
 

 

 

На основу члана 5. и 9. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“ 

30/2018), члана 39. и 131. Статута града Шапца („Службени лист града Шапца“ бр. 5/19) 

Скупштина града Шапца на седници одржаној дана 25.09.2019. године донела је 

 

  

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА 

ЗА ПЕРИОД 2020 – 2030. ГОДИНА 

 

 

 

 

Град Шабац започиње активности на изради Плана развоја града Шапца за период 2020 – 

2030. година, као документа развојног планирања најширег обухвата и највишег значаја. 

 

Градоначелник града Шапца образоваће Комисију за израду, мониторинг, евалуацију и 

ажурирање Плана развоја града Шапца за период 2020 – 2030. година и радне групе за 

области: 1. Економски развој, 2. Инфраструктура, дигитализација и урбани развој, 3. 

Екологија и заштита животне средине, 4. Друштвено благостање, 5. Добра управа 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града 

Шапца“. 
 

 

 

                                                      СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 

 

                                                                БРОЈ: 020-173/2019-14 

 

 

 

 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 
                                                                                                _______________________________ 

                                                                                                                            Немања Пајић 
 



 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење ове одлуке је у следећим члановима: 

Чланом 5. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“ 30/2018) 

прописано је: 

 

“Документи развојног планирања јесу плански документи најширег обухвата и највишег значаја 

за доносиоца. 

Документи развојног планирања су: 

1) План развоја; 

2) Инвестициони план; 

3) Просторни план Републике Србије и други просторни планови, генерални урбанистички план, 

и 

4) план развоја аутономне покрајине и план развоја јединице локалне самоуправе.“ 

 

Члан 9. истог Закона гласи: 

 

“План развоја јединице локалне самоуправе јесте дугорочни документ развојног планирања, који 

за период од најмање седам година усваја скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог 

надлежног извршног органа јединице локалне самоуправе. 

 

План развоја из става 1. овог члана садржи преглед и анализу постојећег стања, визију односно 

жељено стање, приоритетне циљеве развоја који се желе постићи, као и преглед и кратак опис 

одговарајућих мера које се даље разрађују документима јавних политика и средњорочним 

планом јединице локалне самоуправе.“ 

Сходно члану 39. став 1. тачка 4. Статута града Шапца („Службени лист града Шапца“ бр. 5/19) 

„Скупштина града, у складу са законом .....доноси план развоја Града, планске документе јавних 

политика, средњорочне планове и друге планске документе, у складу са законом“. 

На основу свега напред наведеног предлаже се да се Одлука усвоји у датом тексту. 

 

                                                                                   ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА 

 


