
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 

47/18), члана 41. став 1. тачка 7. Статута Општине Шид 

("Сл. лист општинe Шид", бр. 1/19), члана 104. Закона о 

основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“, број 88/2017 и 27/18), и члана 2. и 4. Уредбе о 

критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 

предшколских установа и акта о мрежи јавних основних 

школа („Сл. гласник РС“, број 21/2018), Скупштина 

општине Шид, на седници одржаној дана 14.02.2019. 

године доноси 

 

ОДЛУКУ 

О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД 

 

Члан 1. 
Овом oдлуком утврђује се број, структура и просторни 

распоред предшколских установа на територији 

Општине Шид, (у даљем тексту: мрежа предшколских 

установа). 

 

Члан 2. 
На територији Oпштине Шид, делатност предшколског 

васпитања и образовања обавља Предшколска установа 

"Јелица Станивуковић Шиља" у Шиду, улица Цара 

Лазара 39 (у даљем тексту: предшколска установа). 

 

Члан 3. 
Мрежу предшколских установа чине: 

- објекти Предшколске установе (у седишту 

Предшколске установе), 

- простори у основним школама (у седишту и 

издвојеним одељењима школе), 

- други простори прилагођени за обављање делатности 

Предшколске установе. 

 

Члан 4. 
Предшколска установа у објектима и просторима које 

користи у оквиру своје делатности развија и остварује 

програме предшколског васпитања и образовања и то: 

- програм неге и васпитања деце узраста од шест месеци 

до три године старости; 

- програм предшколског васпитања и образовања деце 

од три године до припремног предшколског програма и 

- припремни предшколски програм 

 

Члан 5. 
Предшколска установа обавља своју делатност: 

 

 

 

1. У Шиду: 

а. у објекту "Чаролија" у улици Мајке Јевросиме бр. 3: 

програм неге и васпитања деце узраста од 6 месеци до 3 

године старости, програм предшколског васпитања и 

образовања деце од 3 године до припремног 

предшколског програма и припремни предшколски 

програм  

б. у објекту "Сунце": у улици Јелице Станивуковић 

Шиља бр. 18: програм неге и васпитања деце узраста од 

6 месеци до 3 године старости, програм предшколског 

васпитања и образовања деце од 3 године до 

припремног предшколског програма и припремни 

предшколски програм 

в. у објекту "Звончица" у улици Цара Лазара бр 39: 

програм неге и васпитања деце узраста од 6 месеци до 3 

године старости, програм предшколског васпитања и 

образовања деце од 3 године до припремног 

предшколског програма и припремни предшколски 

програм 

г. у простору Основне школе "Бранко Радичевић" у 

улици Петра Кочића бб.: припремни предшколски 

програм 

д. у простору прилагођеном за обављање делатности 

Предшколске установе у улици Ђуре Киша бр. 4: 

припремни предшколски програм и програм неге и 

васпитања деце узраста од 3 године до припремног 

предшколског програма 

2. У Адашевцима: 
у простору Основне школе "Вук Караџић" у улици 

Фрушкогорска бр. 3: програм предшколског васпитања 

и образовања деце узраста од 3 године до припремног 

предшколског програма и припремни предшколски 

програм 

3. У Бачинцима: 
у простору издвојеног одељења Основне школе "Бранко 

Радичевић" у улици Сремска бр. 1: програм 

предшколског васпитања и образовања деце од три 

године до припремног предшколског програма и 

припремни предшколски програм  

4. У Батровцима:  
у простору издвојеног одељења Основне школе "Вук 

Караџић" Адашевци у улици ЈНА бр. 34: програм 

предшколског васпитања и образовања деце узраста од 

3 године до припремног предшколског програма и 

припремни предшколски програм ? 

5. У Беркасову: 
у простору Месне заједнице прилагођеном за обављање 

делатности предшколске установе у улици Светог Саве 

бр. 1: програм предшколског васпитања и образовања 

деце од три године до припремног предшколског 

програма и припремни предшколски програм 

6. У Бингули: 
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у простору издвојеног одељења Основне школе "Сава 

Шумановић" у улици Нушићева бр. 1: програм 

предшколског васпитања и образовања деце узраста од 

3 године до припремног предшколског програма и 

припремни предшколски програм 

7. У Бикић Долу: 
у простору издвојеног одељења Основне школе 

"Сремски фронт" у улици Чапајеве бр. 27: програм 

предшколског васпитања и образовања деце од три 

године до припремног предшколског програма и 

припремни програм 

8. У Вашици: 
у простору издвојено одељења Основне школе "Вук 

Караџић" у улици Вука Караџића бр.2: програм 

предшколског васпитања и образовања деце од три 

године до припремног предшколског програма и 

припремни предшколски програм 

9. У Вишњићеву: 
у простору издвојеног одељења Основне школе "Филип 

Вишњић" у улици Филипа Вишњића бр. 1: програм 

предшколског васпитања и образовања деце узраста од 

3 године до припремног предшколског програма и 

припремни предшколски програм 

10. У Гибарцу: 
у простору издвојеног одељења Основне школе "Бранко 

Радичевић" у улици Светог Саве бр. 5: програм 

предшколског васпитања и образовања деце од три 

године до припремног предшколског програма и 

припремни предшколски програм 

11. У Ердевику: 
у простору Основне школе "Сава Шумановић" у улици 

Светог Саве бр. 4: програм предшколског васпитања и 

образовања деце узраста од 3 године до припремног 

предшколског програма и припремни предшколски 

програм 

12. У Илинцима: 
у простору издвојеног одељења Основне школе "Вук 

Караџић" у улици Војвођанска бр. 1: програм 

предшколског васпитања и образовања деце од три 

године до припремног предшколског програма и 

припремни предшколски програм 

13. У Јамени: 
у простору издвојеног одељења Основне школе "Филип 

Вишњић" у улици Милоша Обилића бр. 2: програм 

предшколског васпитања и образовања деце од три 

године до припремног предшколског програма и 

припремни предшколски програм 

14. У Кукујевцима: 
у простору издвојеног одељења Основне школе "Бранко 

Радичевић" у улици Десанке Максимовић бр. 2: програм 

неге и васпитања деце узраста од 6 месеци до 3 године 

старости, програм предшколског васпитања и 

образовања деце од 3 године до припремног 

предшколског програма и припремни предшколски 

програм  

15. У Моровићу: 
у простору Основне школе "Филип Вишњић" у улици 

Краља Петра Првог бр. 18: програм предшколског 

васпитања и образовања деце узраста од 3 године до 

припремног предшколског програма и припремни 

предшколски програм 

16. У Љуби: 
у простору издвојеног одељења Основне школе "Сава 

Шумановић" у улици Војвођанска бр. 36: програм 

предшколског васпитања и образовања деце узраста од 

3 године до припремног предшколског програма и 

припремни предшколски програм 

17. У Соту: 
у простору издвојеног одељења Основне школе 

"Сремски фронт" Шид у улици Моше Пијаде бр. 1: 

програм предшколског васпитања и образовања деце 

узраста од 3 године до припремног предшколског 

програма 

18. У Моловину: 

у простору издвојеног одељења Основне школе 

"Сремски фронт", ул. Фрушкогорска бб: програм 

предшколског васпитања и образовања деце од три 

године до припремног предшколског програма и 

припремни предшколски програм. 

 

Члан 6. 
Измена и допуна мреже предшколских установа 

утврђене овом одлуком вршиће се у складу са Законом, 

прописаним критеријумима, потребама деце и родитеља 

и финансијским могућностима Општине Шид. 

 

Члан 7. 
Саставни део ове одлуке чини  Елаборат о мрежи 

предшколских установа са седиштем на територији 

општине Шид. 

 

Члан 8. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о мрежи предшколских установа на територији 

Општине Шид "Службени лист општина Срема", бр. 

32/11 и 40/12). 

 

Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу oпштинe Шид". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:011-12/II-19 

Датум:14.02.2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

ЕЛАБОРАТ О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ 

УСТАНОВА 

СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ШИД 

 

САДРЖАЈ: 

0. Увод 

1. Приказ основних карактеристика општине Шид 
1.1. Географски подаци  

1.2. Демографски подаци  

1.3. Стање привреде и перспектива економског развоја 

1.4. Установе културе, уметности и спорта 

2. Установа предшколског васпитања и образовања 

„Јелица Станивуковић Шиља“  
2.1. Историјски осврт на развој предшколског васпитања 

и образовања у општини Шид 
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2.2.Приказ мреже организационих јединица 

предшколске установе „Јелица Станивуковић Шиља“ 

Шид 

2.3. Просторни распоред  организационих јединица и 

њихова удаљеност од седишта ПУ 

2.4. Уписна подручја ПУ „Јелица Станивуковић Шиља“ 

Шид 

2.5. Приказ уписане деце у предшколску установу за 

радну 2018/19. годину 

2.6. Просторни и кадровски капацитети предшколске 

установе 

3. Средњорочни план оптимализације мреже 

предшколске установеу општини Шид у наредних 

пет година са закључком 
 

0. Увод 

 

Циљ израде овог Елабората је да буде стручна и 

информациона подлога за доношење Одлуке о мрежи 

предшколских установа на територији општине Шид. 

Нова мрежа предшколских установа треба да допринесе 

даљем развоју и унапређењу процеса васпитања и 

образовања, а у складу са општим и посебним циљевима 

и стандардима, који су за ову област одређени Законом 

о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС” број 88/17 и 27/18) и 

Стратегијом развоја образовања и васпитања у 

Републици Србији до 2020 године. 

На основу члана 104. став 3. Закона о основама система 

образовања и васпитања Влада Републике Србије 

донела је Уредбу о критеријумима за доношење акта о 

мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи 

јавних основних школа. Уредба је донета на седници 

Владе од 16. марта 2018. године и објављена у 

„Службеном гласнику РС“, број 21/18 од 19.03.2018. 

године.  

Члан 104. Закона прецизира да акт о мрежи јавних 

предшколских установа и акт о мрежи јавних основних 

школа представљају планске акте којима се планира 

њихов просторни распоред према врсти и структури.  

Чланом 104. став 4. Закона о основама система 

образовања и васпитања  прописано је да се у јединици 

локалне самоуправе у којој је у службеној употреби и 

језик и писмо националне мањине, односно у којој се 

образовно-васпитни рад изводи на језику и писму 

националне мањине, акт о мрежи јавних предшколских 

установа и јавних основних школа доноси уз претходно 

прибављено мишљење националног савета националне 

мањине чији је језик и писмо у службеној употреби у 

јединици локалне самоуправе, односно чији се језик и 

писмо користи у образовно-васпитном раду. 

Одлуком о мрежи предшколских установа на територији 

општине Шид утврђује се број и просторни распоред 

предшколских установа. 

Одлука је сачињена на основу важећих прописа који 

непосредно регулишу област образовања, као и поједине 

његове делове: 

 

1) Закон о основама система образовања и 

васпитања (“Службени гласник РС” број 88/17, 27/18(I) 

– др.закон и 27/18 (II) –др.закон); 

2) Закон о предшколском васпитању и образовању 

(“Службени гласник РС” број 18/10, 101/17 и 113/17 – 

др. закон); 

3) Стратегија развоја образовања у Србији до 

2020. године (“Службени гласник РС” број 107/12); 

4) Закон о националним саветима националних 

мањина (“Службени гласник РС” број 72/2009, 20/14, 

55/14 и 47/18);  

5) Правилник о мерилима за утврђивање 

економске цене програма васпитања и образовања у 

предшколским установама („Сл.гласник РС“,број 

146/14) 

6) Уредба о критеријумима за доношење акта о 

мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи 

јавних основних школа (Службени гласник РС", бр. 

21/2018) 

 

Приликом израде Елабората и Одлуке о мрежи 

предшколских установа коришћени су подаци и 

документација: предшколске установе, надлежних 

Одељења Општинске управе, Републичког завода за 

статистику- Пописа становништва 2011. године и 

других институција, организација и извора. 

Акт о мрежи предшколских установа доноси скупштина 

јединице локалне самоуправе и он представља план 

којим се утврђује број и просторни распоред 

предшколских установа које обављају делатност у свом 

седишту, као и ван седишта у издвојеним одељењим, у 

складу са законом. Овај акт треба да уважи принципе 

једнаког права, доступности, ефикасности и 

ефективности истовремено,без дискриминације и 

сегрегације по било ком основу; а све у складу са 

географским, демографским, културним, економским, 

еколошком и другим карактеристикама дате локалне 

средине. 

Мрежа предшколских установа, у складу са Уредбом о 

критеријумима за доношење акта о мрежи 

предшколских установа и акта о мрежи основних школа 

(„Службени гласник РС” број 21/18), мора бити 

рационална и планирана по принципу најмање једна 

јавна предшколска установа у свакој јединици локалне 

самоуправе.  

 

1. Приказ основних карактеристика општине Шид 

1.1. Географски подаци  

 

У писаним документима, Шид се први пут спомиње 

1702. године под називом SCHID. Преласком на 

ћирилично писмо, на печатима и другим документима 

прелази се на ћирилични назив Шид. 

Општина Шид се налази на југозападу Војводине и 

припада Сремском округу. На североистоку се граничи 

са општином Бачка Паланка (око 15 км), на истоку и 

југоистоку општином Сремска Митровица (oкo 45 км). 

На југу и југозападу од општине Шид налази се 

Република Српска (око 16,5 км), а на западу и северу је 

Република Хрватска (око 110 км) (карта 1).Простире се 

на 687 km² и територијално посматрајући је једна од 

највећих у АП Војводини. На њеној територији се 

налази 19 насеља (Адашевци, Бачинци, Батровци, 

Беркасово, Бингула, Вашица, Вишњићево, Гибарац, 

Ердевик, Бикић До, Илинци, Јамена,Кукујевци, Љуба, 

Моловин, Моровић, Привина Глава, Сот, Шид). Центар 

општине сe налази на 45°07´ северне географске ширине 

и 19°13´ источне географске дужине. Општина има 

веома повољан геостратешки положај. Позиционирана 

је на граничном појасу Републике Србије са Републиком 
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Хрватском и Босном и Херцеговином, тако да се на 

њеној територији налази 7 граничних прелаза. Шидска 

општина je oд Београда удаљена 120 km, a Kоридор 10, 

oдносно E-70 путни и железнички правац, jeдна je oд 

најзначајнијих саобраћајница. Дужина путева на 

територији општине је 163 km. 

Према подацима Републичког завода за статистику 

2017. годину, на подручју општине Шид живи 31.901 

становника. Општина Шид представља мултиетичку 

средину са преко 20 националних група. Значајне су 

популације словачке, русинске и хрватске националне 

мањине. 

 

Слика 1. Просторни план општине Шид 

 

 
Слика 2. Скица насељених места 
 

1.2. Демографски подаци 

Историјат демографских кретања у општини Шид, као и 

у њеним насељеним местима види се из доњих 

графикона који представљају преглед података из 

пописа становника од 1948. године закључно са 

последњим пописом становника 2011. године. 

 

Графикон: Тренд промене броја становника на нивоу 

општине Шид 

 
 

На основу графикона приметно је да је у периоду од 

1948. до 1971. године број становника био у порасту. 

Затим је уследио период са  падом броја становника, да 

би у периоду од 1991. до 2002. године поново дошло до 

пораста становника због досељавања становништва из 

ратом захваћених подручја СФРЈ. Последњих петнаест 

година приметан је значајан пад броја становника и на 

основу података Републичког завода за статистику 

општина Шид у 2017. години има 31.901 становника, 

што је и најмањи број становника посматрајући од 1948. 

године. 

 

Графикон: Тренд промене броја становника у 

насељеним местима општине Шид 

 

 
 

У посматраном периоду у неким местима општине Шид 

имамо релативно константан број становника 

(Адашевци, Батровци), док код других места имамо 

благи раст, а затим умерени пад, после чега следи 

поново благи раст, а затим пад броја становника. Разлог 

значајног пада броја становника последњих година у 

насељеним местима јесте што становништво, и то 

претежно млађе популације, гравитирају према већим 

местима и градовима, што се у значајној мери одражава 

на стабилност рада и функционисања основних школа у 

свим местима општине Шид. 

На основу пописа од 2011. године општина Шид је 

имала 34.188 становника, од чега су 16.788 (49,10%) су 

мушкарци, а 17.400 (50,90%) су жене. Становници 

општине Шид у укупној популацији Србије учествују са 

0,48%. Пунолетних становника је 28.377, а просечна 

старосна доб износи 42,6 година. 

Према резултатима пописа становништва из 2011. 

године, у етничкој структури општине Шид доминирао 

је српски живаљ (77,9%). Општина Шид представља 

мултиетичку средину са преко 20 националних група. 

Значајне су популације словачке (6,2%),  хрватске 

(5,1%) и русинске (3,0%) националне мањине, док су све 

остале националне мањине учествовале са уделом 

мањим од 10%. 
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Образовна структура становника, старости 15 година и 

више, према последњем попису становништва од 2011. 

године, је следећа:  школске спреме 728 (2,5%), 

непотпуна основна школа 4.171 (14,1%), основно 

образовање 7.954 (26,9%), средње образовање 13.980 

(47,3%), више образовање 1.094 (3,7%), високо 

образовање 1.496 (5,1%) и непознато 118 (0,4%). 

 

1.3. Стање привреде и перспектива економског 

развоја  

 

Основицу привредне структуре општине Шид, на 

основу података из Стратешког плана развоја општине 

Шид за период 2016.-2021. године, чине прерађивачка 

индустрија, пољопривреда, шумарство, водопривреда, 

трговина, грађевинарство, туризам и угоститељство, 

личне занатске услуге и сл. 

Пољопривредно земљиште представља најобимнији и 

најзначајнији ресурс општине. Општина располаже са 

41.314 ha пољопривредног земљишта. Поред 

пољопривредног земљишта налазе се и водни ресурси 

(реке и језера). Општина Шид је општина са највећом 

пошумљености у Војводини од 21.024 ha.  

Укупан број предузетничких радњи на територији 

општине Шид у септембру 2018. године је 736, а њихова 

структура приказана је табелом. 

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ 

 

ЗАНАТСТВО 386 

• Производња 34 

• Услуга 197 

• Производња - стари занати 45 

• Занати 110 

• Привремено одјављених 61 

 

ТРГОВИНА 163 

• Трговина прехрамбеном робом 48 

• Трговина непрехрамбеном робом 115 

• Привремено одјављених 18 

 

УГОСТИТЕЉСТВО 95 

• Привремено одјављених 24 

 

ТАКСИ ПРЕВОЗ 59 

• Привремено одјављених 11 

 

САОБРАЋАЈ 33 

•Привремено одјављених 10 

 

УКУПНО 736 

УКУПНО без привремено одјављених 612 

 

Један од најразвијенијих сектора привреде на 

територији општине Шид је сектор услуга. Овом 

сектору углавном припадају личне услужне делатности 

као што су фризерски салони, док је већи број 

предузетничких радњи регистровано за обављање 

рачуноводствених и књиговодствених послова и 



 

 

Број 10                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД               четвртак 14. фебруар 2019. 

 

6 

 

осталих административних услуга, а мањи број је 

регистрован за обављање поправки предмета за личну 

употребу. 

Занатске делатности на територији општине Шид 

углавном су усмерене на одржавање и поправку 

моторних возила и грађевинске радове. 

Производне и прерађивачке делатности углавном су 

усмерене на производњу грађевинских елемената и 

столарије, производњу и обраду производа од метала, 

пластике и производа од дрвета.  

Делатности сврстане у производњу као стари занат 

већим делом припадају сектору прерађивачке 

индустрије и односе се на производњу прехрамбених 

производа као што су хлеб, пециво, месо и месне 

прерађевине, а мањим делом на производњу 

непрехрамбених производа као што су  одевни 

предмети, прерада дрвета и производа од дрвета, плуте, 

сламе и прућа. 

На територији општине Шид, што се тиче трговине, 

најзаступљенија је трговина на мало непрехрамбеним 

производима, углавном одећом и производима за 

домаћинство. На другом месту је трговина на мало 

прехрамбеним производима. Трговина на велико је 

веома мало заступљена у пословању предузетничких 

радњи. 

У угоститељском сектору јавља се недостатак у погледу 

пружања услуга смештаја за краћи и дужи боравак 

посетилаца, док до изражаја долазе угоститељски 

објекти који пружају само услуге послуживања пића 

(барови). 

Друштво са ограниченом одговорношћу је најчешћа 

правна форма привредних друштава на територији 

општине Шид. Мањи број привредних друштава 

регистровано је у правној форми задруге и таква 

предузећа се баве искључиво делатностима из области 

пољопривреде. На територији општине Шид 

регистровано је укупно 388 привредних друштава. Од 

тога, према величини, 1 велико привредно друштво 

(Victoriaoil), 4 средња (Агропапук, Тим-Изолирка, 

Валдом и Big Bull Foods) и 383 малих. Велико предузеће 

и средња предузећа најчешће се баве производњом и 

прерадом, док се мала предузећа углавном баве 

трговином на велико и трговином на мало. 

У општини Шид становништво се највише бави 

пољопривредом и прерађивачком индустријом, затим 

следе трговина, саобраћај и друштвене делатности 

(образоваље, здравство и државна управа). 

Према подацима Националне службе за запошљавање, 

Филијала за Сремски округ са седиштем у Сремкој 

Митровици, у септембру 2018. године у општини Шид 

је било 2.778 незапослених лица, од чега 52,6 % су жене. 

 

 
 

Примарни задатак општине је да активним деловањем 

на унапређење привредног развоја локалне заједнице, 

јачањем конкурентности привреде, развојем 

предузетништва и унапређењем стандарда грађана 

промовише привредни простор општине. Сходно 

наведеном број запослених ће се повећати, а број 

социјално угрожених породица и појединаца смањити.   

Као неискоришћене могућности за стварање још 

повољнијег привредног амбијента у општини, могу се 

издвојити: висок степен незапослености, недостатак 

финансијских средстава за инвестициона улагања, 

неискоришћеност потенцијала сеоског подручја, 

недовољно опремљеног земљишта за пословне и 

индустријске зоне, висок интензитет саобраћаја и 

непостојање обилазнице око Шида. 

 

1.4. Установе културе, уметности и спорта  

 

Општина Шид је онивач укупно девет јавних установа, а 

то су Културно образовни центар Шид, Установа за 

физичку културу и спортску рекреацију “Партизан”, 

Галерија слика “Сава Шумановић ” Шид, Музеј наивне 

уметности Илијанум, Туристичка организације општине 

Шид, Центар за социјални рад Шид, Народна 

библиотека “Симеон Пишчевић” Шид, Дом здравља 

Шид и Предшколска установа “Јелица Станивуковић 

Шиља” Шид.  

Велико богатство општине Шид се огледа у њеној 

културолошкој традицији. Културне делатности 

одвијају се кроз делатност професионалних институција 

културе : Културно образовног центра ( КОЦ), Галерије 

слика “Сава Шумановић”, Музеја наивне уметности 

“Илијанум” и Дома младих. 

Културно образовни центар Шид чини мозаик 

културних збивања разноликих садржаја. Основне 

делатности, кроз које се препознаје ова установа, су : 

Уметничко и књижевно стваралаштво и сценске 

уметности. Културно образовни центар Шид је 

добитник највећих признања: награде “6 децембар” у 

Општини и “Искра културе” у Војводини.    

Шид представља вишенационалну средину Срба, 

Хрвата, Словака, Русина, Мађара, Рома и других 

националности. Захваљујући етничкој и културолошкој 

различитости Шид представља средину богату 

културним манифестацијама, којима велики допринос  

дају још и: Српско културно – уметничко друштво 

“Свети Сава “ Шид, Словачко културно – уметничко 

друштво “ Једнота “ Шид, Русинско културно – 

просветно друштво “Ђура Киш” Шид, Српско културно 

– уметничко друштво “ Бранко Радичевић” Ердевик и 

Просветно – културно словачко друштво “Ердевик”. 

Најзначајније личности које су везане за њихово 

културно стваралаштво су Сава Шумановић, Илија 

Башичевић – Босиљ и Симеон Пишчевић, Филип 

Вишњић. 
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Културне и спортске манифестације се традиционално 

одржавају дужи низ година, у току календарске године 

одвија се 10 културних и спортских манифестација. 

Општина Шид има веома дугу и богату традицију као 

центар спортских догађања и активности. Међу 

најстарије спортове спада фудбал, и у свим насељеним 

местима у општини постоје фудбалски клубови. Број 

клубова на територији општин Шид је 49. Изградњом 

спортске хале 1979. године и мали спортови су добили 

услове за развој и масовност. То се пре свега односи на 

рукомет, који има традицију дужу од 40 година, 

кошарку, одбојку, стони тенис, карате и шах. Такође су 

заступљен  још и кајак, бициклизам, планинарство и 

стрељаштво.  

У многим од наведених спортова, клубови и појединци 

постигли су завидне резултате и освојили бројне 

награде на различитим нивоима спортских такмичења. 

 

2. Установа предшколског васпитања и образовања 

„Јелица Станивуковић Шиља“ Шид 

2.1 Историјски осврт на развој предшколског 

васпитања и образовања у општини Шид 

 

Предшколско васпитање и образовање у општини Шид 

датира од 01. септембра 1953. године када се у саставу 

основне школе “Бранко Радичевић” отварају прва 

одељења полудневног боравка, такозвана забавишта. Те 

групе су обухватале децу узраста од 6 година и са њима 

су радиле учитељице пошто није било школованих 

васпитача. Прва школована васпитачица била је Љубица 

Цикуша 1956. године. Због недостатка школског 

простора забавишта су радила у разним објектима: у 

просторијама основне школе “Бранко Радичевић”, 

Ватрогасном дому, просторијама Црвеног крста, у 

просторијама тадашње Школе ученика у привреди 

(Цара Лазара 23), и у приватној кући на углу Кнеза 

Милоша и Светог Саве. 

Дана 01. септембра 1971. године, одлуком Скупштине 

Општине Шид, из састава основне школе “Бранко 

Радичевић” издвајају се предшколска одељења и отвара 

се дечји вртић “Јелица Станивуковић Шиља” (у 

истоиоменом насељу), као самостална установа. 

Поред постојећих група полудневног боравка, делатност 

проширује и на целодневни боравак 01. октобра 1973. 

године. Отварањем овог објекта запослени грађани 

решавају проблем збрињавања деце. 

Дана 01. септембра 1980. године отвара се и други 

објекат у насељу Исток, где се поред целодневног 

боравка отварају и две јаслене групе за децу узраста од 

18 месеци до 3 године. 

Установа за предшколско васпитање и образовање 

поред ова два објекта има и групе полудневног боравка 

при основној школи “Јован Веселинов Жарко” (данас 

основна школа “Бранко Радичевић”) и Руски двор, као и 

у селима шидске општине. 

Ширењем града и повећањем броја запослених 

становника указује се потреба за новим објектом који 

почиње са радом у септембру 2011. године у улици Цара 

Лазара 39. 

Порастом наталитета у селу Кукиујевци указала се 

потреба за отварањем групе целодневноог боравка 

узраста од 2-5 године што је и учињено 20.11.2018. 

године. 

 

2.2 Приказ мреже организационих јединица 

предшколске установе “Јелица  Станивуковић 

Шиља” Шид 

 

Предшколска установа ''Јелица Станивуковић Шиља'' 

Шид  јесте самостална установа регистрована за дневни 

боравак деце и предшколско васпитање и образовање са 

седиштем у Шиду, улица Цара Лазара бр.39 и 

организована је у више организационих јединица: 

 

 

Ред.бр. Организациона јединица Бр.група и боравак Дужина боравка 

Током редовног рада 

1. Вртић „ЧАРОЛИЈА“– насеље „ИСТОК“ 

М.Јевросиме 3.  ШИД 

9-дневни боравак 

1-полудневни 

11 сати 

4 сата 

2. Вртић „СУНЦЕ“ – насеље „ЈЕЛИЦА“ 

Ј.Станивуковић 26 ШИД 

7-дневни боравак 11 сати 

3. Вртић „ЗВОНЧИЦА“– Вртић у Цара Лазара 36. 

ШИД 

7-дневни боравак 11 сати 

4. Вртић „РУСКИ ДВОР“ – Ул. Ђуре Киша  ШИД 2- целодневни 

1-полудневни 

11 сати 

4 сата 

5. Вртић при О.Ш.''Б.Радичевић'' 

Петра Кочића ШИД 

2-полудневни 4 сата 

6. Гибарац  1-полудневни 4 сата 

7. Бачинци  1-полудневни  4 сата 

8. Кукујевци  1-дневни боравак 

2-полудневни  

11 сати 

4 сата 

9. Ердевик  2-полудневни 4 сата 

10. Љуба  1-полудневни 4 сата 

11. Бингула  1-полудневни 4 сата 

12. Адашевци  2-полудневни 4 сата 

13. Моровић  2-полудневни 4 сата 

14. Вишњићево  2-полудневни 4 сата 

15. Јамена  1-полудневни 4 сата 

16. Илинци  1-полудневни 4 сата 

17. Вашица  1-полудневни 4 сата 
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18. Беркасово  1-полудневни 4 сата 

19. Бикић до 1-полудневни 4 сата 

20. Сот  1-полудневни 4 сата 

21. Батровци 1-полудневни 4 сата 

22. Моловин 1-полудневни 4 сата 

УКУПНО 
22 организационе јединице 4јединице целодневног боравка и 

    18јединица полудневног боравка 

 

2.3 Просторни распоред организационих јединица и њихова удаљеност од седишта ПУ 

 

Једна од специфичности Предшколске установе јесте и велика разуђеност мреже објеката, тако да је начин на који је 

организована у великој мери произашао управо из те чињенице. ПУ покрива простор од око 40-ак км, са вртићима у 17 

села општине Шид. 

 

Р.Б. Место Удаљеност (Km) од седишта 

-  Гибарац  4,4 

1.  Бачинци  11 

1)  Кукујевци  16 

-  Ердевик  19 

2  Љуба  25 

-  Бингула  18 

-  Адашевци  5 

1)  Моровић  18 

  Вишњићево  23 

1)  Јамена  36 

1.  Илинци  12 

I.  Вашица  8.6 

1)  Беркасово  3 

1.  Бикић до 6.3 

1)  Сот  9 

1)  Батровци 15 

1.  Моловин 16 

 

2.4 Уписна подручја ПУ “Јелица Станивуковић Шиља” Шид 

 

Упис деце у предшколску установу врши се сваке године од 01. до 31.маја. Документација се предаје у вртићу 

“Звончица”, улица Цара Лазара 39, за објекте у Шиду, а за подручна одељења у местима где се налазе. 

2.5 Приказ деце уписане у предшколску установу за радну 2018/2019. годину 

 

Васпитне групе Бр. 

група 

Сви За школу 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2012 2013                 

ВРТИЋ „ЧАРОЛИЈА“ 
(У НАСЕЉУ „ИСТОК“) 

Нега и 

васпитање 

деце до 3 г. 

 18 - - - - - - - 2 15 1 

19 - - - - - - - 18 1  

Исток јасле 2   37 - - - - - -   20 16 1 

Обданиште 

Модел Б 

 26 - - -    19 7 -  

27 - - -    19 8   

24 -  -  - 18 6 -   

21 - -   - 20 1 -   

24 - - - - 24   -   

25 5 4 - 5 17 3  -   

27 27   27       

„Чролија“ обданиш. 7 174 32 4  32 41 41 45 15   

Укупно „Чаролија“  целодневни 9 211 32 4  32 41 41 45 35  16 1 

ВРТИЋ „СУНЦЕ“ 

(У НАСЕЉУ „ЈЕЛИЦА“) 

Нега и вас. 

деце до 3 г. 

 16 - - - - - -   16  

21 - - - - - -   19 2  

Јелица јасле 37 - - - - - -  19 18   

Обданиште  16 - - - -   4 10 2  
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Модел А 27 - - -   - 25 2   

28 - -   - 23 5 -   

30 - -   26 4 - -   

29 22 3 - 22 7   -   

„Сунце“ обданиште 5 130    22 33 27 34 12 2  

Укупно „Сунце“ целодневни 7 167 22 3  22 33 27 34 31 20  

ВРТИЋ „ЗВОНЧИЦА“ 
(У УЛИЦИ „ЦАРА ЛАЗАРА“) 

Нега и 

васпитање 

деце до 3 г. 

Обданиште 

 16 - - - - - -   15 1 

21 - - - - - - 1 20 -  

19        15 4  

Звончица јасле 3 56 - - - - - - 1 35 19 1 

Обданиште 

Модел А 

 23 - - - -   21 2   

24 - - - - 1 16 7    

24 - - - -  22 2 -   

25 - - -  23 2 -    

Звончица обданиште 4 96 - - -  24 40 30 2   

Укупно „Звончица“  целодневни 7 152 - - -  24 40 31 37 19 1 

Обданиште 

Модел А 

 22 13 0 - 13 9   -   

29 15 5  15 13 1 - -   

Руски двор обданиште 2 51 28 5  28 22 1 - - -  

Целодневни боравак Шид 25 581 82 12   82 120 109 110  103 55 2 

 

ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК- ШИД 

Све групе раде Б модел 

„Чаролија“ 20 11 1 1 11 7 1 - -   

Школа Шид 14 6    -     6    4 4 - -   

18 7 1 1 7 8 2 - -   

„Руски двор“ 17 7 1  7 8 2  -   

Шид-полудневни боравак 4 69 31 3 2 31 27 9  -   

Група у Шиду 29 650 113  15   2 113 147 118 110 103 55 2 

 

ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК СЕЛА 

Село  

Сви 

За школу  

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

- 

    2012 2013                 

ГИБАРАЦ                18 8 2 - 8 7 3 - - - - 

БАЧИНЦИ               14   5 - - 5 4 2 3 -   

КУКУЈЕВЦИ           24 11 - - 11 6 2    5 -   

КУКУЈЕВЦИ 22 6 2 - 6 4 10 2 -   

КУКУЈЕВЦИ(ЦЕЛОДНЕВНИ) 15 - . - - - 1 2 9 3 - 

ЕРДЕВИК                 19 6 1 - 6 9 3 1 -   

ЕРДЕВИК 20 9 2 - 9 8 1 2 -   

БИНГУЛА                19 3 2 - 3 8 4 4 -   

ЉУБА 6 - -    - - 3 3 - -   

АДАШЕВЦИ           20 10 3 - 10 5 4 1 -   

АДАШЕВЦИ                                          16 4 2 - 4 10 2 - -   

ВАШИЦА 20 12 - - 12 3 5 - -   

ИЛИНЦИ 17 6 4 - 6 10 1 - -   

МОРОВИЋ*               14 8 - - 8 4 1 1 -   

МОРОВИЋ                                   14 4 1 - 4 6 3 1 -   

ВИШЊИЋЕВО 12 - - - - 9 2 1 -   

ВИШЊИЋЕВО                                 16 5 1 - 5 8 - 3 -   

ЈАМЕНА 6 1 1 - 1 3 2 - -   

БАТРОВЦИ 3 - 1 - - 1 - 1 1   
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БЕРКАСОВО   16 5 - - 5 4 3 4 -   

БИКИЋ ДО 9 2 2 - 2 3 2 2 -   

СОТ* 6 1 1 - 1 3 1 1 -   

МОЛОВИН 2 2 - - 2 - - - -   

Села – полудневни боравак  22 313 108 25 - 108 118 51 34 10 3  

Сви полудневни боравци –

(Шид+села) 

26 382 139 28 2 139 145 63 32 1   

Укупан број на нивоу ПУ 51 978 221 40 2 221 265 173 144 113 58 2 

 

2.6 Просторни и кадровски капацитети предшколске установе 

 

Предшколска установа има три наменски грађена објекта-вртића, као и један ненаменски, али у потпуности адаптиран 

објекат у закупу, за смештај деце целодневног и по потреби полудневног боравка. Капацитети и површине свих објеката 

који ће се користити у овој радној години приказани су у доњој табели: 

 

Бр. Адресе вртића Капацитет Површина вртића 

За број 

васп. група 

За број деце   

1. „ЧАРОЛИЈА“- Исток, Мајке Јевросиме 3. 10 232 1472 m2 

2. „СУНЦЕ“– Јелица, 

Насеље Ј. Станивуковић 26. 

7 168 720 m2 

3. „ЗВОНЧИЦА“- Нови вртић  Цара Лазара 36. 7 151 929 m2 

4. „РУСКИ ДВОР“ Ђуре Киша  4. (простор у 

закупу) 

3 68 180 m2 

Укупно 4 објекта, тј. вртића 26 619 3301 m2 

 

Преглед капацитета других прилагођених простора за рад са децом: 

Бр. Назив простора Број група Површина Место 

1. ОШ ''Б.Радичевић'' 2 35 + 30м2 Шид  

2. ОШ ''В.Караџић'' 2 42 м2 Адашевци  

3. ОШ''В.Караџић'' 1 30 м2 Илинци  

4. ОШ ''В.Караџић'' 1 40+30 м2 Вашица  

5. ОШ''В.Караџић'' 1 42 м2 Батровци  

6. ОШ''Б.Радичевић'' 2 45 м2 + 48м2 Кукујевци  

7. ОШ''Б.Радичевић'' 1 25 м2 Бачинци  

8. ОШ''Б.Радичевић'' 1 28 м2 Гибарац  

9. МЗ Беркасово 1 35+20 м2 Беркасово  

10. ОШ''Сремски фронт'' 1 30 м2 Бикић До 

11. ОШ''Сремски фронт'' 1 35 м2 Сот  

12. ОШ''Сремски фронт'' 1 30 м2 Моловин 

13. ОШ''С.Шумановић'' 2 40 м2 + 40 м2 Ердевик  

14. ОШ''С.Шумановић'' 1 30 м2 Бингула 

15. ОШ''С.Шумановић'' 1 30 м2 Љуба  

16. ОШ''Филип Вишњић'' 2 50+20 м2 Моровић  

17. ОШ''Филип Вишњић'' 2 50+20 м2 Вишњићево  

18. ОШ''Филип Вишњић'' 1 20 м2 Јамена  

УКУПНО 26 845м2 

 

I СЛУЖБА РУКОВОДСТВА И АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВНО ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА 

Р.бр Назив радног места Стручна спрема Број извршилаца 
(према систематиз.) 

Стално 

запослени 

1. Директор Спец. струковне студије 1  

2. Помоћник директора Струковне студије 1 1 

3. Руковод. радних јединица ВШС – 4 4 4 

4. Секретар ВСС 1 1 

5. Дипломирани економиста за 

финансиско-рачуноводствене 

ВСС 1 1 
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послове 

6. Референт за   јавне набавке ССС 1 1 

7. Референт за финасиско-

рачуноводствене послове 

ССС 1 1 

II ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНО ОСОБЉЕ 

8. Васпитачи ВШС и струк. студије – 61 

Спец. Стр. Студије – 1 

62 61 

9. Медицинске сестре васпитачи ССС 5 5 

10. Педагог ВСС 1 1 

11. Психолог ВСС 1 1 

12. Логопед ВСС 1 1 

III СЛУЖБА ПЗЗ ДЕЦЕ, ППЗ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ 

13. Сарадник у ПЗЗ ССС 3 3 

14. Референт  за заштиту, безбедности 

здравље / на раду/рефернт за 

заштиту од пожара 

ССС 2 2 

IV ПОСЛОВИ ИСХРАНЕ,ОДРЖАВАЊА И ХИГИЈЕНЕ ОБЈЕКАТА 

15. Диспечер ССС 1 1 

16. Економ ССС 1 1 

18. Мајстор одржавања ССС 2 2 

19. Возач ОШ 1 1 

20. Курир ССС 1 1 

21. Кувар ССС 3 3 

22. Сервирка ОШ 6 6 

23. Спремачица ОШ 12 12 

25. Помоћни радник ОШ 3 3 

 УКУПНО 115 113 

 

4. Средњорочни план оптимализације мреже 

предшколске установе у општини Шид у наредних 

пет година са закључком 

План развоја мреже предшколске установе у наредних 

пет година заснива се на следећим констатацијама и 

закључцима: 

1) На основу свих релевантних параметара 

одговорно и доследно радиће се на планирању даљег 

развоја мреже предшколске установе која ће омогућити 

једнако право и доступност васпитања и образовања 

свој деци без дискриминације и сегрегације уз потпуни 

обухват деце, у складу са географским, демографским, 

културним, економским, еколошким и другим 

карактеристикама дате локалне средине. 

2) Постојећу мрежу предшколске установе у 

општини Шид чине три наменска објекта у насељу Шид, 

а у издвојеним објектима, „Руски двор“ и ОШ „Бранко 

Радичевић“. У месним заједницама општине Шид 

мрежу предшколске установе чине 18 издвојених 

одељења предшколског програма која се налазе при 

основним школама.  

3) У последње време видљив је тренд опадања 

броја деце у појединим месним заједницама општине 

Шид. Међутим, мрежа предшколске установе треба да 

остане непромењена, јер је у последње време истакнут 

тренд повећања броја миграната и дистрибуција 

мигрантске деце у систем васпитања и образовања, као 

и због остваривања циља да 70% деце буде обухваћено 

предшколским васпитањем и образовањем, до 2025. 

године, у складу са Националним миленијумским 

циљевима развоја у Републици Србији и другим 

националним документима и потврђеним међународним 

конвенцијама; 

4) У табеларним приказима приказан је број деце 

рођене у општини Шид од 1998. до 2018. године, затим 

број деце уписан у предшколску установу у периоду од 

1998. до 2018. године, као и статистички приказ броја 

деце која су похађала и похађају предшколску установу 

у периоду за 2018. и 2019. радну годину. 

 

Календарска година Укупан број рођене деце 

1998 313 

1999 320 

2000 316 

2001 304 

2002 301 

2003 293 

2004 293 

2005 281 

2006 253 

2007 260 
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2008 289 

2009 289 

2010 260 

2011 281 

2012 280 

2013 317 

2014 277 

2015 300 

2016 233 

2017 278 

2018 254 
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Број уписане деце у предшколску установу по годинама 

1998/1999 457 

1999/2000 Нема података 

2000/2001 605 

2001/2002 615 

2002/2003 605 

2003/2004 628 

2004/2005 599 

2005/2006 575 

2006/2007 776 

2007/2008 521 

2008/2009 743 

2009/2010 531 

2010/2011 764 

2011/2012 860 

2012/2013 924 

2013/2014 865 

2014/2015 829 

2015/2016 808 

2016/2017 851 
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2017/2018 960 

2018/2019 977 

Укупно 14493 

  
Место Укупно деце МЗ Вртић 

Бр уписане деце у ПУ по Месним заједницама 

општине Шид (%) 2018/19 

1 Адашевци 127 90 37 29,13 

2 Бингула  51 37 14 27,45 

3 Батровци 7 4 3 42,86 

4 Бачинци 74 60 14 18,92 

5 Беркасово 54 40 14 25,93 

6 Бикић До 14 5 9 64,29 

7 Вашица 89 68 21 23,60 

8 Вишњићево 100 73 27 27,00 

9 Гибарац 82 64 18 21,95 

10 Ердевик 142 101 41 28,87 

11 Илинци 56 39 17 30,36 

12 Јамена 25 19 6 24,00 

13 Кукујевци 134 75 59 44,03 

14 Љуба 24 18 6 25,00 

15 Моровић 72 44 28 38,89 

16 Моловин 14 12 2 14,29 

17 Привина Глава 1 1 0 0,00 

18 Сот 35 29 6 17,14 

19 Шид 1025 370 655 63,90 

 Укупно 2126 1149 977 45,95 
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5) Нова Одлука о мрежи уважава исказане потребе 

породица за програмима предшколског васпитања и 

образовања, у различитом трајању (у целодневном и 

полудневном) и другим облицима рада и услуга, али и 

специфичности локалне традиције, национално 

мешовитих подручја и подручја насељених 

националним мањинама, као и њиховог Уставом 

загарантованог права на предшколско васпитање и 

образовање на језику националне мањине. У том духу, у 

Бикић Долу и Ердевику васпитачи и деца повремено 

организују приредбе на језицима националних мањина и 

на српском језику (двојезичне). 

6) У наредном периоду општина Шид активно ће 

пратити развојне програме и пројекте везане за 

васпитање и образовање на нивоу државе, анализираће 

друштвено економска и демографска кретања на 

територији општине, примењиваће законска решења 

донета за област предшколског васпитања и образовања, 

и у складу са тим прилагођавати и усклађивати мрежу 

предшколске установе. 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 

47/18), члана 41. став 1. тачка 7. Статута oпштине Шид 

("Сл. лист општине Шид", бр. 1/19), чланa 18. Закона о 

основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник РС'', број: 88/17 и 27/18),  члана 55. Закона о 

основном образовању и васпитању („Сл.гласник РС“, 

број: 55/13, 101/17 и 27/18), члана 3. став 4. тачка 5. 

Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи 

јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних 

основних школа (''Службени гласник РС'', број 21/18), 

Скупштина општине Шид на седници одржаној дана  

14.02.2019. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ ПОДРУЧЈА ОСНОВНИХ 

ШКОЛА У ОПШТИНИ ШИД 

 

Члан 1. 

Овом одлуком одређују се подручја са којег ће се деца 

уписивати у основне школе у општини Шид. 

 

Члан 2. 

Подручје основне школе обухвата одређене улице 

односно месне заједнице. 

За насељено место Шид одређују се следећа подручја 

основних школа: 

 

1. Основна школа ''Бранко Радичевић'' обухвата следеће 

улице: 

12 априла, 6. децембра, 7. јула, 1 маја, 20 октобра, 

Арсенија Чарнојевића, Борачка, Бошка Бухе, Браће 

Јерковић, Браће Петровић, Бранка Радичевића, 

Владимира Назора, Војислава Илића, Вељка Пауновића, 

Војвођанска,  Војвођанских бригада, Вука Караџића, 

Другог сремског одреда, Душана Радовића, Ђуре Киша, 

Жикице Јовановићa-Шпанца, Иве Андрића, Јанка 

Веселиновића (парна страна), Јелене Ћетковић, 

Карађорђева (парна страна), Лазара Бибића, Марка 

Орешковића, Мирка Бибића, Милоша Обилића, Михајла 

Пупина, Мокрањчева, Николе Миклоша, Николе Тесле, 

Паје Маргановића, Перице Станковића, Петра Кочића, 

Пролетерска, Радничка, Симеона Пишчевића, Славка 

Мердановића, Срете Славујевића, Стевице Мандића, 

Светозара Марковића, Сремског фронта, Сремска, 

Теодора Станивуковића, Трг Ослобођења, Трг 

републике, Трг 29. новембра, Трг жртава 

великогоспојинске рације,  Цара Душана, Цара Лазара 

(непарна страна), Чајковска  

 

2. Основна школа ''Сремски фронт'' обухвата следеће 

улице: 

 Алексе Шантића, Босутска, Бранка Ерића, Васе 

Стајића, Вељка Влаховића, др Драгутина Грчића, др 

Николе Трумића, Ђуре Даничића, Ђуре Јакшића, Ђуре 

Киша (од 1 до 7), Златка Шнајдера, Змај Јовина, Иве 

Лоле Рибара, Илије Башичевића-Босиља, Јанка Чмелика, 

Јанка Веселиновића (непарна страна), Јована Дучића, 

Јозефа Марчока, Карађорђева (непарна страна), Кнеза 

Милоша, Лазе Костића, Липовачка, Мајке Јевросиме, 

Максима Горког, Масарикова, Матије Гупца, 

Мичуринова, Мирослава Антића, Насеље Исток, Николе 

Влашког, Насеље Војводе Степе Степановића, Насеље 

Јелице Станивуковић, Огњена Прице, Омладинска, 

Пинкијева, Проте Душана Летића, Симе Томовића, Саве 

Шумановића, Саве Ковачевића, Савска, Светог Саве, 

Толстојева, Филипа Вишњића, Фрушкогорска,  

Цанкарева, Цара Лазара (парна страна), Школска 

 

Члан 3.  
Подручја основних школа у осталим насељеним 

местима (селима) обухватају подручја месних заједница 

насељених места.  

 

Члан 4. 

Родитељ односно други законски заступник, може да 

изабере основну школу и поднесе писмени захтев 

изабраној школи за упис детета, у складу са Законом.  

 

Члан 5. 
Школа је дужна да упише свако дете са подручја  школе. 

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, 

на захтев родитеља, у складу са просторним и 

кадровским могућностима школе.  

 

Члан 6.  
Одељење за друштвене делатности Општинске управе 

општине Шид води евиденцију и обавештава школу и 

родитеље, односно друге законске заступнике, о деци 

која треба да се упишу у први разред основне школе 

најкасније до краја фебруара текуће године за наредну 

школску годину. 

 

Члан 7.  
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за 

друштвене делатности Општинске управе општине 

Шид. 

 

Члан 8.  
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Шид". 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:011-14/II-19 

Дана:14.02.2019. 

ШИД 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник Републике Србије“, број72/2009 и 

81/2009-исправка, 64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013-УС, 50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014, 

145/2014 и 83/2018 ), члана 31. Правилника о садржини, 

начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања  („Службени гласник РС“, бр. 

64/2015),  члана 9, став 5 Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, 

број 135/2004 и 88/2010 ) и члана 41. став 1. тачка 6. 

Статута општине Шид („Службени лист општине Шид“, 

број 1/2019), Скупштина општине Шид, по претходно 

прибављеном Мишљењу Комисије за планове општине 

Шид, на седници одржаноj дана 14. 02. 2019. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЗА ИЗГРАДЊУ АУТОПУТА КУЗМИН – 

СРЕМСКА РАЧА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА И ОПШТИНЕ ШИД 

 

Члан 1.  

Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне 

регулације за изградњу аутопута Кузмин – Сремска Рача 

на подручју Града Сремска Митровица и општине Шид  

(у даљем тексту: План).  

 

Члан 2.  

Оквирна граница обухвата планског подручја ( 

прелиминарна ) заузима простор око 610 ha. У обухвату 

плана су делови територије  у Граду Сремска 

Митровица – К.О. Кузмин, К.О. Босут и К.О. Сремска 

Рача и делови територије општине Шид – К.О. 

Кукујевци и К.О. Вишњићево. 

 

Граница обухвата плана иде од севера и постојећег 

државног пута А реда – аутопут А3 ка југу пратећи 

источну страну планираног путног коридора и прелази 

атар к.о. Кузмин, прелази атар к.о. Кукујевци, опет к.о. 

Кузмин, к.о. Вишњићево, к.о. Босут, прелази реку Босут, 

прелази атар Сремске Раче и долази до реке Саве. 

Пратећи средину тока реке и државну границу, граница 

обухвата иде на запад а затим иде западном страном 

коридора прелазећи преко атара к.о. Сремска Рача, к.о. 

Босут, к.о Вишњићево, к.о.Босут, к.о. Кузмин и долази 

до државног пута затварајући прелиминарну границу 

обухвата плана.  

 

Граница обухвата Плана је прелиминарна и дефинисана 

је на бази планираног путног коридора од 300 м укупне 

ширине, а коначна ће бити одређена нацртом Плана. 

 

 

 

 

Члан 3.  

Услови и смернице планскихдокумената вишег реда и 

списак подлога:   

Плански основ за израду Плана је Просторни план 

Републике Србије  (''Службени гласник РС'', бр. 

88/2010).  

 

Смерницама из Просторног плана Републике Србије за 

успешну интеграцију територије Републике Србије и 

њене повезаности, како географски тако и друштвено –

економски, потребно је обезбедити развијену мрежу 

транспортних система.   

 Међудржавна интеграција простора, потпуном и 

усклађеном реализацијом саобраћајних система, 

подразумева знатно бољу услугу токовима људи и роба, 

који се тренутно одвијају транспортном мрежом. 

Постојећи капацитети свих видова инфраструктуре у 

ширем окружењу саобраћајних коридора, представљају 

значајан потенцијал развоја интермодалног транспорта 

и регионалног развоја Републике Србије на државном и 

међународном нивоу.  

 

Стога је неопходно придржавати се одређених принципа 

развоја транспортних система:  

- економске исплативости, друштвене оправданости и 

еколошке прихватљивости;  

- уравнотеженог развоја мреже са просторног, техничког 

и технолошког аспекта;  

- усмерености ка корисницима, обезбеђењу доступности 

и конкурентности;  

- интеграцији са окружењем и другим видовима 

саобраћаја;  

- усмерености ка заштити животне средине.  

 

Основни циљ развоја путног саобраћаја и путне 

инфраструктуре је : остваривање и развој саобраћајног 

система Републике Србије који омогућава одрживу 

мобилност становништва и пружа подршку убрзаном 

развоју Републике Србије и њеној конкурентности у 

региону и шире.  

 

Планирана је модернизација постојећих путних 

граничних прелаза као што је предвиђена могућност 

отварања и других граничних прелаза у складу са 

потребама прекограничног саобраћаја преко надлежних 

министарстава.   

 

Члан 4.  

Принципи  планирања: 

Уређење простора у обухвату плана заснива се на 

начелима континуалног планирања и принципима  

одрживог развоја и рационалним коришћењем 

земљишта и очувања специфичности предела. 

 

Члан 5.  

Визија и циљеви планирања, коришћења, уређења и 

заштите планског простора: 

Циљ доношења плана је стварање планског основа за 

реализацију планских поставки Просторног плана, 

односно стварање могућности за формирање путног 

коридора и изградњу аутопута са свим неопходним 

садржајима ( петље, мостови, надвожњаци и слично ) од 

коридора Х до граничног прелаза у Сремској Рачи. 
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Обухват плана се налази на простору територије Града 

Сремска Митровица, односно на катастарским 

општинама Кузмин, Босут и Сремска Рача и мањим 

делом на простору Општине Шид, односно 

катастарским општинама Кукујевци и Вишњићево. 

Планирани коридор прелази преко пољопривредног 

земљишта у највећем делу трасе и мањим преко 

шумског земљишта (к.о. Сремска Рача). Планом 

детаљне регулације створиће се услови за претврање 

пољопривредног земљишта у грађевинско и 

прибављање земљишта у јавну намену за изградњу 

саобраћајног инфраструктурног објекта  - аутопута. 

 

Подела простора у обухвату плана определила би 

урбанистичке зоне за  фазну изградњу аутопута  и зоне 

за изградњу посебних садржаја као што је гранични 

прелаз. 

Позитиван ефекат реализације планских поставки 

плана детаљне регулације свих услова за изградњу 

недостајућег квалитетног путног коридора који повезује 

две републике. 

Планирани путни коридор обезбедиће бржу и 

квалитетнију повезаност република и градова који ће се 

наћи на планираном коридору. 

 

Циљ израде плана је и реализација планираних садржаја 

уз усклађивање свих релевантних параметара простора, 

услова надлежних институција, како у обухвату плана 

тако и у утицајном подручју са основним принципима 

одрживог развоја, односно усклађивање активности у 

простору и заштите животне средине. 

 

Негативан ефекат реализације планских поставки овог 

плана је утицај планиране намене на измену 

пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште, 

промена пејсажа, као и синергијски утицај у утицајном 

подручју плана.  

 

Члан 6. 

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и 

заштите планског подручја са структуром основних 

намена простора: 

Садржина плана прописана је Законом, и у овом случају 

као обавеза његове израдеодређена планским 

документом вишег реда. 

Простор обухвата Плана се налази у западном делу 

територије Града Сремске Митровице и источном делу 

територије Општине Шид. 

Простор обухвата плана, односно планирани путни 

коридор се налази на пољопривредном земљишту 

катастарских општина Кузмин, Босут и Сремска Рача – 

Град Сремска Митровица и пољопривредном земљишту 

катастарске општине Вишњићево – Општина Шид. 

Планом ће се одредити границе обухвата грађевинског 

подручја, поделу простора на посебне целине и зоне. 

Претежна намена простора је инфраструктурни путни 

коридор.  

У планираном путном коридору обезбедиће се правила 

и услови за изградњу саобраћајнице – аутопута ( петље 

за одвајање саобраћаја са постојећег државног пута А 

реда – аутопут А3 на простору к.о. Кузмин и к.о. 

Кукујевци, петље за одвајање саобраћаја за насељена 

места Босут и Вишњићево на ко. Босут и к.о. 

Вишњићево, прикључење постојећег државног пута за 

прикључење насељеног места Сремска Рача). 

Такође ће се обезбедити и правила за изградњу мостова 

на рекама Босут и Сава на простору к.о. Вишњићево, 

к.о. Босут, односно к.о. Сремска Рача. 

Планираном регулацијом одредиће се површине у јавној 

намени, а на простору у осталој намени одредиће се 

грађевинске линије за изградњу објеката. 

Терен у простору обухвата плана је релативно раван са 

благим незнатним нагибом ка југу а планом нивелације 

ускладиће се нивелационе коте постојећег државног 

пута и јавних површина. 

Планом ће се дефинисати коридори и капацитети за 

саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 

инфраструктуру. 

Планом ће се одредити и мере заштите културно-

историјских споменика и заштићених природних 

целина,  локације за које се обавезно израђује 

урбанистички пројекат, правила уређења и правила 

грађења по целинама и зонама. 

Правила грађења израђују се за претежне намене, 

односно зоне у обухвату плана, а односе се на 

појединачне грађевинске парцеле у мери довољној да 

буду основ за издавање локацијских услова на укупном 

земљишту обухваћеним планом, осим за грађевинско 

земљиште обухваћено планом за које је одређена 

обавеза даље планске разраде.  

Правила грађења могу да садрже и друге услове 

архитектонског обликовања, материјализације, завршне 

обраде, колорита и друго. 

Планом се у складу са посебним наменама земљишта 

одређује и другачија парцелација, те ће План дати и 

предлог плана парцелације. 

План се израђује упоредо са израдом техничке 

документације, која треба да послужи као технички 

основ за израду Плана, у смислу омогућавања прецизног 

дефинисања обухвата јавног земљишта и потенцијалних 

конфликата у простору. 

 

Члан 7. 

Средства за израду Плана детаљне регулације 

обезбеђују се из буџетских средстава Републике Србије. 

Израда Плана поверава се Саобраћајном институту ЦИП 

из Београда. 

Рок за израду плана је 90 дана.  

 

Члан 8. 

После доношења ове Одлуке, организоваће се рани 

јавни увид у трајању од 15 дана.  

Oглас о излагању материјала на рани јавни увид 

оглашава се у  средствима јавног информисања. 

Излагање материјала на рани јавни увид обавиће се у 

згради градске куће Града Сремска Митровица и згради 

општине Шид. 

 

Нацрт  Плана детаљне  регулације, пре подношења 

органу надлежном за његово доношење, подлеже 

стручној контроли и излаже се на јавни увид у згради 

градске куће Града Сремска Митровица и згради 

Општине Шид. 

Излагање нацрта Плана на јавни увид оглашава се у 

дневном и локалном листу, при чему се оглашавају 

подаци о времену и месту излагања нацрта Плана на 

јавни увид, начин на који заинтересована правна и 
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физичка лица могу доставити примедбе на нацрт Плана, 

као и друге информације које су од значаја за јавни 

увид. 

 

Члан 9.  

Саставни део ове Одлуке је Решење о изради Извештаја 

о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације 

за изградњу аутопута Кузмин – Сремска Рача на 

подручју Града Сремска Митровица и Општине Шид на 

животну средину. 

 

Члан 10. 

План детаљне регулације је потребно израдити у 

довољном броју примерка у аналогном и дигиталном 

облику. 

 

Члан 11.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број :011-15/II-19 

Дана : 14.02.2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 
ПРИЛОГ: 

 
 

На основу члана 5 и 9 Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС" , бр. 

135/04 и 88/10), Закона о планирању и изградњи ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 

50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 65/17 и 83/18), члана 136. 

Закона о општем управном поступку ( "Сл. гласник РС", 

бр. 18/16), и члану 23. Одлуке о општинскoj управи 

Општине Шид ("Сл. лист Општине Шид'' бр.7/17), 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене и 

имовинско – правне послове општине Шид, Служба за 

урбанизам, обједињену процедуру и заштиту животне 

средине, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ 

ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 

АУТОПУТА КУЗМИН - СРЕМСКА РАЧА 

НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА И 

ОПШТИНЕ ШИД 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

Приступа се Стратешкој процени утицаја и изради 

Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 

регулације за изградњу аутопута Кузмин - Сремска Рача 

на подручју Града Сремска Митровица и Општине  

Шид, на животну средину. 

План детаљне регулације за изградњу аутопута Кузмин - 

Сремска Рача на подручју Града Сремска Митровица и 

Општине  Шид се ради на основу Закона о планирању и 

изградњи, према условима и на основу Просторног 

плана Републике Србије (''Сл. гласник РС'', бр.88/10) као 

планског основа вишег ранга, због промене намене 

пољопривредног и делом шумског земљишта и 

регулације за изградњу саобраћајнице, односно 

разграничења између грађевинског земљишта јавне 

намене и остале намене, а према позитивном Мишљењу 

Комисије за планове општине Шид у поступку 

доношења одлуке о изради плана. 

Циљ израде плана је стварање планског основа за 

реализацију планских поставки Просторног плана, 

односно стварање могућности за формирање путног 

коридора и изградњу аутопута са свим неопходним 

садржајима (петље, мостови, надвожњаци и слично) од 

коридора Х до граничног прелаза у  Сремској Рачи. 

Обухват плана се налази на простору територије Града 

Сремска Митровица, односно на катастарским 

општинама Кузмин, Босут и Сремска Рача и мањим 

делом на територији Општине Шид, односно 

катастарским општинама Кукујевци и Вишњићево. 

Подела простора у обухвату плана определила би 

урбанистичке зоне за фазну изградњу аутопута и зоне за 

изградњу посебних садржаја као што је гранични 

прелаз.  У смислу члана 7 - Хијерархијски оквир и 

основа, Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину ("Сл. гласник РС", бр.135/04, 88/10) 

поступа се према смерницама стратешке процене 

утицаја плана вишег нивоа. 

 

Доноси се одлука о изради Извештаја о стратешкој 

процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу 

аутопута Кузмин - Сремска Рача на подручју Града 

Сремска Митровица и Општине  Шид, на животну 

средину. Наведена одлука заснива се на одредбама 

члана 5 став 2 Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) 

и Критеријума за одређивање могућих карактеристика 

значајних утицаја у прилогу закона. 

Основу стратешке процене чини План, његове 

карактеристике, циљеви и просторни обухват. 

Стратешке процене које се израђују за планове на 

различитим хијерархијским нивоима морају бити 

међусобно усклађене и усклађене са Проценама утицаја 
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пројеката на животну средину, као и плановима и 

програмима заштите животне средине.  

Ово решење је саставни део Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације за изградњу аутопута Кузмин - 

Сремска Рача на подручју Града Сремска Митровица и 

Општине  Шид.  

Одређује се носилац израде Плана као носилац израде и 

Извештаја о стратешкој процени утицаја уз обавезу да 

образује мултидисциплинарни тим састављен од 

стручних лица квалификованих за анализу сваког од 

елемената стратешке процене. 

Извештај о стратешкој процени је документ којим се 

описују, вреднују и процењују могући значајни утицаји 

на животну средину до којих може доћи 

имплеметацијом плана и програма и њиме се одређују 

мере за смањење негативних утицаја на животну 

средину.  

Извештај  треба нарочито да садржи: 

1) полазне основе стратешке процене; 

2) опште и посебне циљеве стратешке процене и избор 

индикатора; 

3) процену могућих утицаја са описом мера 

предвиђених за смањење негативних утицаја на животну 

средину 

4) смернице за израду стратешких процена на нижим 

хијерархијским нивоима и процене утицаја пројеката на 

животну средину 

5) програм праћења стања животне средине у току 

спровођења плана и програма (мониторинг) 

6) приказ коришћење методологије и тешкоће у изради 

стратешке процене 

7) приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 

за избор датог плана и програма са аспекта разматраних 

варијантних решења и приказ начина на који су питања 

животне средине укључена у план и програм; 

8) закључке до којих се дошло током израде извештаја о 

стратешкој процени представљене на начин разумљив 

јавности 

9) друге податке од значаја за стратешку процену 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу 

аутопута Кузмин - Сремска Рача на подручју Града 

Сремска Митровица и Општине  Шид, треба да садржи 

изричито Обавезу израде или неприступања изради 

Стратешке процене утицаја на животну средину. 

Одељење је у процесу доношења решења о  изради 

Стратешке процене утицаја и Извештаја о стратешкој 

процени утицаја прибавило Мишљење из области 

заштите животне средине од Службе за урбанизам, 

обједињену процедуру и заштиту животне средине 

бр.35-1/2019-05 дана 12.02.2019.г., у складу са чланом 

11, Закона о стратешкој процени утицаја у коме је 

наведено да се на основу предлога Одлуке приступи 

изради  

 

Извештаја о стратешкој процени предметног плана на 

основу члана 5 Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину ("Сл. гласник РС" , бр. 135/04 и 88/10). 

На основу овог плана врше се промене којима ће се 

значајније утицати на животну средину према 

Критеријума за одређивање могућих карактеристика 

значајних утицаја у прилогу Закона.  

Комисија за планове општине Шид, је на својој седници 

13.02.2019.г., дала позитивно Мишљење о Одлуци о 

изради Плана детаљне регулације за изградњу аутопута 

Кузмин - Сремска Рача на подручју Града Сремска 

Митровица и Општине  Шид и предложила Скупштини 

општине Шид да донесе Одлуку о изради Плана 

детаљне регулације за изградњу аутопута Кузмин - 

Сремска Рача на подручју Града Сремска Митровица и 

Општине  Шид за део територије обухвата у ко 

Кукујевци и ко Вишњићево. 

 

Према закону о Процени утицаја на животну средину 

("Сл. гласник РС" , бр. 135/04, 36/09 ) и Уредби о 

утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена 

утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати 

процена утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'' 

број 114/08) биће дефинисана потреба израде Студија о 

процени утицаја у току разраде самог Плана према 

намени и  планираном садржају.  

 

У оквиру стратешке процене утицаја на животну 

средину разматраће се постојеће стање животне средине 

на подручју обухваћеном планом, значај и 

карактеристике Плана, карактеристике утицаја 

планираних садржаја на микро и макро локацију и друга 

питања и проблеми заштите животне средине узимајући 

у обзир планиране намене. 

Планом детаљне регулације за изградњу аутопута 

Кузмин - Сремска Рача на подручју Града Сремска 

Митровица и Општине  Шид, успоставља се оквир за 

одобравање будућих развојних пројеката, одређених 

прописима којима се уређује процена утицаја на 

животну средину, а на основу Критеријума за 

одређивање могућих карактеристика значајних утицаја у 

прилогу закона и смерницама Извештаја о стратешкој 

процени утицаја  плана на вишем хијерархијском нивоу, 

приступа се изради Стратешке процене утицаја на 

животну средину у смислу члана 5, Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину  ("Сл. гласник РС", 

бр. 135/04 и 88/10) На основу овог плана врше се 

промене којима ће се значајније утицати на животну 

средину и према критеријумима прописаним овим 

Законом. 

На основу напред наведеног а у складу са чланом 9, 

Закона о стратешкој процени утицаја на животну 

средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 88/10), донето је 

решење као у диспозитиву. 

 

Одељење за урбанизам, комунално – стамбене и 

имовинско – правне послове 

број: 350 – 20 / 2019– 05 

дана: 14. 02. 2019. г. 

Ш И Д 

руководилац Одељења: 

Драган Петровић, дипл. инж. грађ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Број 10                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД               четвртак 14. фебруар 2019. 

 

19 

 

САДРЖАЈ 

 

Број     Назив                                                                                                                                                        Страна  

акта                                                                                                                                                                        акта 

ОПШТИНА ШИД 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
ОДЛУКЕ: 

3. ОДЛУКУ О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД ....................................................................................................................... 1 

4. ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ПОДРУЧЈА ОСНОВНИХ ШКОЛА У ОПШТИНИ ШИД ................................................................................................................................. 14 

5. ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗА ИЗГРАДЊУ АУТОПУТА КУЗМИН – СРЕМСКА РАЧА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА И ОПШТИНЕ ШИД .............................................................................................................................................................................................................................. 15 

 



 

 

Број 10                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД               четвртак 14. фебруар 2019. 

 

20 

 



 

 

Број 10                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД               четвртак 14. фебруар 2019. 

 

21 

 

 

Службени лист општине Шид, излази по потреби, 

Издавач Општинска управа општине Шид, Одељење за скупштинске и правно-стручне послове, 

Карађорђева бр. 2 Шид. 

Уредник Бојана Мравик, начелница Општинске управе општине Шид, телефон: 022/712 – 544 

www.sid.rs 


