр. 8 
Брпј пткривених карцинпма дпјке и грлића материце у 2018. гпдини 
 

Пбпљеое 2018. гпдина 

Карцинпм дпјке Ц50 121 

Карцинпм грлића материце Ц51-Ц55 39 

 
Извпр:Диспанзер за здравствену заштиту жена 
 
Из табеле брпј 8. се јаснп види да се брпј малигних пбпљеоа у служби за здравствену 
защтиту жена ппвећап. Схпднп тпме у 2018. гпдини се преппрушује прганизпванп 
ппзиваое жена старпсти 40. и вище гпдина на ултразвушне прегледе дпјки кап и 
гинекплпщке прегледе кпји пбухватају и цитилпщке прегледе. Преднпст у 2019. гпдини је 
јер су сва три гинекплпга Дпма здравља Щид пбушена и дпквалификпвана за ппменуте 
прегледе дпјке и цитплпгију. 
 
Табела бр. 9 
 
Групе пбпљеоа регистрпване у Служби за заштиту жена  у 2017 .гпдини. 

 

Група бплести 2017 

Бплести мпкраћнп – пплнпг система 766 

Тумпри 91 

Бплести жлезда са унутращоим лушеоем 66 

Заразне и паразитске бплести 19 

 
Извпр: Служба за заштиту жена Дпм Здравља Шид 
 
Из табеле бр. 9 у служби за здравствену защтиту жена у Дпму здравља Щид мпжемп 
видети да су вепма шесте бплести мпкраћнп-пплнпг система. Пд пвих бплести пбпљевају и 
мущкарци али  знатнп ређе. Збпг анатпмске грађе урпгениталнпг система жене су далекп 
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ппдлпжније инфекцијама пд мущкараца, кпје најшещће изазивају пдређене бактерије, 
гљивице, вируси кпји кплпнизирају и улазе у прирпдне птвпре из сппљащое средине. 
Преппрука је превентивнп делпвати ,пднпснп прганизпвати едукације ушеницима у 
пснпвним и средоим щкплама на тему репрпдуктивнпг здравоа, преппрукпм за 
кприщћеое защтите при сексуалнпм пднпсу, нашину лешеоа какп пбплелпг (зараженпг) 
такп и другпг партнера. 

 
 
 

3.2.2.  Здравствена заштита пдраслпг станпвништва 

 
Према прпцеоенпм брпју станпвника у 2017. гпдини брпј пдраслих станпвника је 

26396. 
Изабрани лекари у Службама за здравствену защтиту пдраслих  највећи деп 

времена ппсвећују лешеоу пацијената. Мнпгп маои деп времена је ппсвећен превентиви. 
У Дпму Здравља у Щиду здравствену защтиту пдраслпг станпвнищтва u Служби за защтиту 
пдраслпг станпвнищтва тренутнп  пбавља 19  лекара. Дневна пптерећенпст лекара 
превентивпм је ниска збпг великпг брпја куративних прегледа . 

Здравствену негу пацијената у Дпму Здравља у Щиду  пбавља  84 медицинска 
технишара дпк их у Слуби за защтиту пдраслпг  станпвнищтва ради 17 . Пп нпрмативу 
Министарства здравља тај брпј треба да се смаои иакп пп тренутним ппдацима п брпју 
прегледа,тренду ппраста најтежих пбпљеоа , великпм брпју сепских амбуланти и великпј 
удаљенпсти тих амбуланти пд примарнпг Дпма Здравља сматрамп да шак и пвај брпј 
заппслених је малп да би се пружила адекватна зравствена защтита станпвнищтва . 

 
 
Дпм Здравља Щид има и Службу кућнпг лешеоа кпја има 1 лекара и 4 медицинска 

технишара. Збпг сталнпг ппраста најтежих пбпљеоа пптреба за кућним ппсетама и 
здравственпм негпм пацијената у кући  је све већа. Самим тим и пптерећенпст заппслених 
у пвпј служби је велика јер ппред Щида ппкривају и 18 села Ппщтине Щид када се за тп 
укаже пптреба .Битнп је истаћи да Служба кућнпг лешеоа Здравствену негу пацијената у 
кући пбавља и у време викенда и празника . 
Табела бр. 10 
Брпј ппсета кпд изабранпг лекара . 

 

Прегледи 2016. гпдина 2017 . гпдина 

Куратива(преледи лекара) 140.940 141.116 

Превентива(прегледи лекара) 6.001 5.589 

Кућне ппсета(служба кућнпг лешеоа) 2.443 3.105 

Здравствена нега у кући(интервениције) 8.261 8.569 

 
Извпр:ппдаци из статистике Дпма Здравља Шид . 
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У табели бр. 10приказани су ппдаци п укупнпм брпју прегледа на гпдищоем нивпу 
у Дпму здравља Щид у 2016. и 2017. гпдини. 

Критеријуми и нпрмативи п раду изабраних лекара су задпвпљавајући, а 
дефинисани су пп стандарду 1 лекар ,1 медицинска сестра-технишар на 1000 пдраслих 
станпвника, или 35 ппсета дневнп , тј. 7350 ппсета гпдищое.  

У Дпму здравља Щид је у 2017. гпдини пбављенп 7431 преглед пп изабранпм 
лекару, пднпснп 35,3 прегледа дневнп, щтп представља 101,1% у пднпсу на ппстављене 
нпрмативе. Када се анализира кприщћеое службе за здравствену защтиту пдраслпг 
станпвнищтва дпбијамп ппдатак да је сваки пдрасли станпвник у прпсеку два пута 
гпдищое ппсетип свпг изабранпг лекара и тп претежнп збпг дијагнпстике и лешеоа. 

За ралику пд куративнпг лешеоа у маопј мери су врщени превентивни прегледи 
пацијената, пднпснп 24 прегледа дневнп пбављенп је кпд свих изабраних лекара или 2-3 
превентивна прегледа пп лекару. У нареднпм перипду пптребнп је ппвећати брпј 
превентивних прегледа, пднпснп станпвнищтвп ппзивати на преглед, прганизпвати 
радипнице, едукације за пдраслп станпвнищтвп те им пбјаснити кпликп је важнп 
предупредити бплест и сузбити да дп ое дпђе,крпз анализе крви и урина, РТГ плућа, ЕХП 
абдпмена,бубрега и щтитасте жлезде... 

Из табеле мпжемп да видимп да су пптребе за кућнпм здравственпм негпм и 
кућним ппсетама све веће, щтп гпвпри да су у ппрасту бплесници са најтежим 
пбпљеоима. 
Табела бр. 11 
 
Групе бплести у Служби за заштиту пдраслпг станпвништва регистрпване први пут у 2017 
.гпдини. 
 

Група бплести 2017. 
гпдина 

Бплести система за дисаое 3.958 

Бплести система крвптпка 2.960 

Бплести мищићнп-кпщтанпг система и везивнпг 
ткива 

2.910 

Бплести мпкраћнп-пплнпг система 2.009 

Бплести система за вареое 1.466 

Бплести пка и прикрајака пка 1.233 

Бплести жлездаса унутращоим лушеоем , 
исхране и метабплизма 

1.090 

Дущевни ппремећаји 1.046 

Бплести кпже и ппткпжнпг ткива 984 

Тумпри 824 

Бплести ува и бплести мастпиднпг наставка 727 

Бплести нервнпг система 587 

Бплести крви и крвптвпрних пргана и ппремећаји 
имунитета 

264 
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Извпр: ппдаци из пдељеоа за статистику Дпма здравља Шид. 
 
Из табеле бр. 11 видимп да су бплести система за дисаое на првпм месту,узрпци тпме 
мпгу бити: 

 наследнпг фактпра (склпнпст ка бплести) 

 алергијски (пращина,гриое,пплен...) 

 разлишите врсте вируса и бактерија 

 испареоа 

 дувански дим 

 утицај живптне средине и навике  
Превентивне мере кпје је пптребнп предузети какп не би дпщлп дп бплести система за 
дисаое су: 

 спрпвести мере унапређеоа живптне средине 

 смаоити аерпзагађеое 

 смаоити кпнцентрацију алергена (нпр. унищтаваое амбрпзије) 

 инфпрмисаое пдраслпг станпвнищтва крпз радипнице,предаваоа...): 
o какп ппправити имунплпщки систем 
o щтетнпст дуванскпг дима 
o принцип здраве исхране 
o важнпст физишке активнпсти. 

 
Из статистишких ппдатака ДЗ Щид дпбили смп ппдатак да су најшещћи узрпци смртнпсти 
бплести система крвптпка какп у Србији такп и у свету. 
Стил живпта савременпг шпвека дпвеп је дп великпг брпја људи кпји имају здравствених 
прпблема са бплестима артеријских и венских крвних судпва. На таквп стаое утишу лпще 
живптне навике: 

 лпща исхрана 

 брз темпп живпта 

 пущеое цигарета 

 дугптрајнп седеое или стпјаое 

 стрес 

 хипертензија 

 дијабетес... 
Превенција је најбпљи нашин делпваоа кпд бплести система крвптпка, прпмена живптних 
навика  искљушује фактпре ризика (стрес,пущеое цигарета,масна храна,угљени 
хидрати,целпдневнп седеое....). Најбитније је буђеое свести станпвнищтва п негативнпм 
утицају наведених фактпра ризика путем едукација, здравственп-васпитнпг предаваоа, 
какп индивидуалним такп и групним радпм. 
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3.2.3. Здравствена заштита деце предшкплскпг и шкплскпг узраста 

 
 
Прпцеоен брпј деце предщкплскпг узраста у 2017. гпдини је 917 девпјшица и 991 

дешак .Прпцеоен брпј деце щкплскпг узраста у 2017. гпдини је 1758 девпјшица и 1839 
дешака. Здравствену защтиту деце предщкплскпг и щкплскпг узраста пбавља 4 педијатра и 
6 медицинских сестара пд кпјих је једна расппређена у диспанзеру за вакцинацију . 

 
 
Табела бр. 12 
Брпј ппсета деце предшкплскпг узраста  кпд педијатра. 

 
 

Прегледи 2016. гпдина 2017. гпдина 

Куратива ( прегледи 
педијатра) 

15.390 16.852 

Превентива (прегледи 
педијатра) 

2.455 2.444 

Систематски прегледи пред 
пплазак у щкплу  

291 284 

Спрпвпђеое имунизације 454 643 

 
Извпр: Дечији диспанзер Дпм Здравља Шид 

 
На пснпву анализе ситематских прегледа деце за упис у пснпвну щкплу запаженп је 

да  96% има лпще држаое тела щтп у каснијем перипду развпја мпже дпвести дп 
дефпрмитета кишменпг стуба .Према ппдацима систематских прегледа ушеника кпји су 
заврщили псми разред у 2017. гпдини утврђенп је да пд укупнп 707 ушеника оих 30 има 
скплипзу . 

Дпбијаоем пваквих резултата преппрушује се едукација деце у щкплама на тему 
преавилнпг држаоа кишме и ппследицама  криве кишме. Савет какп спрешити лпще 
држаое и преппрушити вище физишке активнпсти. 

 
Табела бр. 13 
 
Брпј ппсета деце шкплскпг узраста кпд педијатра.  
 

Прегледи 2016. гпдина 2017. гпдина 

Куратива (прегледи педијатра) 12.704 13.563 

Превентива( прегледи педијатра) 1.174 1.123 

Спрпвпђеое имунизације 310 259 

 
Извпр: Дечији диспанзер Дпм Здравља Шид 
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У ппщтини Щид имунизаципни статус предщкплске и щкплске деце је 90% пд укупнпг 
брпја. Пвај ппдатак пптврђује да је брпј вакцинисане деце задпвпљавајући на теритприји 
наще ппщтине. 
 
 
Табела бр. 14 
Групе пбпљеоа кпд деце предшкплскпг узраста регистрпване први пут у 2017.гпдини. 

 

Групе пбпљеоа 2017.  

Бплести система за дисаое 4.984 

Бплести ува и бплести мастпиднпг наставка 383 

Бплести кпже и ппткпжнпг ткива 322 

Заразне и паразитарне бплести 294 

Бплести система за вареое 265 

Бплести пка и прикрајака пка 245 

Бплести мпкраћнп-пплнпг система 230 

Бплести крви и крвптвпрних пргана 110 

Урпђене наказнпсти дефпрмитета и хрпмпспмске 
неправилнпсти 

31 

Бплести крви и крвптвпрних пргана 30 

Дущевни ппремећаји и ппремећаји ппнащаоа 20 

Бплести мищићнпг кпщтанпг система и везивнпг ткива 19 

Бплести нервнпг система 14 

Бплести жлезда са унутращоим лушеоем исхране и 
метабплизма 

8 

 
Извпр: Диспанзер за заштиту деце шкплскпг и предшкплскпг узраста Дпм Здравља 
Шид. 

 
Табела бр. 15 
Групе пбпљеоа кпд деце шкплскпг узраста регистрпване први пут у 2017.гпдини 
 

Групе пбпљеоа 2017. гпдина 

Бплести система за дисаое 2.815 

Бплести система за вареое 254 

Бплести мпкраћнп-пплнпг система 198 

Бплести кпже и ппткпжнпг ткива 200 

Бплести ува и бплести мастпиднпг наставка 172 

Бплести пка и прикрајака пка 129 

Заразне и паразитарне бплести 125 

Бплести мищићнпг кпщтанпг система и везивнпг ткива 34 

Бплести крви и крвптвпрних пргана  24 
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Тумпри 21 

Дущевни ппремећаји и ппремећаји ппнащаоа 18 

Бплести жлезда са унутращоим лушеоем исхране и 
метабплизма 

16 

Бплести нервнпг система 11 

Бплести система крвптпка 11 

Урпђене наказнпсти дефпрмитета и хрпмпспмске 
неправилнпсти 

9 

Извпр:Статистика Дom Зdrавља Шид (диспанзер за заштиту деце шкплскпг и 
предшкплскпг узраста  ). 
 

Увидпм у извещтајну табелу п групама пбпљеоа кпд деце предщкплскпг и 
щкплскпг узраста из диспанзера за предщкплску и щкплску децу ДЗ Щид упшен је знашајан 
брпј пбплелих пд респиратпрних бплести. Брпј пбплелелих пд респиратпрних инфекција 
је шак десетпструкп већи у пднпсу на друга пбпљеоа. Прпцеоује се да дете у прве три 
гпдине живпта има прпсешнп 4-6 инфекција гпроих респиратпрних путева, мада деца кпја 
бправе у кплективу мпгу шак 12 пута бити прехлађена. Ушесталпст пбпљеоа смаоује се са 
узрастпм деце . У настајаоу ппменутих инфекција важну улпгу има имунплпщки статус 
дешијег прганизма и фактпри средине. Пкп 90% респиратпрних инфекција су вирусне 
етиплпгије, најшещће су ринпвируси (шак 1/3). Ппред вируса бактерије су и други узрпшник 
инфекција респиратпрних путева. 

Респиратпрни вируси се пренпсе ваздущним путем пд инфициране пспбе-
кащљем,кијаоем или директним кпнтактпм са инфицираним материјалпм са 
кпже.Пбпљеваое зависи пд имунплпщкпг стаоа дешијег прганизма и епидемиплпщке 
ситуације у кући или кплективу. 
Фактпри кпји ппмажу настанак инфекције и оенп щиреое су: 

-пущеое у стану,кући или прпстпру где бправе деца 
-пптенцирајући ефекат има и аерпзагађеое 
-кплектив где бправе деца-утврђенп је да деца уласкпм у кплектив у првих 
некпликп месеци су шещће бплесна. 

Фактпри везани за прганизам детета су: 
-узраст детета-деца млађег узраста су шещће бплесна 
-стаое ухраоенпсти-гпјазна деца су шещће бплесна у пднпсу на децу кпја су 
еутрпфна 
-деца са атппијскпм кпнституцијпм (склпнпст ка алергијама,пслабљене 
имунплпщке сппспбнпсти). 
 

Превентивне мере кпје би ппмпгле у смаоеоу брпја пбплелих пд респиратпрних 
инфекција: 

*спрпвести мере унапређеоа живптне средине,смаоити аерпзагађеое,смаоити 
кпнцентрацију алергена у атмпсфери (нпр. унищтаваоем амбрпзије) 
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*прпстприје за кплективни бправак са адекватмпм климатизацијпм,шещће 
прпветраваое,шещће шищћеое истих и упптреба дезинфекципних средстава са 
ниским степенпм щтетнпсти пп прганизам шпвека 
*шещће праое играшака у кплективима нарпшитп тпкпм зимских месеци 
*фпрмираое маоих група у предщкплским устанпвама 
*инфпрмисаое рпдитеља (радипнице,трибине,предаваоа)п знашају превентивних 
мера: 

-пблици ппнащаоа при бплести детета,спрпвпђеоу адекватних хигијенских 
мера у циљу спрешаваоа щиреоа инфекција 

-какп ппправити имунплпщкп стаое дешијег прганизма 
-дпјеое (ппказалп се да дпјена деца су у 3х маоем ризику за пбпљеое пд 

респиратпрних инфекција) 
-щтетнпст дуванскпг дима,нарпшитп тпкпм труднпће 
-принципима здраве исхране,превенцији гпјазнпсти 
-важнпсти бављеоа сппртпм за правилан раст и развпј детета и превенцију 

разлишитих бплести. 
 
 
На пснпву ппдатака из табеле брпј 13. и брпј 14. јаснп видимп да су бплести пргана 

за дисаое најшещће кпд деце предщкплскпг и щкплскпг узраста.Пва група пбпљеоа је 
највище регистрпвана и кпд пдраслпг станпвнищтва . 

 
 

3.3. ИНДИКАТПРИ ЗДРАВСТВЕНПГ СТАОА 

 
 

На здравственп стаое станпвнищтва указују ппдаци виталне статистике,пднпснп, 
индикатпри здравственпг стаоа станпвнищтва, кап щтп су  : пшекпвана дужина живпта, 
смртнпст пдпјшади, перинатална смртнпст, најшещћи узрпци смртнпсти и ппаженп 
здравље(самппрпцена здравља). 

 

3.3.1. Пчекивана дужина трајаоа живпта 

 
У 21. веку дпщлп је дп прпдужеоа прпсешнпг живптнпг века за пба ппла у Ппщтини 

Щид. Према таблицама смртнпсти, пшекиванп трајаое живпта при живпрпђеоу кпд 
мущкараца израшунатп за перипд 2015-2017. гпдине прпдуженп је за 2 гпдине у пднпсу на 
перипд 2001-2003. Мада је у анализиранпм перипду дпщлп дп маоег ппраста пшекиванпг 
трајаоа живпта при живпрпђеоу кпд жена, пнп је дуже за пет и пп гпдина у пднпсу на 
пшекиванп трајаое живпта при живпрпђеоу кпд мущкпг станпвнищтва у перипду 2015-
2017.(76,2 гпдине према 70,6 ) 



31 
 

Табела бр. 16 
Ппдаци п мпрталитету станпвништва. 

 

Пчекиванп трајае живпта при 
живпрпђеоу 

Ппштина Щид 

2001-2003  

Мущкп 68,6 

Женскп 74,8 

2015-2017  

Мущкп 70,6 

Женскп 76,2 

 
Извпр:Републички завпд за статистику( ппштине и регипни у Републици Србији). 
 

Прпцес стареоа станпвнищтва ппщтине Щид у 21. веку се пдвијап и с базе старпсне 
пирамиде ( ппвећап се удеп старих ) и с врха ( смаоивап се брпј младих ). Резултат је да је 
данас удеп лица старијих пд 65 гпдина јаснп превазищап удеп млађих пд 15 гпдина, 
пднпснп индекс стареоа је 1,41, за разлику пд 2002. када је удеп пве две старпсне групе 
бип гптпвп изједнашен (0,99). Прпсешна старпст станпвнищтва пве ппщтине је гптпвп 44 
гпдине. 

 
Табела бр.17 
Састав станпвништва пп великим старпсним групама (у %) и ппказатељи пппулаципнпг 
стареоа, 2002. и 2017. 
 

 Щид 

2002  

Старпсна структура (у % )  

0-14 16,3 

15-64 67,6 

65+ 16,1 

Прпсешна старпст ( гпдине ) 39,8 

Индекс стареоа( 65+/15-64 ) 0,99 

2017  

Старпсна структура ( у % )  

0-14 13,3 

15-64 67,8 

65+ 18,8 

Прпсешна старпст (гпдине) 43,6 

Индекс стареоа( 65+/15-64 ) 1,41 

 
Извпр:Републички завпд за статистику (саппштеое завпда на пснпву ппписа из 2002. 
За 31.март 2002. И саппштеоа 173 СН70 (прпцене за 30.јун2017.) 
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Щид карактерищу неппвпљна демпграфска кретаоа пднпснп стаое дубпке 

демпграфске старпсти те се у наредним гпдинама прпјектује дпдатни пад укупнпг брпја 
станпвника. Акп се не предузму делптвпрне мере на ппљу пппулаципне пплитике на делу 
пстаје изражена депппулација станпвнищтва. 
 

3.3.2. Смртнпст пдпјчади 

 
Прпсешна гпдищоа стппа мпрталитета пдпјшади је знатнп ппала у ппсматранпм 

перипду  и за перипд 2015-2017. гпдине изнпси 3,8 прпмила умрле деце млађе пд гпдину 
дана на 1000 живпрпђених и на нижем нивпу је пд републишкпг прпсека ( 5,1). 

 
Табела бр. 18 
Ппдаци п мпрталитету пдпјчади. 
 

Стппа мпрталитета пдпјчади Ппштина Щид 

2001-2003 5,9 

2015-2017 3,8 

Извпр:Републички завпд за статистику(ппштине и регипни у републици Србији) 

 

3.3.3. Фертилитет 

 
 
На нивпу ппщтине дпступнп је псам ппдатака релевантних за планираое ппрпдице 

Први се тише прпсешнпг брпја деце пп жени .Стппа укупнпг фертилитета у Щиду је 
непрпмеоена у ппсматранпм перипду и оена прпсешна гпдищоа вреднпст за перипд 
2015-2017. изнпси 1,40. Или, другим решима, нивп стппе је 34% исппд пптреба прпсте 
репрпдукције станпвнищтва, щтп знаши да би следећа генерација жена била за трећину 
маоа пп брпју пд садащое. 

 
Кпнзистентнп , у структури живпрпђених пп реду рпђеоа и 2001. И 2017. гпдине 

убедљивп дпминира удеп деце првпг пднпснп другпг реда рпђеоа (41% и 38% у 2017). У 
истпј гпдини удеп деце трећег реда изнпсип је 17%,  а шетвртпг или вищег реда исппд 5%. 

Стппа фертилитета жена старпсти 15 дп 19 гпдина у ппщтини Щид бележи лагани 
раст у 21. веку и оена прпсешна гпдищоа вреднпст за перипд 2015-2017. Изнпси 23,9 
живпрпђених пд стране мајки старих 15-19 гпдина на 1000 жена исте старпсти .Рађаое у 
адплесценцији пзбиљнп угрпжава здравље мајке и детета и оихпву будућнпст. С аспекта 
вище јавних пплитика су, ппред рађаоа у адплесценцији , ппсебнп битна ванбрашна 
рађаоа. У пвпј ппщтини прпсешан гпдищои удеп рпђених ван брака расте са 18,6% у 
перипду 2001-2003. На 22,9% у перипду 2015-2017. Прпсешна старпст мајке при рпђеоу 
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детета је већа за две гпдине на крају у пднпсу на ппшетак анализиранпг перипда и изнпси 
28,5 гпдина за перипд 2015-2017. 

 
Ппщтину Щид карактерище интензивираое пдлагаоа рађаоа за касније гпдине 

живпта жене. Тп је важан узрпк недпвпљнпг рађаоа .Такп свака пета жена стара између 
30. и 34. гпдине није имала дете у време спрпвпђеоа Ппписа станпвнищтва из 2011. 
гпдине према свакпј седмпј жени исте старпсти кпја је била без деце тпкпм ппписиваоа 
2002. гпдине. 

 
Стппа закљушених бракпва у Ппщтини Щид је дпживела маои ппраст у ппследоих 

15 гпдина и у перипду 2015-2017. Изнпси 5,2 закљушена брака на 1000 станпвника, щтп је 
незнатнп изнад републишкпг прпсека (5,1 прпмила).Истпвременп, стппа разведених 
бракпва је псетније ппрасла, дп нивпа пд 1,6 прпмила, те је вища пд актуелнпг 
републишкпг прпсека (1,3 прпмил). 
 
Табела бр. 19 
Ппдаци п планираоу ппрпдице. 

 
 Ппштина Щид 

Прпсечна гпдишоа стппа укупнпг 
фертилитета 

 

2001-2003 1,40 

2015-2017 1,40 

Живпрпђени пп реду рпђеоа  

2001  

1 54,3 

2 32,9 

3 9,5 

4+ 3,3 

2017  

1 40,5 

2 37,5 

3 17,4 

4+ 4,5 

Прпсечна гпдишос стппа фертилитета 
жена старих 15-19 гпдина 

 

2001-2003 19,1 

2015-2017 23,9 

Прпсечан гпдишои удеп живпрпђених 
ван брака 

 

2001-2003 18,6 

2015-2017 22,9 

Прпсечна гпдишоа старпст мајке при  
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рпђеоу детета 

2001-2003 26,4 

2015-2017 28,5 

Удеп жена старих 30-34 гпдине без деце у 
време Ппписа 

 

2002 13,9 

2011 21,4 

Прпсечна гпдишоа стппа закључених 
бракпва 

 

2001-2003 4,9 

2015-2017 5,2 

Прпсечна гпдишоа стппа разведених 
бракпва 

 

2001-2003 1,2 

2015-2017 1,6 

Извпр:Републички завпд за статистику. 
 

3.3.4. Најчешћи узрпци смртнпсти 

 
Важан ппказатељ прпцене здравственпг стаоа станпвнищтва је структура узрпка 
смртнпсти .Пна представља прпцентуалнп ушещће ппјединих узрпка смртнпсти према 
укупнпм брпју умрлих лица.Впдећи узрпци смртнпсти пдраслпг станпвнищтва у Сремскпм 
пкругу у 2012.гпдини су:   
 
- Бплести система крвптпка (54,38%)  
- Тумпри (19,68%)  
- Симптпми,  знаци и  патплпщки клинишки  и лабаратпријски налази (7,06%)  
- Бплести система за дисаое (4,12%)  
-Бплести система за вареое (3,06%)  
-Бплести жлезда са унутращоим лушеоем,  исхране и метабплизма (2,88%)  
- Бплести нервнпг система (2,10%)  
Дущевни ппремећаји и ппремећаји ппнащаоа (1,44%)  
 
Према ппдацима демпграфске статистике Републишкпг Завпда за статистикуна теритприји 
Ппщтине Щид  у 2017. гпдини преминулп је 557 пспба.  
Пд укупнпг брпја умрлих , бплести система крвптпка заузимају првп местп са  82%  умрлих 
,другп местп тумпри са 12% , треће местп су дущевни ппремећаји и ппремећаји у 
ппнащаоу са 2% . 
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Графикпн брпј 2. 
Најчешћи узрпци смртнпсти у Ппштини Щид 

 
 
Извпр: Служба хитне медицинске ппмпћи Дпм Здравља Шид 

 
На приказанпм графикпну видимп да су на теритприји ппщтине Щид најшещћи узрпк 
смртнпсти бплести система крвптпка,затимтумпри.У превенцији пбпљеоа пптребнп је 
щтп вище физишке активнпсти грађана, здрава исхрана и здрав нашин живпта какп би се 
унапредилп здравље и смаоип брпј пбплелих пд малигних и кардипваскуларних бплести. 
Пптребнп је спрпвести јавнп -здравственп прпсвећиваое станпвнищтва,кпје се пднпсе на 
развпј здравпг стила живпта,прпмена навика у исхрани, физишка активнпст и други 
фактпри ризика. 

 
 

 
 

3.3.5.. Менталнп здравље 

 
Менталнп здравље није самп пдсуствп менталних ппремећаја, пнп је свеукупнп 

психплпщкп благпстаое, кпје ппдразумева емпципналну стабилнпст и успещнпст у 
пствариваоу адекватних, задпвпљавајућих, пднпса у неппсреднпј и щирпј пкплини. 

У Дпму здравља у Щиду п менталнпм здрављу пдраслпг станпвнищтва се брине 
један психијатар и једна медицинска сестра. 
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Tабела брпј 20. 

Брпј ппегледа у служби за менталнп здравље Дпма здравља Щид 

Гпдина брпј прегледа 

2017. 2.924 

2018. 2.935 

Гпдина брпј прегледа 

2017. 2.924 

2018. 2.935 

Извпр:Служба за менталнп здравље Дпма здравља Шид 

У служби за менталнп здравље Дпма здравља Щид врще се куративни прегледи 
пацијената кпји су упућени пд стране изабранпг лекара. Највећи брпј је пдраслпг 
станпвнищтва, затим адплесцената и средопщкплаца. Најшещћи узрпци пдласка на 
преглед психијатра су анксипзнпст, деспресија, ппремећаји у ппнащаоу. Пп пптреби се 
пацијенти упућују на вищи нивп тј. у Ппщту бплницу Ср. Митрпвица. 

Преппрушују се едукације деце и адплесцента у пснпвним и средоим щкплама 
крпз едукативне радипнице на тему ,,Бплести зависнпсти". 

 

 

3.3.6.Рпмска пппулација 

План јавнпг здравља ппдразумева и бригу п псетљивим групама станпвника где 
припада и рпмска пппулација. 

На теритприји Ппщтине Щид  у 2018. гпдини u ппсебан бирашки списак уписанп је 
144  припадника рпмске наципналне маоине . На пснпву извещтаја кппрдинатпра за Рпме 
тренутнп у ппщтини Щид бправи  98  пунплетних припадника рпмске наципналне маоине. 

Табела брпј 21. 

Ппдаци према пплу и узрасту. 

2018. гпдина 

Пдрасли према пплу Деца пп узрасту 

М Ж Деца пд 0-7. гпд Деца пд 7-17.гпд 

58 40 18 80 

Извпр: статитика кппрдинатпра за рпме. 

На теритприји  Ппщтине Щид имамп присуствп станпвнищтва рпмске пппулације кпја је 
равнпправнп укљушена у све системе у заједници. 
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Збпг ниске стппе пбразпваоа, спцијалнпг и екпнпмскпг статуса већина припада спцијалнп 
угрпженпј групи станпвнищтва. Свпје здравственп стаое прпцеоују кап лпще збпг услпва у 
кпјима живе, екинпмске ситуације кпја птежава дпступнпст лешеоа на секундарнпм и 
терцијарнпм нивпу здравствене защтите збпг удаљенпсти пд места бправка. 

Преппрушује се вище едукативнпг рада са станпвнищтвпм рпмске пппулације у смислу 
ппдизаоа свести на свим нивпима, какп би им живпт бип квалитетнији. 

.  

3.3.7. Ппаженп здравље - самппрпцена здравља 

 

Ппмпћу самппрпцене здравља кап једнпг пд здравствених индикатпра мпже се испитати и 
утврдити здравствени статус пппулације или неке оене групе. Самппрпцена здравља 
мпже да предвиди акутну или хрпнишну бплест, јер је субјективни псећај лпщег здравља 
шестп ппказатељ кпји иде испред пбјективних тегпба. Ппщте стаое здравља пдраслпг 
станпвнищтва у Р. Србији  ппказује да је највећи брпј грађана, 57,8% пцеоује свпје 
здравље кап ВЕПМА ДПБРП и   ДПБРП, дпк 15,6% грађана кап ЛПЩЕ и ВЕПМА ЛПЩЕ. 

На пснпву спрпведених анкета свих старпсних група у Ппщтини Щид на питаое ,,Какп 
прпцеоујете свпје здравље" највећи брпј грађана,62% се изјаснип кап ДПБРП и ВЕПМА 
ДПБРП,и тп вище жене негп мущкарци, а 15% грађана пцеоује свпје здравственп стаое 
кап ЛПЩЕ и ВЕПМА ЛПЩЕ (највећи брпј испитаника је датирап из старије пппулације). 
Заппслени са факултетским диплпмама ппвпљније пцеоују свпје здравственп стаое у 
пднпсу на нажи пбразпване и непбразпване.  

П пвпј пбласти не ппстпји статистишка евиденција за ппщтину Щид и кприснп је 
ппдстакнути институције и субјекте здравствене пплитике на предузимаое мере у 
птклаоаоу упшенпг недпстатка.  

4.СПЦИПЕКПНПМСКИ УСЛПВИ 

 
Ппщтина Щид припада регипну Впјвпдине. Пп степену развијенпсти, ппщтина је 

сврстана у трећу групу лпкалних сампуправа кпје пстварују брутп дпмаћи прпизвпд у 
вреднпсти кпја је између 60% и 80% републишкпг прпсека према Пппису из 2014. гпдине. 
Два актуелна дпступна елементарна ппдатка дппуоују слику п екпнпмскпм стаоу 
ппщтине. Први ппдатак се пднпси на висину прпсешне зараде пд пд 56,0 хиљада у првих 
псам месеци 2018. гпдине, кпја је исппд прпсека за републику Србију (68,0 хиљада). Други 
ппдатак је п укупнпм брпју незаппслених лица (2.778) и укупнпм брпју незаппслених жена  
(1.462) крајем септембра 2018. гпдине .  
Ппписпм станпвнищтва кпји је рађен  2011. гпдине, у Щиду је регистрпванп 2199 
старашких дпмаћинстава ( 18% пд укупнпг брпја дпмаћинстава). Истпвременп, 
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регистрпванп је 1462 самашких старашких дпмаћинтава (12% пд укупнпг брпја 
дпмаћинстава). 
У Ппщтини Щид дпщлп је дп ппзитивних ппмака у пбразпвнпј структури станпвнищтва 
према щкплскпј спреми у ппследоем међуппписнпм перипду . У 2011. гпдини у пднпсу на 
стаое 2002. Забележенп је смаоеое удела лица без пснпвнпг пбразпваоа ( са 27% на 17% 
) и ппвећаое удела лица са средоим пбразпваоем ( са 38% на 48% ) и са највищим 
пбразпваоем ( са 6% на 9% ). 
 
Табела брпј  22. 
С станпвништвп старп 15 и више гпдина пп шкплскпј спреми ( у% ) 2002. и 2011. 

 

Щид 

2002  

Без щкпле или непптпуна пснпвна щкпла 26,5 

Пснпвнп пбразпваое 29,0 

Средое пбразпваое 38,1 

Вище или виспкп пбразпваое 6,4 

2011  

Без щкпле или непптпуна пснпвна щкпла 16,6 

Пснпвнп пбразпваое 27,1 

Средое пбразпваое 47,5 

Вище или виспкп пбразпваое 8,8 

 
Извпр:републички завпд за статистику. 
 

5. АКТИВНПСТИ НА ПРПМПЦИЈИ ЗДРАВЉА 

 

У ппщтини Щид унапређеое здравља се најшещће спрпвпди путем здравственпг 
васпитаоа и акција прпмпције здравља у заједници. 

Ппред здравственпг сектпра кпји спрпвпди активнпсти икљушени су и други актери: 
пбразпваое, спцијална защтита, удружеоа грађана, Црвени Крст, медији и други. 
Удружеое здравствених радника Дпма здравља Щид се активнп бави прпмпцијпм 
здравља у предщкплским устанпвама (дешији вртићи) прилагпђенп узрасту на тему; 
Бплести прљавих руку", Бплести бубрега", ,,Ваще је правп да растете здравп", ,,Вежбајте 
са нама". 

Пснпвне и средое щкпле су пбухваћене едукативним предаваоем на тему 
,,Бплести зависнпсти". 

Друщтвп за бпрбу прптив щећерне бплести се активнп бави превенцијпм и 
детекцијпм пспба са дијабетеспм и спрпвпди акције мереоа щећера у крви и крвнпг 
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притиска на теритприји шитаве ппщтине Щид кпја се састпји пд саме ппщтине  и 18 сепских 
насеља. Друщтвп се у 2018. гпдини избприлп да једнп дете из наще ппщтине бправи у 
летопј щкпли живпта у Врднику. 

У прптеклпм перипду пднпснп пд 16.09.2015. гпдине на теритприји Ппщтине Щид 
бправе мигранти кпји су смещтени у три прихватна центра: ТПЦ Адащевци, ТПЦ Щид и 
ТПЦ Принциппвац. Крпз нащу ппщтину прпщлп је пкп 750000 миграната. Тренутнп бправи 
пкп 900 легалних миграната, дпк брпј илегалних миграната знатнп варира. 

Пд сампг ппшетка мигрантске кризе Дпм здравља Щид активнп ушествује у пружаоу 
медицинских услуга и трансппрта, пп пптреби миграната. Прганизпване су 24-шаспвне 
приправнпсти мед. екипа у саставу лекар, мед. Сестра, технишар, впзаш са санитетским 
впзилпм. Сам ДЗ пружип је 8276 здравствених услуга и 1853 санитетска превпза 
миграната. У прптеклпм перипду имали смп : 

-ппрпђаја -45 
-миграната на дијализи-5 
-инфективне бплести: -хепатитис А-6 
-хепатитис Б-3 
-маларија-5 

-ХИВ-1 
Пд инфективних стаоа јављају се мигрантиса телесним ващима, кпсматим ващима 

и scabiesom. Све инфективне бплести се уреднп пријављују ЗЗЈЗ Ср. Митрпвица. 
-смртни исхпди-10 
 
Пд септембра 2017. гпдине деца мигранти су укљушена у щкплскп пбразпваое. Пре 

уписа у щкплу деци се ураде систематски прегледи за упис у щкплу пп струшнп 
метпдплпщкпм упутству ИЗЈЗ ,,Милан Јпванпвић-Батут". Прегледпм су пбухваћени специј. 
Пфталмплпгије, ПРЛ, физијатрије, стпматплпгије ,педијатрије и ураде им се пснпвне 
лабпратпријске анализе. Укупнп је урађенп пкп 250 систематских прегледа за упис у 
пснпвнущкплу, пкп 30 за упис у средоу щкплу и пкп 20 прегледа за упис у предщкплску 
устанпву.  

Пве гпдине деца мигранти пд 0-18 гпд. су пбухваћена и вакцинисана ММР 
вакцинпм кпју је пбезбедила НВП Лекари без граница. Укупнп је вакцинисанп 190 деца са 
пп две дпзе ММР-а. Вакцинација је пдрађена у ПЦ у тиму су били педијатар, педијатријска 
сестра и једна мед. сестра кап и кппрдинатпр вакцинације из ЗЗЈЗ Ср. Митрпвица. Све 
нпвпрпђене бебе на теритприји Р. Србије се вакцинищу пп картпну вакцинације 
преппрушене пд ИЗЈЗЈ Батут. 

На сампм ппшетку мигрантске кризе Министарствп здравља је именпвалп 
кппрдинатпра -директпра ДЗ кпји рукпвпди и здравственим НВП кпје делују на терену и 
пружају мед. ппмпћ мигрантима. Тренутнп делују две НВП, тп су ДРЦ у ПЦ Адащевци 
(раде пд 8-24 шаса у две смене,пет радних дана у недељи) и ЦРС у ПЦ Щид и ПЦ 
Принциппвац (раде у термину пд 9-17 шаспва пет радних дана у недељи). НВП СПС-дешија 
села делују у ПЦ Щид и ПЦ Адащевци и у тиму раде три медицинске сестре у кутку за 
мајке и бебе. Раде здр. негу беба и баве се превентивпм. 
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Једнпм недељнп директпр пдржава кппрдинаципне састанке са свим 
представницима НВП,епидемиплпзима ЗЗЈЗ Ср. Митрпвица, центрпм за спцијални рад и 
Ипм-пм кпји пружају услуге мигрантима. 

Епидемиплпзи и спец. хигијене ЗЗЈЗ Ср. Митрпвица једнпм недељнп дплазе у 
пбилазак ПЦ, где врще епидемиплпщки надзпр и узимају узпрке хране и впде. Такпђе 
щаљу извещтаје п епидемиплпщкпм надзпру.  

Извпр: Дпм здравља Шид за перипд 16.09.2015.-02.11.2018. гпдине. 
 
Дпбрпвпљни давапци крви – акције даваоа крви се прганизују свакпг месеца у 

сарадои са Завпдпм за трансфузију крви Впјвпдине. Такпђе, Црвени крст Щид прганизује 
инфпрмативне радипнице на тему ДДК и ппзива щкпле на ушествују на ликпвнп – 
литерарнпм кпнкурсу „Крв живпт знаши“. У пвпј пбласти Црвени крст Щид сарађује са 
свим пснпвним и средоим щкплама на теритприји ппщтине Щид. Пбележава се Светски 
дан дпбрпвпљних давалаца крви (14.јун) када се урушују признаоа вищеструким 
давапцима крви, а у шијием пбележаваоу ушествују и вплпнтерке из прпграма Брига п 
старима. Такпђе се прганизује и пријем дпбрпвпљних давалаца крви кпд представника 
ппщтине Щид. У тпј активнпсти ушествују и деца кпја су ушествпвала и била награђена на 
кпнкурсу „Крв живпт знаши“.  

Пбележаваое наципналнпг дана без дуванскпг дима (31.јануар) – у пвпј пбласти 
Црвени крст Щид сарађује са пснпвним и средоим щкплама на теритприји града, Дпмпм 
здравља Щид и Друщтвпм за бпрбу прптив рака Щид.  

Друщтвп за бпрбу прптив рака ппщтине Щид, Друщтвп за бпрбу прптив рака 
Впјвпдине и Институт за јавнп здравље РС пбезбеђују прпмптивне материјале кпји се деле 
на щтанду ЦК, а кпји сваке гпдине буде ппстављен у једнпј пд пснпвних или средоих 
щкпла у Щиду.  

Превенција рака и пбележаваое Светскпг дана бпрбе прптив рака -  
прганизпваое базара здравља у сарадои са Дпмпм здравља Щид, Друщтвпм за бпрбу 
прптив щећерне бплести и Друщтвпм за бпрбу прптив рака ппщтине Щид. У пквиру базара 
здравља ушествују лекари Дпма здравља, шланпви пснпвних прганизација Црвенпг крста 
щидске ппщтине (ППЦК, шланпви скупщтине Црвенпг крста Щид), кап и вплпнтерке из 
прпграма Брига п старима. Врщи се прпвера нивпа щећера у крви, крвнпг притиска, деле 
се савети лекара за лешеое и превенцију малигних пбпљеоа, савети за здраву исхрану и 
здраве стилпве живпта.  

Превенција малигних пбпљеоа и прпмпција здраве исхране (са старијим 
суграђанима) – прганизпваое базара здравља, превентивни савети лекара и прпмпција 
здравих стилпва живпта. Укпликп се базар здравља пбележава у некпм пд села щидске 
ппщтине, у оегпвпј прганизацији шестп ушествују Удружеоа пензипнера или Удужеоа 
жена те месне заједнице (Гибарац, Кукујевци, Вищоићевп, Беркаспвп, Ердевик, Илинци 
...)  

Светски дан бпрбе прптив туберкулпзе (24.март) – пве гпдине пбележен је са 
кприсницима Нарпдне кухиое. Ппдељени су лифлети, а вплпнтери Црвенпг крста су 
разгпварали са кприсницима п превенцијии туберкулпзе.  
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Квиз  ,,Щта знаш п здрављу?" и ,,Щта знаш п Црвенпм крсту?" – Црвени крст у пвпј 
пбласти сарађује са Дпмпм здравља Щид, Друщтвпм за бпрбу прптив рака ппщтине Щид, 
пснпвним и средоим щкплама кпје уједнп и ушествују у квизу.  

Прва ппмпћ– у сарадои са Дпмпм здравља, предщкплским устанпвама, пснпвним 
и средоим щкплама, Црвени крст Щид прганизује едукације на тему пружаоа прве 
ппмпћи и прганизује ппщтинскп такмишеое у пружаоу прве ппмпћи. У пву активнпст су 
укљушени и мигранти, какп пдрасли такп и деца.  

Међунарпдни дан физичке активнпсти – прганизује Дпм здравља Щид, где 
Црвени крст Щид ушествује кап партнер. Врщи се пбилазак предщкплских устанпва и сл. 
где се деца мптивищу на укљушиваое у сппрт или другу физишку активнпст.  

Светски дан бпрбе прптив меланпма (21.мај) – Црвени крст у сарадои са Дпмпм 
здравља Щид, гимназијпм „Сава Щуманпвић“ Щид или другим щкплама прганизује 
едукацију и ппделу инфпрмативнпг материјала на тему щтетнпсти УВ зрашеоа, 
прекпмернпг излагаоа кпже Сунцу, или спларијуму, ранпг преппзнаваоа меланпма и 
других пблика рака кпже са циљем превенције пбпљеваоа пд пве врсте малигнитета.  

Превенција бплести зависнпсти – у сарадои са Дпмпм здравља Щид пбележава се 
Међунарпдни дан прптив злпупптребе и незакпните тргпвине дрпгама (26.јун) на платпу 
Дпма здравља у Щиду, где дели прппагандни материјал п щтетнпсти и ппследицама 
упптребе дрпга. Сваке гпдине се прганизује и манифестација ппд називпм „Песмпм 
прптив пущеоа, дрпге, сиде и алкпхпла“ кпју прганизују удружеое „Здравп пдрастаое“ и 
Културнп пбразпвни центар Щид.  

Светски дан срца (29.септембар) – превентивни здравствени прегледи (мереое 
крвнпг притиска и нивпа щећера у крви, ЕКГ, савети п здравпј исхрани и ппдела 
инфпрмативних флајера). Партнери у пвпј активнпсти су Дпм здравља Щид и Удружеое 
здравствених радника, Друщтвп за бпрбу прптив щећерне бплести, Удужеое пензипнера.  

Светски дан хране (и тематска недеља у ПЩ „Сремски фрпнт“ ппд слпганпм 
„Свакпг дана здрава храна“) – Црвени крст је у свим активнпстима ушествпвап кап 
партнер. У пквиру пве недеље прганизпване су инфпрмативне радипнице п здрављу и 
здравпј исхрани за ђаке прваке, пбележен је Светски дан чистих руку, и прганизпван је 
квиз знаоа п здравпј исхрани шији је прганизатпр бип Црвени крст Щид.  

Светски дан бпрбе прптив дијабетеса – базар здравља кпји је прганизпван у 
сарадои са Дпмпм пензипнера Щид, Савезпм инвалида рада Щид и Друщтвпм за бпрбу 
прптив щећерне бплести Щид. Активнпст је ппдразумевала мереое крвнпг притиска, 
мереое нивпа щећера у крви и ппделу шаспписа за дијабетишаре.  

Светски дан бпрбе прптив ХИВ/АИДС – Црвени крст Щид пбележава 1. децембар 
кап дан бпрбе прптив ХИВ/АИДС а у сарадои са Дпмпм здравља Щид, пснпвним и 
средоим щкплама у кпјима се врще едукације. Приказују се едукативни филмпви и деле 
се прпмптивни материјали, црвене мащнице и презервативи. Ставља се акценат на 
защтиту пд ХИВ инфекција едукацијпм п настанку и развпју бплести.  

Психпспцијална ппдршка – у прпстпријама Црвенпг крста Щид прганизују се 
радипнице са децпм и пмладинпм (деца са сметоама у развпју и деца са инвалидитетпм) 
– перипдицнп се раде радипнице на тему здравих стилпва живпта,ппд називпм „Ппмпћ 
деци и пмладини са инвалидитетпм“ у сарадои са Друщтвпм за ппмпћ МНРП Щид и 
пснпвнпм щкплпм за специјалнп пбразпваое „Јпван Јпванпвић Змај“. Деца са радипница 



42 
 

ушествују у акцији ппд називпм „Шеп за хендикеп“, а пластишни шеппви се прикупљају у 
Црвенпм крсту пдакле се даље нпсе у прпдавницу Гпмекс у Щиду. Редпвнп се пбилазе 
спцијалнп угрпжене ппрпдице, кап и самци у стаоу пптребе. Тада се пстварује сарадоа са 
Центрпм за спцијални рад и представницима месне заједнице (тј. представницима 
Пснпвних прганизација Црвенпг крста), нпсе се кувани пбрпци и сува храна, хигијена, 
лекпви,инфпрмативни лифлети из пбласти превенције здравих стилпва живпта и др. Пвпм 
пблащћу рада пбухваћена су и лица из ПЦ на теритприји ппщтине Щид крпз разне 
едукације, здравственп – превентивне и креативне радипнице а према пптребама и 
мпгућнпстима. 

Извпр:Црвени Крст Шид 
 
Кап центар за превенцију здравља ЗЗЈЗ Ср. Митрпвица кппрдинира активнпстима 

прпмпције здравља деце и пдраслпг станпвнищтва сремскпг пкруга. На теритирији 
Ппщтине Щид врще надзпр хигијенскп-епидемиплпщке ситуације у три прихватна центра 
где бправе мигранти и едукује мигрантску пппулацију п превенцији инфективних бплести. 

У планираљу,имплементацији и евалуацији прпмптивних активнпсти ушествују 
лекари разлишитих специјалнпсти: спец. спцијалне медицине, епидемиплпгије, 
хигијене,уз рад унутар устанпве и у сарадои са струшоацима из немедицинских пбласти. 

 

6. ППКАЗАТЕЉИ СТАОА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

 
 

Ппказатељи стаоа живптне средине представљају: 
 
-квалитет впде за пиће,базенских впда и впда за рекреацију 
-квалитет намирница 
-квалитет ваздуха 
-бука у живптнпј средини 
-управљаое птпадпм 
 
На теритприји ппщтине Щид пд свих ппказатељастаоа живптне средине  ЗЗЈЗ Ср. 

Митрпвица врщи анализу градскпг и сепскпг впдпвпда.,кап и здравственп-хигијенску 
кпнтрплу впде за пиће у три прихватна центра за бправак миграната-ТПЦ Адащевци,ТПЦ 
Щид,ТПЦ Принциппвац. Такпђе прпверава калпријскп-брпматплпщке вреднпсти 
пбрпка,хигијену у трпезаријскп-кулинарскпм блпку предщкплске устанпве ,,Ј. С.-Щиља и у 
сва три ПЦ. 

 

6.1 КВАЛИТЕТ ВПДЕ ЗА ПИЋЕ 

ЈКП „Впдпвпд“ Щид распплаже са једним ппщтинским впдпвпдпм, шије се извприщте 
налази на лпвищту и оегпв капацитет је 108л/с, кап и са 7 месних впдпвпда шији су 
капацитети следећи: 
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Извприщте „Батрпвци“ – 108,00л/с 
Извприщте „Адащевци“ – 4,10л/с 
Извприщте „Батрпвци“ – 4,00л/с 
Извприщте „Мпрпвић“ – 5,70л/с 
Извприщте „Вищоићевп“ – 3,40л/с 
Извприщте „Јамена“ – 4,00л/с 
Извприщте „Спт“ – 6,00л/с 
Извприщте „Бикић Дп“ – 5,00л/с 

Канализаципнпм мрежпм ппкривен је самп град Щид и тп 100%. 
Прпсешна пптрпщоа впде пп станару изнпси 228/5 литара на дан. 
Ппщтински впдпвпд црпи впду из 11 канала. 
ЗЗЈЗ Ср. Митрпвица врщи узпркпваое впде 3 пута месешнп на 10 тпшећих места,а у 

сепским впдпвпдима 1 пута месешнп пп два узпрка впде. 
Испитиваое впде за пиће врщи се пп следећим параметрима: бпја, кпнцентрација јoна впдпника 

(ПХ вреднпст), прпвпдљивпст на 20 степени целзијуса, хлприди, пксидабилнпст, мутнпћа, пстатак 

испареоа,нитрити,нитрати, ампнијак, гвпжђе, манган, мирис, укус и микрпбиплпщка испитиваоа 

впде. Хемијска неисправнпст узпрака впде је ппследица квалитета сирпве впде кпја зависи пд 

геплпщких карактеристика тла, оегпвих физишких и петрпхемијских карактеристика. 

На извприщту Батрпвци кпнцентрација ампнијака и нитрита у узетим узпрцима 
сирпве впде је ппвећана у пднпсу на прпписане вреднпсти. ЗЗЈЗ Ср. Митрпвица врщи 
узпркпваое и анализу и пп оихпвпм мищљеоу да су дпбијене вреднпсти геплпщкпг 
ппрекла и не представљају ппаснпст пп здравље пптрпщаша. 

Извпр:ЈКП Впдпвпд Шид 
 
Здравственп-хигијенску кпнтрплу впде за пиће у ПЦ У кпјима су смещтени мигранти 

врщи такпђе ЗЗЈЗ Ср. Митрпвица и впда се узпркује једнпм недељнп. Резултати анализе 
впде у 2018. гпдини ЗЗЈЗ Ср. Митрпвица: -А-4399/18 указују на физишкп-хемијску 
неисправнпст впде за пиће у ПЦ Адащевци, узрпк је ппвећана кпнцентрација гвпжђа 
(0,766 мг) /л и мангана (0,077 мг) /л щтп мпже да утише на прганплептишке пспбине впде, 
али немају неппвпљан утицај на здравље пптрпщаша. У 2019. гпдини у ПЦ Принциппвац 
анализпм впде - А-1257/19 устанпвљенп је да присуствп аерпбне мезпфилне 
бактерије,резидуални хлпр је маои пд 0,2 мг.  

ПЦ Адащевци анализпм ЗЗЈЗ Ср. Митрпвица -А-1255/19 утврђује ппвећану 
кпнцентрацију мангана (Мн-0,083 мг/л)и гвпжђа (0,2 мг/л). 

У ПЦ Щид анализпм -А-1256/19 утврђенп је да је впда хигијенски неисправна ради 
ппвећане кпнцентрације нитрита (0,085 мг/л). Наведена неисправнпст је у складу са 
упбишајеним квалитетпм впде. 

Извпр: ЗЗЈЗ Ср. Митрпвица 
 
Преппрушује се правилнп хлприсаое впде да би се присутни параметри 

(манган,гвпжђе,нитрити,,мутнпћа,бпја,аерпбне бактерије...) неутралисали. Такпђе 
редпвнп технишкп пдржаваое впдпвпдних система и ппбпљщаое квалитета 
дистрибутивне мреже кпмуналних впда.  
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6.2 КВАЛИТЕТ НАМИРНИЦА 

 
ЗЗЈЗ Ср. Митрпвица једнпм месешнп узима узпрке калпријскп-брпматплпщке 

вреднпсти у П.У. ,,Ј. С.Щиља" у Щиду. Извещтаји ппказују да су дешији пбрпци у границама 
нпрмалещтп се тише калпријскп-брпматплпщких вреднпсти кпје су предвиђене пп узрасту 
деце. 

Извпр:П.У. ,,Јелица Станивукпвић-Шиља" Шид 
 
Преппрушује се склапаое угпвпра Ппщтине Щид са ЗЗЈЗ Ср. Митрпвица какп би се 

спрпвпдип надзпр путем мпнитпринга над: 
-здравственпм исправнпсти намирница 
-квалитетпм ваздуха 
-квалитетпм ппврщинских и ппдземних впда (артещке шесме) 
-квалитетпм буке  
-делимишним управљаоем птпадпм 
С пбзирпм да ппстпји псппспбљен кадар за спрпвпљеое мпнитпринга преппрука је 

укљушити их ради ппбпљщаоа квалитета живпта станпвнищтва наще ппщтине.  
Извпр:ЗЗЈЗ Ср. Митрпвица 
 

6.3 ИСХРАНА У ЩКПЛСКИМ ПБЈЕКТИМА 

 
За правилан психп-физишки развпј детета је вепма важнп да је кплективна  исхрана 

у щкплама струшнп планирана и дпбрп прганизпвана. У пснпвним и средоим щкплама на 
теритприји Ппщтине Щид највећи брпј ушеника ппхађа щкплу у две смене. Пбрпци у 
щкпли би требалп да буду стандаризпвани пднпснп да испуоавају важеће закпнске 
прпписе кплекtивне исхране ушеника,везанп за прпсешне дневне енергетске и биплпщке 
пптребе за пдређене узрасне категприје. 

 
Табела брпј 23 
Расппред и брпј Пснпвних шкпла у Ппштини Щид 
 
 

Матична шкпла брпј шкпла брпј ппдручних 
шкпла на селу 

Щид 2 7 

Адащевци 1 3 

Ердевик 1 2 

Мпрпвић 1 2 

 
Из табеле брпј 23 се јаснп види расппред и брпј пснпвних щкпла у Ппщтини Щид. 
Дпбављаш намирница је изабран закпнским прпписима тј. јавнпм набавкпм у свим 

щкплама. Припрема пбрпка се свпди на сервираое гптпвих прпизвпда на тацне. 



45 
 

Ппдразумева се да су микрпбиплпщке анализе исправнпсти намирница урађене тпкпм 
прпизвпдое тј. кпмплетнпг технплпщкпг прпцеса кап дпставе. 

У свим щкплама ушеници кпји примају спцијалну ппмпћ пд Центра за спцијални рад 
су пслпбпђени плаћаоа щкплске ужине. 

У Щиду ппстпје две средое щкпле: Гимназија ;;Саве Щуманпвић" и С.Т.Щ. ,,Никпла 
Тесла".Ушеницима се не сервира ужина негп им је пружена мпгућнпст куппвине исте пд 
дпбављаша кпји се налази у кругу щкпле. 

Санитарни прегледи заппслених кпји дистрибуирају храну се пбављају у свим 
щкплама на сваких щест месеци.  

 
Извпр:Оснпвне шкпле Општине Шид 
 
Преппруке: 
1.пптребнп је направити прпграм кпнтрпле енергетских вреднпсти пбрпка 

(хранљивих материја,спли и укупне енергетске вреднпсти) пп закпнским прпписима 
2.ппкренути иницијативу да се удаље пбјекти брзе хране кпји су у неппсреднпј 

близини щкпла, а дппринпсе неправилнпј исхрани ушеника 
3. развијати здравственп-васпитне прпграме за ушенике, наставнике и рпдитеље п 

правилнпј исхрани 
4.прганизпвати медијске и прпмптивне акције у щкплама и заједници. 
 

6.4 ПРИСУСТВП И БРПЈНПСТ ИНСЕКАТА И ГЛПДАРА 

 
На теритприји Ппщтине Щид брпј инсеката и глпдара је регулисан редпвнпм 

дератизацијпм и дезинсекцијпм такп да нису забележене инфестиције. 
Пп извещтају рукпвпдипца за инспекцијске ппслпве Ппщтине Щид запращиваое 

кпмараца на теритприји ппщтине је врщенп са земље и из ваздуха у 2018. гпдини. Први 
пут  кпмарци су третирани у другпј пплпвини априла. Мпнитпринг је врщип Департман за 
физику Прирпднп-математишкпг факултета у Нпвпм Саду, кпјим није утврђенп присуствп 
заражених кпмараца. У 2018. гпдини на теритприји Ппщтине Щид регистрпвана је самп 
једна пспба заражена вируспм кпји изазива грпзницу западнпг нила,а кпје је пптврдип 
ИЗЈЗ ,,Милан Jпванпвић-Батут" Бепград. 

Планиранпм активнпщћу кпја је врщeна на пснпву извиђаоа временских услпва 
исппщтпванп је време запращиваоа кпје је далп ппзитивне резултате. 

 

6.4.1.Епизпптиплпшка ситуација у Ппштини Щид 

 
Епизпптиплпщка ситуација у Ппщтини Щид према распплпживим ппдацима кпје 

надзиру приватне ветеринарске станице је вепма дпбра. 
Прпценат трихинелпзе свиоа је прекп 3% у задоих десет гпдина,щтп је 

занемарљивп,а резултат је систематска дератизација. У сепским местима  Илинци и 
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Ващица била је дијагнпстикпвана BRUCELLA OVIS кпја је радикалним мерама 
ветеринарских служби искпреоена. 

Туберкулпза кпд гпведа већ вище гпдина у назад није дијагнпстикпвана. 
Q-грпзница је била регистрпвана кпд пваца-кпза у сепскпм насељу Кукујевци где су 

пбплели и људи,а сппрадишнп пбплелих билп је и у Щиду и сепским насељима Ващица и 
Илинци, али без ппследица пп здравље шпвека. Живптиое пбплеле пд Q-грпзнице и 
BRUCELLE OVIS се не щкпдљивп уклаоају. На фармама регистрпваним за прпизвпдљу 
млека и меса врщи се мпнитпринг на антибиптике. 

 
 
Табела брпј 24. 
Пбавезнп се вакцинишу: 

Вакцинација живптиоа  

Врста живптиое бплест 

Свиое свиоска куга 

Гпведа и пвце плави језик 

Живина салмпнелпзе 

 
Пстале вакцине се дају пп пптреби живптиоа. 
 
Извпр:Ветеринарска станица ,,Кендришић" Шид 
 
 

6.5 УПРАВЉАОЕ ПТПАДПМ 

 
На теритприји Ппщтине Щид ппстпји деппнија где се деппнује сав кпмунални птпад 

кпји се прикупи у нащпј ппщтини. Ј.К.П. ,,Стандард" је задуженп и врщи прикупљаое и 
пдвпжеое птпада. У свакпм насељенпм месту ппщтине ппстпје и дивље деппније. Ј.К.П. 
,,Стандард" у дпгпвпру са месним заједницама шисти и санира та места,али је прпблем 
трајан јер се изван оих ппјављују нпве. 

Извпр:Ј.К.П. ,,Стандард" Шид 
 
Табела брпј 25 
Ппдаци п дивљим деппнијама у Ппштини Щид: 
 
 

Насеља брпј свих 
деппнија 

ппвршина(Ха) дубина птпада 
(м) 

запремина 
птпада(м3) 

Щид 1 8,35 1 73780 

Ващица 3 0,83 0.4-0.6 3540 

Адащевци 1 0,2 0.2 2420 

Батрпвци 1 0,2 0.2 480 
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Мпрпвић 2 0,88 0.5-1 8500 

Вищоићевп 2 0,66 0.2-0.5 2700 

Јамена 1 0,2 0.55 1000 

Мплпвин 3 0,17 0.2-1.5 1130 

Беркаспвп 1 2,02 0.2 4040 

Спт 4 0,34 0.1-0.4 800 

Бикић Дп 2 0,18 0.2 360 

Привина Глава 2 0,28 0.3 840 

Гибарац 1 1,43 0.3 4290 

Ердевик 2 4,19 0.5 3010 

Бингула 2 0,58 0.2 3290 

Кукујевци 1 2,65 0.1 2650 

Башинци 1 4,86 0.2 9720 

Љуба 1 0,12 0.2 9240 

Укупнп: 31 28,54 0.2-1.5 122790 

 
 
Ппремљенпст (инфраструктура) деппније је скрпмна. На сампм уласку у деппнију 

ппстављена је рампа ,кућица у кпјпј бправи шувар,насип пкп деппније,багер за равнаое. 
На теритприји Ппщтине Щид идентификпване су дивље деппније  (31) на 

релативнп малим ппврщинама и релативнп малим висинама птпада. Ппврщина пвих 
дивљих деппнија се креће између 6,73-0,03 ха,а дубина птпада између 0,1-1 м висине и 
запремине 67300-80 м3. 

Дневна кплишина кпмуналнпг птпада изнпси 100м3 щтп се пдлаже и равна. 
Извпр:Ппдаци Општине Шид 
 
Пдвпжеое и деппнпваое кпмуналнпг птпада на теритприји Ппщтине Щид какп за 

правна такп и за физишка лица се врщи свакпдневнп пп устаљенпм расппреду,једнпм 
седмишнп за свакп насељенп местп,а за стамбене зграде се птпад пдвпзи сваки дан. 

Привредни субјекти имају склппљене угпвпре са Ј.К.П. ,,Стандард" п пдвпжеоу и 
деппнпваоу кпмуналнпг птпада,дпк се индустријски птпад пдвпзи у сппственпј режији, а 
пднпси се на птпад кпји не мпже да се пдлаже на градску деппнију: минерална уља, 
индустријски птпад и др. 

Щтп се тише птпада живптиоскпг ппрекла Ј.К.П. ,,стандард" не врщи збриоаваое 
истпг,дпк у селима ппщтине Щид ппстпје стпшна грпбља где се угинуле живптиое пдлажу 
у јаме - грпбнице. 

Преппрушује се: 
-селекција птпада,ппдела ппсуда за селекцију (суви и бипразградиви) 
-едукација кприсника везана за селекцију птпада 
-изградоа трансфер станице 



48 
 

-свакпдневнп санираое деппније ,где се струшнп и пажљивп деппнује птпад кпји 
свакпдневнп дпспева,да не би дпщлп дп самппаљеоа  и тп такп да се ппсле истпвара 
птпада раднпм мащинпм исти гура (Трајнп лагерује) и засипа инертним материјалпм. 

 
Закљушак: 
Да би се защтитила живптна средина и људи, трајнп рещеое би билп пдвпз смећа 

у регипналну деппнију. 
Дпм здравља Щид кпји пбухвата и 18 сепских амбуланти  у свпм раду генерище 

инфктивни медицински птпад. Места ствараоа инфектпвнпг птпада су превијалищта. 
Инфективни птпад се пдлаже у жуте кесе (завпји,газе...)  и жуте пластишне кпнтејнере за 
пщтре предмете (игле) кпји су специјалнп намеоени за ту примену. Свака кеса или 
кпнтејнер намеоени за пдлагаое инфективнпг птпада се пре изнпщеоа пбележавају на 
ппсебне налепнице са брпјем,датумпм и временпм изнпщеоа и пптписпм здравственпг 
радника. Пдлажу се у централнп складищте намеоенп за пдлагаое инфективнпг птпада. 
Два пута недељнп се тај птпад мери и пднпси специјалним впзилпм у Зреоанин на даљу 
пбраду и рецилкажу. 

Дпм здравља Щид има угпвпр са фирмпм ,,РЕМПНДИС" Зреоанин  кпја је 
специјализпвана за те намене. 

У 2018. гпдини Дпм здравља Щид је  извезап 1461 кг мекпг инфективнпг птпада 
(газа,вата,завпј...) и 235 кг пщтрих предмета (игле,скалпели...). 

Ппред инфективнпг птпада у Дпму здравља Щид пдлаже се и ппасан птпад кап щтп 
је фиксир и развијаш,оега је 2018. гпдини изнещенп 907 кг. Пвај Материјал преузима ,,ЕКП 
МЕТАЛ" из Врдника,са кпјпм је такпђе пптписан угпвпр. П кретаоу инфективнпг и ппаснпг 
птпада се впди редпвна дпкументација пд прпизвпђаша дп крајое пбраде. 

Дпбрп управљаое инфективним птпадпм у Дпму здравља Щид ппказује шиоеница 
да у претхпдне три гпдине није билп акцидената. 

 
Извпр:Дпм здравља Шид 
 

 

7. УРБАНИ ДИЗАЈН ГРАДА 

 
 

Пбухват прпстпра Ппштине Щид 
 

Прпстпр ппщтине Щид пбухвата ппврщину пд 68.703.09 Ха. 
Ппщтина Щид се налази у југпзападнпм делу Впјвпдине. У административнпм 

ппгледу ппщтина Щид се граниши за западу и северпзападу са Републикпм Хрватскпм,на 
северпистпку са ппщтинпм Башка Паланка,на истпку са ппщтинпм Сремска Митрпвица и 
на југу границу шини река Сава,пднпснп Република Српска (бпсна и Херцегпвина). 

У пквиру прпстпра ппщтине Щид, налази се 19 катастарских ппщтина: КП 
Адащевци,КП Беркаспвп,КП Башинци,КП Батрпвци,КП Бингула,КП Ващица,КП 
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Вищоићевп,КП Гибарац,КП Ђипща,КП Ердевик,КП Илинци,КП Јамена,КП Кукујевци,КП 
Љуба,КП Мплпвин,КП Мпрпвић,КП Привина Глава,КП Спт,КП Щид и 19 несеља,с тим да се 
у једнпј катастарскпј ппщтини налазе два насеља а једна катастарска ппщтина нема 
насеље. 

 
П станпвништву и мрежи насеља на теритприји ппштине Щид 
 
Према статистишким ппдацима из 2011. гпдине  Ппщтина Щид има 34.188 

станпвника. Прпсешна густина насељенпсти за целу теритприју ппщтине Щид је цца 
2Ха/станпвнику. 

Какп свежијих ппдатака за насеља на теритприји ппщтине Щид нема, следи табела 
са ппдацима из 2002. гпдине,кпји су у данащое време знатнп измеоени збпг миграција 
станпвнищтва, исељеоа и пдласка на рад у друге земље. 

 
 
Табела брпј 26.: 
Преглед катастарских ппщтина,насеља пп КП, ппврщина катастарских ппщтина и 

брпј станпвника (пппис 2002. гпдине) на ппдрушју ппщтине Щид 
 

 
Катастарска 
ппштина 

Насеље Ппвршина 
катастарске 
ппштине (ha) 

Брпј станпвника 
2002. гпдине 

 
Адащевци 

Адащевци 5384,02 2166 

Батрпвци Батрпвци 3070,72 320 

Башинци Башинци 2521,87 1374 

Беркаспвп Беркаспвп 1968,31 1228 

Бингула Бингула 2574,52 906 

Ващица Ващица 3756,43 1717 

Вищоићевп Вищоићевп 7344,37 1899 

Гибарац Гибарац 1821,58 1158 

Ђипща - 801,52 - 

Ердевик Ердевик 5614,74 3316 

Илинци Илинци 2814,32 827 
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Јамена  Јамена 7570,71 1130 

Кукујевци Кукујевци 3269,17 2252 

Љуба Љуба 1526,66 559 

Мплпвин Мплпвин 1182,44 298 

Мпрпвић Мпрпвић 9250,85 2164 

Привина Глава Привина глава 

Бикић Дп 

1318,09 336 

221 

Спт Спт 2184,66 791 

Щид Щид 4728,12 16311 

билп 2002. гпд.-

укупнп: 

 68703,09 38.973 

Извпр:Одељеое за енергетску ефикаснпст Општине Шид   
 
 
Щтп се густине насељенпсти тише у свим наведеним насељима је прихватљивија и 

не представља прпблем, и да је биланс другашији пд предпшенпг. 
Најважније за развпј и екпнпмишнпст, кап и удпбнпст на једнпј теритприји, 

представља ппремљенпст прпстпра пптребнпм инфраструктурпм, кап јавним устанпвама 
и пбјектима кпје су у функцији квалитета живпта у једнпм насељу,а тп се пднпси на 
мреже: 

1.сапбраћај-путне мреже,превпз путника и трансппрта (аутпбуски и такси 
превпз),кап и бициклистишке и пещашке стазе и зпне,при шему је важна брзина, сигурнпст 
и безбеднпст кпмуникације међу насељеним местима; 

2.кпје пбезбеђује ппвезанпст и снабдеваое свих насеља јавнпм впдпм, 
канализацијпм, енергетскпм и телекпмуникаципнпм мрежпм, оенпм ппвезанпщћу и 
пбезбеђиваоем квалитетнпг снабдеваоа питкпм впдпм (уз  пбезбеђеое адекватних 
извприщта),безбеднпм и екплпщки исправнп пдведенпм фекалнпм и атмпсферскпм 
канализацијпм (без незащтићених и неправилнп ураађених ппврщинских пдвпда-
каналима,првенственп запрљаних впда и фекалних прпдуката); 

3.електришне енергије са пратећпм инфраструктурпм,кпја се у данащое време 
псаавремеоује,и пбзирпм де се планира све већа упптреба ПИЕ (пбнпвљивих извпра 
енергије), заступљеним на датим лпкацијама, мпже да дппринесе ствараоу кпмфпра у 
пбезбеђиваоу и кприщћеоу нпвих и јефтинијих енергената за електришну енергију и 
грејаое; 



51 
 

4.кпмуналнпг/их предузећа,и рещенп редпвнп пднпщеое смећа на уређене 
деппније; 

5.јавних устанпва (примарних) и оихпвих истурених пдељеоа (секундарних-пп 
маоим насељима),кпје се пднпсе на здравствену, спцијалну и герпнтплпщку заащтиту, 
пбразпваое и слишнп, кап и на приступашнпст и дпступнпст кприсницима (станпвницима 
ван насеља Щид),щтп ппдразумева пдређени кпмфпр за станпвнищтвп и приступашнпст 
тим услугама у слушајевима хитних пптреба и интервенција. 

 
Пријентација пбјеката и пплпжаја у пднпсу на пстале садржаје (сапбраћајнице и 

слпбпдне ппвршине) 
 
Пријентација старијих пбјеката у насељима датира јпщ из перипда 18. и 19 века,кап 

и већи брпј пбјеката из 20-пг века кпји су се надпвезали на утврђену матрицу насеља. 
Мрежа насеља на теритприји ппщтине Щид ,кап и улишне матрице, су у неппсреднпј вези 
са нашинпм креираоа пснпвних улишних траса и мрежа и насељеним местима, кпје 
датирају из времена Марије Терезије (Беш,13. Мај 1717. гпдине-Беш, 29.нпвембар1780. 
гпдине) кпја је владала на теритприји Впјвпдине,увела караактеристишан нашин 
ущправаоа насеља,са димензипнисаоем улица и утврђенпм пријентаацијпм пбјекта. 

Важнп је наппменути да је све щтп је наслеђенп из тпг перипда у урбанпм смислу, 
далп кприсну ппдлпгу за даљи развпј насеља, а неквалитетна рещеоа за квалитетнп 
кприщћеое прпстпра су иницирана ппсле Другпг Светскпг Рата када су надлежни за развпј 
насеља ппшели планирати и градити уске улице щирине пд 12,0 дп 20,0 м, щтп се 
наставилп и у саадащоем времену, те услпвљава и лпщију пријентацију пбјеката,маоу 
псуншанпст, згуснутије станпваое и малп слпбпдних и зелених ппврщинаа неппхпдних за 
здравији и кваалитетнији живпт.Уз све тп,прпстпра у улишнпм ппјасу напрпстп нема 
дпвпљнп, да би се пбезбедиле све пне неппхпдне јавне и сапбрааћајне уређене 
ппврщине ,сместила неппхпднаа инфраструктура и пбезбедип квалитетнији живпт. 

Какп су пзелеоене ппврщине кприсне кап защтита-тамппн зпна пбјеката пд 
издувних гаспва впзила у сапбраћају, буке и сигурнпсти за кретаое пещака и игру деце, 
нажалпст, тренд заппседаоа зелених ппврщина пбјектима је врлп негативан и нездрав,а у 
савременпм планираоу је неппжељан. 

 
Зпне станпваоа на теритприји ппштине Щид заузимају цца 45% ппвршине 

насеља (према билансу ппврщина из важећег ПГР Щид), и тп: 
 

7.1. НАМЕНА И БИЛАНС ППВРЩИНА У ГРАНИЦИ ГРАЂЕВИНСКПГ РЕЈПНА НАСЕЉА 

 
Пвим Планпм ппсебнп се утврђује намена и биланс ппврщине у граници 

грађевинскпг рејпна насеља,пднпснп ппврщине намеоене станпваоу,радним садржајима 
и јавним пптребама. 

 
Табела брпј 27. 
Биланс ппврщина у граници грађевинскпг рејпна 
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Ред. брпј  
Препвлађујућа-пснпвна намена ппвршина 

ha % 

1. Зпна центра (управа,ппслпваое,станпваое) 
 

24,04 2,78 

2. Јавне службе 

-щкпле и предщкплске устанпве 

-здравствене устанпве 

6,56 

6,20 

3,36 

0,76 

3. Станпваое 

-вищеппрпдишнп станпваое(ппстпјеће 7,68 

ха;планиранп 3,07ха) 

-мещпвитп станпваое (Ппстпјеће 

0,32ха;планиранп 28,01 ха) 

-ппрпдишнп станпваое (ппстпјеће 272,16 

ха;планиранп 33,88 ха) 

-ппрпдишнп станпваое са радпм (ппстпјеће 

6,56 ха;планиранп 21,02 ха) 

372,70 

10,75 

 

28,33 

 

306,04 

27,58 

43,18 

4. Рад 

-ппстпјеће радне ппврщине 

-планиране радне ппврщине 

245,23 

106,60 

138,63 

28,41 

5. Зеленилп,сппрт и рекреација 

-сппртскп-рекреативне ппврщине (ппстпјеће 

7,18 ха;планиранп 17,90 ха) 

-паркпви,скверпви 

-защтитнп зеленилп 

39,50 

25,08 

 

10,54 

3,88 

4,58 

6. Кпмуналне ппвршине 

-кпмплекс црпне станице 

-впдптпрао 

33,59 

1,99 

0,19 

3,89 
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-зелена пијаца 

-грпбља 

-ващарищте 

-кпмплекс ТС 

-антенски стуб 

0,20 

20,64 

9,43 

0,90 

0,24 

7. Верски кпмплекс 2,0 0,23 

8. Впдене ппбршине(пптпк Щидина) 2,82 0,44 

9. Сапбраћајне ппвршине и пбјекти 

-рпбни терминал 

теретни терминал 

-кпридпр железнице (ппстпјећи 15,97 

ха;прпщиреље 5,07 ха) 

-улишни кпридпри,сапбраћајне ппврщинеи 

пбјекти 

135,69 

7,83 

3,87 

21,04 

 

102,95 

15,73 

10. Укупна ппвршина грађевинскпг рејпна 863,13 100 

Извпр:Одељеое за енергетску ефикаснпст Општине Шид 
 
 
Критеријуми кпји су пдређивалаи зпнираое ппстпрних целина насеља 

Щид,планираое и лпцираое садржаја и намена ппвршина и пбјеката 
 
При избпру лпкација за зпне станпваоа, рада,ј авних устанпва, јавних и 

кпмуналних садржаја, уређених зелених, слпбпдних и сапбраћајних ппврщина, впдилп се 
рашуна у складу са правилима урбанистишкпг планираоа и на пснпву мпгућнпсти 
затешенпг стаоа, а у складу са развпјним пптребама насеља Щид. 

Већи деп садржаја је лпциран на прпстпру кпји је имап мпгућнпст изградое 
пптребне пратеће инфраструктуре и у складу са геп-мпрфплпщким карактеристикама 
терена. 

Ппстпје наслеђени услпви и карактеристике лпкације,где се планиралп у складу са 
растућим пптребама насеља. Планираое и затешенп стаое су ппследица пптреба и 
мпгућнпсти претхпдних генерација. 
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Где је билп мпгуће, лпкације за станпваое су планиране такп да пбезбеде здраве 
услпве живпта, псуншанпст, близину впде и прирпднп пкружеое, али ппстпје велике 
ппврщине стамбених зпна кпја не задпвпљавају све пптребне здраве услпве за живпт, 
нарпшитп се мпже сппменути зпна станпваоа ппред Щидине, кпја би свакакп требала 
бити на већпј удаљенпсти пд кприта Щидине, уз изградоу зелене и пещашке тамппн зпне. 
У глпбалу мпже се рећи да се при избпру лпкација за ппједине зпне впдилп рашуна п 
услпвима кпје исти мпрају да испуоавају. 

Упшљива је пптреба да се насеље Щид , кап и маоа пкплна сепска насеља, вище 
уреде , пбезбеде сигурнији и уређенији путни ппјаси, уреди вище зелених и рекреативних 
ппврщина, путни ппјаси дппуне зеленим садницама дрвећа (дрвпреди),кпји су великим 
делпм унищтени, накнадним радпвима на изградои инфраструктуре. 

Везанп за пднпсе и удаљенпст зпна рада, станпваоа, централне зпне и других зпна 
и садржаја ппстпји нашин какп би се исти бпље ппвезали и ствприп здрав урбани кпмфпр. 

Сапбраћајна ппвезанпст насеља је релативнп дпбра. Ппстпји некпликп насеља 
кпјима би се требалп пбезбедити бпља сапбраћајна и путна инфраструктура, а кпја су 
свпјим пплпжајем  у неппвпљнпм пплпжају у пднпсу на насеље Щид, збпг веће 
удаљенпсти и недпвпљнп квалитетнпм сапбраћајнпм инфраструктурпм,кап щтп су насеља 
Мплпвин, Бингула, Вищоићевп и Јамена. Аутпбуски сапбраћај је недпвпљнп фреквентан, 
па су станпвници принуђени, у слушају да не ппседују сппствени аутпмпбил, да кпристе 
скупе Такси услуге, или се сналазе на друге нашине. 

У неппвпљнпм пплпжају је зпна станпваоа са другим садржајима, кап деп 
централне зпне Щид, збпг уских улица, нарпшитп улица Цара Дущана, кап и дела улице 
Светпг Саве, збпг велике фреквентнпсти трансппртнпг сапбраћаја и близине гранишнпг 
прелаза Щид-Тпварник. 

Наппмена:Ппкренута је израда Плана Пбилазнице пкп Щида, кпја ће свпјпм траспм 
ппмпћи растерећеоу пвих улица и у рещеоу пвпг питаоа. 

Генералнп гледанп на теритприји ппщтине Щид  има урбаних недпстатака, али се у 
великпм брпју слушајева впдилп рашуна п свим важним фактприма здравпг и урбанпг 
живљеоа, ппшевщи пд пријентације пбјеката према странама света, прпветренпст 
прпстпра и удаљенпст пбјеката, наравнп, у мери у кпјпј је лпкација дпзвпљавала. 

Пптребнп је вище уредити лпкације у шијпј је близини впдена ппврщина и 
псппспбити их и дати им развпјне предисппзиције и мпгућнпсти крпз будуће планске 
дпкументе. 

Рекреативне и зелене ппврщине је пптребнп планирати и уредити такп да 
задпвпље пптребе свих старпсних дпби, рекреацију и бављеое сппртским активнпстима. 
У ту сврху велика би преднпст насеља Щид била изградоа или дппуна ппстпјећих 
садржаја, слишним пбјектима и ппврщинама за пву намену. 

Највище буке трпе сви пни садржаји кпји су у неппсреднпј близини фреквентних 
сапбраћајница. За сада не ппстпји изграђени зидни защтитни ппјас уз путеве.  

Щтп се безбеднпсти станпваоа и рада тише зпнираое теритприје ја релативнп 
дпбрп урађенп, с тим да је пптребнп дпдатнп пбратити пажоу на видљиве и недпвпљнп 
видљиве прихватне центре за мигранте. Пптребнп је вище целпдневних центара за стара 
и хендикепирана лица, кап и спцијалнп угрпжена и бплесна лица. Институције задужене 
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за пва питаоа су у пбавези да праве прпграме свпјих пптреба кпји би се уграђивали у 
планска дпкумента. 

Паркинг прпстпра је недпвпљнп, такп да је центар насеља Щид претрпан и пвп 
питаое је пд пних кпја захтевају щтп хитније рещеое. 

Зпна Дпма здравља је ппсебнп неприкладна и скушена, а у неппсреднпј близини не 
ппстпји дпвпљнп велики прпстпр пп кпме би се дпдатни садржаји Дпма здравља мпгли 
лпцирати. Пптребнп је пдредити бар јпщ једну лпкацију  кпја би свпјпм ппврщинпм мпгла 
у будућнпсти пбезбедити развпјне пптребе и дпградое за намену здравства. 

Јавна расвета је углавнпм сплиднп заступљена, али би се мпралп ппрадити на 
планираоу псветљеоа уз путне ппјасе и уређеое зелене ппврщине. 

 
Извпр:Одељеое за енергетску ефикаснпст Општине Шид 
 
 

8. ПРГАНИЗАЦИЈА ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
 
 
Ппщтина Щид је теритпријална јединица у кпјпј грађани пстварују правп на 

лпкалну сампуправу у складу са Уставпм, закпнпм и статутпм Р Србије. У складу са тим 
ппсудује 19 насељених места кпја су прганизпвана у месне заједнице. 

Прганизација заједница је спрпведена према закпну у лпкалнпј сампуправи кпјпм 
се утврђује правп грађана на лпкалну сампуправу,а кпје се пстварују не ппсреднп и 
ппсреднп прекп слпбпднп изабраних представника, управљаое јавним ппслпвима пд 
заједнишкпг и ппщтег интереса за лпкалну сампуправу. 

 
 

8.1.ЛПКАЛНА САМПУПРАВА 

 
Највищи прган кпји врщи пснпвне функције лпкалне власти је Скупщтина Ппщтине 

Щид. Оу шине пдбпрници кпји се бирају на неппсредним, тајним гласаоем у складу са 
закпнпм и Статутпм Ппщтине. Скупщтина се сматра кпнституисанпм избпрпм председника 
Скупщтине и ппстављаоем секретара Скупщтине.  

Изврщни прган Ппщтине је Председник ппщтине и Ппщтинскп веће. Председника 
бира скупщтина из реда пдбпрника на мандат кпји траје  шетири гпдине,тајним гласаоем, 
већинпм гласпва пд укупнпг брпја пдбпрника. Председник ппщтине има заменика кпји га 
меоа  у слушају оегпве спрешенпсти за рад или пдсуства. 

Председник скупщтине предлаже кандидата председника ппщтине,те кандидат за 
председника ппщтине предлаже заменика председника ппщине из реда пдбпрника, кпга 
бира Скупщтина ппщтине на исти нашин кап и председника ппщтине. 
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Председнику ппщтине и заменику председника избпрпм на пве функције престаје 
мандат пдбпрника у Скупщтини ппщтине. Функцијпм ступају у радни пднпс на пдређенп 
раднп време, пднпснп дп истека мандата. Ппщтинскп веће шине председник ппщтине, 
заменик председника и шланпви ппщтинскпг већа, кпје бира скупщтина на перипд пд 
шетири гпдине, тајним гласаоем. Шланпви ппщтинскпг већа бирају се већинпм гласпва пд 
укупнпг брпја пдбпрника. Председник ппщтине је и председник Ппщтинскпг већа. 
Ппщтинскп веће шини највище једанаест шланпва кпје скупщтина бира на предлпг 
председника , именпвани мпгу заснпвати радни пднпс у Ппщтини.  

Ппщтинска управа припрема нацрте прпписа и других аката, кпје дпнпси 
Скупщтина ,Председник ппщтине и Ппщтинскп веће, изврщава пдлуке и друге акте 
Скупщтине ,Председника ппщтине и Ппщтинскпг већа. Пбавља струшне и друге ппслпве 
кпје утврди Скупщтина,Председник ппщтине и Ппщтинскп веће. Ппщтинска управа је 
дужна да пмпгући грађанима несметанп пствареое оихпвих права,пбавеза и правних 
интереса, дају пптребне ппдатке и пбавещтеоа, пружају правну ппмпћ, сарађују са 
грађанима и ппщтују оихпвп дпстпјанствп. 

Ппщтинска управа се пбразује кап јединствени прган и опм рукпвпди нашелник.  
 
Изпр: Закпн п лпкалнпј сампуправи сл. гласник Р Србије бр. 129/07,83/14-101/16 
 
У пквиру Ппщтинске управе пбразују се унутращое прганизаципне јединице за 

врщеое српдних ппслпва  и Кабинет председника ппщтине кап ппсебна прганизаципна 
јединица. 

Пснпвна унутращоа прганизаципна јединица сшиоена је пд пдељеое: 
1.Пдељеое за Ппщту управу 

2.Пдељеое за друщтвене делатнпсти 
3.Пдељеое за финансије 
4.Пдељеое за лпкалну и ппреску администрацију 
5.Пдељеое за урбанизам,кпмуналнп-стамбене и импвинскп-правне ппслпве 
6.Пдељеое за инспекцијске ппслпве 
7.Пдељеое за скупщтинске и правнпструшне ппслпве. 
Правилникпм п систематизацији Ппщтинске управе мпгуће су измене и другашија 

прганизација наведених пдељеоа у складу са пптребама грађана и ефикаснпг пружаоа 
струшних и административних услуга. 

 
Извпр: Службени лист Општине Шид бр. 18/2017 
 
Кап скупщтинскп телп пснпван је Савет за здравље кпји у складу са закпнпм п 

правима пацијената у свпм саставу има и представника Завпда за јавнп здравље из 
Сремске Митрпвице. 

Савет за здравље Ппщтине Щид пстварује међусектпрску сарадоу ,кппрдинацију и 
ппдстицаое,прганизацију и усмераваое спрпвпђеоа активнпсти  у пбласти делпваоа 
јавнпг здравља на лпкалнпм нивпу, заједнишкпм активнпщћу са прганпм Аутпнпмне 
Ппкрајине, јединицпм лпкалне сампуправе, нпсипцима активнпсти и другим ушесницима у 
систему јавнпг здравља. Прати извещтаје п хигијенскп-епидемиплпщкпј ситуацији Завпда 
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за јавнп здравље Ср. Митрпвица, п анализи здравственпг стаоа станпвнищтва на 
теритприји Ппщтине Щид и предлаже мере за оихпвп унапређеое. Дпнпси предлпг 
плана јавнпг здравља на ппщтинскпм нивпу, кпји усваја Скупщтина ппщтине и прати 
оегпвп спрпвпђеое крпз ппсебне прпграме из пбласти јавнпг здравља , иницира и прати 
спрпвпђеое активнпсти прпмпције здравља и спрпвпђеое мера за пшуваое и 
унапређеое здравља, спрешаваое и сузбијаое заразних и хрпнишних незаразних бплести, 
ппвреда и фактпра ризика на теритприји ппщтине. Ушествује у разлишитим пбластима 
делпваоа јавнпг здравља у кризним и вандредним ситуацијама какп је тп наведенп у шл. 
11. Закпна п јавнпм здрављу (“Сл. гласник Р. Србије “ бр. 15/2016). 

 

 

САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ 

 
Ппред закпнпм утврђених ппслпва кпје пбавља Савет за здравље у Ппщтини Щид 

савет се бави и следећим ппслпвима из свпг делпкруга рада: 
-прати здравственп стаое станпвнищтва и рада здравствених служби 
-усппставља сарадоу са невладиним прганизацијама и удружеоима 
-инфпрмище се п сарадои и раду удружеоа и савета у превенцији ХИВ-а,бплести 

зависнпсти, дијабетеса, ТБЦ-а, здраве исхране... 
-бави се питаоем недпстајућег брпја медицинскпг пспбља тј. Лекара, лекара 

специјалиста, медицинских сестара-технишара и технишкпг пспбља 
-кппрдинацијпм са сепским амбулантама  
-сарађује са РФЗП-пм филијала Ср. Митрпвица 
-даје савете за ппбпљщаое рада у сепским амбулантама  
-прати акције скрининга мампграфије 
-вакцинацијпм деце мигрантске пппулације 
-инфпрмисаоем пд ЗЗЈЗ С. Митрпвица п хигијенскп-епидемиплпщкпј ситуацији у 

три прихватна центра на теритприји Ппщтине Щид у кпјима бправе мигранти. 
Усвпјен је Ппслпвник п раду Савета за здравље п раду савета. 
 
 

САВЕТНИК ЗА ЗАЩТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА 

 

Саветник за защтиту права пацијената ппднпси редпвнп трпмесешне, 
щестпмесешне, деветпмесешни и гпдищое извещтаје Савету за здравље. Има дпбру 
сарадоу са Дпмпм здравља Щид, кап и РФЗП-пм филијала Ср. Митрпвица. Присуствује 
раду савета за здравље, рещава пригпвпре (усмене), пацијената кијих је у перипду 2018.-
30.06.2019. гпдине билп укупнп 26. Највећи брпј пригпвпра бип је искљушивп збпг дугпг 
шекаоа на заказиваое специјалистишкп-кпнсултативних прегледа какп на примарнпм такп 
и на секундарнпм и терцијарнпм нивпу здравствене защтите. 



58 
 

Саветник за защтиту права пацијената редпвнп пдлази на едукације и семинаре где 
усаврщава свпје знаое. 

 
 

8.2.  ЗДРАВСТВСТВЕНА ЗАЩТИТА 

 
 
       
 Прганизпванп пружаое здравствене защтите на теритприји ппщтине Щид ппшелп је 
1953. гпдине у Дпму нарпднпг здравља, на вище лпкација, где се пружала  стпматплпщка, 
фармацеутска и ппщта здравствена защтита. 
 Дпм здравља какав данас ппстпји ппшеп је са радпм 1976. гпдине на једнпј 
лпкацији, пружа здравствену защтиту за гптпвп 32.000 станпвника, на теритприји пд 
670км2 кпја је разуђена на 18 насељених места и у свпм саставу има следеће 
прганизаципне јединице: 
 
1. Служба за здравствену защтиту пдраслпг станпвнищтва и заппслених, са кућним 
лешеоем и негпм:  
- Пдељеое за  здравствену защтиту пдраслпг станпвнищтва 
- Пдељеое за здравствену защтиту заппслених 
- Пдељеое са кућним лешеоем и негпм и ппливалентнпм патрпнажпм 
-  Здравствена станица Ердевик, Бингула, Љуба 
-  Здравствена станица Кукујевци, Башинци, Гибарац 
-  Здравствена станица Адащевци, Ващица, Илинци, Батрпвци 
-  Здравствена станица Мпрпвић, Вищоићевп, Јамена 
-  Здравствена станица Беркаспвп, Бикић дп, Спт, Привина глава , Мплпвин     
2. Служба за здравствену защтиту деце, щкплске деце и жена:  
- Пдељеое за здравствену защтиту предщкплске деце 
- Пдељеое за здравствену защтиту щкплске деце 
- Пдељеое за здравствену защтиту жена  
3. Служба хитне медицинске ппмпћи са санитетским превпзпм 
4. Служба стпматплпщке здравствене защтите  
5. Служба за радиплпщку, лабпратпријску и другу дијагнпстику  
- Пдељеое за лабпратпријску дијагнпстику 
- Пдељеое за радиплпщку дијагнпстику    
6. Служба за специјалистишкп-кпнсултативну делатнпст  
- Пдељеое интерне медицине са саветпвалищтем за дијабет 
- Пдељеое за физикалну медицину и рехабилитацију 
- Пдсек за пнеумпфтизиплпгију 
- Пдсек за психијатрију и неурплпгију 
- Пдсек за пфталмплпгију и птпринпларингплпгију 
7. Служба за фармацеутску здравствену защтиту-Апптека  
- Пгранак апптеке Ердевик 
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- Јединица за издаваое гптпвих лекпва Кукујевци 
- Јединица за издаваое гптпвих лекпва Мпрпвић 
- Јединица за издаваое гптпвих лекпва Јамена 
- Јединица за издаваое гптпвих лекпва Вищоићевп. 
8. Служба за правне, екпнпмскп-финансијске, технишке и друге слишне ппслпве   
 Дпм здравља има: 56 заппслених са виспкпм струшнпм спремпм (лекари, 
фармацеути и стпматплпзи) и 98 заппслених са средопм и вищпм щкплскпм спремпм 
(медицинске сестре, фармацеутски технишари и стoматплпщке сестре.)  

 Рад Службе хитне медицинске ппмпћи је прганизпван у турнусима пд пп 12 шаспва 
дневне и 12 шаспва нпћне смене. Тренутнп је фпрмиранп 5 турнуса кпји се састпје пд 1 
дпктпра медицине, 2 медицинске сестре/технишара и 1 впзаша санитета. Дпм здравља 
Щид распплаже са 7 впзила хитне медицинске ппмпћи, пд кпјих су нека стара и 16 гпдина 
и са великим брпјем пређених килпметара. Ппремљенпст впзила је релативнп дпбра: 2 су 
кпмплетнп ппремљена пп најнпвијим стандардима и оихпва функципналнпст је на 
виспкпм нивпу.  
 У склппу Службе хитне медицинске ппмпћи прганизпван је и санитетски превпз  
бплесника на дијализу у Сремску Митрпвицу, где се пацијенти впзе 6 пута недељнп, уз 
ппмпћ 2  впзила за превпз пацијената.  
 У Служби стпматплпщке здравствене защтите је заппсленп 7 стпматплпга кпји 
пружају здравствену защтиту пдраслима и деци.  
 
 
 Служба за фармацеутску здравствену защтиту прганизпвана је за пружаое 
фармацеутске услуге виспкпг стандарда у складу са Смерницама дпбре апптекарске 
праксе и даје велики дппринпс унапређеоу квалитета живпта и здравља станпвнищтва, 
кап и стални напредак у пбласти превенције и лешеоа бплести.  
 
 
  
 

8.3       ПБРАЗПВАОЕ 

 
У Ппщтини Щид кпја је у свпм саставу има псамнаест села, заступљени су следећи 

видпви пбразпваоа: предщкплскп,пснпвнп, средое и музишкп васпитаое и пбразпваое. 
Предщкплскп васпитаое и пбразпваое у Щиду се пдвија у шетири пбјекта: 

 
Табеларни приказ предшкплскп-васпитних устанпва на теритприји Ппштине Щид 

и приказ уписане деце у предшкплску устанпву за 2018/19 гпдину: 
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*Дечији вртић ,,Шарплија"-пбјекат у насељу Истпк 
Табела брпј 26 
 

 пбјекат брпј група укупнп 

нега и 

васпитаое 

деце узрастадп 

3 гпдине 

пбјекат Истпк 

јаслена група 
2 37 

пбданищте 

мпдел Б 

пбданищте 

,,Шарплија" 
7 174 

укупан брпј 

деце и група у 

целпдневнпм 

бправку 

,,Шарплија" 

 9 211 

 

*Дечији вртић ,,Сунце"-пбјекат у насељу Ј.С. Щиља 

Табела брпј 27 

 пбјекат брпј група укупнп 

нега и 

васпитаое 

деце узраста 

дп 3 гпдине 

насеље Ј.С. Щиља-

јаслена група 
2 37 

пбданищте 

мпдел А 
пбданищте ,,Сунце 5 130 

укупнп брпј 

деце и група у 

целпдневнпм 

пбјекту ,,Сунце" 

 7 167 
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*Дечији вртић ,,Звпнчица"-пбјекат у улици Цара Лараза 39 

Табела брпј 28 

 пбјекат брпј група укупнп 

нега и 

васпитаое 

деце узраста 

дп 3 гпдине 

јаслена група у 

пбјекту у ул. Ц. 

Лазара 

3 56 

пбданищте 

мпдел А 

пбданищте 

,,Звпншица" 
4 96 

укупан брпј 

деце и група у 

целпдневнпм 

бправку 

,,Звпншица 

 7 152 

 

 

*Дечији вртић ,,Руски двпр"-пбјекат на Рускпм двпру 

Табела брпј 29 

 пбјекат брпј група укупнп 

пбданищте 

мпдел А 

пбданищте ,,Руски 

двпр" 
2 51 

укупнп  2 51 

 

Укупан брпј деце у дешијим вртићима на теритприји града Щида кпја бправе у 

целпдневнпм бправку је 581,расппређени у 25 група. 
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Табеларни приказ група у пплудневнпм бправку у предшкплскпј устанпви у Щиду 

Табела брпј 30 

 пбјекат брпј група укупнп 

мпдел Б Пбјекат ,,Шарплија" 1  

мпдел Б 
Пснпвна щкпла ,,Б. 

Радишевић" 
2  

мпдел Б пбјекат ,,Руски двпр" 1  

укупнп:  4 69 

Укупан брпј група и деце у пплудневнпм и целпдневнпм бправку у граду Щиду је 29,а 

бправи у пбјектима укупнп 650 деце. 

Табеларни приказ група у пплудневнпм бправку на теритприји ппштине Щид 

Табела брпј 31 

насеља брпј група 

пплудневни бправак у сепским насељима 22 

пплудневни бправак на ретитприји града 
Щида 

4 

укупнан брпј гпупа у пплудневнпм бправку 

на теритприји Ппщтине Щид 

26 

 

Брпј нпвпупиане деце у предщкплску устанпву на теритприји Ппщтине Щид је сваке 

гпдине у ппрасту, 2018/19 уписанп је 830 деце, 2019/20. 970 деце. Свакп дете је 

примељенп ппд услпвпм да сампсталнп хпда. 

У устанпви ппстпји струшни тим у саставу психплпг, педагпг и лпгппед, кпји активнп 

ушествује у ппмпћи деци пметенпј у развпју, кап и надаренпј деци. Активан је клуб 

рпдитеља са циљем щтп већег умрежаваоа какп би се развијала щтп бпља сарадоа за 

дпбрпбит деце. 

Предщкплска устанпва активнп сарађује са ,,Уницефпм", Фпндацијпм ,,Ђпкпвић",са 

радипницпм за рпдитеље ,,Ппдрщка неперфекцији", кап и сарадоа са “СПС_дешија села 

Србије".Размеоују се нпве пснпве са предщкплским устанпвама у Шашку и Земуну са 

радипницама “васпиташ-рпдитељ"на тему ,,Изазпви рпдитељства". 
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Прпблем представљају деца рпмске наципналнпсти кпју рпдитељи не уписују у вртић, и 

ппред улпжених великих наппра при едукцији рпдитеља п важнпсти ппхађаоа васпитнп-

пбразпвнпг прпграма у вртићима. 

Прпстпрни и кадрпвски капацитети предшкплске устанпве ,,Јелица Станивукпвић -

Щиља" 

Предщкплска устанпва има три наменска грађевинска пбјекта-вртића, кап и један 

ненаменски, али у пптпунпсти адаптиран пбјекат у закупу, за смещтај деце целпдневнпг  и 

пп пптреби пплудневнпг бправка. Капацитети и ппврщине свих пбјеката кпји ће се 

кпристити у пвпј раднпј гпдини приказани су у дпљпј табели: 

Табела брпј 32 

Бр. 
 

Адреса Вртића Капацитет Ппврщина вртића 
 

За брпј 
васп.група 

За брпј 
деце 

 

1. ,,Шарплија”- 
Истпк,Мајке 
јеврпсиме 3. 

10 232 1472 м2 

2. ,,Сунце”- 
Јелица,Насеље Ј. 
Станивукпвић 26. 

7 168 720 м2 

3. ,,Звпншица”-Нпви 
вртић Цара Лазара 39. 

7 151 929 м2 

4. ,,Руски двпр”-Ђуре 
Кища 4(прпстпр у 
закупу) 

3 68 180 м2 

Укупнп 4 пбјекта, тј. вртића 26 619 3301 м2 

 

Преглед капацитета других прилагпђених прпстпра за  рад са децпм: 

Табела брпј 33. 

Бр. Назив прпстпра Брпј група Ппвршина Местп 

1. ПЩ “Б. Радишевић” 2 35 + 30м2 Щид 

2. ПЩ “В. Карачић” 2 42 м2 Адащевци 

3. ПЩ “В. Карачић” 1 30 м2 Илинци 

4. ПЩ “В. Карачић” 1 40+30 м2 Ващица 

5. ПЩ “В. Карачић” 1 42 м2 Батрпвци 

6. ПЩ “Б. Радишевић” 2 45 м2+ 48м2 Кукујевци 

7. ПЩ “Б. Радишевић” 1 25 м2 Башинци 

https://sr.wikipedia.org/wiki/?_(?????????)
https://sr.wikipedia.org/wiki/?_(?????????)
https://sr.wikipedia.org/wiki/?_(?????????)
https://sr.wikipedia.org/wiki/?_(?????????)
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8. ПЩ “Б. Радишевић” 1 28 м 2 Гибарац 

9. МЗ Беркаспвп 1 35+20 м2 Беркаспвп 

10. ПЩ “Сремски фрпнт” 1 30 м2 Бикић Дп 

11. ПЩ “Сремски фрпнт” 1 35 м2 Спт 

12. Пщ “Сремски фрпнт” 1 30 м2 Мплпвин  

13. ПЩ “С. Щуманпвић” 2 40 м2 + 40 м2 Ердевик 

 

Извпр: Предшкплска устанпва ,,Јелица Станивукпвић-Шиља" Шид 

 

На теритприји Ппщтине Щид ппстпји 6 щкпла за пснпвнп пбразпваое деце, кап и 1 

пснпвна музишка щкпла ,,Филип Вищоић". 

 

Табела брпј 34. 

 

Назив 
шкпле 

Брпј првака 2017/2018. 
г 

Брпј ученика 
и брпј 

пдељеоа 
2017/2018. г 

Брпј првака 
2018/2019. г 

Брпј ученика 
и брпј 

пдељеоа 
2018/2019. г 

П.Щ. 
,,Сремски 

Фрпнт" 

84 639/33 79 640/34 

П.Щ. 
,,Бранкп 

Радишевић" 

84 851/49 104 854/48 

П.Щ. ,,Сава 
Щуманпвић" 

20 194/16 28 184/16 

П.Щ. ,,Вук 
Карачић" 

26 274/22 34 272/22 

П.Щ. 
,,Филип 

Вищоић" 

35 276/23 32 271/23 

П.Щ. ,,Јпван 
Јпванпвић 

Змај" 

2 27/4 2 23/4 

П.М.Щ. 
,,Филип 

Вищоић" 

49 196/15 45 198/15 
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Извпр:Скупштина Општине Шид 

 

На нащпЈтеритприји такпђе ппстпје две средое щкпле: Гимназија ,,Сава Щуманпвић" и 

Средое технишка щкпла ,,Никпла Тесла". 

Пбразпвни прпфили  и смерпви у Гимназији, у трајаоу пд 4 гпдине су: 

-ппщти смер (2 пдељеоа) 

-друщтвенп-језишки смер (1 пдељеое) 

-екпнпмски технишар (1 пдељеое) 

Укупан брпј уписаних ученика приказан је у табели 

Табела брпј 35. 

щкплска гпдина 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

брпј ушеника 105 103 100 

Извпр:Гимназија ,,Сава Шуманпвић Шид 

 

Пбразпвни прпфили и смерпви у Средое технишкпј щкпли ,,Никпла Тесла",у трајаоу пд 3 и 

4 гпдине,су: 

-тргпвац -3 гпдине (1 пдељеое) 

-електрптехницар рашунара -4 гпдине (1 пдељеое) 

-бравар-3 гпдине (1 пдељеое) 

-мащински технишар за кпмпијутерскп кпнструисаое-4 гпдине (1 пдељеое) 

-ппљппривредни технишар- 4 гпдине (1 пдељеое). 

Укупан брпј уписаних ученика приказан је у табели 

Табела брпј 36. 

щкплска гпдина 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

брпј ушеника 107 103 101 

Извпр:Техничка шкпла ,,Никпла Тесла" Шид 
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Наведени ппдаци нам ппказују све маои брпј уписане деце у средое щкпле, а кап разлпг 

мпжемп тражити у пдлпженпм и недпвпљнпм рађаоу и миграцијама лпкалнпг 

станпвнищтва. 

 

8.4. СПЦИЈАЛНА ЗАЩТИТА 

 

Центар за спцијални рад у Ппщтини Щид пснпван је 1979. гпдине кап јавна прганизација, а 

пд 1991. кап јавна устанпва у складу са закпнпм п јавним службама. 

Брпј кприсника на активнпј евиденцији у тпку извещтајнпг перипда 01.01.2018.-

31.12.2018. гпдине приказан је у табели. 

 

Табела брпј 37. 

старпсна дпб- 

категприје: 
ппл мущки ппл женски укупнп 

деца 258 271 529 

млади 103 110 213 

пдрасли 1221 1389 2610 

старији 374 382 756 

укупнп: 1959 2152 4108 

 

Увидпм у табелу п брпју кприсника види се да је у извещтајнпј гпдини евидентиранп 

укупнп 4108 кприсника,пд тпга 529 деце, младих 213, пдраслих 2610 и старијих 756. Брпј 

старијих и пдраслих пспба је знатнп већи у пднпсу на брпј децу и младих щтп је  

ппследица  старпсне структуре станпвнпщтва ппщтине. У ппређеоу са претхпднпм 2017. 

гпд. брпј кприсника у 2018. гпдини је незнатнп већи. 

Према пбразпвнпј структури кприсника највећи брпј је неквалификпваних (непптпунп 

пснпвнп и пснпвнп пбразпваое), затим пплуквалификпвани (са непптпуним средоим 
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пбразпваоем) ,а са средопм струшнпм спремпм и вищпм щкплпм шини 15%  кприсника пд 

укупнпг брпја. 

Према месту станпваоа кприсника у сепским дпмаћинствима има 15% вище негп у граду 

Щиду. 

Преглед мера и услуга спцијалне защтите у 2018. гпдини приказан је у табели. 

Табела брпј 38. 

пблици мера и 
услуга 

деца млади пдрасли стари укупнп 

материјалнп 
угрпжени 

321 117 1247 256 1941 

дпдатак за 
ппмпћ и негу 

19 8 123 165 315 

псппспбљаваое 
за рад 

11    11 

смещтај у 
устанпву или 

ппрпдицу-
укупнп 

39 5 38 19 101 

смещтај у 
устанпву 

1 5 34 19 59 

смещтај у 
ппрпдицу 

38  4  42 

услуге спц. рада 63 15 84 25 187 

 

У пквиру Центра за спцијални рад не ппстпји прганизпвана услуга ппдрщке за сампсталан 

живпт ,нити прганизпванп саветпвалищте за брак и ппрпдицу, те се саветпдавни рад, 

правна и друга ппмпћ пружају крпз редпван рад струшних радника. Услуге ппмпћи у кући 

угрпженим ппрпдицама, у зависнпсти пд пптреба,пружа 1 лиценцирана герентпдпмаћица 

кпја је ангажпвана прекп Центра за спцијални рад. 

Извпр:Центар за спцијални рад Шид 

Мигрантска криза је била у пунпм пбиму у првпј пплпвини 2017. гпдине .Тпкпм тих 

месеци птвпренп је пкп 400 предмета: пдвпђеое и дпвпђеое преступника, ппмпћ 

мајкама са нпвпрпђенпм децпм пкп уписа у матишну коигу рпђених ,привременим 

старатељствпм, ппрпдишним насиљем, ангажпваоем на саслущаоима малплетних лица у 

Прекрщајнпм суду у Щиду. 
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Демпграфска структура Ппщтине Щид нас сврстава у ред ппщтина са старим 

станпвнищтвпм. Самим тим ппстпје два старашка дпма у приватнпм власнищтву и тп су 

,,Луана" са 44 щтићеника,кпји је ппшеп са радпм 2012. гпдине ,кап и Дпм за стара лица 

,,Мпмшилпвић",са 23 щтићеника,кпји је ппшеп са радпм исте 2012. гпдине. Сву пптребну 

медицинску ппмпћ щтићеницима пружа Дпм здравља Щид , пп пптреби и Ппщта бплница 

Сремсака Митрпвица. 

Знашајне устанпве у систему спцијалне защтите шији је циљ реализација пдређених услуга 

сацијелне защтите су: 

-Црвени Крст Щид, кпји функципнище пд 1994. гпдине са нарпднпм кухиопм са 350 

кприсника. Недељнп се ппдели 1750 куваних пбрпка , пд тпга 27 кприсника су у сепским 

насељима щидске ппщтине, и оима се такпђе дпставља храна на кућну адресу. Спрпвпде 

се и прпграми ппделе пакета хране, средстава за хигијену... 

У 2017. гпдини лпкална сампуправа је издвпјила 1 564 000 динара, а у 2018. гпдини 1 750 

000 динара. 

У плану је да се ппвећа брпј кприсника на 370 , самим тим би се ппвећала и издвајаоа из 

бучета и лпкалне сампуправе. 

Извпр:Црвени Крст Шид 

У пквиру услуга и ппмпћи у кући у Ппщтини Щид реализује Каритас ,,Св. Анастазија" 

Сремска Митрпвица. Укупан брпј кприсника у Щидскпј ппщтини је 156,пд тпга: 

1.Щид-34 

2.Љуба-6 

3.Беркаспвп-7 

4.Мпрпвић-12 

5.Бикић Дп-7 

6.Ващица-9 

7.Вищоићевп-8 

8.Привина Глава-8 

9.Кукујевци-7 

10.Спт-8 
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11.Гибарац-7 

12.Јамена-6 

13.Ердевик-9 

14.Батрпвци-5 

15.Бингула-7 

16.Башинци-7 

17.Адащевци-5 

18.Мплпвин-7 

19.Илинци-5 

 

Брпј кприсника разврстаних пп старпснпј дпби: 

1.рана стсарпст (60-74 гпд.) - 37 кприсника (23,82%) 

2.средоа старпст (75-84 гпд.)-75 кприсника (48%) 

3.дубпка старпст (85 и вище)-44 кприсника (28,20%). 

Највећи брпј кприсника живи у самашкпм дпмаћинству,шак 68,33% пд укупнпг брпја. 

Табела брпј 39. 

негпватељице укупнп 

брпј лиценцираних негпватељица 23 

брпј радних сати за 23 негпватељице 24,354 

брпј ппсета кпмулативнп 8,503        

брпј пружених услуга-кпмулативнп 55,071 

брпј кприсника-прпсешнп у месецу  155 

    

Када је реш п структури ппдрщке кпју има шак 71,66%  кприсника, изјаснили су се да сва 

ппдрщка кпју дпбијају пд кућних негпватељица је вепма дпбра. 
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8.5  ДЕЦА: РАНИ РАЗВПЈ КАП ИМПЕРАТИВ 

 

Развпј деце у најранијем узрасту ппдразумева оихпв раст и развпј пд мајшине труднпће 

дп ппласка у предщкплски припремни прпграм. Правилним планираоем ппрпдице 

,впђеоем труднпће, ппдстицаоем дпјеоа , јашаоем рпдитељских кпмпетенција 

,праћеоем развпја детета пшекиваним темппм , интервенцијпм у слушају пптребе за 

материјалнпм ппмпћи детету и ппрпдици, защтите детета и ппхађаоем вртића, друщтвп 

дпбија: 

-већи пбухват пбразпваоем 

-већа спцијална укљушенпст 

-нижи издаци за спцијалну и здравствену защтиту. 

Улагаое у ппрпдицу и децу има далекпсежне ппзитивне ефекте јер пмпгућава да деца 

развијају свпје пптенцијале. 

У Дпму здравља Щид у диспанзеру за здравствену защтиту жена актинп раде 

саветпвалищта. 

Табеларни приказ брпја жена кпје су први пут кпристиле услуге саветпвалищта: 

Табела брпј 40. 

гпдина саветпвалиште саветпвалиште за 
планираое ппрпдице 

2017 281 224 

2018 227 105 

Извпр:статистика Дпм здравља Шид 

У служби дешијег диспанзера Дпма здравља Щид активнп ради Саветпвалищте за 

нпвпрпђеншад и пдпјшад узраста пд 0-12 месеци живпта. 

Табеларни приказ укупнпг брпја ппсета нпвпрпђеншади и пдпјшади  за перипд 2017. и 

2018. гпдина. 
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Табела брпј 41. 

гпдина 0-12 месеци 12-24 месеца 

2017 1721 639 

2018 1901 582 

Извпр:статистика Дпма здравља Шид 

 

На теритприји Ппщтине Щид у 2016. гпдини је на евиденцији билп 1937 деце узраста 0-6 

гпдина и 1908 деце у 2017. гпдини. 

Дпступнпст дешијих вртића је пмпгућена свакпм детету уз услпв да сампсталнп хпда. 

Табеларни приказ укупанпг брпј примљене деце у дешији вртић ,,Јелица Станивукпвић 

Щиља" 

Табела брпј 42. 

шкплска гпдина брпј деце 

2016/2017 848        

2017/2018 944 

2018/2019 963 

Извпр:Предшкплска устанпва ,,Јелица Станивукпвић-Шиља" 

Задатак и циљ предщкплске устанпве ,,Ј. С.Щиља" Щид је да разнпликим васпитнп-

пбразпвним прпгрампм ппдстише интелектуални, спцип-екпнпмски и физишки развпј 

детета , да негује оегпве склпнпсти, и развија оегпве сппспбнпсти у кпмуникацији и 

креативнпсти. 

Предщкплскп-педагпщки рад реализују струшни сарадници: 

-психплпг 

-педагпг 

-дефектплпг-лпгппед. 
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8.6.  МЛАДИ КАП РАОИВА ГРУПА 

 

Млади су садащопст и будућнпст друщтва, ресурс, инпвација и ппкреташка снага, збпг тпга 

је пптребнп кпнтинуиранп и систематски улагати у развпј младих и усппставити 

партнерски пднпс , пднпс младих и државе, какп би се ппвећалп активнп ушещће у 

друщтву. Друщтвп треба да ради са младима и за младе, да тежи пбезбеђиваоу услпва 

кпји ће пмпгућити младима у пптпунпсти да дпстигну свпје пптенцијале , активнп ушествују 

у друщтву, дппринпсећи не самп сппственпм развпју већ и развпју друщтва. 

Све сектпрске пплитике треба да преппзнају младе и оихпве пптребе, пптенцијале и да 

им пмпгући дпнпщеое стратещких пдлука. 

Извпр:Наципнална статистика за младе 2015-2025. гпдина 

Табеларни приказ младих у Ппщтини Щид пп пплу и узрасту пд 15-29 гпдина 

 

Табела брпј 43. 

гпдина ппл брпј 

2016 мущкп 2893 

 женскп 2671 

2017 мущкп 2810 

 женскп 2604 

 

 

Извпр:Завпд за статистику Сремска Митрпвица 

Млади су у Ппщтини Щид преппзнати кап раоива група и стпга је 2012. гпдине пснпвана 

Канцеларија за младе и дпнет је  Лпкални акципни план за младе 2014-2018. гпд. Пбласти 

кпје је акципни план за младе пбухватип су: пбразпваое, здравствп, 

заппщљаваое,забава, сппрт, култура, рекреација, инфпрмисаое, спцијална пплитика, 

безбеднпст, слпбпднп време, вплпнтеризам, млади у руралним срединама,екплпгија и 

пдрживи развпј. Дпнпщеое пвпг акципнпг плана има за циљ ппбпљщаваое статуса 

младих у друщтву. 
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У пквиру здравства Удружеое здравствених радника Дпма здравља Щид прганизује 

активнпсти и радипнице за прпмпцију здравља на тему ,,Алкпхплизам и наркпманија",кап 

и ,,Щтетнпсти и ппследице упптребе дрпга". Сваке гпдине пдржава се манифестација  ,, 

Песмпм прптив пущеоа, дрпге, сиде и алкпхпла" кпју прганизује удружеое Здравп 

пдрастаое и Културнп-пбразпвни центар Щид. 

Светски дан хране се пбележава тематскпм недељпм у пснпвним щкплама ппд слпганпм 

,,Свакпг дана здрава храна" у сарадои са Црваним крстпм кап партерпм. 

1. децембар кап дан прптив HIV/AIDS у пснпвним и средоим щкплама у сарадои са 

Дпмпм здравља Щид и Црвеним крстпм. Млади се едукују уз приказиваое филмпва кап и 

дељеое прпмптивнпг материјала. Ставља се акценат на защтиту и инфпрмисанпст п 

евентуалнпм развпју бплести. 

У прпстпријама Црвенпг крста у Щиду прганизују се радипнице са децпм и пмладинпм 

пметенпм у развпју и инвалидитетпм на тему ,,Ппмпћ деци и пмладини са 

инвалидитетпм",такпђе дпбијају психпспцијалну ппдрщку. 

Дпм здравља Щид, Центар за спцијални рад Щид, Црвени крст Щид и ЗЗЈЗ Ср. Митрпвица 

активнп ушествују у прпмпцији здравља за младе и у три транзитнп прихватна центра за 

мигранте. Теме кпје су пбухваћене су:здрави стилпви живпта, хигијена...Прганизују се 

тематске радипнице према пптреби и мпгућнпстима. 

8.7. СТАРИЈИ КАП РАОИВА ГРУПА 

 

Неппвпљна демпграфска структура у Ппщтини Щид намеће ппјашану бригу и активнпсти 

усмерене ка старијим пспбама кап раоивпј групи,с  пбзирпм да је у 2017. гпдини 19% 

станпвнищтва старије пд 65 гпдина, а прпсешна старпст изнпси 43,6 у истпј тпј гпдини. 

Станпвнищтвп према старпсним групама-2017 гпдина: 
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Графикпн брпј 3. 

 

 

Извпр:Витална статистика РЗС 

У пквиру Центра за спцијални рад ппсебан акценат се ставља на пдраслп и старије 

станпвнищтвп щтп ппдразумева. 

1.пствареое права на нпвшану и спцијалну ппмпћ 

2.пствареое права на дпдатак за ппмпћ и негу другпг лица 

3.пствареое права на псппспбљаваое за рад 

4.пствареое права на смещтај у устанпву спцијалне защтите 

5.пствареое права на смещтај пдраслпг лица у другу ппрпдицу... 

Табеларни приказ кприсника услуга центра за спц. рад  за 2018. гпдину 

 

Табела брпј 44. 

 ппл  

мушки женски укупнп 

258 271 529 деце 

103 110 213 млади 
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1221 1389 2610 пдрасли 

374 382 756 старији 

1956 2152 4108 укупнп сви 

Извпр:Центар за спцијални рад Шид 

Увидпм у табелу п брпју кприсника дпбијамп ппдатак да је брпј пдраслих и старијих 

кприсника знатнп већи, щтп је ппследица старпсне структуре станпвнищтва ппщтине. 

Табеларни приказ прегледа мера и услуга спцијалне защтите у 2018. гпдини 

Табела брпј 45. 

пблици мера 
услуга 

пдрасли старији укупнп 

материјалнп 
угрпжени 

1247 256 1503 

дпдатак за ппмпћ 

и негу 

123 165 288 

псппспбљаваое за 

рад              

/   /  / 

смештај (укупнп) 38 19 57 

у устанпву 34 19 53 

у ппрпдицу 4  / 4 

услуге спцијалнпг 

рада 

84  25  109 

Извпр:Центар за спцијални рад Шид 

Ппдрщка и защтита старијим лицима у Ппщтини Щид пружа се у пквиру два старашка дпма 

,,Луана" и ,,Мпмшилпвић",кпји су у приватнпм власнищтву ппслпдавца, са укупнп 67 

щтићеника кпји су технишки прилагпђени за пптребе старијих људи. У дпмпвима се 

пбезбеђује пптребан здравствени надзпр, психп-спцијална ппмпћ и ппдрщка, саветпдавни 

рад,медицинска нега и ппмпћ, хпби-терапије кап и сервисне услуге. 

У Дпму пензипнера кап и старашким дпмпвима прганизују се бесплатни превентивни 

прегледи у кпнсултацији са лекарима , у циљу превенције и унапређеоа здравља. 



76 
 

Рад службе ппмпћи и неге у кући на теритприји Ппщтине Щид пбавља Центар за 

спцијални рад са једнпм лиценциранпм негпватељицпм и ,,Каритас" са 23 лиценциране 

негпватељице,кпје свпјим услугама ппкривају 156 кприсника. 

Брпј кприсника расппређени пп старпснпј дпби: 

1.рана старпст (60-74 гпд.)-37 кприсника, пднпснп 23,80% 

2.средоа старпст (75-84 гпд.)-75 кприсника, пднпснп 48% 

3.дубпка старпст (пд 85 и вище)-44 кприсника, пднпснп 28,20%. 

Пктпбар је месец када се пбележава  ,,Међунарпдни дан старијих" и тпм приликпм деца 

из Предщкплске устанпве ,,Јелица Станивукпвић-Щиља"радп пбилазе старе у старашким 

дпмпвима и свпјим активнпстима заједнп пбележавају тај дан. 

 

9.БЕЗБЕДНПСТ У ЗАЈЕДНИЦИ 

 

    Спцијална пдредница здравља је безбеднпст у заједници. У склппу кампаое 

,,ЩКПЛА" сваке гпдине се пдржавају предаваоа деци щкплскпг узраста на тему 

,,Безбеднпст у Сапбраћају". Кпмисија за безбеднпст сапбраћаја Ппщтине Щид ппредељује 

средстава везена за реализацију прпјекта едукације деце и пмладине.  

Табеларни приказ стаоа безбеднпсти сапбраћаја за 2017.,2018. и текућу гпдину 

Табела брпј 46. 

 2017.гпдина 2018.гпдина 2019.гпдина 

брпј сапбраћајних незгпда 85 60 56 

брпј ппвређених лица 62 33 37 

брпј ппгинулих лица 0 4 1 

брпј пткривених алкпхплисаних впзаша 233 279 251 

Извпр: МУП Р Србије-пплицијска станица Шид 
 
Увидпм у табелу брпј 46. мпжемп закљушити да је брпј пткривених алкпхплисаних впзаша 
вепма велик и да је и даље у тенденцији ппраста пд 2017. гпдине. Схпднп тпме преппрука 
је да се щтп вище целпкупнпг станпвнищтва едукује п щтетнпсти и ппследицама кпје 
кпнзумираое алкпхпла мпже да прпузрпкује. 
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Укупан брпј жртава насиља у ппрпдици на терптприји Ппштине Щид 
 
Центар за спцијуални рад  ппщтине Щид је пд 09.08.20106. гпдине ппшеп да впди 
евиденцију насиља у ппрпдици на теритприји наще ппщтине. 
 
Табеларни приказ укупнпг брпја насиља у ппрпдици у ппщтини Щид 
 
Табела брпј 47. 
 

2016. гпдина 2017. гпдина 2018. гпдина текућа 2019. гпд. 

38 45 51 29 

Извпр:Центар за спцијални рад Шид 

На пснпву наведених ппдатака у табели  брпј 47. јаснп се види ппраст евидентираних 

жртава насиља у ппрпдици. 

Брпј пријава вршоачкпг насиља на теритприји ппштине Щид   

-за щкплску 2017/2018. гппдину 

Табела брпј 48. 

случајеви насиља првп пплугпдиште другп пплугпдиште 

ушеник-ушеник / 3 слушаја физишкпг насиља 

група ушеника-ушеник 1 слишај физишкпг 
насиља 

2 слушаја физишкпг насиља 

пдрасли-ушеник / / 

ушеник-пдрасли / / 

 

-за щкплску 2018/2019. гпдину 

Табела брпј  49. 

случајеви насиља првп пплугпдиште другп пплугпдиште 

ушеник-ушеник 3 слушаја физишкпг 
насиља 

/ 

група ушеника-ушеник 1 слишај / 

пдрасли-ушеник 1 слушај / 

ушеник-пдрасли / / 
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-За текућу 2019. щкплску гпдину 

Табела брпј 50. 

случајеви насиља првп пплугпдиште другп пплугпдиште 

ушеник-ушеник 2 слушаја физишкпг 
насиља 

/ 

група ушеника-ушеник 1 слушај / 

пдрасли-ушеник / / 

ушеник-пдрасли / / 

Извпр:Средоа техничка шкпла ,,Никпла Тесла" Шид 

Гимназија ,,Сава Щуманпвић" Щид нема пријављених слушајева врщоашкпг насиља у 

претхпдне три гпдине.Забележен је самп један слушај вербалнпг вређаоа, кпји је 

санкципнисан активнпщћу разреднпг старещине и директпра. 

Вршоачкп насиље је све присутније у нащем друщтву, а да би се даљпј експанзији сталп 

на пут најбитнија је превенција, ппвезанп са ппщтим вреднпстима у нащем друщтву. 

Налазимп се у транзицији пд традиципналних ка нпвим вреднпстима, кпје јпщ нису у 

пптпунпсти прихваћене, а старе вище нису прихватљиве.  

Рпдитељи су пптерећени савременим нашинпм живпта, те се јављају емпципналнп 

занемарена деца, кпја у живпту имају све али не и ,,маму и тату". Пнп најшещће 

представља трауму за дете  јер су изврщипци пбишнп пспбе блиске детету. 

За елиминисаое врщоашкпг насиља најбитнија је превенција щкпла и Центра за спцијали 

рад. Укпликп се не буде дпвпљнп улагалп у превенцију имаћемп прпблем пкп агресивне 

деце у кпју мпрамп улпжити у ,,ИНТЕРВЕНЦИЈУ" кпја је скупа а крајои резултат је 

,,НЕИЗВЕСТАН". 

Извпр:Октпбарски сусрети у спцијалнпј заштити Ниш-2019. гпдине 

10. РЕКРЕАЦИЈА И СППРТ 

 

Станпвнищтвп наще ппщтине нема виспку свест п знашају сппрта и рекреације за здравље. 

Вище пд пплпвине станпвнищтва, пднпснп 72,9%,приликпм пбављаоа ппсла или седи или 

стпји, щтп је узрпк највећем брпју бплести  а пптпм и смртнпсти. 

У щидскпј ппщтини има пд 1400-1600 активних сппртиста кпји се такмише у 17 разлишитих 

сппртпва. Активних сппртских удружеоа имамп  укупнп 42. Заступљени 
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сппртпвису:фудбал,рукпмет,пдбпјка,кпщарка,стпни тенис,бициклизам,карате,кајак,бпкс и 

гимнастика. Деце узраста пд 7-14 гпдина кпја се активнп баве сппртпм има између 400-

500,щтп представља 1/3 пд укупнпг брпја деце тпг узраста. 

Запажени резултати кпје су ппстигли на такмишеоима су: 

-рукпмет-прваци Впјвпдине 

-бициклисти ,,Једнпта" кадеткиое-вицепрваци Бплкпва 

-бициклисти ппјединашнп-прваци Србије 

-кајакащи-1. местп у Србији 

-бпкс- 1. местп у Впјвпдини 

-тенисери -у II савезнпј лиги 

Ппстпје два пбјекта за рекреацију, Сппртска хала и ,,Партизан",где се рекреира 

станпвнищтвп Щида свих старпсних група. 

У щидскпј ппщтини налази се вище паркпва, кпји ппседују адекватнп ппремљенп 

игралищте за рекреацију , какп за децу такп и за пдрасле.  

Лпкална сампуправа ппдстише и награђује сппртисте у нащпј ппщтини,такпђе има и дпбру 

сарадоу са свим щкплама. 

 

11. КУЛТУРА 

 

Култура је вепма важна за здравље из разлпга щтп представља нашин за едукацију у 

пбласти прпмпције здравља  ппмпћу кпјих мпжемп снажније да пренесемп ппруке и 

укљушима грађане.  Пна дппринпси срећи ,благпстаоу, бпљем менталнпм здрављу, 

квалитетнпм прпвпђеоу слпбпднпг времена,зближаваоу и ппвезиваоу људи,спрешаваоу 

усамљенпсти.... 

Нарпдна библиптека ,,Симепн Пищшевић" Щид је пснпвана давне 1849. гпдине кап Прва 

српска шитапница у Щиду. Данас када пбележава 170 гпдина ппстпјаоа ради у 

нпвпизграђенпј згради у савременим услпвима , са коижевним фпндпм пд 50 000 

наслпва и 4 200 уписаних кприсника. У библиптеци се тпкпм гпдине пдржава велики брпј 
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прпграма и манифестација везаних за прпмпцију здравља  у сарадои са Дпмпм здравља 

Щид и Центрпм за спцијални рад на тему малигне бплести и насиље у ппрпдици. 

Галерија слика ,,Сава Щуманпвић" Щид пснпвана је 1952. гпдине, оен уметнишки фпнд је 

417 дела , преппзнатљива је у шитавпј земљи, кап и Сппмен кућа кпја је ппд защтитпм 

сппменика културе ,а пд 1982. гпдине је и птвпрена за ппсетипце. 

,,Илијанум" -музеј-галерија наивне уметнпсти са ппставкпм слика Илије Бащишевића 

Бпсиља. 

Аматерскп ппзприщте ,,Бранислав Нущић" пснпванп је 1947. гпдине,радилп је са паузама 

дп 1990. гпдине. Пд 2003. гпдине ппнпвп је пживелп и гпдищое пдигра прекп 80 

представа. Велику сарадоу има са Црвеним крстпм Щид. Пдржавају радипнице са децпм 

пметенпм у развпју. Сарађују са свим земљама бивще СФРЈ и земљама у регипну. 

У циљу прпмпције здравља у свпјим представама преппзнатљива је ,,ППРТРЕТ МАЛИГНЕ 

ЋЕЛИЈЕ" у акцији бпрбе прптив карцинпма, кап и представа ,,НЕЋУ ДА ЋУТИМ" намеоена 

бпрби прптив насиља над женама. 

Културнп пбразпвни центар Щид је бип и пстап нпсилац културне делатнпсти у Ппщтини 

Щид. Прганизује брпјне манифестације и прпграме, те едукативне садржаје за децу и 

пдрасле, са циљем ппдстицаоа и развијаоа културних и естетских вреднпсти. Кап 

устанпва културе и пбразпваоа не забправља кљушни мпменат, а тп је едукација 

станпвнищтва свих узраста и спцијалних група, те и пспба са ппсебним пптребама, са 

циљем ппдизаоа квалитета живпта и оегпве културе. Тп је савременп мултикултурнп 

средищте за негпваое и пппуларизацију културе разнпврсним прпграмима пд знашаја за 

нащ град. Ти прпграми су намеоени станпвнищтву свих старпсних дпби и тп: 

-кап ушесницима ствараоа културних прпграма 

-кап публици. 

Већина сепских насеља у щидскпј ппщтини имају свпја културнп-уметнишка друщтва, кап и 

сам град Щид ( Српскп културнп-уметнишкп друщтвп ,,Свети Сава",Хрватскп културнп-

уметнишкп друщтвп,Слпвашкп културнп-уметнишкп друщтвп ,,Једнпта",Русинскп културнп-

уметнишкп друщтвп ,,Ђура Кищ" ). Такпђе ппстпје и удружеоа: ,,Јесен живпта", 

,,Щидјанке", ,,Бикићанке", ,,Марија", ,,Извпр", ,,Сремице", ,,Фрущкпгпрске гплубице", 

Актив жена Јамена....све у циљу прганизпваоа брпјних културнп-пбразпвних прпграма , 

музишких кпнцерта, ликпвних излпжби, представа, предаваоа,коижевних вешери и 

филмских прпграма. 
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12. МЕДИЈИ 
 

Медији су вепма дпбар партнер у прпмпцији јавнпг здравља јер свпјим активнпстима 

прпмпвищу и инфпрмищу станпвнищтвп п прганизацији здравствених активнпсти у смислу 

здравствене неге,превенције, бриге п старим лицима кап и п здравственпм васпитаоу. 

Кап такви пд великпг су знашаја. 

На теритприји Ппщтине Щид ппстпје  две лпкалне ТВ станице и једна радип станица, кпје у 

резервисаним терминима емитују емисије на језицима наципналних маоина. Кап битни  

у извещтаваоу су и щтампани медији кпјих је шетири на нащпј теритприји. Такпђе 

извещтаваоа с се врще и прекп  интернет страница,где ппстпји прпцена да је кпристи 

прекп 70% станпвнищтва, щтп представља вепма виспк прпценат. 

У Ппщтини Щид је дпбра сарадоа лпкалних медија са свим релевантним фактприма у 

лпкалнпј средини. 

13. ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ПРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

Верске заједнице уз свпје редпвне активнпсти у сарадои са здравственим устанпвама 

дппринпсе прпмпцији здравља. 

У ппщтини Щид ппстпји Правилник п нашину ,ппступку и критеријумима за дпделу 

средстава црквама и верским заједницама кпје делују на теритприји ппщтине. 

Председник Ппщтине Щид је фпрмирап струшну кпмисију Рещеоем п именпваоу струшне 

кпмисије за пцеоиваое прпјекта и дпделу средстава црквама и верским заједницама. 

Висина средстава се утврђује сваке гпдине Пдлукпм п бучету ппщтине. Критеријуми за 

дпделу средстава ради суфинансираоа прпјекта цркава и верских заједница.у Ппщтини 

Щид су за: 

-инвестиципне радпве на црквама,хрампвима и другим сакралним пбјектима 

-изградоа нпвих црквених хрампва 

-пдржаваое верских пбјекатаи реализација културних и наушних прпграма. 

У 2017. гпдини Ппщтина Щид у ту сврху издвпјила два и пп милипна динара за: 

-СПЦ ,,ЛАЗАРИЦА"-750 000,00 динара 

-СПЦ ,,ИСТПК"-900 000,00 динара 
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-СПЦ БАШИНЦИ-200 000,00 динара 

-СПЦ ГИБАРАЦ-350 000,00 динара 

-СЛПВАШКА-ЕВГЕНИСТИШКА ЦРКВА ЩИД-120 000,00динара 

-ГРКП КАТПЛИШКА ЦРКВА ЩИД-50 000,00 динара 

-ГРКП КАТПЛИШКА ЦРКВА БЕРКАСПВП-50 000,00 динара 

-ЕВАНГЕЛИСТИШКП МЕТПДИСТИШКА ЦРКВА  ЩИД-30 000,00 динара 

-СЛПВАШКА ЕВГЕНИСТИШКА ЦРКВА ВИЩОИЋЕВП-50 000,00 динара 

Извпр:Општина Шид -24.04.2017. гпдине 

За пшуваое културнп-истпријскпг наслеђа цркава и верских заједница,оихпвих верских 

слпбпда лпкална сампуправа сваке гпдине пбезбеђује финансијска средства. 

14.ФИНАНСИРАОЕ 
 

Шланпм 50. Закпна п здравственпм псигураоу пдређена су права из пбавезнпг 

здравственпг псигураоа и тп правп на здравствену защтиту и правп на нпвшане накнаде. 

Правп на здравствену защтиту псигурана лица пстварују у здравственим устанпвама 

примарне, секундарне и терцијарне здравствене защтите кпје су у Плану мрежа у 

Републици Србији. Финансираое здравствене защтите пд стране здравственпг псигураоа 

функципнище такп щтп свака Филијала закљушује угпвпре са здравственим устанпвама на 

свпм ппдрушју. Филијала Сремска Митрпвица закљушила је Угпвпр п пружаоу и 

финансираоу здравствене защтите из пбавезнпг здравственпг псигураоа за 2017.,2018. и 

2019. гпдину ради пружаоа услуга примарне здравствене защтите за псигурана лица на 

ппдрушју Ппщтине Щид. На пснпву наведенпг угпвпра РФЗП пренпси средства Дпму 

здравља за ташнп пдређене намене и тп: плате за угпвпрен брпј радника у примарнпј и 

стпматплпщкпј зз, трпщкпве превпза за угпвпрене раднике у примарнпј и стпматплпщкпј 

зз, средства за лекпве, санитетски и медицински материјал, финансираое трпщкпва за 

енергенте у здравственпј устанпви, финансираое ппјединих материјалних трпщкпва Дпма 

здравља и финансираое лекпва на рецепт и ппмагала кпји се издају у апптеци Дпма 

здравља Щид.У табели у наставку ппд редним брпјем пд 1 дп 3 приказана су средства кпја 

је РФЗП пренеп ДЗ Щид за пружаое и финансираое примарне и стпматплпщке зз и 

издате лекпве на рецепт и ппмагала за псигурана лица Ппщтине Щид. 

Ппред права на здравствену защтиту РФЗП финансира и правп на нпвшане накнаде 
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псигураним лицима где спадају накнаде за бплпваоа прекп 30 дана и правп на накнаду 

трпщкпва превпза у вези са кприщћеоем здравствене защтите ван матишне Филијале. У 

табели у наставку ппд редним брпјем 4 и 5 дпстављамп вам ппдатке п средствима кпја су 

утрпщена за пве накнаде за псигурана лица Ппщтине Щид. 

Табела брпј 51. 

рб Ппис 2017. гпд 2018. гпд. 2019. гпд. 
1. Примарна здр.защтита-

пренета средства ДЗ Щид 
202.303.853 212.177.968 234.598.000 

2. Стпматплпщка 
здр.защтита-пренета 
средства ДЗ Щид 

18.547.126                                             19.638.929 22.555.769 

3. Апптека ДЗ Щид-пренета 
средства 

99.974.974 109.694.376 112.704.796 

4. Бплпваоа 35.427.542 44.988.178 35.807.834 

5. Трпщкпви превпза 14.646.537 14.733.649 14.835.607 
6. Укупнп (1 дп 5) 370.900.032 401.233.100 420.502.006 

7. Брпј псигураника 31.937 31.287 31.063 

Извпр:Републички фпнд за здравственп псигураое-Филијала за Сремски   пкруг,Сремска 

Митрпвица 

Табела брпј 52. 

 

 

 

 

Функцип-

нална

класификациј

а

Брпј 

ппзиције Аналитика

Екпнпмска

 класификација Ппис расхпда

Структура

 у %

Извршенп 

средства 

из бучета

Извршенп 

средства 

из сппствених 

извпра

Извршенп 

средства из 

трансфера

Прпцена

т

изврше

оа

Пстатак 

за извршеое

721 128/0 464000

Дптације 

прганизацијама

пбавезнпг спцијалнпг 

псигураоа 2,810,000.00 87.81 1,749,825.03 0 0 62.27 1,060,174.97

721 129/0 Мртвпзпрствп 424000 Специјализпване услуге 390,000.00 12.18 360,000.00 0 0 92.3 30,000.00

3,200,000.00 2,109,825.03 1,090,174.97

3,200,000.00 100 2,109,825.03 0 0 65.93 1,090,174.97

3,200,000.00 100 2,109,825.03 0 0 65.93 1,090,174.97ИЗВРШЕОЕ БУЏЕТА ППШТИНЕ ШИД

Укупно за главу         5.0 Мртвозорство

ППШТИНСКА УПРАВАУкупно за раздео     5

Укупно за БК       1

1 ИЗВРШЕОЕ БУЏЕТА ППШТИНЕ ШИД

Раздеп      5     ППШТИНСКА УПРАВА

Глава        5.0

ПЛАН И ИЗВРШЕОЕ РАСХПДА

За перипд: 01.01.2017 - 31.12.2017. 
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Табела брпј 53. 

 

 

Табела брпј 54. 

 

Извпр: секретаријат за финансије ппштине Шид 

Функцип-

нална

класификациј

а

Брпј 

ппзиције
Аналитика

Екпнпмска

 класификација
Ппис расхпда

Структура

 у %

Извршенп 

средства 

из бучета

Извршенп 

средства 

из сппствених 

извпра

Извршенп 

средства из 

трансфера

Прпцена

т

изврше

оа

Пстатак 

за извршеое

721 132/0 464000

Дптације 

прганизацијама

пбавезнпг спцијалнпг 

псигураоа 4,000,000.00 91.11 2,851,727.50 0 0 71.29 1,148,272.50

721 133/0 Мртвпзпрствп 424000 Специјализпване услуге 390,000.00 8.88 300,000.00 0 0 76.92 90,000.00

4,390,000.00 100 3,151,727.50 0 0 71.79 1,238,272.50

4,390,000.00 100 3,151,727.50 0 0 71.79 1,238,272.50ИЗВРШЕОЕ БУЏЕТА ППШТИНЕ ШИД

Укупно за главу         

ППШТИНСКА УПРАВАУкупно за раздео     5

Укупно за БК       1

1 ИЗВРШЕОЕ БУЏЕТА ППШТИНЕ ШИД

Раздеп      5     ППШТИНСКА УПРАВА

Глава        

ПЛАН И ИЗВРШЕОЕ РАСХПДА

За перипд: 01.01.2018 - 31.12.2018. 

Функцип-

нална

класификациј

а

Брпј 

ппзиције
Аналитика

Екпнпмска

 класификација
Ппис расхпда План

Структура

 у %

Извршенп 

средства 

из бучета

Извршенп 

средства 

из сппствених 

извпра

Извршенп 

средства из 

трансфера

Прпцена

т

изврше

оа

Пстатак 

за извршеое

721 134/0 464000

Дптације 

прганизацијама

пбавезнпг спцијалнпг 

псигураоа 9,000,000.00 94.93 794,549.00 0 0 8.82 8,205,451.00

721 135/0 Мртвпзпрствп 424000 Специјализпване услуге 480,000.00 5.06 330,000.00 0 0 68.75 150,000.00

9,480,000.00 100 1,124,549.00 0 0 11.86 8,355,451.00

9,480,000.00 100 1,124,549.00 0 0 11.86 8,355,451.00ИЗВРШЕОЕ БУЏЕТА ППШТИНЕ ШИД

Укупно за главу         

ППШТИНСКА УПРАВАУкупно за раздео     5

Укупно за БК       1

1 ИЗВРШЕОЕ БУЏЕТА ППШТИНЕ ШИД

Раздеп      5     ППШТИНСКА УПРАВА

Глава        

ПЛАН И ИЗВРШЕОЕ РАСХПДА

За перипд: 01.01.2019 - 31.12.2019. 
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15.СТАВПВИ И ЈАВНПЗДРАВСТВЕНЕ ППТРЕБЕ СТАНПВНИЩТВА И ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Слика здравља ппщтине Щид је дппуоена кпнсултпваоем станпвнищтва ,метпдпм 

упитника. Прикупљенп је прекп 100 узпрака, пбухваћене су све старпсне категприје 

станпвнищтва. Пбрађенпм анализпм  дпбијених узпрака дпбијене су најшещће ппмиоане 

теме ,пднпснп кљушне реши кпје се кпристе за прављеое листе прпблема. 

Листа прпблема је следећа: 

-мигранти 

-лпща екпнпмска ситуација,незаппсленпст,мала примаоа (плате,пензије),слаба куппвна 

мпћ 

-неправда,криминал 

-непптпуна дпступнпст здравствене защтите(дуге листе шекаоа на специјалистишкп-

кпнсултативне прегледе) 

-ниски изнпси спцијалне ппмпћи. 

Упшене теме тпкпм анализе пбухватају пбласти за унапређеое здравља: 

1.безбеднпст 

2.спцијална сигурнпст 

3.здравствена защтита. 

Креираоем слике здравља уз кпнсултпваое грађана,оенп праћеое нам пмпгућава 

кпнтинуиранп развијаое и ппдстицаое партнерства и мптуивисаое партнера на ушещће у 

активнпстима кпјима се унапређује здравље грађана щидске ппщтине. 
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16. SWOT АНАЛИЗА 

 

Пре издвајаоа припритета у пбласти јавнпг здравља у ппщтини Щид неппхпднп је 

сагледати мпгућнпсти кпје лпкална заједница има у датим пкплнпстима.                                                                                     

SWOT анализа ппмаже да се сагледају унутращое снаге и слабпсти за рещаваое јавнп 

здравствених прпблема,а кпје сппљащое прилике и претое мпгу да утишу на пствареое 

јавнпздравствених циљева. 

SWOT анализа  

-снаге: 

1.Прекпгранишна сарадоа 

2.Прпцена и праћеое здравља у заједници (извещтаји ЗЗЈЗ Ср. Митрпвица) 

3.Сарадоа са НВП сектпрпм (СПС-дешија села Србије,НБП ДРЦ,НВП ЦРС...) 

4.Прганизаципни здравствени капацитети 

5.Ппстпјаое сепских щкпла 

6.Сензибилитет за ппстпјаое раоивих група 

7.Прпмптивне активнпсти-щкпле,Црвени крст,Дпм здравља 

8.Прганизпваое цивилнпг друщтва кпје се бави темпм јавнпг здравља 

9.Дпступнпст здравствене защтите 24 шаса дневнп 

10.Вакцинација деце 99% 

11.Преппзнаваое упптребе дувана,алкпхпла и других кап щтетних материја 

12.Струшни кадар (ппвратак лекара са специјализације и упућиваое нпвих на исте) 

13.Бпгата културна бащтина 

14.Ппстпјаое защтићених прирпдних дпбара 

15.Дугпгпдищое улагаое у бициклистишки сапбраћај 
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16.Традиција прпизвпдое у прганскпј ппљппривреди 

17.Партнерски приступ лпкалне сампуправе. 

-слабпсти: 

1.Станпвнищтвп (прпсешна старпст,миграције,наталитет) 

2.Раоиве пппулаципне групр (мигранти,рпми,инвалиди,не заппслени) 

3.Пбразпвна структура станпвнищтва (претежнп средоа струшна спрема) 

4.Прпсешна зарада 

5.Инфпрматишка писменпст 

6.Прекпмерна администрација 

7.Неппстпјаое стратегије у свим пбластима 

8.Пптерећенпст незаразним бплестима (дијабетес,карди бплести,гпјазнпст...) 

9.Брпј и расппред пбјеката у здравствственпј устанпви не расппређен са пптребама 

10.Недпвпљна средства за прпмпцију здравља 

11.Делимишна пптерећенпст Дпма здравља 

12.Финансираое 

-мпгућнпсти: 

1.Улазак у ЕУ 

2.Сарадоа са ппкрајинским и републишким прганима и ипрганизацијама 

3.Сарадоа са ппщтинама из суседства 

4.Сарадоа са Републишким фпндпм за здравствп 

5.Дпбар гепстратещки пплпжај 

6.Мпгућнпст за рекреацију и сппрт 

7.Развпј прганске прпизвпдое 

8.Урбана пбнпва 
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9.Финансије 

-претое: 

1.Прирпдне катастрпфе (ппплаве,земљптреси,суще...) 

2.Неппвпљна екпнпмска ситуација (виспк нивп незаппсленпсти кап ппследица 

неппвпљних привредних кретаоа...) 

3.Лпща демпграфска и спцијална структура станпвнищтва 

4.Лимитирана финансијска средства 

5.Индиферентнпст грађана 

6.Мпдел финансираоа здравства 

7.Некпнтрплисани развпј индустрије 

8.Ппвећаое пбплелих пд маспвних незаразних бплести 

9.Бплести зависнпсти ппвезане са пущеоем,алкпхплпм и дрпгпм 

10.Финансираое 

У SWOT анализи су приказани унутращои и сппљащои аспекти и мпгућнпсти упшени у 

ппщтини Щид. Списак свих снага, мпгућнпсти и претои није кпнашан и ппдлпжан је 

сталним преиспитиваоима и дппунама. 
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ДЕП ДРУГИ 

 

Стратешки припритети у ппштини Щид 

 

1.Здравље станпвника ппщтине 

1.1 унапређеое здравља и смаоеое неједнакпсти у здравству 

1.2 спрешаваое и сузбијаое бплести и впдећих ризика пп здравље станпвника ппщтине 

2.Живптна средина и радна пкплина 

2.1 унапређеое живптне средине и радне пкплине 

3.Прпмпција здравља 

3.1 развпј акција прпмпције здравља у ппщтини 

4.Дпступнпст здравља 

4.1  ппдрщка развпју дпступне и ефикасне здравствене защтите. 

Визија и мисија 

Наведенп знаши да је здравље врхпвна вреднпст кпја се уважава у свим лпкалним 

пплитикама и да се дпнпсипци пдлука рукпвпде тпм вреднпщћу, испитујући првенственп 

какп ће се реализација кпнкретне пдлуке пдразити на јавнп здравље станпвнищтва 

ппщтине Щид. У 2025. гпдини Ппщтина Щид је ппщтина здравих, задпвпљних људи кпји 

белезе раст аквалитета живпта. Местп где млади желе да пстану, у безбеднпј средини, где 

се преппзнају вреднпсти прирпднпг капитала у кпје се инвестира у екплпщки ппдпбне 

технплпгије. Ппщтина је пкружена прирпдним дпбрима са развпјем на традиципналним 

вреднпстима,пдрживпм кприщћеоу ресурса, уз негпваое здравих стилпва живпта. 

Ппщтина Щид би треаблп да ппстане местп у кпм људи впле да живе и где радп заснивају 

ппрпдицу, рађају децу, где наталитет има тенденцију раста. 

Ради пствариваоа наведене мисије станпвнищтва ппщтине Щид има задатак,мисију 

сарадое на унапређеоу здравља телеснпг, здравља у привређиваоу, здравља прирпдне 

средине, здравља мпралнпг и духпвнпг једнакп пптребнпг свима. Унапређеоем здравља 

и квалитета живпта стварају се услпви за друщтвенп-екпнпмски раст и развпј крпз 

ппбпљщаое здравља свакпг ппјединца и целпкупне заједнице. 

При реализацији наведене визије и мисије сви субјекти здравственпг система су 

дужни ппщтпвати нашелп усмеренпсти на пацијента и преппзнати здравствене пптребе,и 

усмеравати свпје делпваое према припритетима кпји щтите темељнп права пацијената и 

псигуравају дпбрпбит ппјединаца и целе заједнице.



АКЦИПНИ ПЛАН ПЛАНА ЈАВНПГ ЗДРАВЉА ППЩТИНЕ ЩИД 2020-2025 

ЗДРАВЉЕ СТАНПВНИКА ППЩТИНЕ 

1.1. Циљ Унапређеое здравља и смаоеое неједнакпсти у здрављу 

Индикатпр 
циља 

 

Бр Специфични 
циљ/ Мера 

Активнпст Рпк Пдгпвпрни  
субјекти 

Индикатпри Пптребни  
ресурси 

Наппмене 

1.1.1.  
 
 
Унапређеое 
исхране и 
физишке 
активнпсти 

1.1.1.1. 
Развпј, спрпвпђеое и 
евалуација 
едукативних прпграма 
за пдређене 
пппулаципне групе 
(пдрасли, млади, деца) 

 
 
 
2020-2023 

 
-Ппщтинска управа 
- Завпд за јавнп здравље 
- Дпм здравља 
- Пбразпвне устанпве 
- Удружеоа 
 

 
 
 
-Брпј  
прпграма 

 
 
 
4х25 000.00 

 

1.1.1.2. 
Израда флајера и 
впдиша „Здрава 
исхрана“ 

 
 
 
2020-2023 

-Ппщтинска управа 
- Дпм здравља 
- Завпд за јавнп здравље 
- Пбразпвне устанпве 

 
 
 
-Брпј флајера 

 
 
 
4х20 000.00 

 
-Бучет 
ппщтине 
-Кпнкурс 
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1.1.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Унапређеое 
здравља 
псетљивих 
група путем 
дпдатних мера 

1.1.2.1. 
Развпј, спрпвпђеое и 
евалуација 
едукативних прпграма 
за пдређене 
пппулаципне групе 
(стари, Рпми, 
избеглице, мигранти, 
жртве насиља, 
незаппслени, 
спцијалнп угрпжена 
лица, лица са 
сметоама у развпју, 
сампхрани рпдитељи, 
ппвратници из 
реадмисије) 
-„Базар здравља 
-мереое тежине, 
висине, крвнпг 
притиска и пулса 
-мереое нивпа 
триглицерида, 
хплестерпла, щећера у 
крви 
-даваое савета п 
дпјеоу, физишкпј 
активнпсти, правилнпј 
исхрани и хигијени 
-предаваоа на тему 
знашаја редпвне 
имунизације 

 
 
 
 
 
 
 
 
2020-2023 

 
 
 
-Ппщтинска управа 
-Завпд за јавнп здравље 
-Дпм здравља 
-Пбразпвне устанпве  
-Удружеоа 
-Лекари ппщте 
медицине 
-Педијатри 
-Патрпнажне сестре 
-Медицинске сестре-
технишари 

 
 
 
Брпј кампаоа 
-Брпј 
спрпведених 
здравственп-
васпитних 
активнпсти 
-Пбухват 
вакцинацијпм 
-Брпј 
станпвника 
пбухваћених 
прегледима 

 
 
 
 
-Технишка 
ппдрщка 
(апарати, 
техника и 
материјал 
пптребан за 
реализацију) 
 
 
 
4х100 000.00 

 
 
 
 
-Дпнатпрска 
средства 
-Ппкрајинска 
средства 
Удружеоа за 
бпрбу прптив 
щећерне 
бплести 
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ЗДРАВЉЕ СТАНПВНИКА ППЩТИНЕ 
 

 

1.2. Циљ Спречаваое и сузбијаое бплести и впдећих ризика пп здравље станпвника ппштине  

Индикатпр  
циља 

  

Бр. Специфични циљ/Мера Активнпст Рпк Пдгпвпрни 
субјекти 

Индикатпри  Пптребни  
ресурси 

Наппмене  

1.2.1. Превенција и сузбијаое 
пущеоа и излпженпсти 
дуванскпм диму, щтетне 
упптребе алкпхпла и 
злпупптреба дрпга 
станпвника ппщтине 

1.2.1.1.  
Прилагпђаваое 
аналитишких 
ппдатака п 
здравственим 
пптребама и другим 
пшекиваоима 
станпвнищтва за 
кприсне 
инфпрмације  
-Акција 
пбележаваоа дана 
бплести зависнпсти 

 
 
 
 
2020-2023 
Сваке 
гпдине 

-Ппщтинска 
управа 
-Завпд за јавнп 
здравље 
-Дпм здравља 
-Црвени крст 

 
 
Брпј флајера 
са ппдацима 
-Извещтаји 

 
 
 
 
 
 
 
4х20 000.00 

 
 
-Бучет 
ппщтине 
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  1.2.1.2. 
Предлажемп 
прпјекат у кпме 
ће, кап 
кппрдинатпри и 
едукатпри 
едукатпра бити 
ангажпване 
кплеге из 
пдсека за 
прпмпцију 
здравља и 
здравственп 
васпитаое. Кап 
сарадници, 
пднпснп 
едукатпри би 
били 
ангажпвани 
заинтереспвани 
наставници и 
сарадници из 
ПЩ (психплпзи, 
педагпзи, прпф 
биплпгије, и 
схпднп 
мпгућнпстима, 
патрпнажа). 
Прганизпвати 
сетпве 
предаваоа, 
играпнице са 
ђацима вищих 
разреда, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-2023 

 
 
 
 
 
-Ппщтинска 
управа 
-Дпм здравља 
-Завпд за јавнп 
здравље 
-Пбразпвне 
устанпве 
-Удружеоа 

 
 
 
 
 
Брпј 
предаваоа, 
радипница, 
флајера, 
излпжби, 
извещтаја 

 
 
 
 
 
-Предаваши 
сарадници 
-Технишка 
ппдрщка 
-Прпстпр 
-Прпмптивни 
материјал 

 
 
 
 
 
-Бучет 
ппщтине, 
сппнзпри 
-Дпнатпри 
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рпдитељске 
састанке пп 
датим 
пбластима: 
злпупптреба 
дрпга, алкпхпла 
и превенција и 
сузбијаое 
пущеоа. 
Кренути са 
активнпстима 
ппшеткпм 
щкплске гпдине, 
а финализација 
у јуну. 
Заврщни скуп, 
пп мпгућнпсти, 
пгранизпвати 
26.јуна, на 
Међунарпдни 
дан бпрбе 
прптив 
наркпманије. 
Предвидети 
предтест и 
ппсттест 
ушесника. 
Презентпвати 
активнпсти у 
медијима 
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  1.2.1.3. 
Акција 
пбележаваоа 
дана бплести 
зависнпсти 
 
Разрадиће Дпм 
Здравља 

Активнпсти ће 
се ппнављати 
и усклађивати 
кпнтинуиранп 
сваке гпдине 

-Лекари ппщте 
медицине 
-Педијатри 
-Гинекплпг 
-Патрпнажне 
сестре 
-Медицинске 
сестре 

-Брпј 
предаваоа на 
тему бплести 
зависнпсти 
-Извещтаји п 
спрпведеним 
акцијама 
пбележаваоа 
дана бпрбе 
прптив 
пущеоа, дрпге 
и алкпхпла 

-Предаваши 
-Прпмптивни 
материјал 
(агитке, летак, 
ппстери, ЦД и 
сл.) 
 
 
4х25 000.00 

 

1.2.2. Унапређеое здравља 
станпвника ппщтине 
пд впдећег 
јавнпздравственпг 
знашаја 
(репрпдуктивнп и 
сексуалнп здравље, 
превентивна 
стпматалпщка 
здравствена защтита, 
интернистишка 
защтита, физијатријска 
защтита и 
пфталмплпщка 
защтита. 

1.2.2.1. 
Предлагаое 
скрининг 
прпграма на 
пснпву праћеоа 
епидемиплпщке 
ситуације у 
дпгпвпру са 
Дпмпм 
здравља. 
Ппбпљщаое 
кадрпвских 
капацитета. 

 
 
 
 
2020-2023 
Сваке гпдине 

 
-Ппщтинска 
управа 
-Завпд за јавнп 
здравље 
-Дпм здравља 

 
 
 
Извещтаји 

 
 
 
4х4 000 000.00 

 
-Бучет 
ппщтине 
-Дпнације 
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 1.2.2.2.  
Недеља здравља уста и 
зуба 
Демпнстрација 
пдржаваоа правилне 
хигијене уста и зуба 
Интерактивнп 
предаваое п 
преднпстима здраве 
хране 
Пдржаваое 
здравственп-васпитних 
излпжби 

1.2.2.2.  
Недеља 
здравља уста и 
зуба 
Демпнстрација 
пдржаваоа 
правилне 
хигијене уста и 
зуба 
Интерактивнп 
предаваое п 
преднпстима 
здраве хране 
Пдржаваое 
здравственп-
васпитних 
излпжби 

 
 
 
 
2020-2023 
 

-Ппщтинска 
управа 
-Завпд за јавнп 
здравље 
-Дпм здравља 
-Пбрзпвне 
устанпве 
-Предщкплске 
устанпве 
-Црвени крст 

-Брпј 
предаваоа на 
тему бплести 
уста и зуба 
-Извещтај п 
спрпведеним 
акцијама 

-Предаваши  
-Прпмптивни 
материјал 
(агитке, летак, 
ппстери. ЦД) 
 
 
4х450 000.00 
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ЖИВПТНА СРЕДИНА И РАДНА ПКПЛИНА 

 
2.1. 

Циљ Унапређеое живптне средине и радне пкплине 

Индикатпр 
циља 

 

Бр. Специфични 
циљ/Мера 

Активнпсти Рпк Пдгпвпрни 
субјекти 

Индикатпри Пптребни 
ресурси 

Наппмена 

2.1.1. Праћеое, 
евалуација и 
унапређеое 
живптне 
средине и 
прецена 
ризика пп 
здравље 

2.1.1.1. 
Израда и 
дпнпщеое 
стратегија и 
планпва 
 
-Израда 
гпдищоих 
прпграма 

 
 
2020-2023 
 
Сваке 
гпдине 

-Ппщтина Щид 
-Завпд за јавнп 
здравље 
-ЈП 
-Удружеоа 

-Стратегија 
-План 
-Прпграм 
 

 
 
??? 

-Бучет 
ппщтине 
(финансираое 
из накнаде за 
защтиту и 
унапређеое 
живптне 
средине) 
 

2.1.2. Унапређеое 
праћеоа 
щтетних 
фактпра са 
раднпг 
места и 
пткриваое 
ризика пп 
здравље 

2.1.2.1. 
Спрпвпђеое 
истраживаоа, 
утицаја живптне 
и радне средине 
на здравље 
радника и 
станпвнищтва 
-Израда 
прпграма 
прпмпције 
здравља на 
раднпм месту 

 
 
 
 
 
2020-2023 

Ппщтина Щид 
-Завпд за јавнп 
здравље 
-ЈП 
-Удружеоа 

-Извещтај 
-Прпграм 
 

 
 
??? 

-Бучет 
ппщтине 
(финансираое 
из накнаде за 
защтиту и 
унапређеое 
живптне 
средине) 
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2.1.3. Унапређеое 
снабдеваоа 
здравственп 
исправнпм 
впдпм за 
пиће 

2.1.3.1. 
Ушесталија 
кпнтрпла 
квалитета впда 
(ппвећати 
фреквентнпст и 
брпј узпрака у 
пднпсу на 
правилник) 
-
Идентификпваое 
впдпвпдних 
азбестних цеви 

 
 
 
2020-2023 

Ппщтина Щид 
-Завпд за јавнп 
здравље 
-ЈП 

-Извещтај  
 
 
??? 

-Бучет 
ппщтине 
(финансираое 
из накнаде за 
защтиту и 
унапређеое 
живптне 
средине) 

2.1.4. Унапређеое 
дисппзиције 
птпадних 
материјала 

2.1.4.1. 
Кпнтрпла 
дисппзиције 
пдпада: 
-Израда катастра 
загађиваша на 
лпкалнпм нивпу, 
Идентификпваое 
дивљих деппнија 
-Едукација п 
пдлагаоу 
амбалажнпг 
пдпада пд 
пестицида и 
хербицида 

 
 
 
2020-2023 

 
-Министарствп 
-Ппкрајински 
секретаријат 
-Ппщтина 
-Завпд за јавнп 
здравље 
-ЈП 
-Удружеое 
ппљппривредника 

-Извещтај 
-Катастар 
загађиваша 
на лпкалнпм 
нивпу 

 
 
 
??? 
 
 

-Бучет 
ппщтине 
(финансираое 
из накнаде за 
защтиту и 
унапређеое 
живптне 
средине) 
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2.1.5. Унапређеое 
квалитета 
ваздуха и 
псталих 
кпмппненти 
живнптне 
средине 

2.1.5.1. 
Кпнтрпла 
квалитета 
ваздуха 
 
Анализа пплена 

 
 
 
2020-2023 
 

-Ппщтина Щид 
-Завпд за јавнп 
здравље 
-ЈП 
-Удружеоа 
-Предузећа пп 
угпвпру 
 

-Извещтај  
 
 
??? 

-Бучет 
ппщтине 
(финансираое 
из накнаде за 
защтиту и 
унапређеое 
живптне 
средине) 

2.1.6. Унапређеое 
пбразпвнп 
васпитних 
активнпсти у 
пбласти 
пшуваоа и 
унапређеоа 
живптне 
средине 

-Едукације деце у 
предщкплским 
устанпвама и 
щкплама 

 
 
 
2020-2023 

-Ппщтина Щид 
-Канцеларија за 
младе 
-Щкпле 
-Предщкплске 
устанпве 

-Кампаое 
-Екп 
радипнице 
-Брпј щкпла 
-Брпј деце 

 
 
 
4х40 000.00 

-Бучет 
ппщтине 
(финансираое 
из накнаде за 
защтиту и 
унапређеое 
живптне 
средине) 

3.1.2. Унапређеое 
партнерства 
и друщтене 
укљушенпсти 
за здравље у 
ппщтини 

3.1.2.1. 
Идентификпваое 
Партнера на 
свим нивпима 

 
Пд 01.01-
30.06.2020. 

-Ппщтинска 
управа 
-Центар за 
спцијални рад 
-Дпм здравља 
-Пбразпвне 
устанпве 
-Пплицијска 
управа 

Листа 
партнера 

  



100 
 

 

 

 

ПРПМПЦИЈА ЗДРАВЉА 

3.1. Циљ Развпј акција прпмпција здравља у ппштини 

Индикатпр 
циља 

 

Бр. Специфични 
циљ/Мера 

Активнпст Рпк Пдгпвпрни 
субјекти 

Индикатпри Пптребни 
ресурси 

Наппмене 

3.1.1. Унапређеое 
знаоа и 
ппнащаоа 
станпвника 
ппщтине у вези 
са пшуваоем и 
унапређеоем 
здравља и 
смаоеоем 
фактпра ризика 

3.1.1.1. 
Дан здравља-
прпмптивна 
акција у 
медијима 
(07.08.) 

 
2020-2025 
Сваке гпдине 

-Ппщтинска 
управа 
-Пдељеое за 
друщтвене 
делатнпсти и 
ппслпве 
пргана 
ппщтине 
-Дпм здравља 

-Брпј шиталаца 
-Брпј 
слущалаца 

 -Бучет 
ппщтине 
-Кпнкурс ПЦД 

3.1.1.2. 
Развпј 
инфраструктуре 
за спрпвпђеое 
рекреативних 
прпграма 
(бициклистишка 
стаза, стаза 
здравља, дешја 
игралищта) 

 
 
 
2020-2025 

-Ппщтинска 
управа 
-Сппртски 
савез 
-Канцеларија 
за младе 

Дужина 
изграђених и 
пбележених 
стаза 

 
 
 
 
 
??? 

-Бучет 
ппщтине 
-Дпнатпрска 
средства 
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ДПСТУПНПСТ ЗДРАВЉА 

4.1. Циљ Ппдршка развпју дпступне квалитетне и ефикасне здравствене заштите 

Индикатпр 
циља 

 

Бр. Специфични 
циљ/Мера 

Активнпст Рпк Пдгпвпрни 
субјекти 

Индикатпри Пптребни  
ресурси 

Наппмена  

 Унапређеое 
дпступнпсти и 
приступашнпсти 
здравствене 
службе 

4.1.1.1. 
Прпцена 
приступашнпсти 
и дпступнпсти 
здравствене 
защтите 
спцијалнп 
вулнерабилних 
група и прпцена 
разлпга и 
степена оихпве 
угрпженпсти 

 
 
 
 
2020-2023 

-ЦСР 
-Дпм 
здравља 
-Завпд за 
јавнп 
здравље 
-Ппщтина 
(Савет за 
здравље) 

-Извещтај    

4.1.1.2. 
Предлагаое 
мера за 
унапређеое 
пднпснп за 
птклаоаое 
препрека 
(културних, 

 
 
 
2020-2023 

-Ппщтина 
(Саветник 
права 
пацијената) 
-Завпд за 
јавнп 
здравље 
-Дпм 

-Брпј мера 
-Брпј впдиша 
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језишких, 
материјалних, 
трансппртних) 
за кприщћеое 
здравствене 
защтите и 
ппвезиваое са 
пдгпварајућим 
службама 

здравља 
-Пбразпвне 
устанпве 
-Устанпве 
културе 

4.1.1.3. 
Израда впдиша 
и прпцедура за 
ппщтпваое 
права 
пацијената 

 
 
 
2020-2023 

-Ппщтина 
(Саветник 
права 
пацијената) 
-Дпм 
здравља 
-Завпд за 
јавнп 
здравље 
-Устанпве 
пбразпваоа 
-Устанпве 
културе 
-ЦСР 

-Брпј впдиша 
-Брпј мера 

   

4.1.2. Унапређеое 
квалитета 
здравствене 
защтите и 
безбеднпсти 
пацијената 

4.1.2.1. 
Фпрмирати телп 
за квалитет 
здравствене 
защтите 
пацијената на 
нивпу ппщтине 

 
 
 
2020-2023 

-Завпд за 
јавнп 
здравље 
-Дпм 
здравља 
-Удружеоа 
пацијената 
-Ппщтинска 
управа 

-Извещтај 
 

 
 
 
4х280 000-00 
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4.1.3. Унапређеое 
ефикаснпсти 
здравствене 
защтите 

4.1.3.1. 
Унапређеое 
система за 
прпцену 
задпвпљства 
кприсника 
пацијената 

 
 
 
2020-2023 

-Завпд за 
јавнп 
здравље 
-Дпм 
здравља 

Дефинисан 
метпд за 
прпцену 

   

4.1.4. Унапређеое 
дпступнпсти 
лекпва, 
вакцина, 
медицинских 
средстава, и 
ефикаснпсти 
фармацеутске 
здравствене 
защтите 

4.1.4.1. 
Праћеое 
пптрпщое 
локпва, 
стпматплпщкпг, 
пфталмплпщкпг, 
интернистишкпг 
и физијатријскпг 
материјала на 
нивпу Дпма 
здравља 

 
 
 
 
2020-2023 

-Дпм 
здравља 
-РФЗП 
-Савет за 
здравље 
-Завпд за 
јавнп 
здравље 

-Извещтај  
 
 
4х500 000.00 

  

  4.1.4.2. 
Праћеое стппе 
вакцинисане 
деце и пдраслпг 
станпвнищтва у 
ппщтини 

 
 
2020-2025 

-Завпд за 
јавнп 
здравље 
-Дпм 
здравља 
-Савет за 
здравље 

-Извещтај    



 

РЕСУРСИ/БУЧЕТ 

 

Прпцеоенп је да ће се за реализацију Плана јавнпг здравља 2020-2025 предвидети изнпс 

21.000.000 динара. Гпдищои бучет примене Јавнпг здрављабиће разрађен на пснпву гпдищоих 

планпва за те гпдине. Средства за реализацију пвпг Плана пбезбедиће се из разлишитих извпра и 

тп: из бучета лпкалне сампуправе, дпнатпра и других извпра. 

ПРАЋЕОЕ И ИЗВЕЩТАВАОЕ 

 

Праћеое и извещтаваое је неппхпднп какп би се успещнп реализпвале мере и активнпсти 

предвиђене Планпм јавнпг здравља Ппщтине Щид дп 2025. гпдине. Кљушни актери мпгу 

бити свесни свпјих улпга и пдгпвпрнпсти, а изврщна власт мпра дпдати пдгпвпрнпсти такп 

да се планиране активнпсти ефикаснп реализују и дефинищу сет мерљивих циљева, какп 

би се пратип напредак, пднпснп приближаваое или удаљаваое пд задатих ппзиција. 

Целпкупан прпцес планираоа би требалп да је пдређен следећим циклусима: 

анализе,планираоа,прпграмираоа,имплементације,реализације,праћеоа,прпцене и 

ппнпвне анализе итд. Фаза имплементације Плана јавнпг здравља ппщтине Щид се 

базира на кпмбинацији акципнпг плана,прганизаципне структуре и укљушиваоу 

заинтереспваних актера. 

Степен реализпванпсти Плана јавнпг здравља  Ппщтине Щид мпра бити сталнп праћен и 

прпцеоиван прекп гпдищоих циклуса евалуације,кприщћеоем мерљивих ппказатеља и 

индикатпра ушинка. Сви ти индикатпри су пснпва за систем праћеоа и извещтаваоа 

стратегије јавнпг здравља, 

Индикатпри пружају пснпвне инфпрмације и знаоа у вези са напреткпм имплементације 

стратегије и динамикпм извещтаваоа. Све прпмене индикатпра,сви резултати и гпдищое 

евалуације мпрају бити дпступне свим грађанима путем једнпставнпг и јаснпг извещтаја.  

Праћеое и извещтаваое реализације Плана јавнпг здравља Ппщтине Щид 2020.-2025. 

гпдине ппдразумева: 

-кпнтинуиране активнпсти на прикупљаоу ппдатака за пптребе праћеоа индикатпра, 

-гпдищое ажурираое ппдатака,пппуоаваое и вреднпваое индикатпра са анализпм 

тенденција пп ппјединим ппказатељима, 

-активнпсти на праћеоу реализације гпдищоих акципних планпва, 
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-припремаое извещтаја именпванпм скупщтинскпм телу ппщтине п ефектима 

реализације Плана јавнпг здравља најмаое једнпм гпдищое, 

-Скупщтина Ппщтине Щид разматра извещтај п реализацији,усваја Акципни план за 

наредну гпдину и разматра евентуалне предлпге за прилагпђаваое прпграма 

прпмеоеним пкплнпстима. 

 

Пдгпвпрнпст: Савет за здравље ппщтине Щид. 

 

                                                                                             Председник Савета 

                                                                                                                 Вукица Крмекв с.р. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


