
На основу члана 31. алинеја 2 и 5, а у вези с чланом 27. тачка 1 Статута Аутономне покрајине Војводине
("Службени лист АПВ", број 20/14) и члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.
72/09, 81/09 - исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13 -УС, 50/13 - УС, 54/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14),
Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 04. марта 2016. године, донела је

Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног
плана подручја посебне намене инфраструктурног

коридора транспортног гасовода Сремска Митровица -
Шид са елементима детаљне регулације

Одлука је објављена у "Службеном листу АПВ", бр. 10/2016 од 4.3.2016.
године, а ступила је на снагу 12.3.2016.

Члан 1.

Приступа се изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног
гасовода Сремска Митровица Шид са елементима детаљне регулације (у даљем тексту: Просторни план).

Члан 2.

Утврђује се оквирна граница обухвата Просторног плана, а коначна граница његовог обухвата дефинисаће се
нацртом плана.

Подручје у оквиру граница Просторног плана, обухвата следеће целе катастарске општине: Шид, Гибарац,
Бачинци, Ердевик и Кукујевци у општини Шид, Кузмин,  Мартинци, Лаћарак, Сремска Митровица и Шашинци у
Граду Сремска Митровица и Марђелос у општини Рума.

Укупна површина ширег обухвата Просторног плана износи око 46.624 ha (подаци о површинама катастарских
општина преузети од Републичког геодетског завода из 2015. године).

Оквирна граница Просторног плана дата је на графичком приказу који чини саставни део ове oдлуке.

Члан 3.

Услови и смернице значајни за израду Просторног плана,  садржани су у планским документима вишег реда: у
Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године ("Службени гласник РС", број 88/10) и у Регионалном
просторном плану Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 22/11).

Плански и стратешки документи значајни за израду Просторног плана јесу: Просторни план подручја посебне
намене Фрушке горе до 2022. године ("Службени лист АПВ", број 16/04), Просторни план подручја инфраструктурног
коридора граница Хрватске -  Београд (Добановци) ("Службени гласник РС", бр. 69/03 и 147/14), као и Стратегија
развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године ("Службени гласник РС", број
101/15).

Просторни план биће заснован на планској, студијској, техничкој и другој документацији, као резултатима
досадашњих истраживања.

За израду Просторног плана користиће се топографске и катастарско-топографске подлоге, као и друге подлоге које
буду потребне за његову израду.

Члан 4.

Планирање, коришћење, уређење и заштита простора у обухвату Просторног плана засниваће се на принципима:

- одрживог просторног развоја енергетске инфраструктуре - коришћењем еколошки прихватљивих извора енергије,
посебно ресурса природног гаса који представља део европске енергетске мреже, уз постизање економске
опрaвданости, социјалне прихватљивости и еколошке одрживости;

- смањивања штетног утицаја на животну средину - сагледавањем квалитета животне средине, њеним
унапређивањем и очувањем безбедности квалитета, применом мера заштите и превенцијом од негативних утицаја и
ризика за животну средину у зони коридора гасовода;

-  заштите природних ресурса, природног и културног наслеђа -  адекватном заштитом и одрживим коришћењем



природних ресурса, у погледу очувања постојећих екосистема, атрактивности подручја ширег коридора, спречавањем
нарушавања туристичко-рекреационе вредности и повећањем естетске вредности, презентацијом и јачањем локалног
и регионалног идентитета и тако даље.

Принципе изградње предметног гасовода потребно је реализовати уз поштовање: закона и подзаконских аката и
добре праксе планирања изградње и коришћења гасовода;  еколошке поузданости,  којом се обезбеђује заштита од
негативних утицаја на животну средину, природу, природне и културне вредности у коридору и контактном подручју
гасовода; стабилности система, који омогућава дугорочно функционисање и испуњење основних циљева реализације
гасовода; безбедности, којом се с високим степеном поузданости гарантује сигурност људских живота и
материјалних добара од евентуалних хаварија на систему; економске исплативости, утврђене студијом оправданости.

Члан 5.

Побољшање енергетске ефикасности и коришћење еколошки прихватљивих ресурса - извора енергије, представља
визију и дугорочни циљ просторног развоја Републике Србије. Изградња предметног гасовода допринела би
просторној и енергетској интеграцији општине Шид у енергетски систем Републике Србије, редовним, стабилним,
безбедним и еколошки оправданим снабдевањем гасом потрошача.  Изградња гасовода високог притиска Сремска
Митровица -  Шид потребна је због тога што је природни гас еколошки најчистије гориво (спречава се загађење
ваздуха), а уједно и најекономичније фосилно гориво које се једноставно и лако транспортује до потрошача.

Члан 6.

Концепција планирања, коришћења и уређења гасовода високог притиска, дефинише се на начин који
истовремено обезбеђује јавни интерес, еколошки и одрживи привредни развој, а на првом месту изградњу и
експлоатацију транспортног гасовода високог притиска Сремска Митровица - Шид.

Просторни план директно ће се спроводити издавањем локацијских услова, а по потреби, биће основ за израду
докумената урбанистичког планирања. Просторни план је основ за формирање грађевинских парцела за јавну
намену, решавање својинских односа, даљу израду техничке документације и прибављање дозвола у складу са
Законом о планирању и изградњи.

Члан 7.

Ефективан рок за израду нацрта просторног плана је 45 (четрдесет пет) радних дана од дана достављања извештаја
о обављеном раном јавном увиду плана, ажурних катастарско-топографских планова, достављања податка и
документације који су значајни за израду Просторног плана и извештаја о стратешкој процени утицаја и неопходних
услова од овлашћених органа, организација и предузећа који су битни за њихову израду.

Члан 8.

Средства за израду Просторног плана обезбедиће ЈП "Србијагас", Нови Сад, Народног фронта број 12.

Члан 9.

Нацрт Просторног плана биће изложен на јавни увид у трајању од 30 дана у Сремској Митровици,  Шиду и у
Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду, Булевар Михајла
Пупина број 16.

Члан 10.

Саставни део ове одлуке јесте Одлука о изради стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне
намене транспортног гасовода Сремска Митровица - Шид са елементима детаљне регулације на животну средину.

Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене транспортног гасовода
Сремска Митровица - Шид са елементима детаљне регулације на животну средину је саставни део Документационе
основе Просторног плана.

Члан 11.

Носилац израде Просторног плана јесте Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16.

Члан 12.

Обрађивач Просторног плана јесте Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање
"Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, Железничка број 6/III (у даљем тексту: Обрађивач).

Члан 13.

Органи,  организације и јавна предузећа,  који су овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и уређење
простора и изградњу објеката у фази израде плана, дужни су да по захтеву носиоца израде плана, у року од 30 дана,



доставе све тражене податке, без накнаде.

Члан 14.

Просторни план биће сачињен у 10 (десет) примерка у аналогном и 10 (десет) примерака у дигиталном облику.
Просторни план ће се чувати потписан у аналогној и у дигиталној форми,  и то: у Министарству грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре (један примерак), у Скупштини Аутономне покрајине Војводине ( један примерак), у
Покрајинском секретаријату за урбанизам,  градитељство и заштиту животне средине (два примерка), у Општини
Шид (један примерак), у Граду Сремска Митровица (један примерак), у Општини Рума (један примерак), у архиви
Обрађивача (један примерак) и у архиви ЈП "Србијагас“ Нови Сад (два примерка).

Члан 15.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Аутономне покрајине Војводине".
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Нови Сад, 04. март 2016. године
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