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ППЗДРАВНА РЕЧ ГРАДПНАЧЕЛНИКА 
 
 
Ппщтпвани, 

У предстпјећем перипду великих изазпва, даљи развпј у складу са еврппским нашелима 
демпкратскпг друщтва, захтева пд свих нас пдгпвпран приступ дугпрпшнпм стратещкпм планираоу 
кприщћеоа распплпживих ресурса. 

Град Шабац приступип је изради Стратегије пдрживпг развпја из пптребе да системским 
приступпм дефинище стратещке циљеве, активнпсти и прпјекате ка птвараоу нпвих развпјних 
перспектива. 

Стратегија пдрживпг развпја града Шапца заснпвана је на партиципативнпм приступу щтп 
ппдразумева директну укљушенпст у целпкупан прпцес, свих јавних и приватних заинтереспваних 
страна из пбласти привреде, ппљппривреде, друщтвених делатнпсти, невладинпг сектпра, 
лпкалне сампуправе и сл. 

Шабац 2020.-те гпдине видимп кап регипнални центар Западне Србије, уређен и 
привлашан град са пшуванпм живптнпм срединпм, ппзитивнпм ппслпвнпм климпм и развијенпм 
привредпм, са унапређенпм и развијенпм ппљппривредпм, изграђенпм инфраструктурпм, 
квалитетнпм и разнпврснпм ппнудпм пбразпвних, културних и сппртских садржаја кпји у 
пптпунпсти задпвпљавају пптребе грађана. 

Ппзивам све грађане Шапца да у складу са свпјим мпгућнпстима делују ка пствареоу 
циљева дефинисаних пвим стратещким дпкумантпм. 

 
Са ппщтпваоем, 
 
 
 
 
 
                                                                                                     

  
  

Градпнашелник Шапца 

Милпщ Милпщевић 
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МЕТПДПЛПГИЈА СТРАТЕГИЈЕ ПДРЖИВПГ РАЗВПЈА ГРАДА ШАПЦА 

Прпјекат “Exchange 2” (у даљем тексту Прпјекат) је ЕУ финансиран прпјекат кпји спрпвпди 
канцеларија EК. Прпјекат се спрпвпди у сарадои са Сталнпм кпнференцијпм градпва и ппщтина. Има щест 
циљева пд кпјих је један развијаое стратегија пдрживпг развпја у 20 лпкалних сампуправа у Србији. Град 
Шабац је једна пд 20 лпкалних сампуправа кпја је изабрана за прпцес израде стратегије пдрживпг развпја. 

Стратегија пдрживпг развпја града Шапца (у даљем тексту Стратегија) је ппщти стратещки план 
развпја кпји треба да пружи смернице и ппдстицаје за будући развпј града Шапца. Временски пквир за 
имплементацију Стратегије је 2010 - 2020. гпдина, пднпснп 10 гпдина.  
 Стратегија се пднпси на пдрживи развпј живпта, рада и функципнисаоа на теритприји града Шапца. 
Пдрживпст ппдразумева кприщћеое прирпдних ресурса у мери кпја дпзвпљава да се ти ресурси прирпднп 
пбнпве.  
 Шире гледанп, стратегија се наслаоа на пквирни план „Миленијумских развпјних циљева“ УН, кап и 
на Наципналну Стратегију пдрживпг развпја Републике Србије. Стратегија је рађена у складу са 
наципналним и регипналним планпвима и стратегијама развпја, и у пптпунпсти се наставља на већ 
развијене лпкалне сектпрске планпве и стратегије. Такпђе, у прпцесу израде стратещкпг дпкумента 
дефинисан је низ сектпрских планпва и стратегија кпји требају бити развијени у нареднпм перипду какп би 
се пмпгућилп испуоаваое циљева из Стратегије.  

Стратегија се дефинище, усваја и спрпвпди на градскпм нивпу и пднпси се на теритприју града 
Шапца. У неким циљевима и активнпстима, Стратегија ппдразумева регипнални и/или наципнални приступ 
рещаваоу пдређених прпблема, али се у наведеним циљевима и активнпстима ппдразумева већ пбпстранп 
изражен интерес суседних лпкалних сампуправа и Републике.  

Прпцес израде и имплементације Стратегије се заснива на партиципативнпм приступу, щтп 
ппдразумева директну укљушенпст свих заинтереспваних страна тпкпм трајаоа целпкупнпг прпцеса.  

У тпм кпнтексту је на ппшетку прпцеса израде Стратегије, уз ппдрщку Градпнашелника, фпрмиран 
Кппрдинаципни тим кпји је кппрдинирап прпцеспм израде Стратегије.  

Кппрдинаципни тим је, на ппшетку, сазвап партнерску скупщтину на кпју су ппзване све стране 
заинтереспване за прпцес израде Стратегије. На партнерскпј скупщтини су предлпжени припритети и 
шланпви радних група. Друга партнерска скупщтина је дефинисала и пптврдила припритете у развпју града 
Шапца. Дпдатну пптврду припритета је пружила анкета спрпведена у перипду између две партнерске 
скупщтине.  

Радни тимпви су анализирали стаое (SWOT), а пптпм су дефинисали визију, ппщте и ппсебне 
циљеве у пквиру припритета. На пснпву дефинисаних циљева урађен је акципни план кпји треба да дпведе 
дп испуоеоа ппстављених циљева. Свака радна група је имала пет званишних састанака, међутим шланпви 
радних група су имали низ интерних састанака, кап и састанака са кприсницима директнп заинтереспваним 
за прпцес израде и имплементације Стратегије.  

Резултат рада радних група је прпверен и пптврђен на трећпј партнерскпј скупщтини и јавнпј 
расправи прганизпванпј у августу 2009. гпдине. 

 
СТРАТЕШКИ ДПКУМЕНТ У СЕБИ САДРЖИ СЛЕДЕЋА ППГЛАВЉА: 

- Ппщта инфпмација п граду Шапцу  
- Индикатпри пдрживпсти  
- Ситуаципна анализа приказана крпз СWПТ анализу  
- Стратещки дпкумент – припритети, визије, ппщти и ппсебни циљеви 
- Лпкални акципни план за перипд пд пет гпдина 

Стратегију пдпбрава Скупщтина града Шапца, а пптписује је градпнашелник кап пплитишки и 
закпнски представник.  

На пснпву лпкалнпг акципнпг плана, склапају се партнерски сппразуми за имплементацију 
ппјединих циљева и активнпсти између разлишитих ушесника и заинтереспваних страна. Партнерске 
сппразуме за имплементацију ппјединашних циљева и активнпсти пдпбравају и пптписују закпнски 
представници пдгпвпрни за имплементацију циљева/активнпсти, кап и представници заинтереспваних 
страна укљушених у реализацију циљева/активнпсти. 

Прпцес имплементације Стратегије се развија прекп система управљаоа кпјим ће кппрдинисати 
град Шабац прекп интернпг тима за кппрдинацију.  

Нивп имплементације лпкалнпг акципнпг плана ће се кпнстантнп пратити путем гпдищоег циклуса 
евалуације. За пцену успещнпсти се кпристе индикатпри пдрживпсти и индикатпри ушинка. Гпдищои циклус 
праћеоа и евалуације на пвај нашин пмпгућава кпнстантнп ажурираое визија, припритета, циљева и 
активнпсти.  
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1. ППШТА ИНФПРМАЦИЈА П ШАПЦУ 
 

1.1 Гепграфски пплпжај  
 

Шабац се налази на 44˚ 46' северне гепграфске щирине и 19˚ 46' 
истпшне гепграфске дужине и на прпсешнпј надмпрскпј висини пд пкп 
80 метара. Лпциран је на деснпј пбали реке Саве, 103 килпметра 
узвпднп пд Бепграда, у близини граница са Републикпм Хрватскпм и 
Бпснпм и Херцегпвинпм.  

 
Ка Шапцу гравитирају три 

микрпрегије кпје шине оегпвп 
залеђе. Ка западу се прпстире 
Машва, ка југу Ппцерина а ка истпку 
Ппсавина. 
 
 
 
 

 
Ппдаци п насељима (тип насеља, брпј станпвника и ппврщина), пппис 2002. 
 

Редни брпј Насељенп местп Брпј станпвника 
Удеп у укупнпм брпју станпвника 

у ппштини (%) 

1 Бела Река  917 0,74 

2 Бпгпсавац  1.159 0,94 

3 Бпјић 382 0,31 

4 Букпр 818 0,66 

5 Варна 1.720 1,39 

6 Вплујац 382 0,31 

7 Гпроа Враоска 1.582 1,28 

8 Грущић 874 0,71 

9 Двприщте 282 0,22 

10 Десић 302 0,24 

11 Дпбрић 1.205 0,98 

12 Дренпвац 2.345 1,90 

13 Дуванищте 610 0,49 

14 Жабар 683 0,55 

15 Заблаће 674 0,54 

16 Змиоак 1.467 1,19 

17 Јевремпвац 3.310 2,69 

18 Јеленша 1.803 1,46 

19 Кпрман 393 0,31 

20 Криваја 952 0,77 

21 Липплист 2.582 2,10 

22 Мала Враоска 801 0,65 

23 Мајур 6.854 5,57 

24 Машвански Пришинпвић 1.976 1,60 

25 Милпщевац 95 0,07 

26 Метлић 1.190 0,96 

27 Мипкус 406 0,33 

28 Мищар 2.217 1,80 

29 Мрђенпвац 697 0,56 

30 Мапви 717 0,58 

31 Ппцерски Меткпвић 857 0,69 

32 Накушани 640 0,52 

33 Пращац 404 0,32 

Удаљенпст пд Шапца (км) 

 Б и Х 35 

 Хрватска 40 

 Бепград 82 

 Будимпещта 381 

 Беш 600 

 Праг 885 
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34 Прид 192 0,15 

35 Петкпвица 967 0,78 

36 Петлпваша 1.521 1,23 

37 Ппцерски Пришинпвић 5.992 4,87 

38 Предвприца 469 0,38 

39 Проавпр 4.464 3,63 

40 Радпващница 238 0,19 

41 Рибари 2.131 1,73 

42 Румска 911 0,74 

43 Синпщевић 918 0,74 

44 Слатина 251 0,20 

45 Слепшевић 1.714 1,39 

46 Скрађани 454 0,36 

47 Табанпвић 1.420 1,15 

48 Церпвац 479 0,38 

49 Цуљкпвић 720 0,58 

50 Шабац 55.163 г 44,88 

51 Штитар 2.285 1,85 

52 Шеварице 1.308 1,06 

 
Структура земљищних ппврщина 

 
Општина 

(км
2
)

 

Удеп  у 
укупнпј 

ппвршини 
ппштине 

(%) 

Удеп 
ппштине у 
ппвршини 

истпг типа у 
пкругу (%) 

Округ (км
2
)

 

Удеп пкруга 
у ппвршини 
истпг типа у 
Србији (%) 

Србија (км
2
)

 

Укупна    
ппврщина 

795 100 24,35 3. 264 3,69 88.361 

Ппљппривредна 
ппврщина 

604,99 76,1 27,41 2.206,46 3,78 58.229,89 

Пбрадиве 
ппврщине* 

589,82 74,19 29,15 2.022,83 4,78 42.277,76 

Пбрасла щумска 
ппврщина 

99,81 12,55 13,12 760,31 3,83 19.845,13 

* ппдатак из 2006. гпдине 
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1.2.  Клима  
На ппдрушју града Шапца заступљена је умерпнпкпнтинентална, пријатна клима, са изражена шетири 
гпдищоа дпба. Збпг птвпренпсти према Панпнскпј низији северни деп је ппд утицајем панпнске 
кпнтиненталне климе. 

 
ГРАД ШАБАЦ 

ТЕМПЕРАТУРА  

Прпсешна температура ваздуха – јануар (ºЦ) -0,2 

Прпсешна температура ваздуха – јул (ºЦ) 20,7 

Прпсешна температура ваздуха – гпдищоа (ºЦ) 11,0 

Средои брпј мразних дана – гпдищое 76,6 

Средои брпј трппских дана – гпдищое 27,9 

ВЛАЖНПСТ ВАЗДУХА  

Прпсешна влажнпст ваздуха – гпдищоа (%) 76,0 

ТРАЈАОЕ СИЈАОА СУНЦА  

Прпсешан брпј ведрих дана – гпдищое 67,1 

Прпсешан брпј пблашних дана – гпдищое 121,8 

ПАДАВИНЕ  

Прпсешна кплишина падавина – гпдищое (мм) 820,3 

ППЈАВЕ  

Прпсешан брпј дана са снегпм – гпдищое 30,2 

Прпсешан брпј дана са снежним ппкривашем – гпдищое 46,5 

Прпсешан брпј дана са маглпм – гпдищое 32,5 

Прпсешан брпј дана са градпм – гпдищое 0,7 

 
1.3. Истприја 

Археплпщка налазищта у граду и пкплини пптврђују да су на пвпм 
прпстпру ппстпјала насеља јпщ у млађем каменпм дпбу, а да су пд ппшетка 
нпве ере пвде били Римљани. Тпкпм трајаоа Немаоићке Србије, у XIII и XIV 
веку, Шабац је бип у оенпм саставу и припадап је Машванскпј банпвини. 

Тпкпм Средоег века, на месту данащоег Шапца ппстпјалп је 
слпвенскп насеље ппд иманпм Заслпн. 

У другпј пплпвини XV века, ппсле пада тадащое Србије ппд турску 
власт, Турци пвладавају у пвим крајевима. На ппгпднпм месту, недалекп пд 
ущћа решице Камишак у Саву, Турци заппшиоу 1470. гпдине градоу тврђаве. 
Пва тврђава је била, иакп не грандипзних димензија, вепма знашајна за 
пбезбеђеое северне границе турскпг царства према Угарскпј а касније 
Аустрпугарскпј царевини. 

Градскп насеље је насталп у залеђу тврђаве, пд ое физишки пдвпјенп 
пкп 1 км, пбзирпм да је пкп саме тврђаве земљищте билп мпшварнп. Тај деп 
града назива се Баир (брег, узвищеое). Ту су једни насупрпт других живели 
Срби и Турци. 

Име града – Шабац најверпватније настаје пд реши Сава: Сава-Савац-
Шабац, мада тп никад није наушнп пптврђенп. 

Већи истпријски знашај за Србе Шабац дпбија избијаоем Првпг 
српскпг устанка 1804. гпдине ппд Карађпрђем Петрпвићем. У пкплини Шапца 
пдиграла се  једна пд најзнашајнијих битака пвпг устанка – славни Бпј на 
Мищару. Битка се дпгпдила 1. августа (13. августа пп нпвпм календару) 1806. гпдине. Мищар,  селп удаљенп 
6 км пд Шапца идући ка Бепграду, билп је ппприщте славнпг бпја у кпме су Срби предвпђени Карађпрђем, 
дп нпгу пптукли мнпгпструкп јашу турску впјску. 

Први замах Шабац дпживљава ппсле Другпг српскпг устанка. Пвај перипд се ппклапа са перипдпм 
управе прпсвећенпг Јеврема Пбренпвића, брата Кнеза Милпща. Јеврем је бип једини писмен пд браће и 
шпвек щирпких и напредних назпра. Пн је Шапцем управљап 15 гпдина и за тп време је мнпгп тпга из кпрена 
прпменип  и унапредип укупан живпт дптадащое турске касабе. Пвај знаменити шпвек је впдип велику 
бпрбу са назадним и превазиђеним, гптпвп пријенталним схватаоима живпта кпд Срба. Пн унпси дух 
еврппске цивилизације, и град ппшиое да ппприма изглед „прешанских“ варпщи. 
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У Јевремпвп време Шабац ппстаје „Прва варпщ Србије“, и предоаши у мнпгп шему. Први клавир у 
Србији стигап је бащ  у Шабац, кап и први фијакер, први застакљени прпзпр, гвпздени кревет и јпщ мнпгп 
тпга. У тп време кап први, или међу првима у Србији, Шабац дпбија бплницу и апптеку, пснпвну щкплу а 
пптпм и гимназију, музишкп друщтвп, касарну, кафане, прве ппзприщне представе. 

Ппследои турски впјник напущта Шабашку тврђаву 1867. гпдине. У тп време Шабац се већ увеликп 
развија и кпристи све преднпсти ппгранишнпг града прекп кпг се пдвија велики деп српскпг увпза и извпза 
рпба. 

Пвакп динамишан развпј Шапца наставља се све дп Првпг светскпг рата. Збпг убрзанпг       развпја, 
усвајаоа еврппских нпвина кап и бурнпг кафанскпг живпта Шабац дпбија епитет „Мали Париз“. 

На жалпст, дплази Први светски рат и Шабац кап и оегпва пкплина трпе страхпвита разараоа. Град 
пд предратних 14000 станпвника из рата излази буквалнп препплпвљен, са 7000 житеља. Збпг великпг 
страдаоа али и изузетнпг држаоа. Шабац ппсле рата дпбија три јединствена прдена: Француски Ратни крст 
са палмпм (1920.), Чехпслпвашки Ратни крст (1925.) и Карађпрђеву звезду. 

Ппсле свпг великпг ппстрадаоа Шабац је назван, пп узпру на славни француски град – „Српски 
Верден“. 

У неппсреднпј близини Шапца, на пбрпнцима Цера дпгпдила се шувена Церска битка, августа 1914. 
гпдине. Српска впјска ппд кпмандпм генерала Степе Степанпвића ппразила је аустрпугарску впјску, щтп је 
била прва савезнишка ппбеда у Првпм светскпм рату. Генерал Степанпвић ппсле битке унапређен је у зваое 
впјвпде. П пвпј великпј ппбеди сведпши Сппмен Кпстурница у Текерищу на легендарнпм Церу. 

Тек щтп се ппправип пд ппследица страхпвитих разараоа у Првпм светскпм рату и ппшеп ппнпвп да 
се изграђује и развија, стиже нпви рат. Други светски рат такпђе се свпм жестинпм срушип на пве прпстпре. 
Већ у првпј ратнпј гпдини, 1941. гпдине септембра месеца Немци бруталнп прптерују пкп 5000 щапшана у 
сремашкп селп Јарак где су били смещтени, без хране и впде, у импрпвизпванпм лпгпру. Са тпг „крвавпг 
марща“ мнпги се нису вратили живи у свпј град.  За време Другпг светскпг рата у Шапцу је ппстпјап 
кпнцентраципни лпгпр крпз кпји је за 4 ратне гпдине прпщлп пкп 25000 грађана. Укупне жртве кпје је пвај 
град дап изнпсе пкп 7000 људи. Шабац је пд Немаца пслпбпђен 23. пктпбра 1944. гпдине. 

Град Шабац данас исппљава брпјне функције кпје све заједнп шине да се пн и у пвим временима 
виспкп кптира у Србији. Шабац је успеп да пшува виталнпст свпје привреде и пп реалним примаоима 
грађана пстане у гпроем делу лествице градпва Србије.  

Мпдернп урбанистишки ппстављен, наслпоен на велику реку, сапбраћајнп дпбрп ппвезан, са 
пријатнпм климпм, пбиљем здраве пијаће впде и са мпгућнпщћу щиреоа ка свпм залеђу, Шабац је увек бип 
пријемшив за све напредне идеје и увек их је међу првима прихватап и спрпвпдип у практишан живпт. 

Шабац представља административни и привредни центар Машванскпг пкруга кпји брпји 340 хиљада 
станпвника. 

 

1.4.  Лпкална сампуправа  
Ппслпве града Шапца врще пргани града: Скупщтина града, 

градпнашелник, градскп веће и градска управа. Град Шабац је првиу 
Србији кпји је, према прпцени немашке куће TÜV SÜD GROUP 
задпвпљила стандарде за дпбијаое међунарпднпг сертификата система 
меначмента квалитетпм ИСП 9001 щтп практишнп знаши, да је усвпјен 
систем функципнисаоа у циљу щтп ефикаснијег и квалитетнијег 
задпвпљеоа пптреба кприсника услуга, щтп је јпщ једна пптврда 
ппредељеоа лпкалне сампуправе да буде најбпљи сервис грађана и 
привредних субјеката.  
 

1.5.  Привреда  
Пбележја привреднпг развпја града Шапца су динамишнпст и ппзитиван друщтвени прпизвпд. 

Ппзитивна кретаоа у привреди резултат су традиципналнп развијенпг предузетнищтва са тргпвашким 
наслеђем, дуге традиције у индустријскпј прпизвпдои, великпг брпја успещнп приватизпваних предузећа, 
кап и присуства страних инвеститпра. 
Дпминантне индустријске гране у привреднпј активнпсти су:  

- хемијска индустрија 
- фармацеутска индустрија 
- металппрерађивашка индустрија 
- мащинска индустрија 
- прехрамбена индустрија 
- грађевинарствп и индустрија грађевинскпг материјала 
- дрвппрерађивашка и тапетарска индустрија 
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- текстилна индустрија 
- графишка индустрија 
Ппдрщка лпкалне сампуправе представља снагу екпнпмскпг развпја Шапца (Канцеларија за 

лпкални екпнпмски развпј, Регипнални центар за развпј малих  и средоих предузећа, Градски услужни 
центар...). У пквиру градске управе функципнище Гепграфски инфпрмаципни систем града Шапца кпји је 
намеоен прикупљаоу, пбради, управљаоу, анализи, приказиваоу и пдржаваоу прпстпрнп пријентисаних 
инфпрмација п граду. ГИС технплпгија упбишајене пперације са претраживаоем интегрище са јединственим 
преднпстима визуелизације и прпстпрне анализе кпју дпнпсе карте (www.sabacgis.org).  
 Велику щансу за развпј града представљају индустријске зпне 
 
СЕВЕРПЗАПАДНА ИНДУСТРИЈСКА ЗПНА 

Северпзападна радна зпна пбухвата прпстпр пд 921ха, пд шега је 600ха власнищтвп града. 
Неизграђенп грађевинскп земљищте у Северпзападнпј раднпј зпни предвиђенп је за изградоу привреднп – 
прпизвпдних пбјеката и даје се у закуп на перипд пд 99 гпдина.  

Лпкални парламент је усвпјип План детаљне регулације Северпзападне радне зпне, шиме је 
пмпгућена интензивнија пплитика привреднпг развпја ппщтине Шабац. 

План детаљне регулације садржи и трасе за изградоу индустријских железнишких кплпсека дп 
Северпзападне радне зпне, такп да би пптенцијалним инвеститприма на распплагаоу, псим друмскпг и 
решнпг, бип и железнишки сапбраћај. 

Дп изградое будућег пута, веза индустријске зпне са аутппутем Бепград – Загреб пстварује се 
регипналним путем пд зпне дп Сремске Митрпвице. Пвим путем, растпјаое зпне дп аутппута је 24 км. 
ИСТПЧНА ИНДУСТРИЈСКА ЗПНА 
Истпшна индустријска зпна налази се на 98. килпметру плпвнпг пута реке Саве, на правцу магистралних 
путева М-19 и М-21. Ппред кпмплекса зпне прплази савремена сапбраћајница са шетири траке, а 
индустријским кплпсекпм дужине 3.000м зпна је ппвезана у мрежу Железнице Србије. У кругу је седищте 
Царинарнице Шабац, а мнпгп се пшекује пд изградое међунарпдне луке на Сави, кпја би имала знашај и за 
суседне регипне. 
 

1.6.  Ппљппривреда  

Структура ппљппривредних газдинстава према велишини, 2002. 

 Град 
Удеп у укупнпм брпју 

газдинстава (%) 
Удеп у укупнпм брпју 
ппљ. газдинстава (%) 

Газдинства – укупнп 12.359 100 / 

Неппљппривредна газдинства 4.537 36,71 / 

Мещпвита газдиснтва 2.446 19,79 / 

Газдинства без прихпда 484 3,91 / 

Ппљппривредна 
газдинства 

укупнп 4.892 39,58 100 

без земљищта 8 0,06 0,16 

дп 0,1 ха 3 0,02 0,06 

0,1 – 1 ха 379 3,06 7,74 

1 – 5 ха 2.665 21,56 54,47 

5 – 10 ха 1.519 12,29 31,05 

10 – 20 ха 300 2,42 6,13 

Прекп 20 ха 18 0,14 0,36 

 
Структура укупне ппљппривредне ппврщине у ппщтини према нашину кприщћеоа, 2006. 

 Град (ха) Удеп у укупнпј ппљ. ппвршини (%) 

Ппврщина – укупнп 79.500 / 

Ппљппривредна ппврщина – укупнп 60.531 100 

Пранице и бащте укупнп 54.142 89,44 

житп 35.600 58,81 

инд. биље 1.854 3,06 

ппвртнп биље 5.453 9,00 

крмнп биље 9.526 15,73 

впћоаци 3.353 5,53 

винпгради 171 0,28 

ливаде 1.316 2,17 
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пащоаци 1.198 1,97  

Рибоаци, трстици и баре 351 0,57 

Машвански пкруг има велики пптенцијал у пбласти ппљппривредне прпизвпдое. Тп се мпже 
захвалити превасхпднп бпгатп-рпднпм квалитетнпм земљищту Машве кпји је ппгпдан за све врсте 
ппвртарских и ратарских култура, ппвпљнпм климатскп атмпсферскпм утицају, и прирпднпм хидрпграфскпм 
пптенцијалу кпји, мпра се истаћи, није у пптпунпсти искприщћен.  
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2. МПНИТПРИНГ СИСТЕМА И ИНДИКАТПРИ 
2.1. Индикатпри живптне средине 

Индикатпр брпј 1 
Циљ брпј 
Активнпст брпј 

ТЕМА: ЖИВПТНА СРЕДИНА -  ВПДА 
ИНДИКАТПР: Квалитет ппврщинских впда 
ВРЕДНОСТИ 

 

Квалитет 
ппврщинских 
впда индекс 

2005.гпд. 2006.гпд. 2007.гпд. 

Град Шабац 
(река Сава) 

II 
Друга класа 

II 
Друга класа 

II 
Друга класа 

Извпр ппдатака: Завпд за јавнп здравље, Шабац  

Наппмене 
Пцена квалитета ппврщинских впда се на ради на пснпву ЕБИ индекса, већ на пснпву важеће закпнске регулативе: 
Правилник п ппасним материјама у впдама Сл.гл.РС. бр.31/82 и 46/91 
Уредба п класификацији впда Службени лист 6/78 
Анализе су урађене тпкпм лета у купалищнпј сезпни јун-септембар на лпкацији Стари град – Шабац. 

Кпментар 
Најважнија река кпја прплази крпз град Шабац је свакакп река Сава, и наведени ппдаци п квалитету ппврщинских впда 
се пднпсе на реку Саву.  
Физишкп-хемијски ппказатељи били су у пквиру друге класе дпк су микрпбиплпщки ппказатељи ппказивали веће 
псцилације и у тпм ппгледу квалитет је варирап између друге и треће класе впдптпка.  
Уз реку Саву, крпз теритприју града Шапца, уз западну границу града прплази река Дрина у дужини пд пет килпметара. 
Квалитет впде реке Дрине се не мери у Шапцу, нити град Шабац утице на квалитет впде реке Дрине.  
Сем пве две главне реке, крпз Шабац прптице некпликп маоих впдних тпкпва пд кпјих су најважнији Дпбрава, Думаша, 
Бела Река, Јерез и Битва. Све пве реке се уливају у реку Саву. Квалитет впда у пвим решним тпкпвима се не кпнтрплище.  

Индикатпр брпј 2 
Циљ брпј 
Активнпст брпј 

ТЕМА: ЖИВПТНА СРЕДИНА - ВПДА 
ИНДИКАТПР: Управљаое птпадним впдама у градским срединама  

ВРЕДНПСТИ 

 

Управљаое 
птпадним впдама у 
градским 
срединама  

примарнп секундарнп без 
прешищћаваоа 

Република Србија 
2007 

1% 7% 92% 

Град  Шабац 2007 5% 7% 88% 

Извпр ппдатака и наппмена  
Ппдаци су били дпступни за 2007. гпд.  
Пбрађенп је укупнп 29 фирми на теритприји града кпје су дпставиле свпје ппдатке Завпду за јавнп здравље – Шабац.  
Прпцена за укупне кплишине птпадних впда на теритприји града је урађена на бази једнпг мереоа прптпка у градскпј 
канализацији (нпвембар 2008.) и прпцене кпја је дпбијена пд ЈКП “Впдпвпд–Шабац” кап и кплишине птпадних впда кпје 
су дпступне из катастарских листа за ппједине загађиваше.  
Метпдплпгија је ппдразумевала укљушиваое свих птпадних впда кпје су пбухваћене катастарским листама без пбзира на 
реципијент кпји мпже бити градска канализација, река Сава или прихватна септишка јама. 

Кпментар:  
Примарну и секундарну прераду птпадних впда врще индустријска ппстрпјеоа. Канализација нема прераду већ се 
птпадне впде испущтају директнп у реку Саву. У плану је изградоа централнпг ппстрпјеоа за прераду птпадних впда. 
Канализаципнпм мрежпм је ппкривен град Шабац са приградским насељима. Сепска насеља нису ппкривена 
канализаципнпм мрежпм. 
Мпже се са релативнп виспким прпцентпм ппузданпсти тврдити да је стаое тпкпм 2005.гпд. и 2006.гпд. билп слишнп кап 
и у 2007.гпд. јер се ради п системима за прешищћаваое кпји ппстпје дужи низ гпдина. Сви ппдаци су дпбијени пд 
пдгпвпрних представника анкетираних фирми на теритприји града али без мпгућнпсти прпвере да ли су уређаји у 
функцији и са каквпм ефикаснпщћу раде. 
Пд 2005. гпдине ппстпји захтев при дпбијаоу дпзвпла за рад за правилним управљаоем птпадним впдама. Такпђе, 
ппстпјећи прпизвпдни и индустријски капацитети на пснпву студије прпцене утицаја на живптну средину имају пбавезу 

2 2 2

0

1

2

3

4

2005 2006 2007

5%
7%

88%

примарнo

секундарно

без пречишћавања
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рещаваоа пвпг прпблема такп да се пшекује знашајнп ппвећаое удела прешищћених впда у нареднпм перипду.  

Индикатпр брпј 3 
Циљ брпј 
Активнпст брпј 

ТЕМА: ЖИВПТНА СРЕДИНА -  ВАЗДУХ 
ИНДИКАТПР: Брпј дана са лпщим квалитетпм ваздуха  

ВРЕДНПСТИ 

 

Брпј дана са лпщим 
квалитетпм ваздуха 

2005 2006 2007 

SO2 4 5 14 

NO2 0 1 0 

Čađ 14 81 58 

NH3 7 1 0 

HCl 8 0 0 

 

 
 

 
 

 
 

 

Извпр ппдатака – Завпд за јавнп здравље, Шабац 

Наппмена: 
Шабац је град са развијенпм хемијскпм индустријпм кпја је знашајан извпр загађеоа, такп да су у групу индикатпра 
укљушени и дпдатни параметри кпји се мере (ампнијак и хлпрпвпдпник). Мпнитпринг аерпзагађујућих материја у Шапцу 
се прати кпнтинуиранп на пет мерних места. У табели представљени збирни ппдаци. 

Закљушак 
Шабац је индустријски град са нарпшитп развијенпм хемијскпм индустријпм. Такпђе, Шабац је важнп сапбраћајнп 
швприщте. Узимајући у пбзир пва два фактпра мпже се кпнстатпвати да је мпнитпринг аерпзагађујућих материја у Шапцу 
на релативнп задпвпљавајућем нивпу.  
У 2006. и 2007. гпдини није билп дана са ппвећаним уделпм NH3 иHCl.  
Пснпвни узрпк ппвећанпг удела шађи у ваздуху је велики брпј индивидуалних лпжищта кпји услпвљавају ппвећан удеп 
шађи у зимским месецима. Брпј индивидуалних лпжищта се смаоује и пшекује се даље смаоеое брпја индивидуалних 
лпђищта у нареднпм перипду пбзирпм на щиреое гаспвпдне мреже у граду Шапцу.  

Индикатпр брпј 4 
Циљ брпј 
Активнпст брпј 

ТЕМА: ЖИВПТНА СРЕДИНА – КПРИШЋЕОЕ ЗЕМЉИШТА/ 
БИПДИВЕРЗИТЕТ 
ИНДИКАТПР: Защтићене пбласти  

ВРЕДНПСТИ 
Защтићене пбласти km

2
 % 

Република Србија 5427 6,14 
Град Шабац 0 0 
Извпр ппдатака: Завпд за защтиту прирпде  

Кпментар: 
Защтићене пбласти не ппстпје на теритприји града Шапца 
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Индикатпр брпј 5 
Циљ брпј 
Активнпст брпј 

ТЕМА: ЖИВПТНА СРЕДИНА – КПРИШЋЕОЕ ЗЕМЉИШТА 
ИНДИКАТПР: Напущтенп и загађенп земљищте 

ВРЕДНПСТИ 
Напущтенп и загађенп земљищте ха % 

Република Србија   

Град 105,8 0,13 

Извпр ппдатака: Град Шабац, Градска Управа 

Кпментар: 
У пквиру загађенпг земљищта идентификпванп је 13 лпкација са знатним кплишинама индустријскпг и кпмуналнпг 
птпада: 

1. Кпмунални птпад  33ха (0,04%) 
Регистрпване су две велике деппније: Стара деппнија у Варни и деппнија у граду Шапцу. Стара деппније у Варни је 
затвпрена али није јпщ увек санирана. Деппнија у Шапцу је јпщ увек активна.  
У тпку је реализација изградое регипналне деппније за град Шабац и Сремску Митрпвицу. Пва деппнија ће се налазити у 
Сремскпј Митрпвици. 

2. Индустријски птпад  72,8ха (0,09%) 
Када су у питаоу индустријске деппније углавнпм је реш п наслагама пиритне изгпретине, јарпсита, фпсфп-гипса и 
кпмбинацији пва три птпада. Лпкације пвпг птпада се налазе у пквиру кпмплекса некадащоег кпмбината ХК „Зпрка“. Не 
ппстпје прпверени ппдатци п дубинама наслага, пднпснп п запремини птпадних материја. 
У граду Шапцу нема напущтенпг земљищта. Некадащоа велика друщтвена предузећа су углавнпм реструктуирана и 
приватизпвана, а један маои брпј се налази у прпцесу приватизације.  

Индикатпр брпј 6 
Циљ брпј 
Активнпст брпј 

ТЕМА: ЖИВПТНА СРЕДИНА – ЛПКАЛНИ СИСТЕМ ПРЕВПЗА 
ИНДИКАТПР: Јавни превпз 
ВРЕДНПСТИ  

 
 

Јавни превпз 2006 2007 2008 

Брпј путника у 
лпкалнпм 
путнишкпм 
сапбраћају  

1101384 1001112 1085772 

Извпр ппдатака: Сапбраћајна инспекција, Град Шабац 

Наппмена:  
Ппдаци се пднпсе се на лпкални сапбраћај приватних предузећа кпја имају закљушене угпвпре са градпм п лпкалнпм 
сапбраћају. Брпј је путника у лпкалнпм путнишкпм сапбраћају дпбијен је на пснпву брпја прпдатих карата. 
У Шапцу има предузећа кпја врще сппствени превпз радника, али се пна не евидентирају.  

Кпментар: 
У Шапцу је регистрпвани брпј путника у лпкалнпм превпзу релативнп кпнстантан у перипду 2005-2007. гпдине. Такпђе, 
мпже се кпнстатпвати да се, пбзирпм на брпј станпвника, релативнп мали брпј путника превпзи јавним превпзпм. 
За децу није ппсебнп прганизпван превпз дп щкпла, већ се крпз већи брпј пплазака на редпвним линијама у тпку 
щкплске гпдине рещава прпблем превпза деце.  
Шабац је железнишкпм линијпм ппвезан са Румпм. На пвпј линији се пбавља щест пплазака на дан. Брпј превежених 
путника у железнишкпм сапбраћају је минималан.  
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Индикатпр брпј 7 
Циљ брпј 
Активнпст брпј 

ТЕМА: ЖИВПТНА СРЕДИНА -  ПТПАД 
ИНДИКАТПР: Градски птпад пп врсти пдлагаоа 

ВРЕДНПСТИ 

 

Ппщтински птпад 
пп врсти 
пдлагаоа 

Деппнија, 
t и % 

Спаљен 
птпад, t 

i % 

Рециклиран, 
t i % 

Прпцена 
кплишине 

пtпада кпја 
заврщава без 

икаквпг 
управљаоа, t и 

% 

Република Србија 
2007 

   
 

Град 2007 
27.575t 
(27,6%) 

0t 
(0%) 

47.312t 
(47,4%) 

25.000t 
(25%) 

Укупнп 99.887t (100%) 

Извпр ппдатака – Град Шабац, Градска Управа 
Наппмене:  
Наведени ппдаци дпбијени су прпценпм на бази праћеоа у тпку септембра 2008. гпдине. Прпсешна дневна кплишина 
ппмнпжена је са 365 дана и дпбијена је прпцена за гпдину дана. Пбјективнп се мпже претппставити да пвакп дпбијен 
ппдатак мпжемп кпристити у циљу ппређеоа са ппдацима п рециклажи кпји се пднпсе на 2007. гпдину. 

Кпментар:  
Птпад се прганизпванп прикупља из града Шапца и приградских насеља. На месту прикупљаоа птпада нема пдвајаоа 
птпада. Сепарације птпада нема ни на месту пдлагаоа.  
На ппјединим лпкацијама су предузећа кпја се баве рециклажпм ппставила сппствене кпнтејнере за пластику, папир и 
стаклп. Брпј пвих кпнтејнера је релативнп мали у пднпсу на пптребе.  
У сепским срединама нема прганизпванпг прикупљаоа нити управљаоа птпадпм щтп услпвљава ппстпјаое брпјних 
дивљих деппнија.  

Индикатпр брпј 8 
Циљ брпј 
Активнпст брпј 

ТЕМА: ЖИВПТНА СРЕДИНА -  ПТПАД 
ИНДИКАТПР: Рециклирани птпад 

ВРЕДНПСТИ  

 
 

Рециклирани 
птпад 

Укупнп, t 
Стаклп, t 

и % 
Папир, t и 

% 
Пластика, 

t и % 
Псталп, 

t и % 

Град 2007 
47312 
(100%) 

0 
(0%) 

920 
(1,95%) 

257 
(0,55%) 

46135 
(97,5%) 

Наппмена:  
Ппдаци за рециклиран птпад су непптпуни, и пднпсе се самп на 2007. гпдину.  

Закљушак 
У Машванскпм пкругу има 10 предузећа кпја су регистрпвана за прикупљаое, пткуп и рециклажу птпада. На теритприји 
града Шапца је регистрпванп седам предузећа за прикупљаое, пткуп и рециклажу птпада.  
Пва предузећа прикупљају птпад на теритприји града Шапца, али и у суседним ппщтинама.  
Предузећа се углавнпм баве рециклажпм гвпжђа (87% металнпг птпада) и другпг металнпг птпада (алуминијум, гвпжђе, 
бакар и сл.), мада има и предузеће за рециклажу пластишних и других материја.  
Медицински центар има ппстрпјеое за рециклажу медицинскпг птпада, али кплишине пвпг птпада не налазе у гпре 
приказанпј табели.  
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Индикатпр брпј 9 
Циљ брпј 
Активнпст брпј 

ТЕМА: ЖИВПТНА СРЕДИНА  
ИНДИКАТПР: Укупна пптрпщоа енергије ппдељена пп врсти гприва  

Укупна пптрпщоа енергије 
ппдељена пп врсти гприва 

Струја, 
GW/h 

Benzin, t Gas, 10
6
Sm

3
 Nafta, t Drvo, m3 Мазут,t 

Република Србија 2007 38894 / 2331 / 1171734 / 

Република Србија 2008 / / 2336 / / / 

Град 2004 / / / / 13671 5078 

Град 2005 310,5 4630 34,96 8757 13280 5257 

Град 2006 312 4704 32,40 8776 6304 6288 

Град 2007 348,7 4712 22,55 9132 11511 6016 

Град 2008 363 4323 22,55 9369 / 6776 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Извпр ппдатака:  
Струја – ЕД Шабац 
Бензин, нафта и мазут – НИС Југппетрпл 
Гас – НИС Енергпгас  
Дрвп – ЈП «Србијащуме»  

Наппмена:  
Ппдаци п пптрпщои бензина и нафте дпбијени су пд НИС Југппетрпл и пднпсе се самп на оихпве станице и терминале. 
Тещкп је прпценити кпликп је ушещће других дистрибутера. Слпбпдна прпцена је да је тп пкп 50%. НИС Енергпгас).  

Кпментар  
Пптрпщоа струје има стални тренд ппраста. Израженији ппраст електришне енергије се бележи пд 2006. гпдине. 
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Бензин има тренд ппвећане прпдаје. Прпцена је да се пптрпщоа бензина ппвећава за пкп 5% гпдищое.  
 
У Шапцу ппстпје две тпплане кпје раде на гас. Смаоена пптрпщоа гаса се пбјащоава благим зимама. Брпј прикљушака 
се, међутим, кпнтинуиранп ппвећава. У наредним гпдинама се пшекује знашајнп ппвећаое кприщћеоа гаса кап 
енергента у индустрији и кап гприва за загреваое станпва. У тпку гпдине ће се заврщити гасификација градскпј језгра 
Шапца, щтп би требалп да дпведе дп ппвећане пптрпщое.  
 
Нафта кпја се кпристи у највећпј мери у ппљппривреднпј прпизвпдои, а субвенципнираое се пбавља прекп НИС 
Југппетрпл, такп да су дпбијени ппдаци релативнп ппуздани. Пптрпщоа нафте има тренд ппвећаоа.  
 
Пснпвни кприсници мазута су ппједина предузећа и маоа градска тпплана. Пптрщоа мазута се ппвећала у претхпднпм 
перипду.  
 
Дрвп се кпристи углавнпм за пгрев, а највећи кприсници су сепска дпмаћинства, и у знатнп маопј мери градска.  

 

 

   

  

Индикатпр брпј 10 
Циљ брпј 
Активнпст брпј 

ТЕМА: ЖИВПТНА СРЕДИНА  
ИНДИКАТПР: Пптрпщоа пбнпвљиве енергије пп извприма   

Укупна пптрпщоа енергије 
ппдељена пп врсти гприва 

Хидрп 
енергија, 

(KWh) 

Термп 
спларна 
енергија, 

(KWh) 

Спларна 
енергија, 

(KWh) 

Снага 
ветра, 

ветреоаше, 
(KWh) 

Бипмаса, 
(KCal) 

Гептермална 
енергија 

Република Србија 2007       

Град 0 0 0 0 0 0 

Извпр ппдатака: Градска Управа, град Шабац  

Кпментар: 
Нема ппдатака да се на теритприји града Шапца прганизпванп, системски и у знашајнијпм мери кпристи билп кпји вид 
пбнпвљиве енергије. 



18 

 

2.2 Индикатпри квалитета живпта  

Индикатпр брпј  11 
Циљ брпј 
Активнпст брпј 

ТЕМА: СТАНПВНИШТВП, ПБРАЗПВАОЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВПТА 
ИНДИКАТПР: Густина насељенпсти 

Ппис 
брпј станпвника - пппис 

2002. 
Ппврщина у км² 

Густина насељенпсти у 2002. - 
бр. Стaнпвника пп 1 км² 

Република Србија 7.498.001 88.361 85 

Ппщтина 122.893 795 155 

 

Извпр ппдатака: Републишки 
завпд за статистику, 
публикација-Гпдищоак 
Ппщтине у Србији, 2003.  

Kпментар: 
Из наведених ппдатака мпже се видети да је густина насељенпсти на теритприји Града Шапца за 82% већа негп на 
теритиприји Републике Србије.  
У перипду 1991-2002. гпдине на пвпм ппдрушју забележен је ппраст  (233 станпвника/гпдина), дпк је у истпм перипду у 
Републици Србији забележен пад брпја станпвника (7.585 станпвника/гпдина). 
Пснпвни разлпзи виспке густине насељенпсти и ппвећаоа брпја станпвника у претхпднпм перипду су:  

 Дпбар пплпжај и кпнфигурација терена (равнишарски крај);   

 Шабац је административни центар Машванскпг пкруга, и један пд индустријских и тргпвинских центара;  

 Прилив станпвнищтва из БиХ и Хрватске тпкпм 90-тих гпдина и оихпвп насељаваое на теритприји града Шапца и 

 Снажне миграције из неразвијенијих крајева Србије  

Индикатпр брпј 12 
Циљ брпј 
Активнпст брпј 

ТЕМА: СТАНПВНИШТВП, ПБРАЗПВАОЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВПТА 
ИНДИКАТПР: Станпвнищтвп према старпсти 

Категприја Ппщтина Шабац 
Република 

Србија 
Укупнп станпвнищтвп 122.893 7 498 001 

Станпвнищтвп дп 14 гпдина старпсти 19.185 1 176 770 

Станпвнищтвп пд 15 дп 65 гпдина старпсти 83.505 5 032 805 

Станпвнищтвп прекп 65 гпдина старпсти 18.915 1 240 505 

Уцесце станпвнищтва дп 14 гпдина старпсти (%) 15,61 15.7 

Уцесце станпвнищтва пд 15 дп 65 гпдина старпсти 
(%) 

67,95 67.1 

Уцесце станпвнищтва прекп 65 гпдина старпсти (%) 15,39 16.5 

 

Извпр ппдатака: 
Републишки завпд 
за статистику, 
публикација-
Гпдищоак Ппщтине 
у Србији, 2003. 

Наппмене у вези са индикатпрпм: Пппис 2002. гпдине није спрпведен на теритприји Кпспва и Метпхије. На ппдрушју 
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Републике Србије неппзнат је ппдатак п старпснпј дпби за 47.921 пспбу, а на ппдрушју Града Шапца исти ппдатак је 
неппзнат за 1.288 пспба. 

Кпментар:  

Ппредећи структуру станпвнищтва пп старпсти на теритприји Републике Србије и Града Шапца, дплази се дп закљушка да 
је пна нещтп ппвпљнија у граду Шапцу.  
Највећи удеп станпвника је старпсти 15-65 гпдина.  
У уделу станпвнищтва старпсти дп 15 гпдина гптпвп да и нема разлике, међутим знашајније разлике се јављају кпд удела 
станпвнищтва старпсти 15-65 гпдина и прекп 65 гпдина старпсти. У граду Шапцу има нещтп већи удеп раднп сппспбнпг 
станпвнищтва, а маои удеп старпг станпвнищтва у ппређеоу са прпсекпм Републике Србије.  

Индикатпр брпј 13 
Циљ брпј 
Активнпст брпј 

ТЕМА: СТАНПВНИШТВП, ПБРАЗПВАОЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВПТА 
ИНДИКАТПР: Удеп станпвника са заврщенпм средопм, вищпм и 
виспкпм щкплпм 

Категприја Град Шабац 
Република 

Србија 
Укупнп станпвнищтвп 122.893 7 498 001 

Станпвнищтвп са средопм щкплпм  43.703 2 596 348 

Станпвнищтвп са вищпм щкплпм 4.253 285 056 

Станпвнищтвп са виспкпм щкплпм  4.906 411 944 

% станпвнищтва са средопм щкплпм 35,66 34.6 

% станпвнищтва са вищпм щкплпм 3,46 3.8 

% станпвнищтва са виспкпм щкплпм 3,99 5.5 

 

Извпр ппдатака: 
Републишки завпд 
за статистику, 
публикација-
Гпдищоак Ппщтине 
у Србији, 2003. 

Наппмене у вези са индикатпрпм: На теритприји Републике Србије ппдатак п струшнпј спреми неппзнат је за 137.895 
пспбе, а на теритприји Града Шапца исти ппдатак неппзнат је за 2.237 пспба. Схпднп тпме, мпгућа је и извесна прпмена у 
прпцентима. 

Кпментар  

Прпценти станпвнищтва са средопм и вищпм щкплпм су прилишнп уједнашени када се уппреди стаое на теритприји 
Републике Србије и Града Шапца. Разлика, мада незнатна, се јавља кпд удела станпвнищтва са виспкпм струшнпм 
спремпм. Пваквп стаое се мпже прптумашити ппстпјаоем псам средоих и три вище щкпле на теритприји Града Шапца и 
неппстпјаоем факултета у перипду када су ппдаци прикупљани. Међутим, птвараоем Пдељеоа ппјединих факултета у 
Шапцу, ствара се мпгућнпст щкплпваоа већег брпја људи са пвпг ппдрушја, те ће се и ппдаци у нареднпм перипду 
меоати у кприст ппвећаоа брпја пспба са заврщеним факултетпм. 
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Индикатпр брпј 14 
Циљ брпј 
Активнпст  брпј 

ТЕМА: ИНДИКАТПРИ УСЛПВА ЖИВПТА И БЛАГПСТАОА 
ИНДИКАТПР: Дужина путева у км пп км² 

Ппис Дужина путева у км Ппврщина км
2
 Дужина путева у км пп км² 

Република Србија 38.436 88.361 0,43 

Град Шабац  475 795 0,60 

 

Извпр ппдатака: 
Републишки завпд за 
статистику, публикација - 
Гпдищоак Ппщтине у 
Републици Србији 2008; 
Дирекција за путеве Града 
Шапца. 

Kпментар  

Град Шабац има нещтп већу дужину путева у км пп км
2 

(0,60) у пднпсу на прпсек Републике Србије (0,43).  
Пвај терен је равнишарски и благп брежуљкаст (исппд 300 м.н.в.). У близини града је аутппут Бепград – Загреб и 
терминал ваздущнпг сапбраћаја у Суршину, щтп даје мпгућнпст да град ппстане центар интегралнпг трансппрта. Град 
лежи на плпвнпм делу реке Саве.  
Знашајнп је истаћи јпщ неке статистишке ппдатке и тп:  

 Пд укупнп 36.436 км путева у Србији, 24.531 км је савремени кплпвпз, щтп је 63,82%. Истпвременп, пд укупнп 475 км 
путева на теритприји Града Шапца, 363 је савремени кплпвпз, щтп је 76,42%.  

 Пд укупнп 38.436 км путева у Србији, 4.759 км су магистрални, ( пд тпга 4.752 км савремени, или 99,85%)., 10.448 км 
регипнални ( пд тпга 9.039 км савремени, или 86,51%) и 23.229 км лпкални (пд тпга 10.740 км савремени, или 46,23%) 
путеви. Исти ппдаци за Град Шабац су: пд укупнп 475 км путева, 60 км су магистрални ( пд тпга су 60 км савремени, 
или 100%), 111 км регипнални (пд тпга су 98 км савремени, или 90,09%) и лпкални 304 км ( пд тпга су 207 км 
савремени, или 68,09%).  

Треба наппменути да је на теритприји Града Шапца 2.700 км некатегприсаних путева.  
Кап щтп се из статистишких ппдатака мпже видети слика путева на ппдрушју Града Шапца изгледа бпље негп на 
теритприји Републике Србије, щтп уз даљу изградоу и ппбпљщаое путне мреже мпже бити знашајан предуслпв за 
укупни спцип-екпнпмски развпј. 

Индикатпр брпј  15 
Циљ брпј 
Активнпст брпј 

ТЕМА: СТАНПВНИШТВП, ПБРАЗПВАОЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВПТА  
ИНДИКАТПР: Прпценат дпмаћинстава са сигурним приступпм впди 
за пиће 

Ппщтина Укупан брпј дпмаћинстава 
Брпј дпмаћинстава 

прикљушених на 
впдпвпд 

Прпценат дпмаћинстава са 
сигурним приступпм впди 

за пиће 

Република Србија  2.521.190 1.986.259 78,78 

Град Шабац  40.303 19.560 48,53 

 

 
 
 
Извпр ппдатака: 
Републишки завпд за 
статистику, публикација-
Гпдищоак Ппщтине у 
Републици Србији 2008.; ЈП 
„Впдпвпд“ Шабац 

Kпментар  

Удеп дпмаћинстава са сигурним приступпм впди за пиће је знатнп нижи у граду Шапцу у ппређеоу са прпсекпм 
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Републике Србије. 
Пд укупнп 19.560 дпмаћинстава прикљушених на впдпвпд на ппдрушју Града Шапца, 10.260 су ппјединашна дпмаћинства, 
а 9.300 дпмаћинстава је у саставу 507 кућних савета (стамбене зграде). 
Впдпвпдна мрежа ппкрива град Шабац и приградска насеља. Впдпвпдпм управља ЈП Впдпвпд.  
У сепским насељима се снабдеваое впдпм углавнпм врщи прекп бунара.  

Индикатпр брпј 16 
Циљ брпј 
Активнпст брпј 

ТЕМА: СТАНПВНИШТВП, ПБРАЗПВАОЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВПТА 
ИНДИКАТПР: Брпј станпвника на један пбјекат друщтвених, 
културних, рекреативних активнпсти 

Ппщтина 
Укупан брпј 
станпвника 

Брпј 
друствених 

пбјеката 

Брпј 
културних 
пбјеката 

Брпј 
пбјеката за 
рекреациј

у 

Брпј 
станпвника 

на један  
друствени 

пбјекат 

Брпј 
станпвника 

на један  
пбјекат 
културе 

Брпј станпвника на 
један  рекреативни 

пбјекат 

Ппщтина  120.000 45 12 88 2.666,67 10.000 1.363,63 

 

Извпр ппдатака је 
Републишки завпд 
за статистику, 
публикација - 
Гпдищоак Ппщтине 
у Републици Србији 
2008.;  
Узет је прпцеоен 
брпј станпвника, 
стаое 30.06. 
Пдељеое за 
друщтвене 
делатнпсти и 
привреду; 
Пдељеое за ппщту 
управу 

Кпментар  

У друщтвене пбјекте сврстанп је седам Дпмпва месних заједница, три месне заједнице кпје немају дпм али кпристе 
пдређене прпстприје и реализују активнпсти у оима и 34 Дпма културе у сепским месним заједницама (пд 51 насељенпг 
места). У функцији су 23 Дпма културе. Већину Дпмпва културе је пптребнп ренпвирати.  
Када је реш п пбјектима културе, у пбзир су узети :  

 Библиптека Шабашка,  

 Нарпдни музеј,  

 Шабашкп ппзприщте,  

 Међуппщтински истпријски архив,  

 Културни центар,  

 Културнп-прпсветна заједница,  

 Удружеое ликпвних стваралаца Шапца, и  

 Дпм културе у Проавпру.  
У Шапцу су активна културнп–уметнишка друщтва Абращевић, Чивија и Хајдук Станкп.  
 
Пд укупнп 88 рекреативних пбјеката, 70 је птвпренпг (стадипни, фудбалска игралищта и игралищта за мале сппртпве) а 
18 затвпренпг типа (сппртске хале, фискултурне сале и теретане). Највећи брпј рекреативних пбјеката представљају 
фудбалска игралищта на сепскпм ппдрушју.  
Најважнији сппртски пбјекти су стадипн Машве, градски стадипн, хиппдрпм, сппртска хала Гимназије итд.  
Треба истаћи да Шабац нема градски базен, а пптреба за пвим пбјектпм је све евидентнија. 

Индикатпр брпј 17  
Циљ брпј 
Активнпст брпј 

ТЕМА: ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ 
ИНДИКАТПР: Прпсешна брутп зарада 

Прпсешна брутп зарада у 
РСД 

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 

Република Србија 16.612 20.555 25.514 31.741 38.742 

Град Шабац  15.393 20.549 25.110 30.583 34.785 
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Извпр ппдатака:  
Републишки завпд за 
статистику- Пдељеое у 
Шапцу;   
Наципнална служба за 
заппщљаваое – 
филијала Шабац 

Кпментар 

Вреднпст брутп зарада на теритприји Града Шапца се ппвећава у перипду 2003-2007. гпдине. Прпсешна брутп зарада се у 
граду Шапцу у перипду 2003-2007. гпдине ппвећала са 15,393 на 34,785 РСД. 
У ппсматранпм перипду се бележе нещтп веће брутп зараде на нивпу Републике у пднпсу на град Шабац. Пве разлике су 
нещтп знашајније у 2006. и 2007. гпдини.  
Пхрабрујући је, међутим, ппдатак да се брпј незаппслених лица (један пд фактпра кпји мпже утицати на прпмену изнпса 
брутп зараде) смаоип у 2007. гпдини, дпк је брпј заппслених незнатнп већи у пднпсу на претхпдне гпдине.  

Индикатпр брпј 18 
Циљ брпј 
Активнпст брпј 

ТЕМА: СТАНПВНИШТВП, ПБРАЗПВАОЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВПТА  
ИНДИКАТПР: Ушещће кприсника спцијалне защтите у укупнпм 
станпвнищтву (%) 

Гпдина 
Укупан брпј станпвника 

Брпј кприсника 
спцијалне защтите 

Пстваренп ушещће (%) 

РС Ппщтина РС Ппщтина РС Ппщтина 

2003. 7.480.591 122.313 303.123 3.653 4,05 2,99 

2004. 7.463.157 121.869 320.281 4.195 4,29 3,44 

2005. 7.440.769 121.287 329.530 3.629 4,43 2,99 

2006. 7.411.569 120.626 335.746 3.005 4,53 2,49 

2007. 7.381.579 120.000 364.750 3.615 4,94 3,01 

 

Извпр ппдатака:  
Републишки завпд за 
статистику, публикација-
Гпдищоак Ппщтине у 
Републици Србији 2004-2008.;  
Узет је прпцеоен брпј 
станпвника, стаое 30.06;  
Центар за спцијални рад 

Kпментар  

Брпј кприсника спцијалне защтите у граду Шапцу је бип највећи 2004. гпдине (4.195 лица), а најмаои 2006. гпдине (3.005 
лица). У 2005. и 2006. гпдини се бележи пад брпја кприсника спцијалне защтите, међутим у 2007. гпдини се брпј 
кприсника спцијалне защтите ппнпвп ппвећава.  
За разлику пд града Шапца, брпј кприсника спцијалне защтите на нивпу Републике се у перипду 2003-2007. гпдине 
кпнстантнп ппвећава.  
Такпђе, удеп кприсника спцијалне защтите у укупнпм прпценту станпвнищтва је знатнп нижи у граду Шапцу (2,99-3,44%) 
у пднпсу на прпсек Републике Србије.  
Брпј малплетних лица кпја су кприсници спцијалне защтите варира пд 956 (2007.) дп 1.536 (2004.), дпк брпј пунплетних 
кприсника спцијалне защтите у граду Шапцу варира у ппсматранпм перипду пд 2.049 (2006.) дп 2.659 (2004.).  
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Индикатпр брпј 19 
Циљ брпј 
Активнпст брпј 

ТЕМА: СТАНПВНИШТВП, ПБРАЗПВАОЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВПТА  
ИНДИКАТПР: Брпј станпвника на једнпг лекара 

Гпдина 
Укупан брпј станпвника Укупан брпј лекара Брпј станпвника на једнпг лекара 

РС Ппщтина РС Ппщтина РС Ппщтина 

2003 7.480.591 122.313 20.039 337 373 363 

2004 7.463.157 121.869 20.211 342 369 356 

2005 7.440.769 121.287 19.685 319 378 380 

2006 7.411.569 120.626 19.644 315 377 383 

2007 7.381.579 120.000 20.066 323 368 372 

 

Извпр ппдатака  
Републишки завпд за 
статистику, публикација-
Гпдищоак Ппщтине у 
Републици Србији 2004-
2008.;  
Узет је прпцеоен брпј 
станпвника, стаое 30.06;  
Наппмена 
Укљушени су и зубни лекари 
 
 

Kпментар  

У граду Шапцу ппслпве здравствене защтите пбављају:  
Дпм Здравља, Шабац;  
Здравствени центар Др Лаза К. Лазаревић – бплница и 
Завпд за јавнп здравље Шабац.  
Здравствене услуге пружају се и у приватним амбулантама и ппликлиникама.  
На ппдрушју града Шапца су регистрпване 34 амбуланте, пд шега су шетири у граду, а 30 у сепскпм ппдрушју. 
Према наведеним ппдацима брпј станпвника на једнпг лекара се у перипду 2003-2007. гпдине није знашајнп меоап и 
варира у пднпсу 356-383 станпвника/лекару. Слишан пднпс брпја станпвника на једнпг лекара има и Република Србија 
(369-378 станпвника на једнпг лекара).  
Пп пбласти делпваоа, препвладавају лекари специјалисти у пднпсу на лекаре ппщте праксе. Знашајнп су присутни 
фармацеути и стпматплпзи.  

Индикатпр брпј 20 
Циљ брпј 
Активнпст брпј 

ТЕМА: СТАНПВНИШТВП, ПБРАЗПВАОЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВПТА  
ИНДИКАТПР: Ушещће правпснажнп псудјених лица према месту 
изврщеоа кривишнпг дела у укупнпм станпвнищтву 

Гпдина 
Укупан брпј станпвника 

Брпј псудјених лица 
према месту изврщеоа 

кривишнпг дела 

Ушещће правпснажнп псудјених 
лица према месту изврщеоа 

кривишнпг дела у укупнпм 
станпвнищтву 

РС Ппщтина РС Ппщтина РС Ппщтина 

2003 7.480.591 122.313 35.097 608 0,47 0,50 

2004 7.463.157 121.869 36.222 705 0,49 0,58 

2005 7.440.769 121.287 39.135 951 0,53 0,78 

2006 7.411.569 120.626 42.751 859 0,58 0,71 

2007 7.381.579 120.000 40.690 957 0,55 0,80 
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Извпр ппдатака:  
Републишки завпд за статистику, 
публикација -Гпдищоак Ппщтине у 
Републици Србији, 2004-2008. 
гпдине;  
Узет је прпцеоен брпј станпвника, 
стаое 30.06. 

Кпментар:  

Град Шабац бележи ппраст брпја псуђених лица и удеп правпснажнп псуђених лица у пднпсу на брпј станпвника.  
Шабац има знатнп већи удеп правпснажнп псуђених лица у пднпсу на Републику, а пва разлика се ппвећава пд 2005. 
гпдине. У 2007. гпдини нпр. на нивпу Републике Србије дплази дп пада у брпју псуђених лица у пднпсу на 2006. гпдину, 
дпк на нивпу Града Шапца дплази дп знашајнијег ппраста брпја псуђених лица у истпм перипду. Мпгући узрпци пваквпг 
стаоа мпгу бити миграције ка теритприји Града Шапца, ппдизаое нивпа безбеднпсзи пд стране МУП-а, кап и ажурнији 
рад правпсудних пргана.  
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2.3 Екпнпмски индикатпри 

Индикатпр брпј 21 
Циљ брпј 
Активнпст брпј 

ТЕМА: ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ 
ИНДИКАТПР: Степен развијенпсти 

Извпр ппдатака: Уредба п критеријумима и индикатприма за утврђиваое нивпа развијенпсти лпкалних сампуправа у 
Републици Србији са листпм лпкалних сампуправа ппдељених у групе, Службени гласник РС бр. 120/09)  

Кпментар:  

Град Шабац се сврстава у прву групу, пднпснп у групу развијених лпкалних сампуправа. Пву групу шине лпкалне 
сампуправе шији је развпј изнад прпсека Републике Србије. 

Индикатпр брпј 22 
Циљ брпј 
Активнпст брпј 

ТЕМА: ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ  
ИНДИКАТПР:  Структура наципналнпг дпхптка пп делатнпстима 

Гпдина Удеп 
ппљппривреде у 

наципналнпм 
дпхптку 

Удеп 
грађевинарства 
у наципналнпм 

дпхптку 

Удеп ппслпва са 
некретнинама и 
изнајмљиваоем 
у наципналнпм 

дпхптку 

Удеп 
прерађивашке 
индустрије у 

наципналнпм 
дпхптку 

Удеп тргпвине на 
великп и малп у 

наципналнпм 
дпхптку 

Удеп сапбраћаја, 
складищтеоа и 

веза у 
наципналнпм 

дпхптку 

РС Град РС Град РС Град РС Град РС Град РС Град 

2005. 16,98 15,97 7,32 2,06 4,23 1,46 27,14 54,48 24,69 17,95 10,41 5,84 

Извпр ппдатака: Републишки завпд за статистику, публикација -Гпдищоак Ппщтине у Републици Србији, 2004-2008. 
гпдине 

Кпментар 

Избпр делатнпсти је врщен првенственп имајући у виду пне кпје највище ушествују у структури нарпднпг дпхптка на 
нивпу града Шапца. У структури нарпднпг дпхптка на нивпу града Шапца највећи удеп имају следеће делатнпсти: 
прерађивашка индустрија (54,48%), тргпвина (17,95%), ппљппривреда (15,97%), сапбраћај, складищтеое и везе (5,84%), 
грађевинарствп (2,06%) и некретнине (1,46%). 
Наведене делатнпсти у табели збирнп ушествују у структури нарпднпг дпхптка града Шапца са 94,16%. Наведене 
делатнпсти шине највећу структуру нарпднпг дпхптка и на нивпу Републике, пднпснп представљају 90,7% нарпднпг 
дпхптка Републике.  
Интересантан је ппдатак да самп прерађивашка индустрија, тргпвина и ппљппривреда представљају скпрп 88% нарпднпг 
дпхптка у Шапцу. Такпђе интересантан ппдатак је да прерађивашка индустрија представља прекп 50% нарпднпг дпхптка 
града Шапца.  

Индикатпр брпј 23 
Циљ брпј 
Активнпст брпј 

ТЕМА: ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ 
ИНДИКАТПР: Лпкацијски кпефицијент заппщљаваоа 

Лпкацијски 
квпцијент 

заппщљаваоа 

Ппљппривреда Грађевинарствп Ппслпви са 
некретнинама, 
изнајмљиваое 

Прерађивашка 
индустрија 

Тргпвина на 
великп и малп, 

пправка 

Сапбраћај, 
складищтеое и 

везе 

Godina RS Grad RS Grad RS Grad RS Grad RS Grad RS Grad 

2003. 0,0469 0,0247 0,0533 0,0392 0,0261 0,0194 0,3374 0,3326 0,0783 0,1218 0,0763 0,0842 

2004. 0,0436 0,0315 0,0558 0,0345 0,0372 0,0276 0,3060 0,3173 0,1318 0,1591 0,0753 0,0816 

2005. 0,0413 0,0282 0,0569 0,0385 0,0407 0,0310 0,2974 0,3088 0,1328 0,1587 0,0749 0,0877 

2006. 0,0396 0,0273 0,0581 0,0418 0,0456 0,0357 0,2860 0,3042 0,1344 0,1571 0,0748 0,0885 

2007. 0,0378 0,0251 0,0577 0,0427 0,0465 0,0338 0,2735 0,2986 0,1369 0,1630 0,0761 0,1011 
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Извпр ппдатака: Републишки завпд за статистику, публикација -Гпдищоак Ппщтине у Републици Србији, 2004-2008. 
гпдине 

Кпментар: 

Лпкацијски кпефицијент заппщљаваоа на нивпу града Шапца се рашунап за најважније делатнпсти у перипду 2003-2007. 
гпдине. На нивпу града Шапца пд 2003 – 2007 гпдине, највећи лпкацијски кпефицијент заппсљаваоа је бип у следећим 
сектприма делатнпсти: 
1. Прерађивашка индустрија 
2. Тргпвина на великп и малп, пправка 
3. Сапбраћај, складищтеое и везе 
4. Грађевинарствп 
5. Ппслпви са некретнинама, изнајмљиваое 
6. Ппљппривреда 
На нивпу Републике Србије, највећи лпкацијски кпефицијент заппсљаваоа је бип у следећим сектприма делатнпсти: 
1.   Прерађивашка индустрија 
2. Тргпвина на великп и малп, пправка 
3. Сапбраћај, складищтеое и везе 
4. Грађевинарствп 
Дпминантни кпефицијент заппщљаваоа се бележи у прерађивашкпј индустрији. Кпефицијент има тренд пада у перипду 
2003-2007. гпдине, пднпснп вреднпст кпефицијента се смаоила са 0,33 на 0,30. Исти тренд је забележен на нивпу 
Републике, с тим щтп је тренд ппадаоа пвпг кпефицијента на нивпу Републике нещтп бржи (0,33-0,27).  
Друга делатнпст у кпјпј је забележен знашајан лпкацијски кпефицијент заппщљаваоа је тргпвина. Најнижи кпефицијент 
је израшунат за 2003. гпдину (0,13), да би у перипду 2004-2007. гпдине вреднпст пвпг кпефицијента изнпсила 0,16. 
Слишан тренд се јавља и на нивпу Републике, с тим щтп су вреднпсти кпефицијента на нивпу Републике ниже.  
Вреднпст лпкацијскпг кпефицијента заппщљаваоа за сапбрацај је кпнстантна у перипду 2003-2006. гпдине, да би се у 
2007. гпдини забележип ппраст (0,10). 
Вреднпсти лпкацијскпг кпефицијента заппщљаваоа у другим пбластима наведеним у табели и графикпнима су знатнп 
маое, и изнпсе исппд 0,05.  
Делатнпсти у кпјима је забележен највећи лпкацијски кпефицијент заппщљаваоа указују на развпјни карактер града 
Шапца, пбзирпм да препвладавају активнпсти кпје се не финансирају из бучета (нпр. здравствп, пбразпваое и сл.). 
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Индикатпр брпј 24 
Циљ брпј 
Активнпст брпј 

ТЕМА: ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ 
ИНДИКАТПР: Ппврщина ппслпвнпг прпстпра на 1000 станпвника 
изграђена претхпдне гпдине  

Кпментар  

Званишна статистика не впди евиденцију п ппврщини ппслпвнпг прпстпра, нити се пвај ппдатак ажурира на нивпу 
лпкалне сампуправе такп да није мпгуће пдредити вреднпст пвпг индикатпра.  

Индикатпр брпј 25 
Циљ брпј 
Активнпст брпј 

ТЕМА: ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ 
ИНДИКАТПР: Пбим унутращоих СДИ пп глави станпвника  

СДИ пп глави станпвника изражен у РСД 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 

Република Србија 15.354 20.491 44.017 45.981 65.343 

Шабац 9.079 14.576 17.624 28.363 40.726 

 

Извпр ппдатака  
Републишки завпд за 
статистику, публикација-
Гпдищоак Ппщтине у 
Републици Србији, 2004-
2008. гпдине;  
 

Кпментар:  

Ппдаци приказани на градскпм и републишкпм нивпу представљају вреднпст пстварених инвестиција пп карактеру 
изградое (нпви капацитети, рекпнструкција, мпдернизација, дпградоа и прпщиреое, пдржаваое нивпа ппстпјећих 
капацитета) и технишкпј структури (грађевински радпви, ппрема са мпнтажпм, псталп). 
Вреднпст пстварених инвестиција кпнтинуиранп расте. Вреднпст пстварених инвестиција у 2007. гпдини је за 78% већа у 
ппређеоу са пстваренпм вреднпщћу у 2003. гпдини. 
Вреднпст пстварених инвестиција пп карактеру изградое и технишкпј структури на градскпм нивпу је у кпнтинуитету 
нижа пд републишкпг нивпа. У 2003. гпдини је вреднпст била нижа за 41%, а у 2007. гпдини за 38%.  

Индикатпр брпј 26 
Циљ брпј 
Активнпст брпј 

ТЕМА: ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ 
ИНДИКАТПР: Брпј регистрпваних привредних субјеката на 1000 
станпвника  

Бр. регистрпваних привредних 
субјеката на 1000 станпвника 

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 

Република Србија 36,63 37,61 41,50 42,95  

Град 61,96 65,01 70,27 72,49  

 

Извпр ппдатака: 
Регипнална привредна 
кпмпра, Ваљевп  

 

Наппмена: 
Ппдаци за 2007. гпдину 
нису били дпступни. 

Кпментар:  

У ппсматранпм перипду је регистрпван знатнп већи брпј предузећа на 1000 станпвника на нивпу града Шапца у пднпсу 
на републишки нивп. У 2003., кап и у 2006. гпдини, прпсешан брпј регистрпваних предузећа на 1000 станпвника на нивпу 
града Шапца је бип већи за 41% у пднпсу на републишки нивп. Ппдатак указује на кпнтинуиран и динамишан привредни 
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раст града Шапца.  
Брпј регистрпваних привредних субјеката на 1000 станпвника је бип најнижи 2003. гпдине и изнпсип је 61,96. Највећи 
брпј регистрпваних привредних субјеката на 1000 станпвника је пстварен 2006. гпдине и изнпсип је 72,49. Слишан тренд 
је устанпвљен и на нивпу Републике.  

Индикатпр брпј 27 
Циљ брпј 
Активнпст брпј 

ТЕМА: ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ 
ИНДИКАТПР: Нетп брпј нпвих предузећа на 1000 предузећа  

Нетп бр. нпвих предузећа на 
1000 предузећа 

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 

Република Србија 0,02 0,01 0,03 0,05 0,10 

Шабац 0,01 0,02 0,02 0,02  

 

Извпр ппдатака:  
Република Србија – Привредна 
кпмпра Србије 
Град Шабац – Републишки завпд 
за статистику 
 

Кпментар:  

Акп се ппреде вреднпсти на лпкалнпм и републишкпм нивпу, треба наппменути да су ппдаци на пснпву кпјих су 
вреднпсти израшунате из разлишитих извпра, тј. вреднпсти за републишки нивп су дпбијене на пснпву ппдатака 
Привредне кпмпре Србије ( уз недпстатак ппдатка п брпју угащених предузећа), а на лпкалнпм нивпу на пснпву ппдатака 
Републишкпг завпда за статистику ( уз недпстатак ппдатка п брпју угащених предузећа). 
Вреднпсти индекса нетп брпј нпвих предузећа на 1000 предузећа су, са изузеткпм 2004. гпдине, веће на нивпу 
Републике у пднпсу на вреднпсти дпбијене за град Шабац.  
На нивпу града Шапца приметне су кпнстантне вреднпсти у 2004., 2005. и 2006. гпдини (0,02), дпк је на нивпу републике 
у ппсматранпм перипду устанпвљен кпнстантан раст пд 0,01 (2004. гпдине) дп 0,10 (2007. гпдине). 

Индикатпр брпј 28 
Циљ брпј 
Активнпст брпј 

ТЕМА: ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ 
ИНДИКАТПР: Укупна активнпст, стппа заппсленпсти и незаппсленпсти  

Стппа незаппсленпсти 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 

Република Србија 27,80 28,54 26,35 26,96 23,10 

Шабац 31,68 33,34 33,66 31,34 24,36 

 

Извпр ппдатака  
Републишки завпд за статистику, 
публикација-Гпдищоак 
Ппщтине у Републици Србији, 
2004-2008. гпдине;  
 
При израшунаваоу стппе 
незаппсленпсти кпристи се 
ппдатак п укупнпм брпју 
активнпг станпвнищтва шија је 
вреднпст иста за све наведене 
гпдине, пбзирпм да је ппдатак 
ппписнпг типа и утврђује се на 
сваких 10 гпдина. 
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Стппа 
заппсленпсти 

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 

Република Србија 28,69 32,44 32,73 32,04 31,67 

Шабац 24,40 19,53 27,32 27,05 27,95 

 

Извпр ппдатака  
Републишки завпд за статистику, 
публикација-Гпдищоак 
Ппщтине у Републици Србији, 
2004-2008. гпдине;  
 
При израшунаваоу стппе 
незаппсленпсти кпристи се 
ппдатак п укупнпм брпју 
активнпг станпвнищтва шија је 
вреднпст иста за све наведене 
гпдине, пбзирпм да је ппдатак 
ппписнпг типа и утврђује се на 
сваких 10 гпдина. 

Стппа 
активнпсти 

2002. 2004. 2005. 2006. 2007. 

Република 
Србија 

53,75     

Шабац 58,69     

Наппмена: Стппа активнпсти је дпбијена на пснпву ппписнпг типа ппдатака из 2002. гпдине.  

Кпментар:  

На нивпу града Шапца стппа незаппсленпсти је у кпнтинуитету, пд 2003. дп 2007. гпдине, већа пд стппе незаппсленпсти 
на републишкпм нивпу.  
Највећа стппа незаппсленпсти се бележи у 2004. и 2005. гпдини (пкп 33). 
Стппа незаппсленпсти на нивпу града Шапца је приметнп ппала у 2007. гпдини (24,36) у ппређеоу са претхпдним 
гпдинама. 
 
На нивпу града Шапца стппа заппсленпсти је у кпнтинуитету, пд 2003. – 2007. гпдине, маоа пд стппе заппсленпсти на 
републишкпм нивпу. Највећа разлика у пднпсу на Републишки прпсек је устанпвљена 2004. гпдине и изнпсила је 12,91 
ппена. 
Кпд стппе заппсленпсти су присутне знашајне варијације пп гпдинама у ппсматранпм перипду. Најнижа стппа 
заппсленпсти је устанпвљена 2004. гпдине (19,53), да би у 2007. гпдини стппа заппсленпсти изнпсила шак 27,59. 

Индикатпр брпј 29 
Циљ брпј 
Активнпст брпј 

ТЕМА: ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ  
ИНДИКАТПР: Фискални капацитет ппщтине – Пствареое извпрних 
прихпда (фискалних пблика) пп глави станпвника 

  2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 

1 
Укупнп пствареое 
фискалних пблика 
извпрних прихпда 

57.802.000 127.574.177 311.015.699 167.838.989 313.712.928 

2 Брпј станпвника 123.155 121.869 121.287 120.626 120.000 

3 
Прихпд пп глави 
станпвника (1/2) 

469 1.046 2.564 1.391 2.614 
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Извпр ппдатака  
Републишки завпд за статистику, 
публикација-Гпдищоак Ппщтине у 
Републици Србији, 2004-2008. 
гпдине;  
 

Кпментар:  

У 2003. гпдини бучет ппщтине Шабац изнпсип је 723.602.000 динара. Ушещће извпрних прихпда изнпсилп је 7,9% 
(57.802.000 дин.), дпк је ушещће трансфера 29% (шист трансфер 22.050.000 дин., а ушещће у ппрезу на прпмет 187.352.000 
дин.). 
Бучет ппщтине Шабац у 2004. гпдини изнпсип је 868.580.000 дин., ушещће извпрних прихпда изнпсилп је 14,69% 
(127.574.177 дин.), дпк је ушещће трансфера 32% (трансфер пд приватизације 65.000.000 дин., 2.000.000 дин. капитални 
трансфер и 203.352.000 ушещће у ппрезу на прпмет). 
У 2005. гпдини бучет ппщтине изнпсип је 1.089.04.300 динара у шему су извпрни прихпди 28,56%, а трансфери су 
изнпсили 139.542.432 дин., щтп је 12,8% у пднпсу на укупан бучет. 
Пдлукпм п бучету за 2006. гпдину прпјектпвани су прихпди у изнпсу пд 1.439.102.432 динара, извпрни прихпди 
ушествпвали су са 16,63%, а ушещће трансфера изнпсип је 9,70% (139.542.432 дин.) 
У 2007. гпдини бучет ппщтине изнпсип је 1.822.267.117 динара, ушещће извпрних прихпда изнпсип је 17,21%, дпк је 
ушещће трансфера у укупнпм бучету19,67% (358.368.117 дин.). 
На ппвећаое прихпда највећи утицај је ималп ппвећаое накнаде за уређиваое грађевинскпг земљищта.  
Пд 2009. гпдине наплата ппреза на импвину је у ингеренцији града и пшекује се ппвећаое наплате, а динамишни развпј 
привреде града Шапца и уступаое парцела инвеститприма ће и у будућем перипду утицати на ппвећаое наплате 
накнаде за уређиваое грађевинскпг земљищта. 

Индикатпр бр. 30 
Циљ брпј 
Активнпст брпј 

ТЕМА: ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ  
ИНДИКАТПР: Степен задуженпсти ппщтине  

  2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

1 

Пствареое или 
прпцена пствареоа 
ТЕКУЋИХ прихпда 
бучета за 
ппсматрану бучетску 
гпдину 

2.709.951.229 2.980.000.000 3.278.000.000 3.606.000.000 3.966.600.000 

2.1 

15% пствареоа или 
прпцене пствареоа 
текућих прихпда 
бучета за 
ппсматрану бучетску 
гпдину 
(1 X 15 / 100) 

406.492.684 447.000.000 491.700.000 540.900.000 594.990.000 

2.2 

Изнпс главнице и 
камате кпји дпспева 
у ппсматранпј 
гпдини 

55.000.000 96.748.724 77.360.604 62.350.429 58.932.021 

2.3 

Распплпжива 
средства у 
апсплутнпм изнпсу 
(2.1 – 2.2) 

351.492.684 350.251.276 414.339.396 478.549.571 536.057.979 

2.4 

Распплпжива 
средства у 
релативнпм изнпсу 
- 
%  укупних текућих 
прихпда бучета 

0,0013 0,0012 0,0013 0,0014 0,0013 
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(2.3 / 1 X 100 ) 

3.1 

50% пствареоа или 
прпцене пствареоа 
текућих прихпда 
бучета за 
ппсматрану бучетску 
гпдину 
(1 X 50 / 100) 

1.355.000.000 1.490.000.000 1.639.000.000 1.803.000.000 1.983.300.000 

3.2 

Укупан изнпс 
неизмиренпг 
дугпрпшнпг 
задужеоа бучета 
ппщтине или града 
за капиталне 
инвестиципне 
расхпде 

300.000.000 __ __ __ __ 

3.3 

Распплпжива 
средства у 
апсплутнпм изнпсу 
(3.1 – 3.2) 

1.050.000.000 1.490.000.000 1.639.000.000 1.803.000.000 1.983.300.000 

3.4 

Распплпжива 
средства у 
релативнпм изнпсу 
- 
% укупних текућих 
прихпда бучета 
(3.3 / 1 X 100 ) 

0,0038 0,005 0,005 0,005 0,005 

 

Наппмена у вези са 
индикатпрпм:  
Прпцена прихпда врщена је у 
складу са прпцеоенпм стпппм 
инфлације. 

Кпментар:  

На пснпву ппдатака садржаних у табели мпже се закљушити да је степен задуженпсти града Шапца знатнп исппд 
дпзвпљенпг задужеоа (у складу са закпнским прпписима). 
Средства дпбијена пд кредита наменски су утрпщена за изградоу кпмуналне инфраструктуре, првенственп за 
кпмуналнп ппремаое земљищта у Северпзападнпј раднпј зпни намеоенпг за изградоу привреднп-прпизвпдних 
пбјеката. 
Град Шабац мпже да се ппхвали са релативнп дпбрпм динамикпм раста прихпда, щтп је резултат планскпг рада 
првенственп рукпвпдства, свих заппслених, кап и савесних грађана кпји измирују свпје закпнске пбавезе. 
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3. АНАЛИЗА ТРЕНУТНПГ СТАОА 

3.1. Инфраструктура и прпстпрнп планираое 

S СНАГЕ (Strenghts) W СЛАБПСТИ (Weaknesses) 

Равнишарскп-брежуљкасти рељеф на дпдиру панпнске и 
планинске макрп регије; 
Транзитни ппдрушје између Централне Србије, Впјвпдине и 
БиХ - транзитни центар за пкп 630.000 људи;  
Сапбраћајнп-гепграфски пплпжај града Шапца у пднпсу на 
главне сапбраћајне правце; 
Крпз Шабац прплазе магистрални (М19 и М21) и 
регипнални путеви (Р208, 209, 210 и 127); 
Мрежа лпкалних путева је развијена; 
У граду је асфалтиранп 240 км лпкалних путева - 
магистралних 59 км, регипналних 111 км и улица у граду 
128 км и некатегприсаних 170 км;  
Ппстпјећа железнишка мрежа је ппвезана са кпридпрпм 
10; 
Река Сава је међунарпдни плпвни пут; 
Пристанищте са 350 м пперативне пбале – највећа дужина 
пперативне пбале узвпднп пд Бепграда; 
Пбезбеђена је лпкација за нпву луку;  
Магистрални гаспвпд Батајница-Шабац-Звпрник је 
изграђен;  
Изграђена је секундарна гасна мрежа кпјпм је ппкривен 
скпрп цеп град; 
Шабац има две тпплане (гас и мазут) кпје задпвпљавају 
пптребе града;  
 Изграђена је КДС мрежа кпјпм је ппкривен скпрп цеп 
град; 
Изграђена је телекпмуникаципна мрежа на сепскпм 
ппдрушју;  
Највећи брпј телефпнских централа је дигитализпван;  
Сигурнп и ппузданп напајаое теритприје града Шапца 
впдпвима виспкпг наппна 110 кВ и 220 кВ на електрп 
енергетску мрежу Србије;  
Изграђена каналска мрежа на теритприји града Шапца 
(535 км); 
На целпј теритприји града ппстпји систем пдбране 
(защтицена) пд ппплава на реци Сави; 
Изграђен пдбраманени насип дуж десне пбале Саве дп 
Шапца и даље пд Мрђенпвца дп Драгпјевца 
Изграђени насипи дуж реке Дпбраве у дужини пд 6 км и 
Думаше у дужини пд 2,2 км и Црекпг пбпднпг канала у 
дужини пд 3,8 км у дпоим тпкпвима;  
128 км улица у граду има асфалт;  
У централнпј градскпј зпни има 730 наплатних места за 
паркинг;  
Урбанистишки планпви услпвљавају изградоу нпвих 
пбјеката ппд услпвпм да се паркираое рещи на сппственпј 
парцели;  
Систем улишне расвете у градскпј средини је 
задпвпљавајући;  
Традиција прганизпванпг впдпснабдеваоа;  
Град има пптенцијал за дпбрп впдпснабдеваое – ппстпје 
два извприщта у функцији и једнп у изградои;  
Изграђенп је 300 км впдпвпдне мреже; 
15.000 регистрпваних пптрпщаша – 22.000 фактура;  
Впда је дпбрпг квалитета, знатнп бпљи квалитет у пднпсу 
на Републику;  
Впда је дпступна тпкпм целе гпдине – нема рестрикција;  

Недпвпљна искприщћенпст преднпсти сапбраћајнп-
гепграфскпг пплпжаја и прирпдних пптенцијала; 
Деп мреже лпкалних путева није асфалтиран (90 км); 
Деп улица у приградским насељима није асфалтиран;  
Ппједини регипнални путни правци су у лпщем стаоу;  
Недпвпљна средства за редпвнп пдржаваое лпкалних 
путева; 
Неизграђене сапбраћајнице између села Ппцерине;  
Лпща ппвезанпст станпвнищтва у ппјединим селима са 
сепским центрпм;  
Железнишка мрежа је у врлп лпщем стаоу;  
Железнишка мрежа није дпвпљнп искприщћена;  
Железнишки прикљушак истпшне индустријске зпне 
прплази крпз градски центар; 
Пристанищте ради са малим капацитетпм;  
Недпвпљан брпј пплазака у градскп приградскпм 
сапбраћају  
Недпстатак капацитета у ппстпјећим трафп станицама 
110/х/кВ;  
Лпкална мрежа средоег наппна је недпвпљнп изграђена;  
Лпще наппнске прилике кпд пптрпщаша у ппјединим 
сепским ппдрушјима;  
Мреже виспкпг и нискпг наппна су већинпм на дрвеним 
стубпвима (50% на теритприји града); 
Усппстављаое система управљаоа средое наппнскпм 
мрежпм у циљу ппвећаоа сигурнпсти и ппузданпсти 
снабдеваоа пптрпщаша електришнпм енерегијпм;  
Прпјектпвана каналска мрежа није у пптпунпсти изграђена 
(60 км неизграђене каналске мреже); 
Каналска мрежа се не пдржава и у лпщем је стаоу;  
Систем пдбране пд ппплава није изграђен за 1% велике 
впде и пптребнп је урадити велику рекпнструкцију;  
Ппстпји мпгућнпст ппплаве пд маоих впдптпкпва са Цера 
и излива ппјединих канала;  
Не ппстпји студија стаципнарнпг сапбраћаја те не ппстпје 
прецизни ппдаци п распплпживпм брпју паркинг места;  
Ппстпјећи брпј паркинг места није дпвпљан за пптребе 
града Шапца;  
Систем паркираоа јпщ увек није пптпунп уређен;  
Расвета јпщ увек није устанпвљена у свим сепским 
срединама; 
Све птпадне впде нису дпведене на једнп местп какп би се 
прганизпвалп прешищћаваое пре упущтаоа у реципијент 
реку Саву;  
Губици впде на впдпвпдним цевпвпдима су већи пд 
технплпщки прихватљивих; 
Ппстпји нелегална пптрпщоа впде; 
Недпвпљан брпј прикљушака на впдпвпд и канализацију – 
Мрежа је изграђена али не ппстпји интерес станпвнищтва 
за прикљушеоем;  
Неравнпмеран теритпријални размещтај станпвнищтва са 
изразитпм кпнцентрацијпм станпвнищтва у градскпм 
центру; 
Насеља пплузбијенпг типа (14 насеља) кпја су врлп 
разуђена  
Сепска насеља немају прганизпван систем 
впдпснабдеваоа; 
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У свим урбанистишким планпвима је предвиђена изградоа 
впдпвпда ка сепским насељима;  
Изграђена је фекална црпна станица на лпкацији 
планиранпг ппстрпјеоа са пбезбеђеним земљищтем и 
пратећпм инфраструктурпм;  
180 км канализаципне мреже (примарни и секундарни 
канализаципни впдпви); 
2 главна сабирна кплектпра за канализацију за приградска 
насеља;  
У раднпј зпни су планпвима предвиђени пдвпјени системи 
пдвпђеоа фекалне и атмпсферске впде;  
920 ха грађевинскпг земљищта се пптпунп кпмуналнп 
ппрема за индустријску зпну;  
Уведен ГИС на нивпу града Шапца; 
Велики брпј насеља (52) у пднпсу на ппврщину града и 
брпј станпвника;  
Развијен градскп-приградски превпз кпји пбезбеђује 
ппвезанпст свих насеља са административним центрпм;  
Развијен међумесни превпз кпји ппвезује Шабац са 
псталим центрима;  
Развијен струшни кадар за развпј инфраструктуре;  
Ппстпјаое свих пптребних јавних предузећа за развпј 
инфраструктуре;  
ГУП ппстпји - За 49 сепских насеља ппстпје урбанистишки 
планпви;  
Пткривене резерве гептермалних впда на теритприји 
града Шапца; 

Сепске средине нису кпмуналнп ппремљене;  
Ппстпји прпблем деппнпваоа птпада у сепским 
срединама; 
Нерегулисан грађевински статус пбјеката у зпни ппсебне 
намене (Јевремпвац);  
Нераципналнп кприщћеое земљищта унутар 
грађевинских реипна насеља; 
Недпвпљна уређенпст, ппремљенпст и изграђенпст 
ппјединих делпва града Шапца;  
Шабац не кпристи гептермалне извпре, нити су извпри 
термалине впде истражени; 
 

O МПГУЋНПСТИ (Opportunities) T ПРЕТОЕ (Threats) 

Мпгућнпст бпљег кприщћеоа прирпдних ресурса и 
пптенцијала; 
Бпље ппвезиваое Шапца са аутп-путем Бепград-Загреб; 
Ппдићи квалитет путне мреже; 
Ппвећати брпј км асфалитираних лпкалних путева у граду 
пп гпдини;  
Псппспбљаваое реке Саве за плпвнпст;  
Изградоа луке на реци Сави;  
Дпградоа ппстпјећих и изградоа трафп станица ВН-СН; 
Изградоа нпвих трафпстаница СН-НН и рекпнструкција 
ппстпјећих са заменпм застареле и израубпване ппреме на 
целпм ппдрушју теритприје града; 
Рекпнструкција мрежа ВН-НН на бетпнским стубпвима са 
ппвећаоем пресека впдпва;  
Пбнпва и рекпнструкција ппјединих депница на систему 
пдбране пд ппплава на реци Сави; 
Кприщћеое ппстпјеће каналске мреже за пптребе 
навпдоаваоа на пснпву ппстпјећих генералних прпјеката;  
Уређеое целпг тпка реке Дрине;  
Сарадоа са суседним ппщтинама на заједнишким 
прпблемима; 
Прекпгранишна сарадоа;  
Нпви прпстпрни план Републике Србије;  
Изградоа нпвих паркинг места, јавних гаража итд.; 
Заврщити урбанистишке планпве за сва села;  
Усппставити систем расвете у сепским срединама;  
Унапредити енергетску ефикаснпст у граду Шапцу;  
Прпщирити мрежу впдпснабдеваоа и канализације на 
сепске средине;  
Гасификација; 
Кприщћеое гептермалних извпра;  
Ппвећаое финансијских средстава у бучету града за 
инфраструктурни развпј;  

Магистрални и регипнални путеви су препптерећени и 
пшекује се ппвећаое фреквенције у нареднпм перипду; 
Магистрални и регипнални путеви су у надлежнпсти 
Републике;  
Ширеое насеља уз магистралне и регипналне путеве; 
Неппстпјаое финансијских средстава;  
Лимитиране надлежнпсти ппщтина;  
Незаинтереспванпст Републике за ппједине прпјекте; 
Финансијска зависнпст лпкалних сампуправа у пднпсу на 
Републику; 
Надлежнпст за железнишку мрежу је у Руми и Бепграду;  
Незаинтереспванпст псталих, суседних, ппщтина за 
регипналне прпјекте, првенственп прпблем уређеоа 
впдптпкпва; 
Предприступни фпндпви ЕУ неће бити дпступни у 
наредним гпдинама; 
Светска екпнпмска и финансијска криза се пдражавају на 
развпј инфраструктуре; 
Нерегулисанп кпритп реке Дрине и изражена флувијална 
ерпзија дпвпди дп пднпщеоа ппљппривреднпг земљищта 
и ппмераоа главнпг кприта;  
Нпви прпстпрни план Републике;  
Велики брпј регистрпваних впзила на теритприји града - 
17.000 впзила; 
Незаинтереспванпст грађана за прикљушеое на впдпвпд 
услед кприщћеоа сппствених извпра снабдеваоа; 
Извприщта се мпгу загадити услед интензивне 
индустријске и ппљппривредне прпизвпдое;  
Впјска Србије нема интереса за рещеоем пбјеката на 
пптезу Јевремпвац; 
Прпцеси миграција и стареоа станпвнищтва у сепским 
срединама;  
Нераципналнп ппстављаое пдређених инфраструктурних 
захтева у малим сепским срединама; 
Плпвни пут Савпм је непбележен и слабп се пдржава. 
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3.2 Екпнпмски развпј  

S СНАГЕ (Strenghts) W СЛАБПСТИ (Weaknesses) 

Привреда  

Град Шабац је сврстан у категприју екпнпмски развијених 
градпва-ппщтина 
Велики брпј активних привредних субјеката  
Једнпставне прпцедуре за регистрацију привредних 
субјеката  
Традиција предузетнищтва 
Успещнп приватизпвана већина друщтвених предузећа 
Развпјни бучет града Шапца 
Велика улагаоа из бучета за изградоу инфраструктуре 
Присуствп страних инвеститпра 
Развијен банкарски сектпр  
Ппстпјаое индустријских зпна  
Ппвпљни услпви за даваое грађевинскпг земљищта у 
индустријскпј зпни 
Ппстпјаое разнпврсне индустријске прпизвпдое  
Дпбрп развијен сектпр тргпвина и услуга  

Ппљппривреда 

Ппвпљни прирпдни услпви за прпизвпдоу 
ппљппривредних прпизвпда (земљищте, клима и впдени 
ресурси) 
Незагађенп ппљппривреднп земљищте  
Ппстпјаое виспкп струшнпг кадра у ппљппривреди  
Ппстпјећа механизација и ппрема  
Искуствп и знаое ппљппривредних прпизвпђаша  
Ппстпјаое средое и виспке ппљппривредне щкпле у 
Шапцу 
Ппстпјаое ппљппривреднп струшних служби (Завпд за 
ппљппривреду, Дирекција за ппљппривреду, матишна 
служба, ветеринарске станице и амбуланте) у Шапцу  
Град Шабац издваја знашајна финансијска средства за 
развпј ппљппривреде 
Присуствп специјализпваних ппљппривредних 
прпизвпђаша кпји примеоују савремене технплпгије у 
прпизвпдои  
Виспк прпценат регистрпваних ппљппривредних 
газдинстава  
Велики брпј регистрпваних ппљппривредних удружеоа 
У равнишарскпм делу је урађена кпмасација срединпм 
80тих гпдина 
Ппстпјаое раније изграђене инфраструктуре у функцији 
прпизвпдое, пткупа, складищтеоа и прераде 
ппљппривредних прпизвпда  

Туризам  

У Шапцу се прганизују брпјне манифестације  
Ппстпјаое пбјеката и лпкација (истпријских, културних, 
верских, сппртских итд.) ппгпдних за развпј туризма 
Туристишка прганизација ппстпји  
Урађени прпмптивни материјали и wеб сите у пквиру 
туристишке ппнуде 
 
 
 
 
 

Привреда 

Недпвпљнп развијене институције за развпј бизниса 
Мали смещтајни капацититети  
Велики брпј незаппслених  
Не ппстпје лпкална струкпвна и друга ппслпвна удружеоа 
и аспцијације  
Неусклађенпст привреде и пбразпвнпг система  
Сива екпнпмија  
Недпвпљна ппвезанпст ппслпвнпг сектпра и лпкалне 
управе 
Недпстатак финансијских средстава  
Неквалитетан рад инспекцијских служби  
Неразвијена прерађивашка индустрија  
Лпща путна инфраструктура (недпстатак аутп пута) 
Лука и плпвни пут нису искприщћени 

Ппљппривреда 

Пдлазак младих са села  
Неппвпљна старпсна структура села 
Мали и исцепкани ппседи на највећем брпју газдинстава  
Мали брпј мпдернп прганизпваних газдинстава  
Препвлађује екстензивна ппљппривредна прпизвпдоа  
Застарела механизација  
Низак степен финализације ппљппривредих прпизвпда  
Неппвпљан расни састав стпке  
Ниска инфраструктурна и кпмунална ппремљенпст сепских 
насеља  
Недпстатак струшних служби пп селима и струшоака на 
терену и недпвпљна едукација  
Неразвијенп задругарствп  
Недпвпљан брпј удружеоа ппљппривредних прпизвпђаша  
Непрганизпван наступ на тржищту  
Ниска финансијска мпћ ппљппривредних дпмаћинстава  
Нерегулисана каналска мрежа и впдптпкпви  

Туризам  

Туристишка ппнуда није видљива на тржищту Србије – 
слаба прпмпција туристишких пптенцијала  
Неразвијен сепски туризам  
Туристишки лпкалитети нису уређени  
Не ппстпји план развпја туризма  
Капацитети туристишке прганизације нису дпвпљнп 
развијени и/или су недпвпљни 
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O МПГУЋНПСТИ (Opportunities) T ПРЕТОЕ (Threats) 

Привреда 

Увпђеое стандарда ЕУ у прпизвпдоу и услуге 
Ппвезиваое аспцијација и удружеоа 
Сузбијаое сиве екпнпмије 
Даља улагаоа у  инфраструктуру 
Кпнкурисаое за републишке прпјекте  
Кпнкурисаое за међунарпдне прпјекте  
Ппгранишна сарадоа  
Ппбпљщаое сарадое са суседним ппщтинама у 
капиталним инвестицијама 
Измена закпнпдавства  
Сарадоа са ппслпвним институцијама на разлишитим 
нивпима  
Заврщетак прпцеса приватизације  
Прпщиреое и мпдернизација капацитета 
Унапређеое услужнпг сектпра ради ппвећаоа 
привлашнпсти града 
Диретне инвестиције странпг капитала 
Изградоа капиталних прпјеката - гаспвпда, аутп-пута, 
регипналне деппније, луке и сл. 
Фискална децентрализација 
Прпмпција привредних дпстигнућа ппщтине Шабац 
Ппвећаое фпндпва за смаоеое незаппсленпсти  
Генералнп ппбпљщаое климе за усппстављаое бизниса и 
инвестиције 

Ппљппривреда 

Стратегија развпја ппљппривреде Србије 
Усвајаое нпвих закпна у пбласти ппљппривреде 
Субвенције пд стране државе 
Ствараое кпмерцијалних ппљппривредних газдинстава 
Извпз ппљппривредних прпизвпда  
Заврщетак приватизације предузећа у пбласти прераде 
ппљ. прпизвпда 
Унапређеое прптивградне защтите 
Ппбпљщаое квалитета стпшне хране кпја се прпизвпди у 
сепским газдинствима 
Мпгућнпст разнпврсне ппљппривредне прпизвпдое 
Изградоа система за навпдоаваое 
Унапређеое струшних и саветпдавних служби 
Кпнкурисаое за међунарпдне прпјекте  
Ппгранишна сарадоа  
Измене Закпна п наслеђу 
Раст тражое хране на светскпм тржищту 
Кппрдинација развпјних прпграма ппщтине и Републике 
Стандардизација ппљппривредне прпизвпдое 
Псниваое лпкалних фпндпва за ппдстицаое 
ппљппривреде 
Удруживаое ппљппривредних прпизвпђаша  
Катастар  
Заврщетак кпмасације 
Државнп земљищте у функцији ппљппривредне 
прпизвпдое  
Ппдизаое степена финализације ппљппривредних 
прпизвпда  
Кприщћеое термалних впда  
Разлишите мпгућнпсти за брендираое прпизвпда 

Туризам  

Екскурзипни туризам 
Манифестаципни туризам 

Привреда  

Пплпжај земље у међунарпднпј заједници 
Недпстатак наципналне стратегије привреднпг развпја 
Неппвпљни услпви кредитираоа привреде  
Ппреска пплитика  
Закпнска регулатива  
Не примеоиваое усвпјених закпна 
Неефикаснп правпсуђе 
Административне прпцедуре – бирпкратија  
Слабе ппслпвне везе са фирмама из ЕУ 
Велика јавна пптрпщоа 
Недпвпљна ппдрщка и стимулације у прпизвпдои за извпз 
Нема извпзне стратегије 
Сппразуми п слпбпднпј тргпвини 
Увпз рпбе щирпке пптрпщое непрпверенпг квалитета 
Светска екпнпмска криза  
Предприступна средства ЕУ нису дпступна  
Србија није дпвпљнп интересантна за стране инвеститпре 
Пплитишка нестабилнпст  
Сава није плпвна 

Ппљппривреда  

Аграрна пплитика  
Недпвпљна дпступнпст дугпрпшних кредита за развпј агрп-
бизниса 
Неразвијенп и нерегулисанп тржищте ппљппривредних 
прпизвпда 
Стандарди ЕУ 
Кпнкуренција 
Мпнпппли  
Ниска прпдуктивнпст и прпфитабилнпст   
Смаоиваое царинске защтите услед приближаваоа ЕУ 
Неппстпјаое мптивације младих за ппљппривреду 
Недпвпљнп ппзнаваое капацитета и захтева светскпг 
тржищта 
Недпвпљнп ппзнаваое функципнисаоа тржищта и 
маркетинга прпизвпда 
Закпнпдавствп  
Институципнални пквир  

Туризам  

Сппри интеграципни прпцеси Републике Србије ка ЕУ ( 
визни режим, неусклађени царински прпписи ...) 
Глпбална екпнпмска кретаоа 
Низак пбрт средстава у туризму уз великп ангажпваое 
радне снаге  
Недпстатак приватне иницијативе 
Шабац нема прирпдних амбијената за привлашеое туриста 
(планине, истпријске сппменике итд.) 
Светска екпнпмска криза  
Предприступна средства ЕУ нису дпступна  
Нема туристишке ппнуде кпја би задржала туристе  
Река Сава није атрактивна за купаое  
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Мптпнаутишки туризам 
Сепски туризам (Ппцерина) 
Лпвнп-рибплпвни туризам 
Активираое туристишких пптенцијала планине Цер, реке 
Саве, Дрине итд. 
Ствараое услпва за изградоу туристишке инфраструктуре  
Испитиваое ппстпјећих извпра термалних впда за развпј 
балнеплпщкпг туризма  
Прекпгранишна сарадоа  
Реална прпцена туристишких пптенцијала  
Ппдизаое марине за развпј наутишкпг туризма  

 

3.3 Квалитет живпта  

S СНАГЕ (Strenghts) W СЛАБПСТИ (Weaknesses) 

Град има дпвпљнп струшних кадрпва  
Ппстпји систем предщкплскпг, пснпвнпг, средоег и 
виспкпг щкплства  
Шкпле су уређене и ппремљене  
Ппстпји дпвпљнп щкпла  
Дневни бправак за аутистишну децу и децу пметену у 
развпју 
Град има јасан циљ - ппдједнаки услпви щкплпваоа на 
граду и у селу  
Град има пснпвне устанпве културе  
Устанпве културе су инфраструктурнп сређене - Град је 
инвестирап у инфраструктурнп сређиваое устанпва 
културе 
Велики брпј села има Дпмпве културе 
Мпгућнпст кприщћеоа щкплскпг прпстпра за пдржаваое 
сепских манифестација  
Канцеларија за младе  
Лпкалне иницијативе за разлишитим активнпстима  
Вплпнтерски рад и ппдстицаое младих на удруживаое 
Дпбра прганизација рада институција спцијалне защтите  
Идентификпвани прпблеми у пбласти спцијалне защтите 
Урађена стратегија спцијалне защтите  
Ппстпји база ппдатака п кприсницима спцијалне защтите  
Град знашајнп ппмаже активнпсти у пбласти спцијалне 
защтите  
У Шапцу ппстпји мрежа за защтиту пд насиља у ппрпдици 
Ппстпји знашајан брпј сппртских клубпва регистрпваних у 
Шапцу  
Адекватан третман градске управе у развпју сппрта - Дпбра 
кпмуникација ГУ са сппртским клубпвима  
Брпј регистрпваних сппртиста у свим категпријама  
Дпбри сппртски резултати у ппјединим сппртпвима  
Присутнпст лпкалних медија  
Ппстпји квалитетна база ппдатака п незаппсленима 
Велики брпј прпграма Наципналне службе за 
заппщљаваое (Прпграм за вплпнтере; за приправнике; за 
сампзаппщљаваое; за нпвп заппщљаваое ; регипнални 
прпграм и др.) 
Пбуке за незаппслене ( рад на рашунару, за стране језике и 
пбуке према пптребама ппслпдавца) 
Ппдстицајни прпграми Града 
Дпбра сарадоа са лпкалнпм сампуправпм ( фпрмиран је и 
лпкални савет за заппщљаваое) 
Дпбрп развијена мрежа амбуланти у граду иселу 
Адекватна ппдрщка лпкалне смпуправе 
 
 

Нема дпвпљнп фискултурних сала пп щкплама  
Нема базена – не мпже да се реализује настава пливаоа  
Мали брпј сппртских терена и дешијих игралищта  
Не ппстпји щкплска управа  
Струшни кадар није дпвпљнп пбушен за примену 
инпваципних технплпгија 
Не ппстпје ван щкплске активнпсти, или су пне ппгрещнп 
фпрмулисане   
Брпј сппртпва кпјим се мпже бавити је лимитиран  
Ппстпји самп једна сала (ппзприщте) у кпјпј се мпгу 
пдржавати веће културне манифестације  
Ппстпјеће устанпве не мпгу пдгпварати технишки 
захтевнијим манифестацијама  
Мали брпј прпграма у свим активнпстима културе  
Слаб квалитет ппнуђених културних садржаја  
Не ппстпје стратещки и/или акципни планпви културнпг 
развпја, пплитике за младе... 
У дпста слушајева не ппстпји разумеваое за иницијативе 
младих  
Пдсуствп сарадое између институција културе  
Слаба ппсеценпст културних устанпва и садржаја 
У сепским дпмпвима културе нема активнпсти  
Пптребна је адаптација једнпг брпја сепских ДК 
Несанкципнисаое субјеката кпји негативнп делују на 
младе (рад лпкала ван раднпг времена) 
Невладин није дпвпљнп развијен  
Не ппстпји база ппдатака п ппјединим угрпженим 
категпријама (нпр. Рпми) 
Мали капацитети у пбласти предщкплскпг пбразпваоа  
Не ппстпји пдгпварајућа институципнална ппдрщка за 
пбразпваое пдраслих 
Квалитет прпграмских садржаја лпкалних медија  
Пси луталице  
Недпвпљнп слпбпдних радних места на тржищту рада 
Недпстатак струшнпг кадра на евидиенцији незаппслених 
(највећи прпценат је са средопм щкплпм, а затим 
неквалификпвани) 
Незаинтереспванпст за дпдатне едукације 
Мнпгп вище заинтереспваних за Прпграме заппщљаваоа 
пд мпгућнпсти 
Виспк степен пбплеваоа кпд бплести кпје се мпгу 
превенирати 
Лпщ пдзив на превентивне прегледе 
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O МПГУЋНПСТИ (Opportunities) T ПРЕТОЕ (Threats) 

Кпнтинуирана пбука струшнпг кадра  
Ппдизаое регипналнпг Центра за усаврщаваое 
заппслених у пбразпваоу  
Ппстпјећи Закпн пмпгућава факултативнп бављеое 
пдређеним сппртпвима  
Размена знаоа, искустава 
Развпј прпјеката  
Развпј регипналне сарадое  
Развпј међунарпдне сарадое  
Ширеое активнпсти пп щкплама  
Кприщћеое ппмпћи спцијалним категпријама пп 
разлишитим пснпвама и разлишитим извприма  
Медијска ппдрщка  
Ппвећаое финансијских средстава кпје издваја град у 
циљу ппдизаоа квалитета живпта  
Ппвећаое финансијских средстава кпје издваја Република  
Измена или ппјащоеое закпнске регулативе  
Регулисаое финансираоа сппртских, културних и других 
активнпсти  
Ппдизаое нпвих пбјеката  
Рещаваое нерещених пднпса у спкплани  
Инфраструктурни капацитети се лакп мпгу ставити у 
функцију  
Брпј сппртских терена и дешијих игралищта се мпже 
ппвећати  
Нашин кприщћеоа сппртских терена и дешијих игралищта 
се мпже регулисати 
Рещаваое недпстатака ниже квалификпваних кадрпва за 
кпјима ппстпји пптреба, птвараоем капацитета за 
пбразпваоем пдраслих  
Бпља искприщћенпст лпкалних медија  
Ппвећаое безбеднпсти  
Интензиван рад са младима у циљу ппбпљщаоа 
кприщћеоа слпбпднпг времена 
Дпбар закпнски пквир 
Ппстпји наципнална стратегија заппщљаваоа 
Сарадоа Дпма здравља, представника месних заједница и 
невладиних прганизација у прганизацији превентивних 
прегледа 
Чещће прганизпваое превентивних прегледа 
Увпђеое превентивних прегледа кпје не финансира фпнд 
здравства уз финансијску ппдрщку лпкалне сампуправе 
Бпља сарадоа са представницима вулнерабилних група 

Лимитирана финансијска средства  
Закпнски лимитиране надлежнпсти града у ппјединим 
пбластима 
Системска рещеоа на кпја град не мпже да утице  
Лпща закпнска рещеоа  
Развпј сппрта је препущтен пптенцијалним сппнзприма  
Станпвнищтвп није заинтереспванп за културна дещаваоа  
Неразвијене кпнкурсне прпцедуре за дпделу средстава за 
културне и друге активнпсти на нивпу града  
Град није спреман за дпдатна финансираоа и адаптације у 
култури  
Предприступна средства ЕУ ће се кпристити за 
инфраструктурне прпјекте 
Недпвпљна мптивисанпст наставнпг кадра  
Институципнални зампр  
Предрасуде п псетљивим групама  
Неппстпјаое јасних критеријума кпд награђиваоа 
ппјединаца и кплектива  
Миграције станпвнищтва  
Тренд стареоа станпвнищтва у селима  
Заппщљаваое у сивпј екпнпмији 
Неадекватна брига п сппственпм здрављу и збпг тпга лпщ 
пбухват планираним превентивним прегледима 
Несхватаое ппслпдавца знашаја акција и непмпгућаваое 
заппсленима да се у раднп време пдазпву на ппзив 
Трпмпст у прпмени навика 
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3.4 Живптна средина 

S СНАГЕ (Strenghts) W СЛАБПСТИ (Weaknesses) 

1. Гепграфски пплпжај Шапца – налази се узвпднп пд 
Бепграда; 

2. Пшувани прирпдни ресурси ван урбанпг ппдрушја;  
3. Ппстпје институције и развијени људских капацитета; 
4. Завпд за јавнп здравље, Шабац је псппспбљен 

технишки и кадрпвски за кпнтинуирани мпнитпринг 
впда (ппврщинске, ппдземне, птпадне), буке, ваздуха, 
живптних намирница и нивпа пестицида и тещких 
метала;  

5. Врщи се кпнтинуирани мпнитпринг загађујућих 
материја у ваздуху;  

6. Ппстпје екплпщке невладине прганизације; 
7. У пквиру ГП града Шапца урађен је извещтај п 

стратещкпј прпцени утицаја на живптну средину; 
8. У тпку је израда катастра загађиваша за ппдрушје града 

Шапца;  
9. Град Шабац има амбиција да ради на системскпм 

рещаваоу екплпщких прпблема;  
10. Град Шабац пдваја деп средстава за пшуваое живптне 

средине; 
11. Фпрмиран је регипн за управљаое птпадпм; 
12. Јавни превпз је прганизпван; 
13. У ппљппривреди има мали брпј специјализпваних 

фарми са мпнпкултурпм; 
14. Виспк степен кпмуналне ппремљенпсти у 

индустријским зпнама;  
15. Власнищтвп града над знашајним земљищним 

кпмплексима; 
16. Развијен систем даљинскпг грејаоа; 
17. Изграђена гасна дистрибутивна мрежа на шитавпм 

урбанпм ппдрушју. 
 

1. Не ппстпји Прпстпрни план града Шапца; 
2. ЛЕАП није урађен;  
3. Не ппстпји Фпнд за защтиту живптне средине; 
4. Финансијска средства за ппдрщку защтити живптне 

средине су мала и недпвпљна; 
5. Слаба база ппдатака п екплпщким ппказатељима;  
6. Не ппстпји кпнтинуирани мпнитпринг екплпщких 

ппказатеља (впда, бука и сл.); 
7. Неинфпрмисанпст станпвнищтва п екплпщким 

ппказатељима; 
8. Низак нивп екплпщке свести свих пппулаципних група; 
9. Зпне защтите извприщта впде за пиће нису адекватнп 

защтићене; 
10. Стара деппнија у Варни није санирана, ни затвпрена, и 

представља највећу дивљу деппнију;  
11. Шљункаре, пбпдни канали, пптпци и сл. су лпкације за 

пдлагаое птпада; 
12. Не ппстпји званишна деппнија кпја задпвпљава 

стандарде; 
13. Ппстпји велики брпј дивљих деппнија;  
14. Ппстпје индустријске деппније у урбанпм ппдрушју; 
15. Индустрија са застарелпм технплпгијпм;  
16. Ппстпје пптенцијални загађиваши кпји нису 

регистрпвани;  
17. Ппједини привредни субјекти свеснп или несвеснп не 

впде рашуна п живптнпј средини; 
18. Птпадне впде у селима се некпнтрплисанп испущтају;  
19. Не ппстпји кпмунална инфраструктура у сепским 

ппдрушјима;  
20. Нема кпмуналних услуга у сепским ппдрушјима;  
21. Не врщи се разврставаое кпмуналнпг птпада; 
22. Недпвпљнп развијен јавни превпз;  
23. Не ппстпји кпнтрпла упптребе защтитних средстава у 

ппљппривреди и кпнтрпла ппљппривреднпг загађеоа; 
24. Кланишни птпад се некпнтрплисанп пдлаже;  
25. Стпшна грпбља нису фпрмирана;  
26. Ппстпји велики брпј индивидуалних лпжищта; 
27. Некпнтрплисна и нераципнална пптрпщоа тпплптне и 

других видпва енергије; 
28. Недпвпљан маркетинщки и екпнпмски стимуланс за 

упптребу шистијих извпра енергије намеоених 
прпизвпдои тпплптне енергије. 

O МПГУЋНПСТИ (Opportunities) T ПРЕТОЕ (Threats) 

1. Дпнпщеое нпве и усаглащаваое ппстпјеће закпнске 
регулативе у пбласти защтите живптне средине са ЕУ 
прпписима; 

2. Републишки прпјекти и средства;  
3. Регипнална сарадоа;  
4. Међунарпдни прпјекти;  
5. Реализпвати прпграме едукације станпвнищтва са 

нагласкпм на младе щкплскпг узраста; 
6. Укљушиваое већег брпја људи и институција у прпцес 

прпмпције защтите живптне средине; 
7. Усппстављаое система мпнитпринга пснпвних 

екплпщких ппказатеља;  
8. Фпрмираое регипналне деппније;  
9. Регулисаое птпада из стпшарске прпизвпдое 

1. Стара индустријска ппстрпјеоа са застарелим 
технплпгијама;  

2. Индустрије кпје су знашајни загађиваши живптне 
средине;  

3. Некпнтрплисанп щиреое града;  
4. Недпстатак финансијских средстава; 
5. Предприступни фпндпви ЕУ нису дпступни;  
6. Загађеое кпје дплази из ппщтина кпје се налазе 

узвпднп на Сави и Дрини;  
7. Ппвећаое брпја впзила;  
8. Ппвећаое фреквенције транзитнпг сапбраћаја;  
9. Загађеое ппдземних впда ппд утицајем 

ппљппривреде; 
10. Нераципналнп кприщћеое минералних ресурса;  
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(кланишни птпаци, стпшна грпбља и кафилерија и сл.); 
10. Примена регипналнпг плана управљаоа птпадпм;  
11. Санација ппстпјећих деппнија уз ппмпћ средстава 

републике или предприступних фпндпва ЕУ; 
12. Кприщћеое пбнпвљивих извпра енергије, првенственп 

термалних впда; 
13. Прпмпција пбнпвљивих извпра енергије;  
14. Кприщћеое екплпщки прихватљивих енергената; 
15. Ппдстицај фирмама кпје се баве рециклажпм птпада;  
16. Јавне акције шищћеоа ппјединих лпкација;  
17. Фпрмираое Фпнда за екплпгију; 
18. Израда стратещких дпкумената (ЛЕАП);  
19. Фпрмираое зпна прирпдних и защтићених дпбара;  
20. Активнпсти усмерене ка напређеоу бипдиверзитета; 
21. Фпрмираое нпвих и унапређеое ппстпјећих зелених 

ппврщина у градским зпнама али и руралним 
пбластима;  

22. Ппдстицаое инпвација у пбласти защтите живптне 
средине; 

23. Кприщћеое лпкалних медија у прпцесу прпмпције и 
едукацији станпвнищтва; 

24. Прпмпција и субвенципнираое екплпщки 
прихватљивих и већ приступашних извпра енергије; 

25. Ппдстицаое развпја прганске ппљппривредне 
прпизвпдое. 

11. Ппстпјаое лпще закпнске регулативе,пднпснп 
ппстпјаое пбласти кпје нису уппщте уређене;  

12. Специјализација ппљппривредне прпизвпдое на 
великим ппврщинама; 

13. Виспка цена грејаоа и енергената;  
14. Унищтаваое и деградација щума.  
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4 СТРАТЕШКИ ДПКУМЕНТ 

4.1 Визије, припритети и циљеви 

Припритет/визија  Ппщти циљеви Ппсебни циљеви  

Припритет 1. – 

Инфраструктура и 

прпстпрнп 

планираое  

 

Визија  

Шабац - регипнални 

центар Западне 

Србије са 

равнпмернп 

развијенпм и 

уређенпм 

теритпријпм и 

мпдернпм 

инфраструктурпм 

кпја пбезбеђује 

виспк квалитет 

живпта.  

1.1. Путна мрежа кпја је у 

надлежнпсти града је 

асфалтирана и редпвнп се 

пдржава  

Лпкални путеви су пптпунп асфалтирани  

Некатегприсани путеви у насељима су 

изграђени  

У Шапцу су асфалтиране све градске улице  

Путна мрежа се редпвнп пдржава 

1.2. Ппвезиваое са 

међунарпдним сапбраћајним 

кпридприма  

Аутппут пд кпридпра 10 дп БиХ границе је 

прпјекат пд Републишкпг знашаја  

Рекпнструкција и мпдернизација 

железнишкпг правца пд кпридпра 10 дп 

границе БиХ је прпјекат пд Републишкпг 

знашаја  

Квалитетан међунарпдни плпвни пут рекпм 

Савпм је усппстављен  

1.3. Највећи деп теритприје 

града је ппкривен квалитетнпм 

впдпвпднпм и канализаципнпм 

инфраструктурпм  

 

Квалитетнп управљаое људским ресурсима, 

ппслпваоем, мрежпм и пптрпщопм  

Даље щиреое впдпвпдне и канализаципне 

мреже  

Развпј трећег извприщта  

Дпвпђеое птпадних впда на једну лпкацију 

и изградоа ппстрпјеоа за прераду птпадних 

впда  

1.4. Сапбраћајни систем у граду 

Шапцу је запкружен 

У Шапцу се налази дпвпљан брпј паркинг 

места  

Јавни превпз је унапређен и знашајнп 

искприщћен  

Адекватан режим сапбраћаја је усппстављен 

захваљујући мерама технишкпг регулисаоа 

сапбраћаја 

1.5. Квалитетна, развијена и 

савремена електрп енергетска 

инфраструктура  

Дпградоа ппстпјећих и изградоа нпвих 

трафпстаница ВН/СН  

Рекпнструкција ппстпјећих и изградоа нпвих 

трафпстаница СН/НН  

Рекпнструкција и изградоа мрежа ВН и НН 
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на бетпнским стубпвима са ппвећаоем 

пресека впдпва  

Усппстављаое система управљаоа електрп 

енергетскпм мрежпм  

Сва насеља су савременп и адекватнп 

псветљена 

1.6. Шабац је прпстпрнп уређен 

град  

Функципнална децентрализација градскпг 

центра  

Сва насеља су уређена и кпмуналнп 

ппремљена  

Унапређеое система управљаоа 

прпстпрним развпјем теритприје града  

Защтита и раципналнп кприщћеое 

ппљппривреднпг, щумскпг и впднпг 

земљищта  

Даље ппвезиваое града Шапца на щирем 

регипналнпм нивпу према екпнпмски и 

другим функципналним интересима 

1.7. Гасна инфраструктура је 

максималнп искпришћена   

Ппвећаое брпј прикљушака на ппстпјећу 

инфраструктуру  

Гасна инфраструктура је прпщирена  

1.8. Енергетски ефикасан систем 

даљинскпг грејаоа је изграђен 

Изградоа нпвих тпплптних извпра  

Ширеое тпплптнпг кпнзума на пдређеним 

ппдрушјима  

Ппбпљщаое ефикаснпсти система 

даљинскпг грејаоа  

Припритет 2  

Екпнпмски развпј 

 

Визија  

Шабац 2020 гпдине, 

уређен и привлашан 

са развијенпм 

привредпм, 

преструктуиранпм 

ппљппривредпм, 

бпгатпм 

туристишкпм 

2.1. Ппвећаое степена 

ангажпванпсти слпбпдне радне 

снаге крпз развпј прилагпдљиве 

привредне структуре 

Развијен је ппслпвни амбијент за привредни 

развпј  

Ппдизаое нивпа инвестиција у циљу 

екпнпмскпг развпја и ппвећаоа степена 

заппсленпсти  

2.2. Ствприти пдрживи и ефикасан 

систем ппљппривредних 

кпмерцијалних газдинстава 

сппспбних за тржишну утакмицу 

Екпнпмскп и технишкп јашаое и 

псавремеоаваое газдинстава  

Ппстпјаое екпнпмски ефикасних удружеоа и 

задруга ппљппривредних прпизвпђаша  

Јашаое институтуципналне мреже за ппдрщку 

развпја кпмерцијалних ппљппривредних 

газдинстава  
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ппнудпм и 

изграђенпм 

инфраструктурпм, 

ппвпљан за 

инвестиципне и 

предузетнишке 

активнпсти 

Диверзификација активнпсти на селу  

Развпј мини прерадних капацитета кпји 

пбезбеђују дпдатну вреднпст прпизвпда  

Припритет 3. – 

Унапређеое 

квалитета живпта  

 

Визија 

 

Шабац је ппщте 

ппзнат кап 

регипнални центар 

са квалитетнпм и 

разнпврснпм 

ппнудпм културних, 

сппртских, 

здравствених и 

пбразпвних 

садржаја кпји у 

пптпунпсти 

задпвпљавају 

пптребе друщтвенпг 

живпта 

станпвнищтва и кпји 

има развијен 

интегрални систем 

спцијалне защтите. 

Град је на 

наципналнпм нивпу 

преппзнат кап 

птвпрен, уређен, 

урбан и гпстпљубив 

град са јасним 

идентитетпм. 

3.1. Јавне услуге су квалитетне и 

дпступне  

Лпкална сампуправа је брза, ефикасна и 

дпступна у пружаоу услуга грађанству  

Шабашке щкпле и вртићи су мпдернп 

ппремљени и задпвпљавају пптребе 

савремене наставе  

Примена савремене пбразпвне технплпгије 

дппринпси развпју и вищим ппстигнуцима 

ушеника  

Дпм здравља, Шабац је савременп ппремљен 

и дпбрп прганизпван, цији се здравствени 

радници кпнтинуиранп усаврщавају  

Здравље станпвнищтва у Шапцу је ппбпљщанп  

Усппстављена је ефикасна сарадоа са 

Републишким прганима, прганизацијама и 

институцијама  

Шабац је регипнални центар  

3.2. Град има развијен систем 

стараоа п псетљивим 

категпријама станпвништва 

Унапређеое пплпжаја деце и младих крпз 

развијаое механизама за защтиту оихпвих 

права и прпграма за активнп укљушиваое у 

живпт лпкалне заједнице  

Ппвећаое нивпа заппсленпсти у граду крпз 

мере и прпграме прпактивнпг приступа 

заппщљаваоу  

Унапређеое мпгућнпсти за активнп ушещће 

ПСИ, Рпма и псталих у друщтвенпм живпту 

лпкалне заједнице крпз систем мера и 

прпграме разлишитих сектпра и институција у 

граду  

Ппбпљщаое квалитета живпта старих пспба 

крпз услуге за унапређеое оихпвпг 

психпспцијалнпг и психп физишкпг статуса  

Развијаое струшних капацитета институција и 

прганизација кпје пружају интегралне услуге 

спцијалне защтите крпз прпграме 
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кпнтинуиранпг прпфесипналнпг усаврщаваоа  

3.3. Развијени 

капацитети/ресурси/садржаји за 

задпвпљаваое разнпврсних 

пптреба грађана  

 

Деци Шапца је пмпгућен квалитетан развпј 

лишнпсти крпз брпјне садржаје  

Млади активнп ушествују у живпту лпкалне 

заједнице  

Културни живпт у Шапцу је развијен крпз 

систем институција кпје нуде квалитетан, 

атрактиван и дпступан прпграм  

Крпз развијену сппртску инфраструктуру и 

ресурсе је пмпгућенп прпфесипналнп и 

рекреативнп бављеое сппртпм  

Шабацке прганизације имају развијену 

сарадоу са регипналним, републишким и 

интернаципналним прганизацијама и активнп 

ушествују у прпграмима сарадое  

Град Шабац брине п безбеднпсти свпјих 

грађана  

Град Шабац ппдстице и стара се п развпју 

надарене деце  

Припритет 4. – 

Заштита живптне 

средине  

 

Визија  

Грађани Шапца су 

ппнпсни и 

задпвпљни свпјим 

живптним 

пкружеоем.  

4.1. Виспк нивп екплпшке свести  

 

Усппстављен стални систем едукације и 

инфпрмисаоа станпвнищтва, деце, младих, 

заппслених у лпкалнпј сампуправи, 

прганизацијама, институцијама и привредним 

субјекима  

Акције и прпцеси/активнпсти кпје се директнп 

и индиректнп пднпсе на защтиту живптне 

средине су ппщте ппдржане у лпкалнпј 

заједници  

4.2. Екплпшки ппказатељи се 

налазе у дпзвпљеним границама 

Усппстављен је систем працеоа и мереоа 

екплпщких ппказатеља  

Усппстављен систем управљаоа птпадпм  

Сарадоа лпкалне заједнице, инспекцијских 

пргана, струшних служби и пптенцијалних 

загађиваша на прпцесу пшуваоа живптне 

средине и спрешаваоу загађеоа  

4.3. Очувани прирпдни ресурси Пшуван и унапређен бипдиверзитет  

Прирпдним ресурсима се плански управља на 

пдржив нашин  

Деградиранп и напущтенп земљищте је 
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саниранп и рекултивисанп 

Пбнпвљиви извпри енергије се пптималнп 

кпристе   

4.4. Развијен систем за спречаваое 

екплпшких акцидената 

Ппстпји усклађена стратещка планска 

дпкументација  

Усппстављен систем кпнтрпле пптенцијалних 

загађиваша  
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4.2 Припритети десетпгпдищоег развпја града Шапца 

Припритет 1. - Инфраструктура и прпстпрнп планираое 

Визија: Шабац - регипнални центар Западне Србије са равнпмернп развијенпм и уређенпм теритпријпм и мпдернпм инфраструктурпм кпја пбезбеђује виспк квалитет живпта. 

Општи циљеви Ппсебни циљеви Најважније акције 
Индикатпри 

пдрживпсти 

Степен 

имплементације 

1.1. Путна мрежа кпја је у 

надлежнпсти града је асфалтирана 

и редпвнп се пдржава 

Лпкални путеви су пптпунп асфалтирани  

Некатегприсани путеви у насељима су изграђени  

У Шапцу су асфалтиране све градске улице  

Путна мрежа се редпвнп пдржава  

Асфалтираое лпкалних и 

некатегприсаних путева 

Градске улице су пресвушене 

асфалтпм 

Квалитетнп пдржаваое лпкалних 

путева (крпљеое, кпщеое, 

сигнализација, пресвлашеое 

асфалтпм и сл.) 

Дужина путева у км 

пп км
2
 

 

1.2. Ппвезиваое са 

међунарпдним сапбраћајним 

кпридприма 

Аутппут пд кпридпра 10 дп БиХ границе је прпјекат пд 

Републишкпг знашаја  

Рекпнструкција и мпдернизација железнишкпг правца пд 

кпридпра 10 дп границе БиХ је прпјекат пд Републишкпг 

знашаја  

Квалитетан међунарпдни плпвни пут рекпм Савпм је 

усппстављен  

Израда прпјектне дпкументације  

Ппшетак рада на ппвезиваоу 

кпридпра 10 и БиХ  

Прпдужетак железнишке мреже 

Чищћеое И уређеое плпвнпг пута 

Дужина путева у км 

пп км
2
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1.3. Највећи деп теритприје 

града је ппкривен квалитетнпм 

впдпвпднпм и 

канализаципнпм 

инфраструктурпм  

 

Квалитетнп управљаое људским ресурсима, ппслпваоем, 

мрежпм и пптрпщопм  

Даље щиреое впдпвпдне и канализаципне мреже  

Развпј трећег извприщта  

Дпвпђеое птпадних впда на једну лпкацију и изградоа 

ппстрпјеоа за прераду птпадних впда  

Рекпнструкција и прилагпђеое 

ппстпјеће ппреме на ППВ 

Израда примарних и секундарних 

впдпвпдних инсталација 

Изградоа примарних и секундарних 

канализаципних кплектпра 

Развпј извприщта Проавпр  

Изградоа фекалне црпне станице 

Главна са преливима и Кплектпр 

крпз "Зпрку" 

Израда ппстрпјеоа за прераду 

птпадних впда града Шапца-ЦПППВ 

Управљаое 

птпадним впдама  

Квалитет 

ппврщинских впда  

Брпј дпмаћинстава 

са сигурним 

приступпм впди за 

пиће  

 

1.4. Сапбраћајни систем у граду 

Шапцу је запкружен 

У Шапцу се налази дпвпљан брпј паркинг места  

Јавни превпз је унапређен и знашајнп искприщћен  

Адекватан режим сапбраћаја је усппстављен захваљујући 

мерама технишкпг регулисаоа сапбраћаја  

Анализа пптреба у линијскпм 

превпзу  

Израда студија (паркираоа, 

технишкпг регулисаоа и сл) и 

прпграма (пптимални превпз) 

Брпј путпваоа 

јавним превпзпм пп 

глави станпвника 

 

1.5. Квалитетна, развијена и 

савремена електрп енергетска 

инфраструктура 

Дпградоа ппстпјећих и изградоа нпвих трафпстаница 

ВН/СН  

Рекпнструкција ппстпјећих и изградоа нпвих трафпстаница 

СН/НН  

Рекпнструкција и изградоа мрежа ВН и НН на бетпнским 

стубпвима са ппвећаоем пресека впдпва  

Усппстављаое система управљаоа електрп енергетскпм 

мрежпм  

Дпградоа ппстпјећих и изградоа 

нпвих трафпстаница ВН/СН  

Рекпнструкција ппстпјећих и 

изградоа нпвих трафпстаница СН/НН  

Рекпнструкција и изградоа мрежа 

ВН и НН на бетпнским стубпвима  

Усппстављаое система управљаоа 

Укупна пптрпщоа 

енергије ппдељена 

пп врсти гприва 
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Сва насеља су савременп и адекватнп псветљена  електрп енергетскпм мрежпм  

Сва насеља су савременп и 

адекватнп псветљена 

1.6. Шабац је прпстпрнп уређен 

град 

Функципнална децентрализација градскпг центра  

Сва насеља су уређена и кпмуналнп ппремљена  

Унапређеое система управљаоа прпстпрним развпјем 

теритприје града  

Защтита и раципналнп кприщћеое ппљппривреднпг, 

щумскпг и впднпг земљищта  

Даље ппвезиваое града Шапца на щирем регипналнпм 

нивпу према екпнпмски и другим функципналним 

интересима  

Израда и усвајаое пптребних 

планпва, дпкумената и стратегија  

Уређеое урбаних средина  

Пдрживп кприщћеое прирпдних 

ресурса  

Регипнална сарадоа  

Густина насељенпсти 

% напущтенпг и 

загађенпг земљищта  

Квалитет 

ппврщинских впда  

 

1.7. Гасна инфраструктура је 

максималнп искпришћена   

Ппвећаое брпј прикљушака на ппстпјећу инфраструктуру  

Гасна инфраструктура је прпщирена  

Маркетинщке, едукативне и 

прганизаципне активнпсти  

Изградоа ДГМ и МРС 

Укупна пптрпщоа 

енергије ппдељена 

пп врстама гприва 

Брпј дана са лпщим 

квалитетпм ваздуха  

 

1.8. Енергетски ефикасан 

систем даљинскпг грејаоа је 

изграђен 

Изградоа нпвих тпплптних извпра  

Ширеое тпплптнпг кпнзума на пдређеним ппдрушјима  

Ппбпљщаое ефикаснпсти система даљинскпг грејаоа  

Изградоа нпве тпплане 

Рекпнструкција  

Замена дптрајале мреже и 

аутпматизација прпцеса 

Укупна пптрпщоа 

енергије ппдељена 

пп врстама гприва 

Брпј дана са лпщим 

квалитетпм ваздуха  
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Кпментар: 

Град Шабац има изузетнп ппвпљан гепстратещки пплпжај Међутим, 
анализпм услпва упшенп је, да је равнпмерни развпј теритприје Града спутан 
неадекватнпм инфраструктурнпм ппдрщкпм, тј. идентификпвани су недпстаци у 
пбласти кпмуналне инфраструктуре кпје би требалп птклпнити, какп би 
инфраструктура била апсплутнп у служби екпнпмскпг развпја и ппбпљщаоа 
квалитета живпта грађана.  

Тп се ппсебнп пднпси на неравнпмерни развпј ппјединих делпва 
теритприје Града., щтп утише и неравнпмеран теритиријални размещтај 
станпвнищтва са оегпвпм изразитпм кпнцентрацијпм у градскпм центру. 
Упшена је лпща међуспбна сапбраћајна ппвезанпст ппјединих сепских насеља, и 
оихпва ппвезанпст са административним центрпм. Улице у приградским 
делпвима града нису асфалтиране.Деп мреже лпкалних путева није асфалтиран, 
а и ппједини регипнални правци су у лпщем стаоу.  Не ппстпји пптпунп 
усппстављен систем паркираоа. У граду се упшава недпвпљан брпј паркинг 
места.  

Не ппстпји квалитетна друмска и железнишка веза града Шапца са 
кпридпрпм 10. Плпвни пут рекпм Савпм није усппстављен. 

Примарна впдпвпдна и канализаципна мрежа није изграђена у 
ппјединим приградским и сепскпм насељима, кап и да све птпадне впде нису 
дпведенене на једнп местп, какп би се прганизпвалп прешищћаваое истих пре 
упущтаоа у реципијент реку Саву. 

Евидентан је недпстатак капацитета у ппстпјећим трафп-станицама, кап 
и да је мрежа средоег наппна недпвпљнп изграђена. Мреже виспкпг и нискпг 
наппна су углавнпм на дрвеним стубпвима, щтп дпвпди дп лпщих наппнских 
прилика кпд ппјединих пптрпщаша на сепскпм ппдрушју. 

Гаспвпдна мрежа је у изградои, дпк се применпм пдгпварајућих 
технишких мера мпгу ствприти услпви и за ппвећаое капацитета на врелпвпднпј 
мрежи. 

За превазилажеое пвих прпблема пптребнп је да путна мрежа кпја је у 
надлежнпсти града буде пптпунп асфалтирана и да се редпвнп пдржава, 
наставити изградоу впдпвпдне, канализаципне, гаспвпдне и врелпвпдне 
мреже, изградоу трафп-станица и рекпнструкцију и изградоу електрп мреже на 
ппдрушју града Шапца. Изградопм депнице аутп-пута Шабац–Рума и 
ппвезиваоем са кпридпрпм 10, рекпнструкцијпм железнишкпг правца пд 
кпридпра 10 дп границе са БиХ , кап и усппстављаоем плпвнпсти реке Саве 
пмпгућилп би се да велики пптенцијал кпји Шабац има за привредни развпј, 
мпже бити искприщћен. 

На тај нашин ствприли би се услпви да Шабац ппстане регипнални 
центар западне Србије са равнпмернп развијенпм и уређенпм теритпријпм и 
мпдернпм инфраструктурпм кпја пбезбеђује виспк квалитет живпта свпјих 
станпвника.
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Припритет 2. - Екпнпмски развпј 

Визија: Шабац 2020 гпдине, уређен и привлачан са развијенпм привредпм, преструктуиранпм ппљппривредпм, бпгатпм туристичкпм ппнудпм и изграђенпм 

инфраструктурпм, ппвпљан за инвестиципне и предузетничке активнпсти 

Општи циљеви  Ппсебни циљеви  Најважније акције 
Индикатпри 

пдрживпсти  

Степен 

имплементације  

2.1. Ппвећаое степена 
ангажпванпсти слпбпдне радне 
снаге крпз развпј прилагпдљиве 
привредне структуре  

Развијен је ппслпвни амбијент за привредни развпј  

Ппдизаое нивпа инвестиција у циљу екпнпмскпг развпја и 
ппвећаоа степена заппсленпсти  

Кпмуналнп ппремаое 
Северпзападне радне зпне 

Ппдстицај инвестицијама  

Прпмпција инвестиципних 
пптенцијала 

Ппдстицај заппщљаваоу  

Ппдрщка привредним субјектима  

Искприщтаваое реке Саве  

Изградоа щабашкпг сајма 

И.П. 21-30 – 
Екпнпмски 
индикатпри  

 

2.2. Ствприти пдрживи и 
ефикасан систем 
ппљппривредних 
кпмерцијалних газдинстава 
сппспбних за тржищну утакмицу 

Екпнпмскп и технишкп јашаое и псавремеоаваое 
газдинстава  

Ппстпјаое екпнпмски ефикасних удружеоа и задруга 
ппљппривредних прпизвпђаша  

Јашаое институтуципналне мреже за ппдрщку развпја 
кпмерцијалних ппљппривредних газдинстава  

Диверзификација активнпсти на селу  

Развпј мини прерадних капацитета кпји пбезбеђују дпдатну 
вреднпст прпизвпда  

Едукација и сарадоа  

Мпдернизација  

Нпве технплпгије и прпизвпди  

Ппвећаое прпизвпдое  

Удруживаое  

Диверзификација активнпсти на селу  

Стандардизација и квалитет  

Брпј регистрпваних 
ппљппривредних 
газдинстава  
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Кпментар:  

Незаппсленпст представља један пд највећих екпнпмских прпблема какп у 
Републици Србији, такп и у граду Шапцу. Птуда се ппстизаое пдрживпг 
привреднпг развпја, кап предуслпва смаоеоа незаппсленпсти, намеће кап 
један пд главних припритета Стратегије пдрживпг развпја града Шапца . 
Привреднп – екпнпмски развпј града се пслаоа на пствареоу два ппщта циља; 
ппвећаоу степена ангажпванпсти слпбпдне радне снаге и ствараоу пдрживпг и 
ефикаснпг система ппљппривредних кпмерцијалних газдинстава.  
Лпкалним иницијативама и мерама град Шабац ће наставити ппвећаое 
привлашнпсти за дпмаће и стране улагаше, кап и ствараое ппслпвнпг амбијента 
ппвпљнпг за привредни развпј. 
Неке пд кљушних иницијатива и мера су кпмуналнп ппремаое земљищта кпјим 
град распплаже у Северпзападнпј раднпј зпни (пкп 600 ха), намеоенпг 
пптенцијаним инвеститприма за изградоу привреднп-прпизвпдних пбјеката.  
Увпђеое система стимулативних мера и плакщица за инвеститпре би требалп 
да се спрпведе вепма брзп какп би се ефекти у птвараоу нпвих радних места и 
бпљим привредним резултатима псетили већ за три дп пет гпдина. У циљу 
ппвећаоа брпја нпвпзаппслених лица  град Шабац уназад три гпдине спрпвпди 
прпграм ппдстицаја и ппдрщке прпцесу заппщљаваоа пбезбеђиваоем 
средстава из бучета града за субвенципнисаое каматне стппе за кредите 
предузетника и правних лица кпји свпју делатнпст пбављају на теритприји града 
Шапца и кпји су пбезбедили кредитну ппдрщку за развпјне прпграме кпд 
ппслпвних банака, а нпвпзаппслене раднике ангажују искљушивп са 
пребивалищтем на ппдрушју града Шапца.  
Сталнп усаврщаваое ппстпјећег прпмптивнпг материјала намеоенпг 
пптенцијалним инвеститприма п свим мпгућнпстима и ппгпднпстима кпје град 
Шабац пружа је неппхпдна у циљу привлашеоа страних и дпмаћих инвеститпра. 
Такпђе је пптребнп нагласити да се дпстигнућа щабашке привреде не 
прпмпвищу на тржищту на адекватан нашин, јер у сампм граду не ппстпји 
пдгпварајући прпстпр ппдржан инфпрмативнпм и прганизаципнпм структурпм 
за излпжбене и прпмптивне активнпсти. Изградопм щабашкпг сајма би се у 
будућнпсти псигурала ппдрщка привреди у прпмпцији дпстигнућа.На реци 
Сави, кпја Шабац прекп Дунава ппвезује са већинпм решних плпвних праваца у 
Еврппи и са Црним мпрем, не ппстпје птвпрене луке и пристанищта за 
међунарпдни сапбраћај. Регулисаоем кприта реке Саве за плпвидбу при 

нискпм впдпстају и изградопм мпдерне луке у Шапцу у великпј мери би се 
развила инфраструктура решнпг сапбраћаја , кпји би ппслуживап Ппдриоскп – 
Кплубарски регипн и регипн истпшне Бпсне. 
 
Прпизвпдоа хране у великпј мери утише на брутп наципнални дпхпдак и једина 
је грана кпја има суфицит у сппљнптргпвинскпј размени. Оен пптенцијал за раст 
је велики са релативнп малим улагаоима и са дпбрп креиранпм бучетскпм 
ппдрщкпм. Пбезбеђеое дпвпљне кплишине хране је циљ кпји је на првпм месту 
у дугпрпшнпј стратегији. 
На теритприји града Шапца дпминантна грана је стпшарствп, тј. прпизвпдоа 
меса и млека. Пва прпизвпдоа је нарпшитп угрпжена садащоим искљушеоем 
из државнпг аграрнпг бучета, щтп има за ппследицу брзп смаоеое брпја грла 
стпке за шије пбнављаое ће требати вище гпдина и велика финансијска 
средства. Квалитетнија прпизвпдоа заснива се на дпбрпм генетскпм 
материјалу, те се пшекују веће државне стимулације за приплпдни материјал. 
Мпгућнпст за ппвећаое прпизвпдое види се у изради брендпва, декларисаоу 
ппрекла свежег меса, смаоеоу трпщкпва стпшне хране, ппвећаоу дпмаће 
пптрпщое и извпза.  
Претоу развпју ппљппривреде представља све присутније пдумираое села и 
гащеое ситних ппљппривредних газдинстава. Уситоенпст парцела и 
израбљенпст земљищта захтева брзп реагпваое у смислу ппдстицаоа 
укрупоаваоа ппседа уз ппбпљщаое земљищта квалитетним ђубреоем, 
рејпнизацијпм и систематскпм анализпм земљищта.  
Квалитетнп удруживаое и едукација прпизвпђаша ради трансфера знаоа за 
планиране прпизвпдое и ппстизаое щтп бпљег квалитета прпизвпда је циљ за 
наредне гпдине. Ппвећаое кпнкурентнпсти прпизвпђаша хране захтева знашајан 
брпј мера, а кап најважније навпде се следеће: 

 Сталнп усаврщаваое и ппдизаое струшнпсти крпз унапређеое 
пбразпваоа и практишних знаоа и вещтина кпје захтева савременп тржищте 

 Ппбпљщаое ппремљенпсти и материјалнпг пплпжаја пбразпвних и 
других институција у ппљппривреди 

 Стимулисаое развпја нпвих технплпгија 

 Ствараое ппвпљне климе за привлашеое  страних инвестиција 

 Унапређеое ппщте инфраструктуре, а ппсебнп веће кприщћеое 
Интернета 
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 Ствараое услпва за плакщан приступ ппљппривредним кредитима 

 Ппдстицаое ппслпвне културе, у кпјпј ће стицаое знаоа и 
инпвација бити стимулисани 

 Развпј брендпва 

 Јашаое интересних удружеоа 

 Стимулисаое фпрмираоа кластера 

 Јашаое ефикаснпсти јавних институција 

 Развпј јасних прпцедура и стандарда 

 Ппвећаое ефикаснпсти изврщеоа угпвпрних пбавеза 
Прпизвпђаши хране мпрају имати равнпправне услпве и ппзната „правила игре“ 
ради защтите кпнкурентнпсти. Пва правила и оихпвп унапређеое се дефинищу 
крпз институције система, где је један пд најважнијих правни систем, пд шега 
зависи ппвпљнп пкружеое за ефикаснп функципнисаое тржищта хране. 
Дугпрпшна пријентација је развијаое кпнкурентских преднпсти збпг шега 
ппсебну пажоу треба ппсветити знаоу. 
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Припритет 3 - Унапређеое квалитета живпта  

Визија: Шабац је ппште ппзнат кап регипнални центар са квалитетнпм и разнпврснпм ппнудпм културних, сппртских, здравствених и пбразпвних садржаја кпји у 

пптпунпсти задпвпљавају пптребе друштвенпг живпта станпвништва и кпји има развијен интегрални систем спцијалне заштите. 

Град је на наципналнпм нивпу преппзнат кап птвпрен, уређен, урбан и гпстпљубив град са јасним идентитетпм. 

Општи циљеви Ппсебни циљеви Најважније акције Индикатпри 
Нивп 

имплемента
ције 

3.1. Јавне услуге су квалитетне и дпступне 

Лпкална сампуправа је брза, ефикасна и дпступна у 
пружаоу услуга грађанству  

Шабашке щкпле и вртићи су мпдернп ппремљени и 
задпвпљавају пптребе савремене наставе  

Примена савремене пбразпвне технплпгије дппринпси 
развпју и вищим ппстигнуцима ушеника  

Дпм здравља, Шабац је савременп ппремљен и дпбрп 
прганизпван, цији се здравствени радници 
кпнтинуиранп усаврщавају  

Здравље станпвнищтва у Шапцу је ппбпљщанп  

Усппстављена је ефикасна сарадоа са Републишким 
прганима, прганизацијама и институцијама  

Шабац је регипнални центар  

Набавка ппреме и едукација 
заппслених  

Рекпнструкција и адаптација 
щкпла и предщкплских устанпва  

Изградоа сппртских хала и 
терена у щкплама и вртићима 

Ппбпљщаое здравственпг 
стаоа станпвнищтва  

Регипнални Центар за 
прпфесипнални развпј 
заппслених  

Фпрмираое седищта щкплске 
управе  

Удеп станпвника са 
заврщенпм 
средопм, вищпм и 
виспкпм щкплпм  

Брпј станпвника на 
један пбјекат 
друщтвених, 
сппртских и 
рекреативних 
делатнпсти  

Брпј станпвника на 
једнпг лекара  

 

3.2. Град има развијен систем стараоа п 
псетљивим категпријама станпвништва  

Унапређеое пплпжаја деце и младих крпз развијаое 
механизама за защтиту оихпвих права и прпграма за 
активнп укљушиваое у живпт лпкалне заједнице  

Ппвећаое нивпа заппсленпсти у граду крпз мере и 
прпграме прпактивнпг приступа заппщљаваоу  

Развијаое лпкалних капацитета  

Усппстављаое механизама за 
защтиту деце и младих пд 
злпстављаоа  

Ппмпћ пспбама пметеним у 

Ушещће кприсника 
спцијалне защтитте 
у укупнпм 
станпвнищтву, %  

Станпвнищтвп 
према старпсти  
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Унапређеое мпгућнпсти за активнп ушещће ПСИ, Рпма 
и псталих у друщтвенпм живпту лпкалне заједнице 
крпз систем мера и прпграме разлишитих сектпра и 
институција у граду  

Ппбпљщаое квалитета живпта старих пспба крпз 
услуге за унапређеое оихпвпг психпспцијалнпг и 
психп физишкпг статуса  

Развијаое струшних капацитета институција и 
прганизација кпје пружају интегралне услуге спцијалне 
защтите крпз прпграме кпнтинуиранпг 
прпфесипналнпг усаврщаваоа  

развпју  

Јашаое капацитета и ппдрщка 
Рпмскпј пппулацији  

Ппмпћ и унащређене услуге за 
старе пспбе  

Кпефицијент 
заппсленпсти 

3.3. Развијени 
капацитети/ресурси/садржаји за 
задпвпљаваое разнпврсних пптреба 
грађана  

Деци Шапца је пмпгућен квалитетан развпј лишнпсти 
крпз брпјне садржаје  

Млади активнп ушествују у живпту лпкалне заједнице  

Културни живпт у Шапцу је развијен крпз систем 
институција кпје нуде квалитетан, атрактиван и 
дпступан прпграм  

Крпз развијену сппртску инфраструктуру и ресурсе је 
пмпгућенп прпфесипналнп и рекреативнп бављеое 
сппртпм  

Шабацке прганизације имају развијену сарадоу са 
регипналним, републишким и интернаципналним 
прганизацијама и активнп ушествују у прпграмима 
сарадое  

Град Шабац брине п безбеднпсти свпјих грађана  

Град Шабац ппдстице и стара се п развпју надарене 
деце  

Ппдизаое нивпа знаоа и 
вещтина  

Израда стратещких дпкумената 
(култура, сппрт)  

Фпрмираое ппщтинских савета 
за културу и сппрт  

Псниваое Културнпг и 
Пмладинскпг Центра  

Прпмпција, пснаживаое и 
пружаое ппдрщке 
пмладинскпм предузетнищтву и 
иницијативама  

Заврщетак градое и ппремаое 
анекса щабашке библиптеке  

Изградоа, рекпнструкција и 
адаптација сппртских терена  

Смаоеое брпја младих кпји 
дплазе у кпнфликт са закпнпм  

Удеп станпвнищтва 
са заврщенпм 
средопм, вищпм и 
виспкпм струшнпм 
спремпм  

Брпј станпвника на 
један пбјекат 
друщтвених, 
културних и 
рекреативних 
активнпсти  

Станпвнищтвп 
према старпсти  

Ушещће псуђених 
лица према месту 
изврщаваоа 
кривишнпг дела  
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Коментар  

Шабац је пдувек бип пбразпвни, културни и сппртски центар у пвпм регипну. У 
прилпг тпме је и шиоеница да у пвпм граду функципнище Предщкплска 
устанпва, 13 пснпвних, 8 средоих и 3 виспке щкпле струкпвних студија, устанпве 
културе кап щтп су библиптека, музеј, архив, ппзприщте, Културни центар, 
Удружеое ликпвних стваралаца града Шапца, 3 културнп уметнишка друщтва, 
34 дпма културе на сепскпм ппдрушју и сл. 
У граду ппстпје и мнпгпбрпјни сппртски клубпви кпји свпје активнпсти реализују 
у разлишитим сппртским пбјектима (птвпренпг и затвпренпг типа). 
У Шапцу функципнищу и устанпве спцијалне и здравствене защтите, а 
најважније су Центар за спцијални рад, Герпнтплпщки центар, Здравствени 
центар, Дпм здравља са дпбрп развијенпм мрежпм амбуланти, Завпд за јавнп 
здравље и др. 
Институције спцијалне защтите су дпбрп прганизпване, идентификпвани су 
прпблеми у пвпј пбласти и урађена је стратегија какп би прпблеми били 
превазиђени щтп ефикасније. 
Такпђе, у Шапцу ппстпји и Канцеларија за младе кпја прганизује брпјне 
активнпсти за пву пппулацију станпвнищтва. 
Град се, ппред разлишитих прпграма Наципналне службе за заппщљаваое 
труди да и свпјим кпнкретним активнпстима ппмпгне у пвпј пбласти ( фпрмиран 
је лпкални Савет за заппщлаваое, реализација ппдстицајних прпграма и сл.).  
Треба истаћи да је ппдрщка лпкалне сампуправе знашајна у свим пбластима 
друщтвенпг живпта. 
У претхпднпм перипду мнпгп се радилп на инфраструктурнпм уређеоу, кап и на 
ппремаоу свих ппменутих устанпва. Један пд припритетних циљева је  да се у 
граду и у селу ствпре ппдједнаки услпви щкплпваоа. Све устанпве имају 

дпвпљан брпј струшних кадрпва на шијем се струшнпм усаврщаваоу ради 
перманентнп. 
Међутим, у Шапцу, ппред наведенпг, евидентни су и пдређени прпблеми у 
свим пбластима, кап на пример: 
- велики брпј щкпла нема фискултурну салу; 
- пгранишени капацитети у пквиру предщкплскпг пбразпваоа; 
- струшни кадар није дпвпљнп пбушен за примену инпваципни 
технплпгија; 
- Шабац нема седищте Шкплске управе; 
- не ппстпје стратещки планпви културнпг развпја, ппллитике за младе; 
- ппстпјеће устанпве не пдгпварају за прганизацију технишки захтевнијих 
манифестација (самп у сали Шабашкпг ппзприщта се мпгу пдржавази веће 
културне манифестације); 
- евидентнп је пдсуствп сарадое између институција културе, 
- пптребна је адаптација сепских дпмпва културе; 
- не ппстпји градски базен, а брпј сппртских терена и дешијих игралищта 
је недпвпљан; 
- неппстпјаое базе ппдатака за ппједине угрпжене категприје; 
- виспк степен пбпљеваоа кпд бплести кпје се мпгу превенирати; 
- недпвпљна развијенпст невладинпг сектпра и брпјни други прпблеми. 
Имајући у виду тренутнп стаое,кап и пптребе станпвнищтва на пвпм ппдрушју, 
један пд идентификпваних припритета је унапређеое квалитета живпта 
грађана.  
У складу са жељпм да  се у свим пбластима друщтвенпг живпта ппстпјеће стаое 
ппдигне на вищи нивп, дефинисани су ппщти и ппсебни циљеви дп кпјих ће се 
дпћи реализацијпм брпјних активнпсти. 
 
  Први ппщти циљ, ЈАВНЕ УСЛУГЕ СУ КВАЛИТТНЕ И ДПСТУПНЕ, пднпси се 
на лпкалну сампуправу, пбласт пбразпваоа и здравства. Пнп щтп се жели 
ппстићи је да је лпкална сампуправа брза, ефикасна и дпступна у пружаоу 

Ппвећана је безбеднпст деце  

Стимулисаое развпја надарене 
деце крпз ппсебне прпграме  
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услуга грађанству, да су щкпле мпдернп ппремљене и да задпвпљавају пптребе 
савремене наставе, да примена савремене пбразпвне технплпгије дппринпси 
развпју и вищим ппстигнућима ушеника, да Дпм здравља буде савременп 
ппремљен и дпбрп прганизпван и да здравље станпвнищтва у Шапцу буде 
ппбпљщанп кап и да је усппстављена сарадоа са републишким прганима, 
прганизацијама и институцијама. 
Други ппщти циљ, ГРАД ИМА РАЗВИЈЕН СИСТЕМ СТАРАОА П ПСЕТЉИВИМ 
КАТЕГПРИЈАМА СТАНПВНИШТВА, пднпси се на категприју деце и младих, 
незапслене, старе пспбе и друге псетљиве категприје станпвнищтва. 
Реализацијпм пвпг циља жели се ппстићи да пплпжај деце и младих буде 
унапређен крпз развијаое механизама за защтиту оихпвих права и прпграма за 
активнп укљушиваое у живпт лпкалне заједнице, да се унапреде мпгућнпсти за 
активнп ушещће ПСИ, Рпма и псталих у друщтвенпм живпту лпкалне заједнице 
крпз систем мера и прпграме разлишитих сектпра и институција у граду, да се 
ппбпљща квалитет живпта старих пспба крпз услуге за унапређеое оихпвпг 
психпспцијалнпг и психпфизишкпг статуса и да се струшни капацитети 
институција и прганизација кпје пружају интегралне услуге спцијалне защтите 
развијају крпз прпграме кпнтинуиранпг прпфесипналнпг усаврщаваоа. 

Трећи ппщти циљ, РАЗВИЈЕНИ КАПАЦИТЕТИ/РЕСУРСИ/САДРЖАЈИ ЗА 
ЗАДПВПЉАВАОЕ РАЗНПВРСНИХ ППТРЕБА ГРАЂАНА, пднпси се на пппулацију 
деце и младих, на пбласт културе, сппрта, невладине прганизације, кап и на 
безбеднпст грађана са ппдрушја града Шапца. У пвпм слушају жели се ппстићи 
да деци  буде пмпгућен квалитетан развпј лишнпсти крпз брпјне сачаје, да град 
Шабац ппдстише и да се стара п развпју надарене деце, да млади активнп 
ушествују у живпту лпкалне заједнице, да културни живпт у Шапцу буде развијен 
крпз систем институција кпје нуде квалитетан, атрактиван и дпступан прпграм, 
да крпз развијену инфраструктуру и ресурсе буде пмпгућенп прпфесипналнп и 
рекреативнп бављеое сппртпм, да щабашке прганизације имају развијену 
сарадоу са регипналним, републишким и интернаципналним прганизацијама и 
да активнп ушествују у прпграмима сарадое, кап и да град Шабац брине п 
безбеднпсти свпјих грађана. 
Дакле, реализацијпм свега наведенпг, дпћи ће се дп визије да Шабац буде 
ппщте ппзнат кап регипнални центар са квалитетнпм и разнпврснпм ппнудпм 
културних, сппртских, здравствених и пбразпвних садржаја кпји у пптпунпсти 
задпвпљавају пптребе друщтвенпг живпта станпвнищтва интегрални систем 
спцијалне защтите.и кпји има развијен 
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Припритет 4 – Заштита живптне средине  

Визија: Грађани Шапца су ппнпсни и задпвпљни свпјим живптним пкружеоем.  

Општи циљеви Ппсебни циљеви Најважније акције Индикатпри 
Нивп значаја И 

имплементације 

4.1. Виспк нивп екплпшке 
свести 

Усппстављен стални систем едукације и инфпрмисаоа 
станпвнищтва, деце, младих, заппслених у лпкалнпј 
сампуправи, прганизацијама, институцијама и привредним 
субјекима  

Акције и прпцеси/активнпсти кпје се директнп и индиректнп 
пднпсе на защтиту живптне средине су ппщте ппдржане у 
лпкалнпј заједници  

Едукација и инфпрмисаое 
разлишитих категприја станпвнищтва  

Акције шищћеоа дивљих деппнија и 
сметлищта  

Индикатпри 
защтите живптне 
средине 

И.П: - 1 - 10  

 

4.2. Екплпшки ппказатељи се 
налазе у дпзвпљеним 
границама  

Усппстављен је систем працеоа и мереоа екплпщких 
ппказатеља  

Усппстављен систем управљаоа птпадпм  

Сарадоа лпкалне заједнице, инспекцијских пргана, струшних 
служби и пптенцијалних загађиваша на прпцесу пшуваоа 
живптне средине и спрешаваоу загађеоа  

Усппстављен систем мпнитпринга 
квалитета ппврщинских впда, буке, 
ваздуха и земљищта  

Изградоа регипналне санитарне 
деппније и трансфер станице  

Прпщиреое кпмуналне услуге на 
целпкупнп ппдрушје града укљушујући 
и сва села  

Индикатпри 
защтите живптне 
средине 

И.П: - 1 - 10 

 

4.3. Очувани прирпдни ресурси 

Пшуван и унапређен бипдиверзитет  

Прирпдним ресурсима се плански управља на пдржив 
нашин  

Деградиранп и напущтенп земљищте је саниранп и 
рекултивисанп 

Пбнпвљиви извпри енергије се пптималнп кпристе   

Екплпщкп зпнираое и вреднпваое 
прпстпра  

Израда катастра и плана кприщћеоа 
распплпживих прирпдних ресурса  

Санација деппније јарпсит талпга  

Рекултивација прпстпра деппније 
пиритне изгпретине  

Санација старе градске деппније 
кпмуналнпг птпада  

Индикатпри 
защтите живптне 
средине 

И.П: - 1 - 10 
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Кпментар: 

Град Шабац је велики индустријски центар са нарпшитп заступљенпм хемијскпм 
индустријпм кпја је знашајан али не и једини генератпр загађујућих материја. У 
приградскпм и руралнпм ппдрушју развијена је ппљппривредна прпизвпдоа са 
знашајним кплишинама упптребљених ђубрива и средстава за защтиту биљака. У 
таквим услпвима угрпжени су сви елементи живптне средине (впда, ваздух и 
земљищте). За знашајнп смаоеое щтетнпг делпваоа загађујућих материја 
дпвпљнп је у првпм тренутку делпвати у правцу ппдизаоа нивпа екплпщке 
свести, пднпснп на едукацију, са ппсебним акцентпм на децу щкплскпг узраста. 
Управп из тпг разлпга ппдизаое нивпа екплпщке свести кап вида превенције 
загађеоа и защтите живптне средине кпји се са малим улагаоима мпже 
ппстићи, налази се кап први на списку припритета.  

Свака људска активнпст у прпстпру ппдразумева и пдређене негативне 
утицаје на живптну средину и тп је неизбежна интерактивнпст. Праћеое и 
кпнтрпла загађеоа збпг тпга заузимају знашајнп местп у прпцесу защтите 
живптне средине. Циљ је смаоеое емисије щтетних материја и оихпвп 
држаое у прихватљивим границама. Какп је елиминисаое загађеоа у 
пптпунпсти у садащоем тренутку немпгуће, пптребнп је усмерити све 
распплпживе мпгућнпсти делпваоа на смаоеоу загађеоа. 

Прирпдни ресурси кпјима распплаже град Шабац нису евидентирани и 
валпризпвани такп да не знамп шиме распплажемп у и кпликпј мери. Прирпдна 
бпгатства се унищтавају и расипају на недппустив нашин. А иза сваке такве 
делатнпсти пстаје ненадпкнадива щтета. Загађеое је пп правилу знашајније 
укпликп се прирпдни ресурси кпристе на неадекватан, несразмеран нашин и акп 
се тим прпцесима експлпатације прирпдних бпгатстава лпще управља. Збпг тпга 
је знашајнп утврдити кпјим тп прирпдним ресурсима град Шабац распплаже и 
на пснпву таквпг „катастра прирпдних ресурса“ направити план експлпатације 
прирпдних бпгатстава кпји пбавезнп предвиђа и рекултивацију. Акп 

размищљамп на тај нашин кпристићемп прирпдне ресурсе у складу са 
пптребама и мпгућнпстима, на пдржив нашин, притпм впдећи рашуна п защтити 
истих и живптне средине, пднпснп п будућим генерацијама грађана Шапца, 
Србије, Света... 

Акп уз све пве припритете ппстигнемп да ситем защтите живптне 
средине функципнище на такав нашин да предвиди и избегне екплпщке 
акциденте, пднпснп да у пптпунпсти разради механизме за делпваое акп дп 
истих ипак дпђе, мпжемп кпнстатпвати да смп предузели све да живптну 
средину нащег града защтитимп на прави нашин, а да ниједнпг тренутка не 
дпведемп у питаое развпј. Какп је прпстпр кпнтинуиран и недељив, а 
истпвременп пгранишена категприја, пптребнп је да крпз сарадоу са суседним 
лпкалним сампуправама и регијама делујемп кппрдиниранп. Самп у 
кппрдинацији са суседима пбезбедићемп да Сава дп Шапца дпђе шиста и да 
таква настави свпј тпк ка Бепграду, да ветар кпји нам дплази са југпистпка без 
смпга и шађи настави ка северпзападу без гаспва из наще хемијске индустрије, 
да ппдземне впде кпјима Шабац пбилује мпжемп ппделити са другима кпји не 
распплажу таквим бпгатствпм ... 

4.4. Развијен систем за 
спречаваое екплпшких 
акцидената 

Ппстпји усклађена стратещка планска дпкументација  

Усппстављен систем кпнтрпле пптенцијалних загађиваша  

Израда ЛЕАП-а  

Израда акципнпг плана п зпнама 
мпгућих екплпщких акцидената  

Израда стратещких карата буке  

Индикатпри 
защтите живптне 
средине 

И.П: - 1 - 10 
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5 АКЦИПНИ ПЛАН 

5.1 Циљеви, активнпсти, партнери и извпри средстава – Акципни план је збпг пбима, 

прегледнпсти и лакщег рукпваоа представљен у ппсебнпм дпкументу кпји је 

саставни деп пве стратегије 

5.2.  Систем меначмента и мпнитпринга  

Прпцес имплементације стратегије мпра бити јаснп дефинисан. Кљушни актери мпрају бити свесни 
свпјих улпга и пдгпвпрнпсти. Изврщна власт збпг тпга мпра:  

- расппделити пдгпвпрнпст/задатке такп да се циљеви мпгу ефикаснп реализпвати, и  
- дефинисати сет индикатпра какп би се пратип напредак у имплементацији стратегије. 
Какп би се фаза имплементације стратегије пдрживпг развпја лпкалне заједнице успещнп реализпвала 

прпцес стратещкпг планираоа мпра укљушити и активнпсти на систему управљаоа и мпнитпринга. 
Систем управљаоа пбухвата прпцесе планираоа, прганизације, пдабира људи, кппрдинираоа, 

рукпвпдјеоа и кпнтрпле, укљушујући и ангажпваое људских, финансијских, технплпщких и прирпдних 
ресурса.  

Имплементација стратегије мпра бити разматрана и преиспитивана пд стране свих укљушених у прпцес 
израде и имплементације стратегије. Нашин на кпји се пвај прпцес прпвере и преиспитиваоа реализује даје 
пдрживпст систему управљаоа и мпнитпринга, пстварујући разлишите везе у пквиру и ван прганизације 
прпцеса имплементације. 

Прпцес стратещкпг планираоа је пре свега динамишан прпцес и финални дпкументи се ппсматрају кап 
динамишни пднпснп прпменљиви алати. У тпм кпнтексту, целпкупан прпцес планираоа је дефинисан кап 
десетпгпщои циклус анализе – планираоа – прпграмираоа – имплементације – реализације – праћеоа – 
прпцене – ппнпвне анализе итд... Прпцес се кпмплетнп преиспитује на 10 гпдина, пднпснп накпн 10 гпдина 
би требалп развити нпву стратегију пдрживпг развпја лпкалне заједнице. Прпцес је кпмплетнп приказан на 
следећем дијаграму: 

 

ЦИКЛУС СТРАТЕГИЈЕ ПДРЖИВПГ РАЗВПЈА ЛПКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Гпдина 1 

Гпдина 10 

 

Гпдина 6-7–8-9 
 

Гпдина 5 

 

Гпдина 2 -3 -4 

 

1. Извещтај п пдрживпсти 
2/3. Стратещки дпкумент са дијаграмима 
4. Лпкални акципни план 
5. Пцена пдрживпсти 

2. Извещтај п пдрживпсти 
а. праћеое имплементације Лпкалнпг акципнпг плана 
б. једнпгпдищое ажурираое индикатпра  

1. Извещтај п пдрживпсти 
а. ажурираое свих индикатпра 
4. Лпкални акципни план 

1.   Извещтај п пдрживпсти 
а. праћеое имплементације Лпкалнпг акципнпг плана 
б. једнпгпдищое ажурираое индикатпра  

1. Извещтај п пдрживпсти + 1 
2/3. Стратещки дпкумент са дијаграмима + 1 
4. Лпкални акципни план + 1 
5. Пцена пдрживпсти + 1 



59 

 

Фаза имплементације стратегије пдрживпг развпја лпкалне заједнице је заснпвана на имплементацији 

акципнпг плана, дпбрпј прганизаципнпј структури и ангажпваоу заинтереспваних актера. Прпцес 

имплементације стратегије пдрживпг развпја лпкалне заједнице је инкпрпприран и кпристи ппстпјећу 

структуру у лпкалнпј администрацији. Пснпвни деп прганизаципне структуре представља Кппрдинаципни 

тим у кпји су укљушена разна пдељеоа. Кппрдинаципни тим је ппстављен у пквиру лпкалне администрације 

такп да мпже да кппрдинира целпкупним системпм управљаоа и мпнитпринга. Кппрдинаципни тим је 

именпван пд стране Председника ппщтине/Градпнашелника.  

Кппрдинаципни тим је пдгпвпран за интеграцију стратещкпг дпкумента и лпкалнпг акципнпг плана, 

првенственп у смислу: 

 директне ппвезанпсти акципнпг плана са израдпм и актима ппщтинскпг/градскпг бучета. За сваку 
активнпст у пквиру акципнпг плана мпрају се пбезбедити финансијска средства или, бар, извпри 
финансираоа; 

 директне ппвезанпсти са свим ппщтинским/градским пперативним планпвима и пдељеоима. 
Стратещки дпкумент и лпкални акципни план мпрају у пптпунпсти бити интегрисани са редпвним 
ппщтинским/градским радним прпцедурама. Систем управљаоа треба прецизнп да идентификује 
нпсипце пдгпвпрне за имплементацију ппјединих активнпсти и да пружи прецизнп дефинисана 
пвлащћеоа и пдгпвпрнпсти свих нашелника пдељеоа/управа за спрпвпђеое тпг интегрисанпг 
прпцеса у разумнпм временскпм рпку (дп усвајаоа нареднпг градскпг/ппщтинскпг бучета); 

 интеграције акципнпг плана и стратещкпг дпкумента са планпвима, прпјектима и активнпстима свих 
јавних и приватних институција кпје су укљушене кап главни нпсипци имплементације акципнпг 
плана (разлишите институције, пргани јавне управе, јавна кпмунална предузећа итд). Велики брпј 
редпвних управљашких активнпсти се пдвија у пбласти урбанистишкпг сиситема и теритпријалне 
прганизације, а ппд ингеренцијпм разлишитих градских/ппщтинских институција и пргана. Оихпва 
пптпуна укљушенпст у имплементацију лпкалнпг акципнпг плана је пд виталнпг знашаја за 
пдрживпст и развпј. 

 

СИСТЕМ УПРАВЉАОА ПРПЦЕСПМ ИЗРАДЕ 
СТРАТЕГИЈЕ ПДРЖИВПГ РАЗВПЈА ЛПКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

 

Успещнпст и статус имплементације стратегије пдрживпг развпја лпкалне заједнице се кпнстантнп 

прати и прпцеоује путем гпдищоих циклуса евалуације. Приликпм евалуације се кпристе индикатпри 

пдрживпсти (пднпсе се на стратещки дпкумент али и на стаое кпмплетне лпкалне заједнице) и индикатпра 

ушинка (везани су за статус имплементације лпкалнпг акципнпг плана). Индикатпри су пснпва за пптпун 

систем мпнитпринга имплементације стратегије, и представљају пснпву система управљаоа. Индикатпри 

пружају пснпвне инфпрмације и сазнаоа везана за успещнпст прпцеса имплементације стратегије и 

динамику усаглащаваоа.  Све прпмене индикатпра, и сви резултати гпдищое евалуације, су дпступни свим 

грађанима путем извещтаја кпји је једнпставан и лак за шитаое.  

ГРАДСКП ВЕЋЕ пбавезује 

Кппрдинаципни тим да 

спрпведе имплементацију 

ТЕЛП ЗА РАЗВПЈ СТРАТЕГИЈЕ 

екстернп кппрдинира и прати 

имплементацију акципнпг плана 

ВИШЕ-СЕКТПРСКИ 

КППРДИНАЦИПНИ ТИМ је 

пдгпвпран за пуну интеграцију 

Стратегије у средства планираоа и 

управљаоа 

Финансијскп 

интегрисаое са 

градским бучетпм 

Крпс интеграција са 

ппщтинским сектприма и 

управама 

Технишка интеграција 

са ЈКП, итд. 
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АНЕКС 1 ЛИСТА ЧЛАНПВА КППРДИНАЦИПНПГ ТИМА И РАДНИХ ГРУПА 

Сенад Хппић, кппрдинатпр за израду Стратегије пдрживпг развпја града Шапца, испред прпграма Exchange 2 

 
ЧЛАНПВИ КППРДИНАЦИПНПГ ТИМА 
 

1. Јасминка Ристивпјевић, заменик градпнашелника 
2. Маријана Кпстадинпвић, нашелник Пдељеоа за финансије 
3. Ђпрђе Исакпвић, нашелник Пдељеоа за инспекцијске и кпмуналнп стамбене ппслпве 
4. Јасмина Стеванпвић, нашелник Пдељеоа за урбанизам 
5. Тамара Стефанпвић, нашелник Службе за скупщтинске и заједнишке ппслпве 
6. Ана Маринкпвић, Пдељеое за друщтвене делатнпсти и привреду 
7. Маријана Тпмић, Пдељеое за друщтвене делатнпсти и привреду 
8. Марија Кнежевић, Пдељеое за финансије 
9. Дејан Вујић, Служба за скупщтинске и заједнишке ппслпве 
10. Срђан Станисављевић, Служба за скупщтинске и заједнишке ппслпве 
11. Мирјана Мецић, Служба за скупщтинске и заједнишке ппслпве 
12. Драгана Јевтић, Пдељеое за инспекцијске и кпмуналнп стамбене ппслпве 
13. Мипдраг Станищић, Пдељеое за ппщту управу 

14. Ненад Тпмић, Служба за скупщтинске и заједнишке ппслпве 
 

ЧЛАНПВИ РАДНЕ ГУПЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ 

1. Јасмина Стеванпвић, ГУ Шабац 
2. Владимир Ђинић, технишки директпр ЈКП Паркинг  
3. Јадранпвић Гпран, Дирекција за путеве  
4. Славица Брајић, ГУ Шабац  
5. Снежана Павлпвић, ЈУП План, Шабац  
6. Бранкп Јакщић, ЕД Шабац 
7. Јпвица Дамјанпвић, ЈКП Впдпвпд, Шабац  
8. Иван Живанпвић, ЈКП Тпплана, Шабац 
9. Златкп Љубисављевић, ЈКП Тпплана, Шабац 

 
 
ЧЛАНПВИ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ: 
 

1. Срђан Станисављевић – Градска управа (кппрдинатпр) 
2. Мирјана Мецић – Градска управа 
3. Зпран Бељић – Завпд за ппљппривреду „Ппдриое“ 
4. Петар Лпншар – Члан Градскпг већа 
5. Предраг Срданпвић – Дирекција за ппљппривреду 
6. Впјислав Бпжинпвић – Нпвитас ДПП Шабац 
7. Mиливпје Пуцаревић – Галеб група 
8. Живпрад Ппанкпвић – Туристишка прганизација Шабац 

 
ЧЛАНПВИ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА УНАПРЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА ЖИВПТА 
 

1. Ана Маринкпвић - Градска управа 
2. Маријана Тпмић  - Градска управа 
3. Ана Лазић - Градска управа - кппрдинатпр за младе 
4. Снежана Јадранпвић - Шкплска управа 
5. Љиљана Стпјанпвић  - директпрка ПШ Јанкп Веселинпвић 
6. Јелена Аврампвић - директпрка ПШ К.А. Карађпрђевић 
7. Весна Ђурић - директпрка Дпма здравља 
8. Љубица Журжинпвић - Центар за спцијални рад 
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ЧЛАНПВИ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ЖИВПТНУ СРЕДИНУ: 

1. Дејан Вујић - кппрдинатпр, дипл. п.п., (ГУ, Сампстални струшни сарадник за урбанизам, планираое и 
анализе у Групи за ГИС); 

2. Драгана Јевтић, прпфеспр екплпгије, (ГУ, Струшни сарадник за екплпгију); 
3. Злата Стпјићевић, дипл.инжеоер екплпщкпг инжеоерства (ГУ, Инспектпр за защтиту живптне 

средине); 
4. Милена Грујић, дипл.технплпг - прехрамбени смер (ГУ, Инспектпр за защтиту живптне средине); 
5. Ненад Тпмић, дипл. хемишар, (ГУ, Сарадник за кппрдинацију активнпсти на изградои регипналне 

санитарне деппније и активнпсти везаних за прикупљаое и пднпщеое смећа); 
6. Милан Стпщић, дипл.инг.ел., (ЈКП „Тпплана-Шабац); 
7. мр Бпщкп Ђпкпвић, дипл.технплпг - хемијскп инжеоерствп, защтита живптне средине, ппмпћник 

директпра за квалитет (Регипнални завпд за јавнп здравље Шабац); 
8. Титпмир Пбрадпвић, дипл.инг. – специјалиста управљаоа защтитпм живптне средине (Експерт 

инжеоеринг Шабац); 
9. Љубица Симић, прпфеспр разредне наставе, председник НВП „Homo-Homini“; 
10. Зпран Бпгунпвић, инжеоер защтите живптне средине, пптпредседник ШЕП-а 

 

АНЕКС 2 Листа планпва и дпкументације 

1. Шабац – Прпфил заједнице; 
2. Стратещки  план за спцијалну пплитику града Шапца 2009 – 2013.; 
3. Стратегија екпнпмскпг развпја ппщтине Шабац 2006 – 2010.; 
4. Генерални план града Шапца; 
5. Планпви ппщтег уређеоа сепских насеља; 




