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Уводна реч градоначелника 

Документ који је пред Вама представља резултат потреба Града и његовог целокупног 
становништва, без обзира да ли се ради о становницима руралног дела или самог градског 
језгра, јер првима обезбеђује аналитичко – плански оквир и дефинише правце 
размишљања у процесу одлучивања којим секторима пољопривреде се бавити и како 
агробизнис града оспособити да свој развој убрза и за тај развој користи сва расположива 
средства ( сопствене изворе, изворе из буџета Града, домаће мере подстицаја и 
предприступне, приступне, а потом и текуће фондове ЕУ за развој), а другима обезбеђује 
квалитетну исхрану по ценама које ће дефинисати на нашој кванташкој пијаци и у нашој 
велетржници. 

Четири стратешка циља, који се разврставају на девет програма, а ови на 84 појединачна 
пројекта обезбеђују све претпоставке за достованствен живот оних који ће се бавити 
пољопривредом и агробизнисом. 

Документ је рађен партиципативном методом уз учешће представника свих 
пољопривредних сектора производње, представника прехрамбене индустрије, уз учешће 
науке ( Средња и Висока пољопривредна школа), учешће институција ( Саветодавне 
стручне службе министарства пољопривреде и Дирекције за пољопривреду града Шапца), 
примењена методологија је прихватљива за фондове ЕУ, документ је у форми нацрта 
упућен свим политичким странкама на критику и допуну. 

Стратегија је директно наслоњена на документ истог назива Републичке Владе и 
представља комплементарни израз тог документа у нашим условима. Она је први у низу 
докумената на нивоу наше локалне самоуправе, следи Акциони план и до краја трећег 
квартала израда 15 појединачних пројеката који су дефинисани као приоритетни, са 
намером да се партиципира за средства из ЕУ фондова чим Републичка Влада обезбеди 
сертификацију Управе за аграрна плаћања Србије. 

Својом етичком структуром Стратегија обезбеђује подједнаке социјалне, културолошке и 
егзистенцијалне предуслове за сваког и на једнак начин третира и село и град. 

Имплементацијом стратегије дајемо значајан импулс укупном економском развоју, 
обезбеђујемо одрживи развој уз потпуно поштовање еколошких вредности и њихову 
заштиту и дајемо шансу да се вредност производње у пољопривредној и прехрамбеној 
индустрији Града увећа  за 2,5 пута ( са око 75 000 000 € на око 184 000 000 €) у периоду од 
2016-2024 године. 

Она је за нас пут којим морамо ићи, јер је то пут у бољи живот. 
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Листа скраћеница  

АПР – Агенција за привредне регистре  

БДП – Бруто домаћи производ 

ДЗП – Дирекција за пољопривреду града Шапца 

ЕУ – Европска Унија  

ИПА – Instrument of Pre accession – Инструмент предприступне помоћи  

ИПАРД - Instrument of pre accessionfor rural development – Инструмент предприступне помоћи за 
рурални развој  

КПЗ – коришћено пољопривредно земљиште пољопривредних газдинстава 

ЛС – локална самоуправа  

ФАО – Food and Agriculture Organization – Организација УН за храну и пољопривреду  

МПЗЖС – Министарство пољопривреде и заштите животне средине 

НПРР – Национални план регионалног развоја  

ПГ – пољоприведнo газдинствo  

ПССС – Пољопривредно саветодавна и стручна служба Шабац 

РЗС – Републички завод за статистику  

РС – Република Србија  

РСД – Динар  

СТО – Светска трговинска организација  

ЦОК – Церски ободни канал  
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Методологија 

Град Шабац је у новембру 2015. године расписао тендер за јавну набавку мале вредности бр. 
05/15. – Израда Стратегије развоја пољопривреде и руралних подручја града Шапца за период 
2016-2024. године (у даљем тексту Стратегија).  

Стратегија треба да допринесе креирању стабилног и предвидљивог пословног амбијента за 
одрживи равој пољопривреде и руралних средина на подручју града Шапца. Циљ је да се 
доношење политичких одлука у наредном периоду заснива на објективно процењеном стању и на 
њима заснованим развојним циљевима. Да би се ови стандарди испунили предвиђена је анализа 
из званичних података, интерних база и документационих извора и партиципативни процес 
(радионице) са представницима руководећег и стручног тима, као и другим актерима које 
предложе представници града Шапца. 

Процес стратешког планирања је започео 18.11.2015. године потписивањем Уговора између града 
Шапца и пројектног консултанта Maxima Consulting.  

У процесу стратешког планирања је коришћена стандардна методологија развијена током ЕУ 
финансираног „Exchange 2“ пројекта, а која је у одређеној мери коригована током ЕУ 
финансираних „Exchange 3“ и „Еxchange 4“ пројеката. Ова методологија има за циљ да 
стандардизује процес стратешког планирања на локалном нивоу и препоручена је од стране 
Сталне конференције градова и општина (СКГО) и Националне агенције за локални економски 
развој (НАЛЕД).  

Стратегија је секторски стратешки документ који треба да пружи смернице и подстицаје за будући 
развој пољопривреде града Шапца. Временски оквир за имплементацију Стратегије је 2016-2024., 
односно девет година.  

Стратегија се односи на одрживи развој живота, рада и функционисања у руралним подручјима 
града Шапца. Одрживост подразумева коришћење природних ресурса у мери која дозвољава да 
се ти ресурси природно обнове.  

Стратегија се дефинише, усваја и спроводи на локалном нивоу и односи са на територију града 
Шапца. У неким циљевима, програмима, пројектима и активностима Стратегија подразумева 
регионални и/или национални приступ решавању одређених проблема, али се у наведеним 
циљевима и активностима подразумева већ обострано изражен интерес суседних ЛС као и РС.  

Процес израде и имплементације Стратегије се заснива на партиципативном приступу што 
подразумева директну укљученост свих заинтересованих страна из јавног и приватног сектора 
током трајања целокупног процеса. Почиње од дефинисања полазног стања, идентификације 
снага, слабости, шанси и претњи, до дефинисања приоритета и разраде стратешког оквира. 
Међутим, партиципативни приступ се не односи само на заједничку израду стратешког документа, 
већ и на процес имплементације јер омогућава учешће заједнице у идентификацији, активирању и 
координацији партнерстава за имплементацију појединих активности и пројеката. 
Партиципативни приступ је основа савременог управљања јавним политикама јер побољшава 
квалитет донетих одлука омогућавајући:   

 Базу знања за одговоран процес доношења одлука заснованих на чињеницама; 

 Широку подршку за донесене одлуке; 
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 Колективно власништво над проблемима и решењима проблема; 

 Јачање локалних капацитета за имплементацију пројеката. 

Методологија израде Стратегије подразумева примену интегрисаног приступа у планирању, а што 
подразумева интер-секторски приступ (међузависност природних, друштвених и економских 
система). 

Документ врши повезивање дефинисаних програма и пројеката са реалним изворима 
финансирања. 

Стратегија одражава стварне потребе локалне заједнице, реалну процену ресурса, компаративних 
предности, финансијских могућности и капацитета чиме се поштује принцип равнотеже 
потенцијала, потреба, идеја, ресурса и капацитета.  

У том контексту је на почетку процеса израде Стратегије, уз подршку Градоначелника, формиран 
Координациони тим који је координирао процесом израде Стратегије. Први састанак 
координационог тима је одржан 24.11.2015. године. На састанку је прихваћен садржај документа, 
методологија, динамика рада и одређен је број радних група. Координациони тим је накнадно 
одредио чланове радних група.  

У процесу стратешког планирања одржана су по четири састанка радних група.  

На првом састанку, одржаном 04.12.2015., су проверени претходно прикупљени подаци у циљу 
израде прегледа стања. Дискутована су отворена питања, након чега је извршена и анализа 
сектора. Анализа сектора садржи мерљиве, јасне и објективно идентификоване податке и 
чињенице о пољопривреди града Шапца. Подаци коришћени у анализи су преузети из различитих 
званичних извора: РЗС, МПЗЖС и интерне базе података града Шапца. Подршку и проверу 
добијених података је вршила ДЗП, а специфичности града су утврђиване током теренских посета 
експертског тима Maxime Consulting. Потребно је нагласити да се прикупљање података врши у 
периоду промене методологије прикупљања података унутар РЗС и МПЗЖС, тако да део података 
није био доступан или се разликује између различитих литерарних извора.  

Други састанак, одржан 10.12.2015. године, је анализирао стање пољопривреде, прехрамбене 
индустрије, руралних подручја и постојећих организација, а добијена мишљења су груписана у 
„SWOT“ анализи. Учешће великог броја чланова радних група и њихова спремност за дискусију су 
суштински и значајно допринели идентификацији, анализи и рангирању проблема.  

Трећи састанак радних група, одржан 24.12.2015., је довео до дефинисања визије, приоритета и 
општих циљева у развоју пољопривреде и руралних подручја града Шапца, док су на четвртом 
састанку, одржаном 29.12.2015., проверени добијени циљеви и извршен одабир најважнијих 
програма и пројеката. 

Уз постојеће састанке радних група, током процеса стратешког планирања је постојала константна 
комуникација између различитих корисника коју је у највећој мери координирала ДЗП.  

Радна верзија документа је почетком јануара 2016. године представљена координационом тиму 
који је доставио коментаре на предлог текста. Добијени коментари су анализирани на састанку 
координационог тима, након чега је урађена финална верзија документа.  

Стратешки документ у себи садржи следећа поглавља:  

 Преглед стања, 
 Ситуациона анализа приказана кроз SWOT анализу, 
 Индикатори 
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 Стратешки документ – визија, приоритети, општи и посебни циљеви (програми и пројекти)  
 Листа најважнијих програма и пројеката  
 Буџетски извори финансирања, 
 Систем мониторинга и евалуације.  

Стратегију одобрава Скупштина града Шапца, а потписује је Градоначелник као политички и 
законски представник.  

У наредном периоду ће бити потребно развити акциони план на основу дефинисаних стратешких 
приоритета, општих циљева и програма, и извршити повезивање активности дефинисаних 
акционим планом са изворима финансирања и програмским буџетом. Акциони планови 
обухватају временски период од пет година, након чега се врши израда новог акционог плана и 
евентуално ревизија постојећег стратешког документа.  

Град Шабац ће координирати процес имплементације преко интерног тима за координацију. Ниво 
имплементације акционог плана ће се константно пратити путем годишњег циклуса евалуације. За 
оцену успешности се користе индикатори одрживости и учинка. Годишњи циклус праћења и 
евалуације ће на овај начин омогућити константно ажурирање приоритета, циљева, програма и 
пројеката.   
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Усклађеност са националним, регионалним и градским стратешким 
плановима 

Стратегија пољопривреде и руралног развоја града Шапца је рађена у складу са надлежностима, 
правима и дужностима које ЛС имају по Закону о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007 и 83/2014). ЛС управљају јавним пословима од непосредног, заједничког и општег 
интереса за локално становништво и имају право да, у границама Закона, уређују послове и 
управљају јавним пословима који су у њиховој надлежности и од интереса за локално 
становништво (члан 2).  

Стратегија се у појединим циљевима, посебно оним који се односе на рурални развој, у значајној 
мери наслања на Закон о регионалном развоју („Сл. Гласник РС“, бр. 51/09 и 30/10) и стратешка 
документа која произилазе из овог Закона, а пре свега на Националну стратегију одрживог развоја 
(2009-2017), Национални план регионалног развоја (2014-2020) и Просторни план РС (2010-2020).  

Секторски посматрано Стратегија пољопривреде и руралног развоја града Шапца произилази из 
Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. Гласник“, бр. 10/2013 и 142/2014). 
Овим Законом је омогућено да јединице ЛС могу да утврђују мере подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије јединице ЛС. 
Средства за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја обезбеђују се у 
буџету јединице ЛС и користе се у складу са програмом подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја. Програм подршке доноси надлежни орган јединице ЛС, уз 
претходну сагласност министарства.  

Закон, такође, у оквиру подстицаја за мере руралног развоја (члан 34.) предвиђа подршку 
програмима који се, између осталог, односе на припрему и спровођење стратегија руралног 
развоја. Подстицаји за подршку програмима који се односе на припрему и спровођење локалних 
стратегија руралног развоја спроводе се у циљу омогућавања локалним учесницима руралног 
развоја да дугорочно побољшају потенцијале својих локалних средина. 

Програмски циљеви овог документа директно произилазе из Стратегије пољопривреде и руралног 
развоја РС за период 2014-2024 године. У овој стратегији се јасно наглашава потреба да се 
обезбеди развој пољопривредне производње, повећа ефикасност прехрамбеног ланца и подигне 
конкурентност пољопривредно-прехрамбеног сектора; обезбеди стабилан доходак и пословно 
окружење за пољопривреднике; обезбеди одрживи развој руралних подручја и изврши припрема 
произвођача да одговоре на захтеве и могућности које се јављају у процесу прикључивања ЕУ.  

Пољопривреда и прехрамбена индустрија имају значајну улогу у развоју града Шапца, а што је 
дефинисано и Стратегијом одрживог развоја града Шапца за период 2010-2020. године. Један од 
општих циљева економског развоја у овој Стратегији је Стварање одрживог и ефикасног система 
пољопривредних комерцијалних газдинстава способних за тржишну утакмицу, док прехрамбена 
индустрија треба значајно да допринесе остварењу другог економског приоритета: „ Повећање 
степена ангажованости слободне радне снаге кроз развој прилагодљиве привредне структуре“. 

Документ је, међутим, постављен да може да одговори и на ЕУ политику развоја пољопривреде и 
руралних подручја која произилази из Лисабонске стратегије - Европа 2020. Стратешки приоритети 
ове стратегије су паметан, одржив и свеобухватан економски раст до 2020. године. Самим тим 
пољопривреда и рурални развој у ЕУ у наредном периоду имају за циљеве: 
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- унапређење конкурентности,  

- одрживо управљање природним ресурсима и активности у циљу смањења утицаја 
климатских промена, 

- балансирани територијални развој руралних области.  

Правни оквир заједничке европске пољопривредне политике и руралног развоја дефинисан је 
регулативама 1305/2013 и 1306/2013. Општи циљеви помоћу којих би се требало допринети 
испуњењу стратешких приоритета у пољопривреди су: 

1. Подстицање преноса знања и иновација у пољопривреди, шумарству и руралним 
областима; 

2. Подстицање конкурентности свих типова пољопривреде и подршка јачању фарми; 
3. Промоција прехрамбених ланаца и управљање ризиком у пољопривреди; 
4. Обнова, очување и развој екосистема заснованих на пољопривреди и шумарству; 
5. Промоција ефикасности и подршке према смањењу емисија угљен диоксида и економија 

адаптирана на климатске промене у пољопривреди и шумарству; 
6. Социјална инклузија, смањење сиромаштва и економски развој руралних подручја.  

Реформисана заједничка пољопривредна политика ЕУ знатно више инсистира на унапређењу 
стратешког приступа, изради програма руралног развоја и поједностављењу правила (смањен 
административни приступ). Политика руралног развоја је знатно више повезана са другим 
европским структурним и инвестиционим фондовима.  

Стратегија пољопривреде и руралног развоја града се заснива на приоритетима и мерама које су 
дефинисане у горе наведеним националним и ЕУ документима. Приоритети су подизање 
конкурентности пољопривредне производње, стварање стабилног пословног и производног 
окружења, развој руралних подручја, одрживо управљање природним ресурсима и заштита 
животне средине. 
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Производно и пословно окружење  

На глобалном нивоу су у последњих неколико деценија присутне изражене тенденције које се 
директно или индиректно одражавају на пољопривредну производњу и прехрамбену индустрију у 
Србији.  

Све је израженија глобална расподела конкурентности тако да се државе специјализују за 
одређену пољопривредну производњу (нпр. Нови Зеланд је глобално препознатљив као 
произвођач овчијег меса; Турска производи јефтин парадајз и сл.). Све израженији тренд развоја 
конкурентности није само последица природних предиспозиција, него и јачања конкурентности у 
развоју технологије, иновација и знања, развоја људских ресурса и др. Овај тренд доводи 
генерално до повећања производње и раста продуктивности у целом свету. У последњих 
неколико година бржи раст пољопривредне производње од светског просека се бележи у Азији, а 
највећи раст је забележен у производњи млечних производа и воћа. С друге стране, земље Европе 
имају ограничени раст производње и продуктивности, све више напуштају критеријум ценовне 
конкурентности и преусмеравају се ка производњи производа вишег квалитета и додате 
вредности.  

Депопулација и старење становништва у руралним подручјима је тренд који траје деценијама. 
Према подацима ФАО, 2008. године по први пут је број насељених у градовима надмашио број 
становника у руралним подручјима. ЕУ статистика бележи раст учешћа старије популације тако да 
је чак 30% пољопривредног становништва старије од 65 година, док је 24% пољопривредника 
старосне доби од 54 до 64 године. Стога је све већи број мера политике ЕУ усмерен на подршку 
руралном развоју и промовисању активности како би се млади задржали у руралним подручјима.  

Климатске промене и све чешће елементарне непогоде имају директан негативни ефекат на 
пољопривредну производњу. Стога је глобална политика да се све земље оријентишу на развој 
националних политика које, пре свега, подразумевају смањење емисије гасова стаклене баште из 
пољопривреде, али и раст инвестиција у мере које штите усеве и повећавају њихову отпорност на 
климатске промене.  

У години ескалације глобалне економске кризе забележен је највећи раст цена хране. Тако је ФАО 
номинални индекс цена хране у у 2008. години износио 201,4 поена (просек за 2002-2004=100), а 
2011. године рекорних 229 поена, што је највиша вредност од када ФАО прати међународна 
кретања цена хране. Висока цена хране се задржала и 2012. године због суше. У последње три 
године је забележен постепени пад вредности индекса цена хране и према подацима за 2015. 
годину, вредност индекса износи 165 поена. Неколико фактора доприноси високим ценама хране 
међу којима су најзначајнији раст цене горива и ђубрива, пораст употребе житарица и уљарица за 
призводњу етанола и биодизела, раст потрошње хране и др.  

Графикон 1 - Тренд кретања индекса цена хране 
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Извор података: ФАО база података, доступна на http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/ 

Раст цена хране и њена висока колебања довела су до промене у размишљању и начину 
понашања потрошача. Потрошачи (нарочито у развијеним земљама) су све више забринути за 
безбедност хране, а на глобалном нивоу све је већа подела на две категорије – група потрошача 
који су приликом куповине вођени квалитетом хране и знатно бројнија сиромашнија категорија 
потрошача која се при избору искључиво води критеријумом цене хране. Такође, значајна је и 
промена канала продаје. Велики ланци супермаркета су преузели доминантно место у каналима 
продаје.  

Глобална економска криза и проблем јавних финасија у ЕУ, довели су до преиспитивања модела 
финансирања пољопривреде који се базирао на великим субвенцијама државе. У ЕУ је 
регистровано 12 милиона пољопривредника и 4 милиона запослених у прехрамбеном сектору 
(Еуростат, 2015). Пољопривредни и прехрамбени сектор заједно чине 7% укупног броја радних 
места и стварају 6% европског БДП. ЕУ још од 1962. године спроводи Заједничку пољопривредну 
политику која се, за разлику од других политика које се финансирају из националних буџета, 
финансира из заједничког буџета ЕУ. Међутим, учешће издвајања за пољопривреду се последњих 
30 година смањило са 75% на 40% укупне вредности буџета ЕУ.  

Земље Западног Балкана, укључујући и Србију, нису остале имуне на глобалне трендове, а њихово 
опредељење да постану део ЕУ, диктира не само регулаторни оквир у пољопривреди, него и сам 
процес реформи и бројних промена које он собом носи. Тако је у свим земљама региона смањен 
број ПГ и повећан број старачких домаћинстава на селу, уз смањење површине обрађеног 
земљишта. Услед унапређења технологије и раста продуктивности, све је мања потреба за радном 
снагом у пољопривреди. Јављају се покушаји у правцу диверзификације активности ПГ, 
првенствено у правцу развоја руралног туризма, занатства и пружања услуга. За све земље 
региона карактеристично је да су се определиле за пут европских интеграција и у складу са тим су 
предузеле одређене структурне реформе у пољопривреди. Тако је покренут процес приватизације 
пољопривредних комбината, прерађивачких капацитета и пољопривредног земљишта. У циљу 
укључивања на јединствено тржиште ЕУ, све земље су започеле изградњу тржишта, робних берзи 
и институција подршке по моделу ЕУ (институције за плаћање, акредитацију, регистрацију и др.). 

Све земље Западног Балкана су започеле процес либерализације трговине у оквиру Споразума о 
стабилизацији и придруживању са земљама ЕУ, прво билатералних а затим и ЦЕФТА уговора са 
земљама региона, Споразума у оквиру СТО и бројних билатералних споразума. Извршена је и 
либерализација националних царина што је довело до раста конкуренције, али и олакшаног 
приступа савременим технологијама. Прилагођавајући се тим променама, измењена је и 
структура пољопривредне производње. Тако је у земљама региона у последњој деценији видан 
тренд раста производње воћа, док производња поврћа (нарочито некварљивог и припремљеног 
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за продају у супермаркетима) заостаје за ЕУ. У сектору млека и млечних производа унапређен је 
ниво продуктивности и начин прераде, те је отуда задржан ниво производње, али је опао број 
млечних крава. У производњи меса највећи проблем је постизање стандарда. У ратарској 
производњи повећана је производња кукуруза, док производња пшенице стагнира или је у 
благом паду.  

Од свих земаља региона, Србија се издваја као највећи произвођач пољопривредних и 
прехрамбених производа. Учешће пољопривреде у БДП је релативно високо у односу на земље ЕУ 
и износи око 11% што је просек Албаније и Босне и Хецеговине. Србија у односу на земље региона 
има највеће ресурсе, али и највеће национално тржиште. Производња хране је диверзификована 
услед постојања великог броја малих ПГ са још увек доминантном мешовитом производњом. 
Развој тржишта је довео до поделе на неколико великих комерцијалних произвођача који 
обрађују велике површине и поседују велике прерађивачке капацитете и велики број малих ПГ 
чија производња није конкурентна и неопходне су инвестиције како се газдинства не би угасила 
што је уједно и главни узрок депопулације у руралним крајевима.  

У последњих десет година, Србија остварује суфицит у трговини пољопривредним производима. 
Рекордан суфицит од 1,3 милијарде долара је реализован 2013. године, а 53% вредности извезене 
робе је пласирано на тржиште ЕУ. У извозу доминирају примарни пољопривредни производи, а за 
диверзификацију извоза и његов даљи раст неопходне су инвестиције у прерађивачке капацитете, 
нове технологије и развој менаџерског кадра.  

Србија је од 2009. године знатно повећала домаћу производњу и извоз ратарских производа, 
првенствено кукуруза, али треба имати у виду да је могућност остваривања додатне вредности у 
том сектору ограничена. И док извоз индустријских биљака показује константан раст, извоз меса је 
скроман и има опадајући тренд. Највећи проблем у извозу меса је, уз значајно смањен сточни 
фонд, непоседовање стандарда односно, неиспуњавање системске контроле здравствене 
безбедности хране, хигијенских, еколошких и стандарда везаних за добробит животиња. Услед 
тога, Србија има извозне дозволе само за поједине производе (високо термички обрађене 
прерађевине и baby beef). Лош тренд и бројни проблеми су забележени и у сектору млекарства. 
Мада Србија има потенцијале за производњу млека, производња и прерада млека је екстензивна 
и не задовољава стандарде ЕУ. Број млечних крава се смањује, а чак 40% производње млека не 
улази у легалне токове. Иако је приметан тренд смањивања броја произвођача због ниске откупне 
цене млека и незадовољавајуће државне подршке, ниво производње је незнатно смањен што 
говори да је продуктивност повећана. Производња и извоз воћа углавном расте (нарочито јабуке, 
малине и сл.). С друге стране, производња поврћа је мала и углавном служи за подмирење 
домаћих потреба.  

У циљу дефинисања стратешких циљева развоја пољопривреде, а све у складу са моделом 
европске подршке пољопривреди, Влада је 2014. године усвојила нову Стратегију пољопривреде 
и руралног развоја за период 2014-2020. године (Сл. гласник РС број 85/14). Овај документ 
дефинише правац даљих реформи, али и оквир буџетске подршке неопходан за реализацију 
дефинисаних стратешких циљева развоја.  
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1. Преглед постојећег стања  

Шабац се налази на 44˚46' северне географске ширине, 19˚46' источне географске дужине и на 
просечној надморској висини од око 80 метара. Лоциран је на десној обали реке Саве, 103 
километра узводно од Београда, у близини граница са Републиком Хрватском и Босном и 
Херцеговином. Центар је Мачванског округа и важна комуникација првенствено са Босном и 
Херцеговином. Добра комуникациона повезаност, путним, железничким па чак и воденим 
путевима представља компаративну предност града.   

 

1.1. Природни ресурси  

1.1.1. Катастарске општине 
 
Мапа 1. Мапа катастарских општина у граду Шапцу 

 
 
Земљиште је издељено на 49 КО, од чега 27 у поцерском, 15 у мачванском и 7 у посавском делу.  

Табела 1. Површина катастраских општина у граду Шапцу 

Р.б. Катастарска општина Површина, ха 
1 Бела Река  2347,1413 
2 Богосавац  1226,1950 
3 Бојић 791,9309 
4 Букор 2311,3685 
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5 Варна 2238,9588 
6 Волујац 805,8668 
7 Горња Врањска 1798,9142 
8 Грушић 1661,4731 
9 Двориште 1273,3590 
10 Десић 1148,1222 
11 Добрић 1977,1634 
12 Дреновац 4334,9914 
13 Дуваниште 637,6447 
14 Жабар 736,5566 
15 Заблаће 989,1086 
16 Змињак 2003,4171 
17 Јевремовац 963,4623 
18 Јеленча 463,7454 
19 Корман 506,2676 
20 Криваја 2228,4198 
21 Липолист 4240,9148 
22 Мала Врањска 884,3192 
23 Мајур 2027,6965 
24 Мачвански Причиновић 2722,3344 
25 Метлић 2469,8499 
26 Миокус 640,5595 
27 Мишар 1075,5422 
28 Мрђеновац 937,3781 
29 Маови 1315,8266 
30 Накучани 1091,4427 
31 Орашац 632,8629 
32 Орид 9,8321 
33 Петковица 2556,6982 
34 Петловача 1206,6119 
35 Поцерски Метковић 1631,5586 
36 Поцерски Причиновић 882,9576 
37 Предворица 677,8698 
38 Прњавор 3996,2606 
39 Радовашница 1038,1596 
40 Рибари 1929,6888 
41 Румска 2402,7564 
42 Синошевић 1201,1982 
43 Слепчевић 1824,4985 
44 Табановић 1874,5631 
45 Церовац 686,5152 
46 Цуљковић 1507,3819 
47 Шабац 3064,7567 
48 Шеварице 2505,8040 
49 Штитар 2251,8160 
Извор података – ЈУП Града Шапца, 2015  
Највеће КО по површини су Дреновац, Липолист, Прњавор и Шабац.  
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1.1.2. Микрорегије  
Подручје града Шапца формирају три микрорегије. Ка западу се простире Мачва, ка југу Поцерина 
а ка истоку Посавина. 

Регион Посавине се протеже уз десну обалу реке Саве. Висок ниво подземних вода ствара одличне 
услове за наводњавање великих земљишних површина. У овом региону је доминантно присутна 
ратарско-повртарска производња, а повртарски производи овог региона у значајном уделу 
учествују у снабдевању града Београда  

Регион Поцерине се протеже јужним и југозападним ободом града. Благи брдски рељеф и 
надморска висина погодују развоју воћарске производње. У овом региону се јагода одгаја на око 
500 ха, а интензивно се заснивају и засади малине и купине. Уз воћарску производњу, Поцерина се 
може сматрати и центром говедарске и овчарске производње у граду Шапцу, али и микрорегион 
који представља центар говедарске производње у Србији. Говедарска производња је нешто више 
оријентисана на млекарску производњу. Село Горња Врањска, које се налази на истоименој реци 
која се низводно улива у Саву, има готово 100 ха под пластеничком производњом, и представља 
природни прелаз из Поцерине у Посавину.  

Мачва је равничарски регион са великим потенцијалом за интензивну производњу. Доминира 
ратарско-повртарска производња уз које се развијају тов свиња и говеда. Око 10% укупног броја 
грла крупне стоке намењене тову у Србији се одгаја у Мачви. Највећи број малих и средњих 
произвођача товних свиња у Србији се налази у овом региону. 

У погледу рељефа мелиорационо подручје у делу Мачве и Посавине карактерише изразита 
равница испресецана низом депресија и развучених греда у различитим правцима са надморском 
висином од 76-100 м. Рељеф Поцерине се креће од 100-260 м, а у брежуљкастом делу од 300-687 
м надморске висине.  

1.1.3. Клима  
На подручју града Шапца заступљена је умероноконтинентална, пријатна клима, са изражена 
четири годишња доба. Због отворености према Панонској низији северни део је под утицајем 
панонске континенталне климе.  

Taбела 2. Климатски подаци 

ГРАД ШАБАЦ 
ПАРАМЕТАР ВРЕДНОСТ  
ТЕМПЕРАТУРА  
Просечна температура ваздуха – јануар (ºЦ) -0,2 
Просечна температура ваздуха – јул (ºЦ) 20,7 
Просечна температура ваздуха – годишња (ºЦ) 11,0 
Средњи број мразних дана – годишње 76,6 
Средњи број тропских дана – годишње 27,9 
ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА  
Просечна влажност ваздуха – годишња (%) 76,0 
ТРАЈАЊЕ СИЈАЊА СУНЦА  
Просечан број ведрих дана – годишње 67,1 
Просечан број облачних дана – годишње 121,8 
ПАДАВИНЕ  
Просечна количина падавина – годишње (мм) 820,3 
ПОЈАВЕ  
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Просечан број дана са снегом – годишње 30,2 
Просечан број дана са снежним покривачем – годишње 46,5 
Просечан број дана са маглом – годишње 32,5 
Просечан број дана са градом – годишње 0,7 
Извор података – Стратегија одрживог развоја града Шапца, 2012. 

1.1.4. Шумски ресурси и биодиверзитет  
Град Шабац не располаже значајним површинама када су заштићене области у питању. Основ 
представља квалитетно пољопривредно земљиште које се користи са различитим степеном 
интензитета. Шумске површине се простиру на 14.526 ха, односно заузимају 20,81% укупно 
расположивог земљишта у граду Шапцу.  

Укупна површина заштићених простора износи 53,9452 ха, а највећи део представља манастир 
Радовашница, заштићени простор културно-историјских вредности. 

Биодиверзитет1  

Интензивирање пољопривредне производње које се огледа између осталог и у смањењу шумских 
површина, исушивању мочварних терена, мењању структуре природних пашњака и ливада и сл. је 
довело до смањења биодиверзитета. Упркос томе подручје Мачве је још увек флористички и 
фаунистички богато. Постојећа разноврсност је првенствено резултат постојања физичко-
географских и еколошких разноврсности на релативно малом простору.  

- Флора  

Шумску аутохтону вегетацију карактеришу различите биоценозе, у зависности од надморске 
висине и типа земљишта, од барске иве, до храста лужњака и граба. Уз долине речних токова, 
заступљене су шуме топола и врбе, на гредама и узвишењима која нису водоплавна лужњака и 
граба, а у јужном делу храстова сладуна и цера и шуме лужњака и жутиловке. Наведене врсте се 
не налазе у шумским комплексима, већ се појављују у виду букета. Са порастом надморске висине 
од севера према југу повећава се шумовитост, богаство и сложеност шумских екосистема.  

У биљке раритете убрајају се стара стабла која су под заштитом државе. То су стабла храста 
лужњака у Шапцу (тзв. „Закића Грм“) и стабла липе у Слепчевићу (тзв. „Карађорђева липа“). 
Меморијални природни споменик је „Мишар“ у Мишару. Такође јединствене примерке 
представљају дрво „Јањ“ и шест старих храстова „Гератовића грмови“ у Дреновцу, „Ерчића липа“ у 
Мачванском Причиновићу, „Криви багрем“ у Липолисту... 

Мочварна вегетација је представљена следећим биљним врстама: трска, шевар, локвањ, рогоз, 
водена метвица, водена боквица, водени љутић, ритски босиљак, дубачац, ритска детелина, 
водена кудеља, весљуга, зечји трн, ритска горушица, трскот, плаветњак и друге. Неке врсте су 
заштићене као природне реткости и уврштене су у први том „Црвене књиге“ флоре Србије. Реч је о 
врстама: борак, јежичасти љутић и ребратица. 

На земљишту покривеном равничарским ливадама и пашњацима, на оцедитим и сувљим 
стаништима око река Дрине, Саве и доњих токова њених притока, заступљена је асоцијација 
камфорових трава и зубача, а поред њих и бела детелина, котрљан, попонац, детелина, кантарион, 
чичак, мајчина душица, црни слез и друге. Нарочит значај, обзиром на квалитет и заступљеност у 
овом типу вегетације имају асоцијације са ливадарком и лисичјим репком (маслачак, хајдучка 

                                                   
1 преузето са http://macva.awardspace.com   
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трава, ставаљ, црвена детелина, усколисната боквица, ивањско цвеће, пољска горушица, ивица, 
бели босиљак и друге).  

Лековито биље, шумски плодови и гљиве су заступљени већим бројем врста. Важније врсте 
лековитог биља су жалфија, камилица, кантарион, бели слез, хајдучка трава, метвица, мајчина 
душица, коприва, велебиље итд., а од шумских плодова у Мачви се јављају глог, дрен, јагода, 
малина, купина, шипурак, трнина, црвена зова и клека. У Мачви расту бројне врсте јестивих гљива 
– рудњача, смрчак, хрчак, вргањ, паперњача или млечица, сунчаница или козара и лисичица.  

Фауна 

Фауна Мачве се карактерише присуством средњеевропских и степских животиња. Најважнији 
представници животињског света су: лисица, зец, јазавац, вук, видра, ласица, срна, јелен, кртица, 
јеж, дивља свиња, хрчак, европска текуница, пацови, мишеви, обични твор и други.  

Карактеристичне врсте птица су: врабац, велика сеница, сива сеница, црна врана, сива врана, 
гавран, бела рода, детлић, чворак, црноглава грмуша, црни кос, жути кос, дивљи голуб, гугутка, 
пољска шева, кукавица, препелица, пољска јаребица, фазан, сова, креја, кобац и друге. У овом 
подручју се налази највећи број заштићених врста птица попут:  

- Заштићене птице забрана: грлица, детлић, голуб гривњаш, фазан, мишар, шумска 
трептаљка, црвендаћ, славуј, кос, шарена мухарица, звиждак, црноглава грмуша, велика 
сеница, сива сеница, плава сеница, дугорепа сеница, гавран, зеба, вуга, чворак, стиглић, 
срнадица жутовољка, шумска шева, руски сврчак.  

- Заштићене птице топљака и врбака: Дивља патка, кукавица, сива чапља, сиви вољић, 
звиждак; 

- Заштићене птице забарених површина: Вивак, жута плиска; 
- Заштићене птице обрадивих површина и живица: Гугутка, гачац, домаћи врабац, велика 

стрнадица, чавка, обична грмуша, црноглава траварка. 

Карактеристичне врсте водоземаца и гмизаваца су: барска корњача, шумска жаба, жаба 
крекетуша, даждевњак, мрмољак, слепић, шумски гуштер, зидни гуштер, змија белоушка и друге. 

Рибљу фауну представљају: шаран, штука, караш, смуђ, кечига, сом и друге.  

1.1.5. Педолошке карактеристике  
Град Шабац се простире на 79.666,56 ха. На основу природно-еколошких фактора – рељефа, климе 
и потенцијала земљишта, подручје града се јасно диференцира у погледу производне намене 
земљишта на три производна региона: 

- Равничарски регион се простире на 44.611,87 ха; Надморска висина у овом региону је 75-
100 м; клима је умерено-континентална; присутна су дубока и плодна земљишта 
разноврсних типова. Земљиште је доброг потенцијала, са делимично извршеном 
мелиорацијом. Доминантно је обрадиво земљиште, односно оранице. Доминирају 
ратарске културе, крмно и индустријско биље.  

- Ратарско-воћарски регион са 33.166,73 ха; Надморска висина у овом региону је 100-300 м; 
клима је умерено континентална са нешто више падавина; земљишта су мање дубока и 
плодна; Доминантно је обрадиво земљиште, односно оранице. Доминирају ратарске 
културе. 

- Брдско-планински или шумско-пашњачки са 1.882 ха; Надморска висина је изнад 300 м; 
Планинска клима; Земљишта су плитка и мале плодности. Мало је обрадивог земљишта, 
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свега око 10%.  

Педолошке карактеристике, односно типови земљишта, су један од најзначајнијих услова за 
гајење пољопривредних култура, као и за образовање травне и шумске вегетације. У граду Шапцу 
доминантно место заузимају климатогена (око 75%), затим топогена (14,9%) и генетски 
неразвијена земљишта (10,2%).  

Tабела 3. Педолошка структура 

Класа, тип, подтип Заступљеност, ха Заступљеност, % 
КЛИМАТОГЕНА, УКУПНО 59.688 74,9 

1. Чернозем, укупно 3.729 4,7 
Чернозам излужени 1.540 1,9 
Чернозем огајњачени 2.180 2,8 

2. Гајњача 7.590 9,5 
Гајњача нормална 4.330 5,4 
Гајњача лесивирана 3.260 4,1 

3. Параподзол 48.378 60,7 
ТОПОГЕНА 11.840 14,9 

1. Смоница 890 1,1 
Смоница 220 0,2 
Смоница лесивирана 670 0,9 

2. Минерално барско 10.590 13,8 
ГЕНЕТИЧКИ НЕРАЗВИЈЕНА 8.132 10,2 

1. Алувијални нанос 6.250 7,8 
2. Скелетоидно парапозоласто земљиште 1.882 2,4 

УКУПНО 79.660 100 
Преузето из: МПЗЖС - Здрава земља за здрав живот 

Излужени или бескарбонатни чернозем је природно најплодније земљиште на коме се могу 
узгајати све културе са високим приносом. Јавља се у атарима села Шеварице и Дреновац. 
Хумусни хоризонт је дубок 50-70 цм, а у површинском слоју количина хумуса износи 4,11-4,44%. 
Има грудвичасту структуру.   

Чернозем у огајњачавању представља квалитетно земљиште, погодно за све културе, али даје 
слабије приносе од бескарбонатног чернозема. Јавља се у атарима села Шеварице и Дреновац. 
Садржај хумуса је смањен тако да га у ораничном слоју има око 3%.  

Гајњача нормална представља земљиште мање плодности али још увек даје добре приносе. Она 
чини јединствен комплекс у западној Мачви, од Прњавора на југу до Совљака на северу и обухвата 
делове атара села Прњавор, Рибари, Очаге, Змињак, Клење, Салаш Црнобарски, Дубље, Скрађани 
и Совљак. Мањих површина има у атарима Раденковић, Равња, Мачвански Причиновић, 
Табановић, Шапца, Јевремовца и Поцерског Причиновића, а у Посавини између Драгојевца и 
Прова. Хумусни хоризонт је тамно смеђе, смеђе или мрке боје дубине 25-35 цм.  

Гајњача лесивирана има слабија филтрациона својства и склоност ка преовлажавању тако да се 
може користити за ограничени број култура. Представља прелаз између нормалне гајњаче (код 
које процеси испирања још нису изражени) и подзола (код којег је испирање већ одмакло). Јавља 
се у подручју западне и средње Мачве у атарима Црне Баре, Бановог Поља, Богатића и Метковића, 
а у источној Мачви око Мајура. У Шабачкој Посавини се јавља у атарима села Драгојевац, Прово, 
Предворица, Миокус, Кујавица, Вучевица и Мишар. Гајњача у лесивирању има сивкасту боју и 
грашкасту/лискасту структуру. Хумус се разлаже или испира, а водне, ваздушне и топлотне 
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особине су знатно лошије него код нормалних гајњача.  

Параподзол или псеудоглеј има ограничену производну плодност. Процеси деструкције и 
оподзољавања су најмање одмакли. Јавља се у заталасаним и брежуљкастим деловима Шабачке 
Посавине и Поцерине. Припада бескарбонатним и киселим земљиштима. Садржај хумуса се креће 
од 2,91% (Јеленча) до 4% (Липолист и Јевремовац). У периоду зиме и пролећа псеудоглеј се засити 
водом па озиме културе могу страдати од измрзавања или недостатка кисеоника, а и сетва се 
тешко може извршити на време. Псеудоглеј се користи за комбиновану ратарску производњу са 
производњом крмног биља и за воћарску производњу. Најпогодније културе у одгоју су пшеница, 
овас, кукуруз, црвена детелина, кромпир, а од воћарских култура шљиве, јабуке и малине.  

Минерално барско земљиште се најчешће описује као ливадско. Највећи комплекс овог 
земљишта се налази у атарима села Штитар, Слепчевић и Табановић. Поплаве церских река су у 
овом делу Мачве стварале један пространи рит у коме су се временом образовала ритска 
земљишта. Одликује га присуство тамног хумусног хоризонта у горњем и једног сивкастог 
хоризонта у доњем делу земљишног слоја. Ова земљишта имају нешто слабије физичке особине, 
мање су порозна, теже регулишу влажност и подложна су забаривању.  

Смонице имају јако лоше физичке особине и тешка су земљишта за обраду. Производна вредност 
је мања од ливадских земљишта. Примена машина и других агротехничких мера на овим 
земљиштима је ограничена. Лако се обрађују само када су полувлажна. Агротехничке мере 
захтевају калцификацију, хумизацију и гајење вишегодишњих легуминоза (луцерке). На 
смоницама успевају окопавине, крмно биље и воће, а слабије ратарске културе.  

Алувијални наноси се по природној плодности могу сврстати у најплоднија земљишта, међутим, 
местимична појава песка умањује вредност овог земљишта. Припадају групи генетичких, 
неразвијених земљишта код којих су педогенетски процеси слабо изражени. Присутни су уз реку 
Дрину, Саву и Добраву. Иако су по механичком саставу доста промењиви, у зависности од 
удаљености од речних корита, код њих преовлађују лака, односно песковите иловаче. Ова 
земљишта су врло плодна јер су помешана са муљем. Посебно су погодна за одгој поврћа. 

Скелотоидно – параподзоласто земљиште припада категорији плитких земљишта у иницијалној 
фази генезе. Ова врста земљишта заузима подручје високе Поцерине, углавном изнад 300 м 
надморске висине. Покрива горње делове атара Петковица, Беле Реке, Десића, Милошевца и 
Дворишта. Пошто је ово земљиште плитко, уз то оранични слој је неповољног састава, подложан 
ерозији због великог нагиба, оно је неповољно за пољопривреду и претежно је под шумским 
покривачем.  

Истраживања МПЗЖС указују на податак да највећи део земљишта у Мачви, па самим тим и у 
Шапцу имају благо киселу реакцију земљишта (5,5-6,5).  
 
Мапа 2. pH вредност земљишта у Мачви2 

                                                   
2 Преузето из МПЗЖС - Здрава земља за здрав живот Мачве 
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Мапа 3. Садржај хумуса у земљишт3у у Мачванском округу 

 

 
 
Земљишта Мачве су у највећем делу су слабије снабдевена хумусом (1-3% хумуса).  
Наведени подаци указују на потребу за интензивним контролама квалитета земљишта и потребом 
да се константно ради на унапређењу квалитета земљишта.  
 

1.2. Структура пољопривредног земљишта  

Укупно расположиво земљиште града Шапца износи 69.793 ха, док се КПЗ простире на 51.263 ха, 
односно представља око 73,45% расположивог земљишта.  

Мапа 4. Расположиво пољопривредно земљиште 

                                                   
3 Мапа преузета из МПЗЖС – Здрава земља за здрав живот Мачве 
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Највећи део пољопривредних површина представља најквалитетније, обрадиво, земљиште 
(46.203 ха), а што пружа велике могућности приликом одабира оптималних и економски 
најважнијих биљних производњи и у успостављању интензивне пољопривредне производње.  

Табела 4. Структура расположивог земљишта у граду Шапцу 

Категорије расположивог земљишта  Површина, ха Удео у расположивом 
земљишту, Шабац 

Удео у 
расположивом 
земљишту, РС 

Коришћено 
пољопривредно 
земљиште 

Окућнице 581 0,83 0,44 
Оранице и баште 46.203 66,20 47,00 
Сталне травне 
површине 

1.623 2,32 13,34 

Стални засади  2.798 4,01 3,47 
Расадници  48 0,07 0,02 
Остало  9 0,01 0 

Друго земљиште 

Некоришћено 
пољопривредно 
земљиште 

924 1,32 7,93 

Шумско земљиште  14.526 20,81 19,13 
Остало земљиште  3.080 4,41 8,64 

Извор података: Попис пољопривреде, 2012, књига 1. 

Шабац има знатно повољнију структуру пољопривредног земљишта у односу на просек РС, а што 
се огледа у већем уделу КПЗ у укупном земљишту (73,45% у односу на 64,29% колико је просек РС), 
и посебно већем уделу најквалитетнијег, обрадивог, земљишта (66,20% у односу на 47,00% колико 
износи просек РС). Додатно, знатно је мањи удео сталних травних површина у односу на просек 
РС. 

Највеће пољопривредне површине у граду Шапцу се налазе у поседу домаћинстава која имају 2-20 
ха пољопривредног земљишта, односно ова домаћинства поседују 37.775 ха пољопривредног 
земљишта (73,68% укупног пољопривредног земљишта). Велика газдинства, величине преко 20 ха, 
поседују знатно мање земљишта, односно око 9.157 ха. Наведени подаци се значајно разликују у 
односу на податке који се односе на РС, у којој се значајне земљишне површине (44,07%) налазе у 
власништву газдинстава која поседују преко 20 ха.  

Добар квалитет земље и процес специјализације је у претходном периоду довео до повећане 
тражње за земљом и самим тим веће цене. Просечна цена земљишта варира у односу на квалитет, 
локацију, површину итд. и креће се у распону од 4.000-10.000 Е. Приметно је, међутим, да мали 
број ПГ има потенцијал за куповином земљишта и повећањем поседа, односно да они не 
представљају доминантну категорију купаца. У значајној мери је присутно и издавање земљишта, 
а цена варира од 100-300 е у Мачви, па до 500 Е на појединим микролокацијама које су посебно 
квалитетне за одгој специфичних култура (нпр. дуван, бостан и сл.). Тржиште пољопривредним 
земљиштем је, међутим, још увек неуређено тако да се у наредном периоду мора радити на 
формирању тржишта земљиштем.  

За разлику од појединих ЛС, град Шабац нема значајне површине пољопривредног земљишта на 
располагању. У јавној својини се налази 321,1938 ха али је реч о површинама у оквиру 
грађевинског земљишта где још увек није дошло до промене намене. Предмет је издавања под 
закуп.  
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У претходном периоду је био присутан тренд подизања грађевинских објеката на 
пољопривредном земљишту и процес превођења пољопривредног земљишта у грађевинско. 
Такође, процес напуштања села је допринео да се део земљишних површина не обрађује. 

Наведени подаци јасно указују на потребу укрупњавања земљишног поседа и стварања тржишта 
земљишним површинама. 

 

1.3. Каналска мрежа и регулација речних токова  

Све воде на територији РС према значају који имају за управљање водама деле се на воде I и II 
реда.  

ВОДЕ I РЕДА  

Воде I реда одређује Влада РС, а по члану 6. став 2. Закона о водама („СЛ. гласник РС“, бр. 30/10) и 
члана 43. став 1. Закона о Влади („Сл. гласник РС“, бр 55/05, 71/05 – исправка 101/07 и 65/08). У 
Шапцу су то: Сава, Дрина, Добрава (6 км узводно од ушћа), Церски ободни канал (ЦОК) и Средње 
мачвански слив. 

Територија града Шапца угрожена је од спољашњих и унутрашњих вода, јер је режим вода под 
утицајем река Саве и Дрине, водотокова Думаче, Добраве, Беле Реке, Долуше, Милошевице, као и 
других мањих водотока који се формирају приликом обилних падавина и отапања снега. 

Од дејства реке Саве мелиорационо подручје се штити изграђеним одбрамбеним насипом, а 
одводњавање сувишних унутрашњих вода се врши преко сливних подручја и то Каловичког, 
Дреновачког, Доњемачванског, Средњемачванског, ЦОК-а, Мишарског, Оридског и Мрђеновачког 
слива. 

Укупна дужина каналске мреже је 514,83 км. Каналска мрежа је на већем броју места 
неодржавана, зарасла и засута отпадом органског и неорганског порекла.  

Годинама уназад, нарочито у сушном периоду, посебно мачвански део је трпео последице суше 
јер непостојање воде у каналској мрежи је снижавао ниво подземних вода, а приноси пољ. 
културама су били и до 50% нижи. Пројектом реконструкције Средњемачванског слива са 
изградњом црпних станица и водоуставних брана би се приноси повећали најмање за 30%, а 
интервенцијом на ЦОК-у са истим објектима пољопривреда у нашем крају би била водећа у 
Србији. Електрификација ове каналске мреже уз државну субвенцију наравно, би била капитални 
добитак за пољопривреду. 

ВОДЕ II РЕДА  

Воде II реда су све воде на једној територији које не спадају у воде I реда. Угроженост од ових вода 
није иста на свим деловима територије града Шапца. Најугроженије КО које се углавном налазе на 
мелиорационом подручју око ЦОК-а и у доњим токовима река Долуше, Беле Реке, Мутника, 
Думаче и Добраве су: Прњавор, Рибари, Петловача, Петковица, Добрић, Богосавац, Маови, Варна, 
Јевремовац, Дуваниште, Слепчевић, Горња Врањска, Поцерски Прчиновић, Мала Врањска, 
Церовац, Жабар и Предворица. До поплава на овим КО долази од преобилних падавина које не 
могу бити одведене мелиорационим каналима до реципијента јер су углавном обрасле растињем, 
засуте отпадом и талогом. 

Следећа група угрожених КО су: Букор, Криваја, Румска, Метлић, Накучани, Заблаће, Синошевић, 
Волујац, Бојић, Двориште, Десић, Грушић, Милошевац, Радовашница, Цуљковић, Поцерски 
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Метковић, Бела Река и Петковица и то од сталних и повремених водотокова који се образују 
приликом већих падавина. Обзиром на конфигурацију терена ови водотоци имају бујични 
карактер, кратко трају, али учине велику штету односећи све пред собом, спирајући земљу која 
попуњава корито у средњем и доњем току и плави обрадиво земљште, економска дворишта и 
грађевинске објекте и доводи до појаве клизишта. 

Сливови река при изливању Долуше, Мутника и Беле Реке по проценама чине штету на око 350 ха, 
Думача преко 100 ха, слив Добраве на преко 250 ха,а сливови ЦОК-а на преко 650 ха. 

Анализом водотока II реда утврђено је да је најхитније потребна интервенција на каналу Мутник, 
реци Думачи и Белој Реци, првенствено на уклањању растиња и смећа, а потом измуљивању 
корита, као и на делу реке Добраве која припада водама II реда. 

Обзиром да су све КО града Шапца у некој мери угрожене од поплава, потребно је врло озбиљно 
приступити одржавању водотока и свему ономе што није рађено, а требало је у протеклих више 
деценија. 

 

1.4. Насеља 

У Шапцу живи 115.884 становника, од чега највише у самом граду (53.919 становника). Међутим, 
Шабац карактерише и постојање великог броја насељених места (52), као и податак да већи део 
становништва живи ван градске средине (53,47% становништва).  

Шабац одликује и постојање великог броја великих сеоских средина попут Мајура, Поцерског 
Причиновића, Прњавора, Јевремовца и сл. у којима живи преко 3.000 становника. Њима треба 
додати још 12 насеља са преко 1.000 становника. Самим тим територију града Шапца треба 
посматрати као мрежу мањих или већих сеоских насеља који су у комуникацији са градском 
средином, а што указује на велики значај руралних подручја у социо-економском развоју града.  

 

Tабела 5. Подаци о насељима у граду Шапцу 

Редни 
број Насељено место Број становника 

Удео у 
укупном 

броју 
становника 
у општини 
(%), 2011 

Број 
домаћинстава, 

2011 

  1991 2002 2011   
Градско насеље 54637 55163 53919 46,53 19623 
Остала насеља 68996 67730 61965 53,47 19468 
1 Бела Река  1048 917 806 0,69 234 
2 Богосавац  1219 1159 1117 0,96 326 
3 Бојић 411 382 342 0,29 102 
4 Букор 942 818 620 0,53 200 
5 Варна 1613 1720 1574 1,35 535 
6 Волујац 408 382 304 0,26 103 
7 Горња Врањска 1627 1582 1453 1,25 440 
8 Грушић 976 874 754 0,65 230 
9 Двориште 307 282 237 0,2 71 
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10 Десић 383 302 253 0,22 91 
11 Добрић 1265 1205 1044 0,9 331 
12 Дреновац 2446 2345 2035 1,76 635 
13 Дуваниште 697 610 560 0,48 165 
14 Жабар 756 683 547 0,47 169 
15 Заблаће 748 674 564 0,49 187 
16 Змињак 1521 1467 1266 1,09 407 
17 Јевремовац 2877 3310 3408 2,94 1040 
18 Јеленча 1902 1803 1717 1,48 578 
19 Корман 407 393 422 0,36 127 
20 Криваја 1126 952 812 0,7 258 
21 Липолист 2955 2582 2221 1,92 760 
22 Мала Врањска 812 801 774 0,67 258 
23 Мајур 6140 6854 7031 6,07 2122 
24 Мачвански 

Причиновић 2324 1976 1576 1,36 545 
25 Милошевац 131 95 76 0,06 27 
26 Метлић 1353 1190 934 0,8 331 
27 Миокус 340 406 357 0,31 102 
28 Мишар 1973 2217 2200 1,9 601 
29 Мрђеновац 730 697 556 0,48 195 
30 Маови 731 717 615 0,53 209 
31 Накучани 700 640 548 0,47 177 
32 Орашац 416 404 410 0,35 142 
33 Орид 245 192 12 0,01 3 
34 Петковица 1161 967 812 0,7 298 
35 Петловача 1600 1521 1366 1,18 382 
36 Поцерски 

Метковић 917 857 727 0,63 273 
37 Поцерски 

Причиновић 5488 5992 6465 5,58 1965 
38 Предворица 430 469 413 0,36 140 
39 Прњавор 4718 4464 3931 3,39 1256 
40 Радовашница 261 238 190 0,16 56 
41 Рибари 2161 2131 1833 1,58 572 
42 Румска 1015 911 752 0,65 250 
43 Синошевић 1153 918 755 0,65 253 
44 Скрађани 474 454 412 0,35 112 
45 Слатина 248 251 215 0,18 69 
46 Слепчевић 1600 1714 1521 1,31 414 
47 Табановић 1412 1420 1289 1,11 440 
48 Церовац 478 479 442 0,38 135 
49 Цуљковић 800 720 595 0,51 191 
50 Шабац 54637 55163 53919 46,53 19623 
51 Шеварице 1295 1308 1065 0,92 361 
52 Штитар 2256 2285 2037 1,76 600 
Извор података – РЗС: Попис тановништва, 2011  
 
Међутим, упркос великом значају, једна од демографских карактеристика сеоских насеља је и 
смањење броја становника. У периоду између два пописа, број становника у руралним подручјима 
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је смањен за 5.765 становника, односно за преко 8%. Са изузетком неколико највећих насеља, 
попут Јевремовца и Поцерског Причиновића, у готово свим осталим насељима се бележи мањи 
или већи пад броја становника.  

 

1.5. Пољопривредна газдинста  

Број ПГ се, такође, смањује у Шапцу. У односу на податке пописа из 2002. године, број ПГ се 
смањио за 466, а што представља 3,97% укупног броја ПГ. У овом тренутку у Шапцу се око 11.893 
ПГ бави пољопривредом, уз наставак тренда смањења броја ПГ. Постојећа ПГ представљају 1,88% 
свих ПГ у РС.  

У категорији РПГ се налази, у зависности од године, између 9.500-10.500 газдинстава, али је 
присутан тренд повећања броја РПГ, како укупно тако и оних са активним статусом.  

Табела 6. Број и структура регистровани пољопривредних газдинстава у периоду 2011-2014 

Година Укупан број РПГ Физичка лица Правна лица Активан статус 
2011 9.947 9.915 32 5.312 
2012 10.107 10.072 35 6.397 
2013 10.302 10.266 26 6.870 
2014 10.413 10.379 34 7.079 
Извор података: Дирекција за пољопривреду града Шапца, 2015 

Доминирају мања ПГ, са земљишним поседом до пет хектара, која представљају готово 50% свих 
ПГ. Нажалост, велики је и број малих пољопривредних домаћинстава са поседом до 1 ха (2.913 
домаћинстава). Мали је број средњих или великих ПГ.  

Графикон 2. Удео ПГ у укупном број ПГ према површини коришћеног земљишта 

 
 
 
Просечна земљишна површина ПГ се константно повећава у последњих десетак година и у овом 
тренутку износи 4,31 ха. Међутим, ово је знатно мање у односу на просек РС (5,44 ха), а готово 
дупло мање у односу на најразвијеније пољопривредне ЛС где овај просек износи око 10 ха.  
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Табела 7. Просечна површина ПГ у Шапцу и РС, ха 

Република Србија Шабац 
5,44 4,31 

 
Постојећа структура ПГ указује на релативно лошу производну структуру ПГ, а што потенцијално 
представља проблем и за прехрамбену индустрију града Шапца. 

У Шапцу је крајем седамдесетих година прошлог века извршена комасација на преко 80% 
земљишних површина, међутим ефекат ове мере се у доброј мери изгубио током деведестих 
година прошлог века када је извршен повраћај имовине, тако да је просечан земљишни посед 
издељен на четири парцеле, а просечна парцела је површине 1,16 ха.  

Графикон 3. Просечан број парцела по ПГ у граду Шапцу 

 
 
У подручјима са најквалитетнијим земљиштем и под најинтензивнијим културама, попут Мачве, је 
земљиште највише издељено. 

Иако су ови подаци бољи у односу на просек РС, где је просечно ПГ издељено на шест парцела 
просечне површине 0,98 ха, у наредном периоду се свакако мора уложити значајан напор у 
повећање земљишне површине по ПГ, односно у процес укрупњавања земљишних парцела.  

1.5.1. Механизација  
Према подацима пописа из 2012. године, у Шапцу се налази око 1.538 једноосовинских и 7.748 
двоосовинских трактора. Готово свако ПГ има трактор. Међутим, преко 95% постојећих трактора је 
старости преко 10 година. Слична ситуација се бележи и код комбајна. У Шапцу је регистровано 
696 комбајна, од чега је 676 старије од 10 година.  

Највећи број ПГ има само део, најважнијих, пољопривредних прикључака. Мали је број ПГ са 
потпуном механизацијом. Најзаступљенији пољопривредни прикључци су приколице, плугови, 
тањираче и дрљаче. Наведени подаци су у складу са просеком РС и указују на слабу финансијску 
способност највећег броја ПГ.  

Табела 8. Број прикључних машина 

Прикључак  Број прикључака 
Берачи кукуруза 660 
Плугови  6322 
Тањираче 4821 
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Дрљаче 4.808 
Сетвоспремачи 1.514 
Рото фрезе 342 
Растурачи минералног ђубрива 2.276 
Растурачи стајњака 372 
Сејалице 1.447 
Прскалице 2.841 
Приколице 6.047 
Косачице 1.953 
Извор података: Подаци са пописа, Књига 1, 2012. 

Број скупљих прикључних машина у Шапцу није мали, обзиром на значајан број сетвоспремача, 
сејалица, прскалица и различитих типова косачица. Међутим, мора се нагласити да највећи број 
ПГ нема ове, скупље, пољопривредне прикључке и најчешће су принуђени да их изнајмљују.  

1.5.2. Наводњавање 
Упркос великим речним токовима који пролазе кроз Шабац и бројним речицама и потоцима, 
укупна повшина пољопривредног земљишта које се наводњава је релативно мала (1.757 ха), 
односно свега око 3,5% расположивог земљишта се наводњава. 

Међутим, присутан је позитиван тренд уколико се узме у обзир чињеница да су различити системи 
за наводњавање успостављени код чак 1.971 ПГ.  

Наводњавање се највише примењује код најинтензивнијих биљних производњи, односно у 
воћарству и повртарству. Наводњавају су мање парцеле (испод 1 ха). 

Табела 9. Наводњаване површине по структури производње, ха 

Параметар Воћњаци  Поврће Ратарске 
културе 

Остале 
ратарске 
културе 

Виногради Ливаде 

Ха 673 592 246 242 3 1 
Извор података: Резултати пољопривредног пописа, Књига 2, 2012. 

Код воћарских култура највише се наводњава малина, купина и јагода, док је наводњавање мање 
присутно код осталих воћарских култура. Слична ситуација је и у повртарској производњи. Највише 
се наводњавају најинтензивније производне културе попут бостана, парадајза и сл. Наводњавање 
је присутно и код производњи у заштићеном простору.  

Код осталих производних култура нема значајнијих површина под системима за наводњавање. 
Наводњавање код ових култура се примењује код појединих, углавном великих и 
специјализованих, ПГ. 

Доминантни систем наводњавања представљају системи кап по кап и у одређеној мери 
површински системи наводњавања. Наводњавање орошавањем се знатно мање примењује, док 
остали системи наводњавања нису присутни. 

Доминантни извор воде за наводњавање су подземне воде на газдинству (87,4% свих система). У 
одређеној мери се као извор воде за наводњавање користе површинске воде са и ван газдинства 
(10,1%). Интересантан податак је и да се део воде за наводњавање користи из водовода (око 2%). 

Град Шабац је у протеклом периоду значајно подржавао ПГ у процесу бушења бунара који би 
служили за успостављање система за наводњавање. Процена је да се око 300 ПГ подржало на овај 
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начин. Опредељење града Шапца је да и у наредном периоду помогне ПГ у процесу наводњавања, 
као једног од предуслова за подизање нивоа и квалитета производње.  

1.5.3. Објекти  
Највећи број ПГ у Шапцу поседује просторе за смештај кукуруза. У највећем броју је реч о 
амбарима или кошевима за кукуруз. Знатно је мањи број сило објеката што указује на још увек 
екстензивни карактер сточарске производње код највећег броја ПГ. Само највећа ПГ, и газдинства у 
процесу специјализације су подигла сило објекте и прешла на исхрану силажом.  

Tабела 10. Број објеката на ПГ у Србији и Шапцу, 2012 

Тип 
Србија Шабац 
Објеката Објеката ПГ 

Кошеви за кукуруз 362.135 8.057 7.581 
Амбари 161.002 3.757 3.697 
Силоси 5.677 147 77 
Сушаре 10.539 178 128 
Сило објекти 12.849 530 478 
Објекти за смештај машина и опреме 251.893 5.001 4.053 

Извор података: Подаци са пописа, Књига 2, 2012. 

Такође, значајан је и број објеката (5.011) и ПГ која имају објекте за смештај машина и опреме 
(4.053). Међутим, највећи број ових објеката није наменски рађен, односно представља 
импровизована или привремена решења. Мали је број наменских обејката за смештај 
механизације и опреме. Ови објекти се могу наћи само на великим и специјализованим 
газдинствима која се најчешће баве ратарско-повртарском производњом. 
 

1.6. Примарна пољопривредна производња  

1.6.1. Биљна производња  
Шабац има знатно повољнију земљишну структуру у односу на просек РС, а што се огледа 
првенствено у значајно већем уделу обрадивог земљишта и значајно мањем уделу мање 
квалитетних ливадских и пашних површина. Самим тим, ПГ су у могућности да успостављају 
интензивну пољопривредну производњу и имају могућност одабира одгоја економски 
најпрофитабилнијих култура.  

ПГ се у Посавини и Мачви доминантно баве ратарско-повртарском производњом. Уз производњу 
ратарских култура, значајне земљишне површине се користе и за производњу крмног биља. За 
разлику од највећег броја ЛС у РС, а посебно ЛС у Централној Србији, у Шапцу се на релативно 
великим земљишним површинама и специфичним микролокацијама заснива производња 
индустријског биља, првенствено соје. Брдска подручја Поцерине се карактеришу воћарском 
производњом.  

1.6.1.1. Ратарство 

Ратарска производња је сконцентрисана у региону Мачве. У Поцерини, са изузетком Горње 
Врањске, потенцијали за развој ратарске производње су поприлично ограничени (квалитет 
земљишта, хидрологија, лоша старосна структура итд.), док је у Посавини ратарска производња 
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заступљена углавном у плодоредној шеми, као нужна алтернатива повртарству и на површинама 
где постоји ризик од изливања. 

У Мачви је заступљен тов стоке, а крма се добија од кукуруза и нешто сејаних ливада. Од осталих 
култура, присутна је пшеница (приноси од око 7 т/ха на појединим газдинствима) и тритикале 
(мање заступљен од јечма). Овса скоро да и нема, а повећавају се површине под сточним грашком 
(100 ха). 

Као и у највећем делу РС, доминантне ратарске културе у одгоју су кукуруз и пшеница. Површине 
под ратарским културама се мењају, при чему је у посматраном периоду било значајнијих 
промена у сетвеној структури.  

Табела 11. Просечне површине под ратарским културама и приноси у РС и граду Шапцу у 
периоду 2013-2014. 

Категорија 
Површина под културама, ха Просечни приноси, т/ха 

2013 2014 2013 2014 
Србија 
Пшеница 631.640 604.748 4.3 3.9 
Раж 4.735 5.699 2.8 2.1 
Јечам 90.642 90.803 4.0 3.6 
Овас 33.506 30.732 2.6 2.4 
Тритикале 16.623 22.265 4.2 4.1 
Кукуруз 980.334 1.057.877 6.0 7.5 
Шабац* 
Пшеница 12.385 11.858 4.2 3.9 
Раж 23 28 3.0 2.2 
Јечам 1.923 1.926 4.3 3.8 
Овас 804 738 3.4 3.1 
Тритикале 588 787 4.7 4.6 
Кукуруз 17.533 18.920 4.8 6.0 

РЗС – 2011-2014 

*Подаци за 2014. годину нису приказани јер су неупоредиви услед мајских поплава у 2014. години.  

Упркос свим варијацијама, кукуруз је култура која се сеје на највећим земљишним површинама. У 
посматраном периоду кукуруз се сејао на око 20.000 ха, а што представља око 40% укупног 
обрадивог пољопривредног земљишта. Просечни приноси по ха су, међутим, испод просека РС и 
објашњавају се лошим климатским условима у 2013 и 2014. години. Постојећа производња 
кукуруза не задовољава потребе за исхраном стоке, а било какво планирање повећања сточног 
фонда мора бити повезано са интензивирањем производње, односно подизањем приноса по 
јединици површине.  

Табела 12. Произведено ратарских култура и њихов удео у проиводњи РС 

Култура Производња Удео у производњи РС 
2013 2014 2013 2014 

Пшеница 52.524 46.607 1.95 1.95 
Раж 70 61.6 0.54 0.51 
Јечам 8.169 7.291 2.26 2.26 
Овас 2.691 2.284 3.06 3.04 
Тритикале 2.730 3.580 3.91 3.89 
Кукуруз 83.531 113.260 1.42 1.43 



35 
 

Извор података: Прорачун на бази званичних података 

С друге стране значајно повећање производње у последњих неколико година се бележи код 
пшенице. Просечни приноси пшенице се константно повећавају, а на најбољим газдинствима се 
остварују приноси од преко 7 т/ха. Пшеница је култура која је мање подложна ризицима од 
климатских непогода тако да се произвођачи све више дају предност сетви пшенице у односу на 
кукуруз. Додатно, пшеница је производ који се у већој количини пласира на тржишту тако да 
произвођачи улажу знатно већи напор у циљу постизања бољих производних резултата. 

Јечам и тритикале су културе које у протеклом периоду бележе раст површина под којима се сеју. 
Код ове две културе се, такође, бележи константан раст приноса по јединици површина. Ове две 
културе су и знатно заступљеније у сетвеној структури у односу на просек РС.  

У сетвеној структури мање површине заузима овас, док готово да и нема ражи што је и очекивано 
обзиром на низак економски потенцијал ове ратарске културе.  

Производња је екстензивна у највећем број ПГ, са делимичном применом агротехнике и 
застарелом и/или делимичном механизацијом. Производња се заснива на малим парцелама и 
најквалитетнијем, обрадивом, земљишту. Старосна структура ове категорије газдинстава није 
добра, односно јасно је изражен тренд старења. Основни производни проблеми у ратарској 
производњи су кукурузна златица (Diabrotica virgifera) изазвана монокултуром, црвенило листа, 
„сетва из амбара“...  Ширење болести је изазвано монокултуром и доводи до пада приноса. 
Корови представљају знатно мањи проблем у односу на ранији период. Наводњавање није 
присутно у ратарској производњи. ЦОК регулише опасност од поплава, али је дисфункционалан у 
сушним условима и није спојен са Јадром и Дрином.  

Међутим, највећа ПГ у Шапцу се баве ратарском производњом и постижу високе приносе по 
јединици површине. Ниво примењене агротехнике на овим ПГ је висок. Примењују се најновија 
сазнања. Међутим, број ових ПГ је релативно мали. 

Са донекле изузетком пшенице, наведене ратарске културе се првенствено користе за исхрану 
стоке у оквиру сопственог газдинства, мада се на тржишту могу наћи и значајније количине 
тржишних вишкова који се пласирају на локалном тржишту.  

Генерално посматрано, у дужем временском периоду приметно је повећање производње по 
јединици површине, што указује на постепено усвајање нових производних технологија и 
агротехничких мера у одгоју ових култура. Међутим, исто тако треба напоменути да је у протеклих 
десетак година било великих разлика у оствареним приносима а што је резултат постојања сушних 
година, или катастрофалних поплава у 2014. години. Обзиром на постојеће приносе по јединици 
површине, може се закључити да у наредном периоду постоји доста простора за даље 
побољшање ратарске производње, како у погледу произведених количина, тако и по приносу по 
јединици површине.  

Свакако је да се највећи напор мора уложити ка укрупњавању поседа и одржавању и унапређењу 
каналске мреже. Међутим, исто тако потребно је промовисати сетву само сертификованог семена, 
обезбедити примену минералног ђубрива на основу потреба земљишта, а у складу са 
агрохемијским анализама, обезбедитити већу примену стајњака и боље прилагођавање ратарске 
производње, како кабасте тако и концентрованих хранива, у складу са захтевима модерне 
сточарске производње.  
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1.6.1.2. Индустријско биље 

Соја је култура која се у Шапцу одгаја на преко 1.600 ха. Од осталих култура, нешто већу 
заступљеност у сетвеној структури имају дуван (око 200 ха) и сунцокрет (око 140 ха). Производња 
шећерне репе се заснива на око 30 ха.  

Не постоје центри производње индустријског биља у Шапцу, односно села у којима доминира 
производња индустријског биља. У готово сваком селу Мачве и Посавине се може наћи мања или 
већа производња дувана или соје. 

Табела 13. Производња индустријског биља у Шапцу 

Категорија 
Површина под културама, ха Просечни приноси, т/ха 

2013 2014 2013 2014 
Србија 
Соја 159.724 154.249 2.4 3.5 
Дуван 4.939 4.899 1.6 1.9 
Сунцокрет 188.189 175.366 2.7 2.9 
Шећерна репа 66.527 64.112 47.8 54.7 
Шабац* 
Соја 1.671 1.614 1.8 2.7 
Дуван 140 139 1.9 2.3 
Сунцокрет 177 159 2.4 2.8 
Шећерна репа 36 35 25 28.6 
Уљана репица 34 34 5.1 3.2 

РЗС – 2014 

Културе попут уљане репице, уљане тикве и сл. се спорадично одгајају на појединим газдинствима, 
док се културе попут хмеља и биљака за производњу текстилних влакана не гаје на подручју града 
Шапца.  

Основна карактеристика производње индустријског биља је уговорена производња која је у мањој 
или већој мери помогнута од стране откуљивача. Остварени приноси су код соје испод просека ЕУ 
или најразвијенијих општина у Србији. Најбољи произвођачи, са уговореном производњом, 
међутим остварују и 4-4,5 т/ха, а што је један од разлога интереса прерадних капацитета за 
производњом соје у Мачви и Посавини.  

У наредном периоду је потребно обезбедити повезивање произвођача индустријског биља ради 
заједничког наступа и уговарања производње. 

1.6.1.3. Повртарска производња 

Присуство великих речних токова, равничарско и плодно земљиште Мачве и Посавине, добри 
климатски услови и близина великих тржишта, односно града Шапца и Београда пружају идеалне 
предуслове за развој повртарске производње. Подаци о површинама и приносима по јединици 
површине су детаљније приказани у табелама које се налазе у анексима овог документа, а у овом 
делу је наведена само структура производње у 2015. години на основу података ДЗП. 

Табела 14. Најважније повртарске културе у граду Шапцу, 2015 

Култура ха 
Кромпир  239.14 
Бостан  113.80 
Парадајз  163.91 
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Купус и кељ 180.08 
Паприка 111.09 
Црни лук  65.13 
Шаргарепа 24.95 
Бели лук  29.76 
Краставац 197.21 
Зелена салата 56.02 
Производња у заштићеном простору  182 
Извор података, ДПЗ, 2015. 

У Посавини се повртарска производња организује у заштићеном простору и отвореном пољу. У 
заштићеном простору доминира производња парадајза, паприке, краставца и зелене салате. На 
отвореном пољу се највише гаји кромпир, лубеница, купус, црни и бели лук. У зачетку је и 
озбиљна цвећарска производња у заштићеном простору.  

Доминантни облици заштићеног простора су полувисоки и високи тунели. Присутан је тренд 
инвестирања у савременије објекте заштићеног простора, првенствено високе тунеле, али и мање 
пластеничке објекте. Објекти заштићеног простора немају грејање и топлољубиве врсте поврћа 
(парадајз, паприка и краставац) које се гаје као рани усеви расађују се у другој половини марта 
месеца и пристижу за бербу од краја маја, а беру се током јуна и јула (рана производња). Ове 
врсте се доминантно гаје и као касни усеви (летња-јесења производња). Током зимских месеци у 
заштићеном простору се гаји претежно зелена салата, спанаћ, блитва, млади лук и ротквица (усеви 
прохладне сезоне). Квалитет заштићених простора и производње у њима је осредњи, на основу 
чега се може закључити да постоји велики простор за унапређење повртарске производње само 
кроз сегмент подизања квалитетнијих пластеничких/стакленичких објеката. Упоредо са овим 
трендом треба очекивати и озбиљније померање сезоне гајења топлољубивих врста 
квалитетнијим загревањем објеката.  

У употреби је квалитетан репроматеријал, који се дистрибуира кроз велики број велепродајних и 
малопродајних објеката у граду Шапцу. Семе је готово искључиво из увоза, доброг квалитета. 
Користе се хибриди.  

Производња поврћа у Поцерини је сконцентрисана у неколико тачака, а највећи број произвођача 
се налази у селу Горња Врањска. Све што је наведено за повртарску производњу у Посавини 
односи се и на Горњу Врањску.  

Производња поврћа у Мачви је развијена првенствено на отвореном пољу. Гаје се купусњаче, 
бостан (лубеница и диња), кромпир и паприка. Производња на отвореном пољу најраширенија је 
на територији села Слепчевић, Штитар и Табановић. Присутна је пластеничка производња, која 
међутим, није толико раширена као у Посавини. Произвођачи углавном користе пластенике за 
производњу расада за производњу на отвореном пољу. У Мачви има и неколико хектара (село 
Дуваниште) под савременим пластеницима. Међутим, и овде су објекти без грејања. Треба 
напоменути да је у Мачви, а посебно у селу Липолист, развијена и хортикултурна расадничарска 
производња. Производе се разнолике цвећарске врсте (саксијске), калем руже и различито 
украсно шибље. Калем руже се продају и на иностраном тржишту.  

Међутим, постојећи потенцијали нису ни приближно искоришћени упркос податку да код великог 
броја ПГ (1.817) постоји повртарска производња.  

Вишегодишњи трендови указују на постепено смањење производних површина под повртарском 
производњом у последних десетак година, али уз истовремено повећање интензитета повртарске 
производње и приноса по јединици површине. Производња поврћа на окућници се постепено 
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смањује. Недостаје радне снаге за поједине операције. Самим тим, на газдинствима која су 
наставила са повртарском производњом се повећава интензивна производња уз пуну примену 
агротехнике, а што резултира повећаним приносима. 

Производњу поврћа на отвореном простору, међутим, још увек карактерише огромна 
разноликост, од производње на окућници до интензивних производних система са потпуном 
применом агротехнике.  

Приноси по јединици површине значајно варирају у зависности од производне године. Код 
највећег број култура се бележе незнатно лошији производни резултати у односу на просек РС или 
резултати у оквиру просека РС.  

У овом делу посебно треба истаћи да се производња поврћа у затвореном простору константно 
повећава. У овом тренутку се по подацима пописа из 2012 године око 182 ха повртарске 
производње заснива у затвореном простору. Незванични подаци указују, међутим, на податак да 
се само региону села Горња Врањска и Оридског басена налази око 350 ха под пластеницима. 
Шабац се по овом параметру одваја од просека РС, обзиром да се готово 5% укупних површина 
под пластеницима налази у граду Шапцу. Просечна величина пластеника је, такође, већа у односу 
на просек РС и износи 0,27 ха. 

Табела 15. Број ПГ са пластеницима и стакленицима, број стакленика и пластеника, корисна и 
искоришћена површина, 2012 

Тип Број ПГ Број објеката Корисна површина, 
м2 

Искоришћена 
површина, м2 

Стакленици 10 26 4.980 3.780 
Пластеници 458 3.000 1.077.661 1.056.502 
Извор података: Подаци са пописа, Књига 2, 2012. 

У повртарској производњи је ангажован и значајан број људи. Сва већа ПГ имају сезонску радну 
снагу која је ангажована већи део године. Процена је да је у повртарској производњи ангажовано 
неколико хиљада сезонских радника током године.  

Највећи проблеми у повртарској производњи су, уз генералне проблеме попут старе 
механизације, уситњеног поседа, лоше старосне структуре и снажних миграција, свакако лоша 
организованост произвођача, константан недостатак обучене стручне сезонске радне снаге, 
нерегулисан пласман производа (продаја се углавном обавља на кванташким пијацама) и 
непостојање сабирних или откупних центара и сл. 

1.6.1.4. Воћарство и виноградарство  

Воћарска производња заузима значајно место на подручју града Шапца захваљујући повољним 
природним условима (земљиште, клима и водени ресурси) за гајење различитих врста воћака, 
постојању изграђене инфраструктуре у функцији производње, откупа и складиштења, као и 
искуству самих произвођача базираном на традицији гајења појединих врста воћака.  

Табела 16. Воћарско-виноградарска производња у граду Шапцу, 2015. 

Култура Ха 
Шљива 1031.36 
Вишња  786.44 
Малина 781.62 
Јагода 492.21 
Купина 370.39 
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Јабука 191.55 
Трешња 184.30 
Крушка 144.62 
Лешник 62.39 
Винова лоза 58.65 
Кајсија 32.30 
Бресква 30.40 
Боровница 21.70 
Извор података, ДПЗ, 2015. 

Уочљиво је константно повећање засада јагодастог воћа. Шабац је по површинама под јагодом 
општина број 1 у РС, са 10,80% укупних површина РС под јагодом. С обзиром да се ради о 
културама које су профитабилне, реално је да се очекује даља експанзија ове производње и 
интродукција нових сорти погодних за извоз у свежем и замрзнутом стању. 

Поред јагодастог воћа, развијена је производња и других врста воћака међу којима су 
најзаступљеније шљива и вишња, чије површине се из године у годину повећавају. Интересантне 
су за индустријску прераду и за извоз у свежем и прерађеном стању. На знатно мањим 
површинама се гаје трешња, јабука и крушка, али се запажа тренд њиховог ширења. 

Посматрано по географским целинама града Шапца, заступљеност појединих врста у структури 
воћарске производње је различита. 

У Посавини је слабије развијено воћарство. Због неуређености реке Добраве има доста забарених 
терена, који нису погодни за заснивање вишегодишњих засада.Површине под засадима воћака су 
мале (око 100 ха), при чему су најзаступљеније трешња, крушка, јабука и боровница.  

У Поцерини су у производњи заступљене различите врсте воћака, али озбиљнији тренд ширења се 
запажа код јагоде, малине, шљиве и вишње. Јагода се доминантно гаји на отвореном пољу по 
стандардној технологији гајења на гредицама застртим црном ПЕ фолијом, у једноредном или 
дворедном систему. Присутан је актуелни сортимент (искључиво конзумне сорте), чији плодови се 
пласирају на домаће и инострано тржиште. Подизање расхладних капацитета се запажа код 
појединих већих произвођача, који исте капацитете користе за откуп и складиштење плодова 
трешње и шљиве. 

Интересовање за производњу шљиве на овом терену је претежно условљено подизањем сушара, 
које су мањег капацитета (2-3 т сирове шљиве/дан) и налазе се у власнишву самих произвођача. У 
структури сортимента шљиве доминира сорта Стенлеј, а пратеће сорте су Чачанска родна и 
Чачанска лепотица. 

Заједно са шљивом, у производњи је такође заступљена и облачинска вишња чији плодови се 
доминантно користе за замрзавање. Тренд код подизања нових засада шљиве и вишње је да се 
узгојни облици прилагођавају механизованој берби тј. коришћењу тресача. 

Прозводња малине је у Поцерини је веома заступљена. Примењује се шпалирски систем гајења са 
два реда жице. Доминантно се гаји једнородна сорта Виламет, а као пратећа сорта Микер, која 
остварује нешто вишу цену у откупу због униформне крупноће и квалитета плода значајног за 
добијање високог процента „rolend IQF“ производа. Примарна намена плодова малине је 
замрзавање, при чему се различити облици замрзнутог производа врло успешно пласирају на 
инострана тржишта. 

Иако је у Поцерини вода за наводњавање често недоступна или малог капацитета изворишта 
(налази се на дубини 40-150 м, у Метлићу на чак 179 м), 70-80% засада малине и купине се 
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наводњава. У производњи купине домина сорта Чачанска бестрна, захваљујући превасходно врло 
високој родности, затим долазе сорте Tornfri, Lohnes Čester i Тornles. Посебно се запажа 
интересовање за сортом Čester tornles, која даје нешто нижи принос, али је отпорнија на мраз и 
поседује бољи квалитет плода од сорте Чачанска бестрна. Интензивирање технологије гајења 
малине и купине се огледа и у примени специфичних мера заштите од јаког сунчевог зрачења, тј. 
инсталирању мрежа за засену (код малине 5-10%, а код купине 20-30% засада). 

У последње три године подигнуто је приближно 200 ха нових засада трешње, са заступљеношћу 
бројних сорти (почев Erliste од која сазрева око 10. маја до сорте Pen која сазрева око 25 јуна), са 
циљем што дужег обезбеђивања тржишта овим воћем. Нажалост, пласман трешње се реализује 
без организованог откупа, у свежем стању на домаћем тржишту. 

Међу јабучастим воћем, крушка има тренд ширења и значајнија је на овом терену од јабуке, чије 
гајење је тек у зачетку. Заступљене су сорте Vilijamovka, Santa Marija, Abate Fetel i Karmen. Пласман 
плодова је у свежем стању. 

У Мачви се запажа тренд ширења јабуке, малине, купине и јагоде, док су вишња и шљива врсте 
које се традиционално гаје на овом подручју, са центрима производње у местима Липолист и 
Змињак. Засади шљиве у овим мастима се углавном наводњавају, док се код вишње просечно 50% 
засада наводњава. Код обе врсте се изводи механизована берба на око 60% површина.  

Већи тренд ширења последњих година има јабука јер на овом подручју постоји традиција њеног 
гајења и доступност воде за заливање. Технолошки је захтевна врста воћака, па су подигнути 
засади високоинтензивни, у густом склопу, са противградним системима. Заступљен је следећи 
сортимент, углавном клонови Златног Делишеса, Greni Smit, Breburn, Fudži и друге сорте. Остварују 
се добри приноси и одличан квалитет плодова, са већим уделом прве класе. 

Међу јагодастим воћкама, малина показује велику експанзију, а затим купина. Пошто су ове две 
врсте претрпеле значајне штете у 2014. години на поплављеним подручјима, у Липолисту, Мајуру, 
Слепчевићу и Прњавору засади су обновљени, при чему треба истаћи да је у 2015. години 
подигнуто око 300 ха нових засада малине, односно око 100 ха засада купине. Јагода је такође 
заступљена у производњи, али се шири много мање, док гајење високожбунасте боровнице 
добија на значају последњих неколико година, посебно на парцелама са киселом реакцијом 
земљишта. Подигнути су високоинтензивни засади на гредицама застртим ПЕ фолијом или 
агротекстилом, са обезбеђеним наводњавањем и инсталираним противградним системима. 
Преовлађује сорта Djuk ране епохе зрења, а пратеће сорте суrane epohe zrenja, Blu krop, Patriot i 
Hjuron. Плодови се пласирају на домаће и инострано тржиште, примарно за свежу производњу. 

Упркос постојању географског порекла за производњу грожђа, у граду нема традиције у 
производњи вина нити значајније виноградарске производње. Подаци са пописа указују да се 
свега око 43 ха налази под виноградима, од чега већи део производње представљају стоне (28 ха), 
а знатно мањи винске сорте. 

На основу свега изнетог, намеће се закључак да територија општине Шабац пружа добре услове за 
развој воћарске производње. Потребно је радити на решавању неких проблема/слабости које се 
уочавају у производњи, као што су: мали и исцепкани поседи, неповољна старосна структура на 
селима, недостатак стручних лица на терену и недовољна едукација, застарела механизација, 
недоступност воде за наводњавање, неконтролисана употреба минералних ђубрива и хемијских 
средства за заштиту, недостатак удруживања произвођача и неорганизован наступ на тржишту. 

Поред наведеног, даљи развој воћарства је условљен диверзификацијом производње на 
индивидуалним газдинствима, као и повећањем тржишности у смислу повећања извоза и 
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прераде. То укључује активирање постојећих и изградњу нових прерадних и расхладних 
капацитета чиме би се стимулисало даље повећање воћарске производње.  

1.6.1.5. Крмно биље 

Мачва има традицију у сточарској производњи, а и данас представља један од центара сточарске 
производње у Србији. У општини, а и Мачванском округу, нема пуно природних ливадских и 
пашних површина у поређењу са другим, првенствено брдско-планинским регионима Србије. 
Међутим, велики број ПГ има мањи или већи број грла стоке, услед чега производња крмног биља 
добија на значају у овом региону.  

По подацима пописа из 2012. године у Шапцу се 5.244 ха налази под крмним биљем. Доминирају 
луцерка, детелина и мешавине трава. Потребно је међутим нагласити да су остварени приноси 
знатно мањи у односу на технолошке нормативе. Најчешће се остварује мањи број откоса, а 
травна маса је лошијег квалитета. 

На преко 700 ха се одгаја кукуруз за производњу силаже. Силажни кукуруз се производи на 
напреднијим ПГ, односно газдинствима која су ушла у процес специјализације или су се већ 
специјализовала у сточарској производњи. Код производње силажног кукуруза се такође јавља 
низ мањих или већих пропуста у одгоју попут лоших сило објеката, погрешног времена откоса, 
лоше технике силирања и сл. 

Остале категорије крмног биља су знатно мање заступљене.  

1.6.2. Сточарство   
Шабац је један од центара сточарске производње у РС. Посебно су развијени свињарство и 
говедарство, тако да се на територији града Шапца одгаја готово 3% укупног броја грла говеда у 
Србији и око 3,5% укупног броја свиња. 

Табела 17. Бројно стање стоке у Шапцу и Србији, 2012 

Категорија Србија Шабац 
Удео у укупном броју 
грла у РС 

Говеда 
Укупно 908102 26837 2,95 
Краве 445365 8341 1,87 
Свиње 
Укупно 3407318 116881 3,43 
Крмаче и супрасне назимице 344978 12616 3,66 
Овце 
Укупно 1736440 36233 2,09 
Приплодна грла 1270895 24350 1,92 
Остале категорије  
Козе 231837 3310 1,43 
Коњи  16910 213 1,26 
Кокоши 25794348 275352 1,07 
Ћурке 349506 5582 1,6 
Патке 245979 3713 1,51 
Гуске  77732 764 0,98 
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Остала живина 244015 4109 1,68 
Кошнице 665022 9988 1,5 

Извор података: Подаци са пописа, Књига 1, 2012. 

За разлику од опадајућег тренда који постоји у РС, у граду Шапцу се у периоду 2012-2015. године 
бележи тренд раста броја грла говеда. У овом периоду се број грла говеда повећао скоро за 30%, а 
што је највећи тренд раста у РС.  

Број грла свиња се значајно смањио у 2013. години у поређењу са 2012., како товних грла тако и 
приплодних крмача, међутим у периоду од 2013. (70.379 грла, односно 9.545 приплодних крмача) 
године се бележи константан раст броја грла тако да се у 2015. одгајало 104.070 грла, односно 
14.497 приплодних грла).  

С друге стране, број грла оваца и коза је значајно мањи у односу на 2012. годину, али се 
стабилизовао на око 14.000 приплодних грла.  

Графикон 4. Бројно стање говеда, свиња и оваца у Шапцу у периоду 2013-2015. 

 
 

1.6.2.1. Говедарство 

Говедарска производња је према резултатима пописа из 2012. године заснована на преко 3.500 ПГ, 
односно скоро 30% укупног броја ПГ у Шапцу има успостављену говедарску производњу.  

Центри говедарске производње су регион Поцерине који је више оријентисан на млечно 
говедарство и Мачва у којој је доминантна производња товних грла. Села са највећим број грла 
говеда у одгоју су свакако Табановић, Липолист и Дреновац, а преко 1.000 грла се одгаја још у 
селима Горња Врањска, Добрић, Криваја, Маови и Петловача.  

Говедарску производњу карактерише тренд повећања броја грла у одгоју, али и промена структуре 
ПГ која се баве говедарском производњом. Значајан број ПГ је задржао традиционални, 
екстензивни, систем одгоја и има једно до два грла крупне стоке (1.101 ПГ). Међутим, у протеклих 
десетак година је дошло до значајних промена тако да најбројнију категорију ПГ представљају 
газдинства са три до девет грла у одгоју (1.769 ПГ). На овим фармама се одгаја и највећи број грла 
говеда у Шапцу. Ова категорија ПГ се може сматрати најосетљивијом, обзиром да још увек нису 
специјализована. Сви тржишни поремећаји се највише одражавају на овој категорији произвођача 
тако да се у наредном периоду овој категорији ПГ мора посветити посебна пажња.  

Графикон бр. 5. Број ПГ и број говеда по броју грла у одгоју, 2012 
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Присутан је и значајан број великих фарми (807) са преко 10 грла у одгоју. Ове фарме представљају 
око 6% свих ПГ у Шапцу, односно око 3% укупног броја великих фарми у Србији. Постојећи број 
великих фарми указује на постојање интензивне и специјализоване говедарске производње на 
одређеном броју ПГ. У наредном периоду ова ПГ ће имати велику потребу за унапређењем 
производње и смањењем трошкова како би постала/остала економски конкурентна ПГ из ЕУ.  

Једна од различитости у односу на остатак РС, а посебно Централне Србије, је знатно веће 
присуство фарми за тов говеда у односу на фарме за производњу млека. Тов говеда се у региону 
Мачве задржао и у најлошијим периодима за развој говедарства услед близине границе са БиХ. 
Могућност прекограничне трговине је омогућила да се одржи економичност производње и 
релативно стабилне откупне цене стоке. С друге стране чести проблеми у откупу млека су утицали 
на смањење броја фарми и крава у одгоју.  

Табела 18. Просечна млечност уматичених грла у граду Шапцу 

Раса Број грла Млечност, 305 
дана 

Млечна маст, % Млечни 
протеин, % 

Сименталска  3.244 5.066 3,16 3,90 
Холштајн-
Фризијска 

481 5.589 3,18 3,93 

Извор података: Стручни извештај и резултати обављених послова контроле спровођења одгајивачког програма у 
2012. 
 

Говедарску производњу карактерише доминантно присуство домаћег шареног говечета у типу 
сименталца (91,65% укупног броја грла). У малој мери се у одгоју може наћи холштајн-фризијско 
грло (8,13%). На највећим фармама се домаћи сименталац постепено побољшава укрштањем са 
црвеним или црним холштајном. Просечна млечност по крави је 12-13 л млека/дан, мада постоје 
одгајивачи код којих грла постижу преко 30 л млека/дан и која предају преко 2.000 л млека/дан. 
Производни резултати се константно побољшавају, мада постоји значајног простора за даље 
побољшање производних резултата. Они се могу побољшавати даљим унапређењем расног 
састава, квалитетнијом исхраном, унапређеном технологијом одгоја, модернизацијом процеса 
муже и бољом здравственом заштитом.  

ПГ у Шапцу поседују велики потенцијал за развојем говедарске производње који се огледа и у 
постојању смештајних капацитета који у овом тренутку нису искоришћени. Према подацима 
пописа из 2012. године, у Шапцу је пописано 7.923 објекта са укупним капацитетом од 71.006 грла 
у одгоју на основу чега се може закључити да је степен искоришћења капацитета испод 40%. Део 
ових капацитета се сасвим сигурно неће користити у будућности (старачка или мешовита 
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домаћинства), међутим потребно је уложити напор и средства како би се део ових капацитета на 
ПГ у процесу специјализације попунио. 

1.6.2.2. Свињарство 

Свињарска производња у граду Шапцу има дугу традицију. У одгоју се налази око 105.000 
регистрованих грла, односно око 14.500 приплодних крмача и супрасних назимица. Овоме броју 
се, међутим, мора додати одређени број необележених грла, чиме се број грла повећава на око 
120.000 грла.  

По подацима пописа из 2012. године, преко 8.000 ПГ у Шапцу има свињарску производњу. Центри 
свињарске производње су села Прњавор, Змињак и Горња Врањска у којима се одгаја преко 6.000 
грла. Значајна производња је заступљена и у селима Липолист, Мачвански и Поцерски 
Причиновић, Слепчевић и Штитар. У овим селима се одгаја преко 4.000 грла.   

Мали је број општина у Србији које имају већи број грла у одгоју или већи број одгајивача свиња. 
Разлика у односу на друге свињарске центре је присуство великог броја мањих објеката и 
одгајивача. Наиме, центри са великим бројем грла попут Панчева, Сремске Митровице и сл. се 
карактеришу постојањем великих, индустријских, фарми. Ове фарме су биле део комбината или 
задруга. За разлику од ових центара у Шапцу је присутан велики број одгајивача са објектима 
средњег или мањег капацитета.  

Значајан број ПГ (4.055) још увек има малу производњу намењену првенствено сопственим 
потребама, међутим у протеклом периоду је дошло до делимичне или потпуне специјализације 
код великог броја произвођача. Данас у Шапцу има преко 3.500 ПГ са објектима капацитета до 50 
грла код којих се гаји 55.523 грла свиња. Највећи број ових одгајивача представљају ПГ са 
производњом 10-20 грла/турнус, док се као значајнији произвођачи подразумевају произвођачи 
са око 30 товљеника. Производња код ових газдинстава представља готово 2% целокупне 
производње свиња у Србији. Уз њих, присутан је и мали број (303 ПГ) великих специјализованих 
произвођача са објектима капацитета преко 50 грла. Највећи произвођачи имају 200-500 
товљеника/турнусу. У одгоју доминирају Јоркшир, Дурок, Пиетрен и различити Ландраси. Генетски 
потенцијали грла представљају један од проблема у производњи, као и нестандардизован тов који 
резултира слабијим квалитетом меса товљеника. Због тога се у наредном периоду мора 
првенствено радити на унапређењу технологије одгоја, генетског потенцијала, квалитетнијој 
исхрани и бољој ветеринарској заштити.  

Графикон 6. Број ПГ и број грла свиња по броју грла у одгоју, 2012 
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Интензитет производње као и производни резултати варирају у значајној мери и зависе 
првенствено од величине ПГ и степена његове специјализације. Међутим, значајан проблем који 
утиче како на обим производње, тако и на производне резултате представљају велике ценовне 
варијације живе стоке.  

Наведени параметри утичу на то да је упркос респектабилној производњи, у Шапцу само мали део 
постојећих капацитета за одгој свиња попуњен. Према подацима пописа из 2012. године, Шабац 
има 230.671 смештајно место за одгој свиња, што значи да су објекти у овом тренутку попуњени са 
око 50%. У наредном периоду се сем системских мера, морају формирати и значајне подстицајне 
мере које би подстакле произвођаче да попуне објекте за тов свиња.  

1.6.2.3. Овчарство и козарство  

Шабац се не може сматрати центром овчарске или козарске производње у Србији, међутим у 
одгоју се налази значајан број регистрованих грла приплодних оваца и коза (13.944). Слободна 
процена је, међутим, да се у граду одгаја готово дупло већи број приплодних грла, обзиром да се 
процес обележавања грла код оваца и посебно коза још увек није завршио.   

За разлику од других сектора у сточарству, овчарска и козарска производња је концентрисана у 
мањем броју села. Највећи број грла се одгаја у Петловачи, Скрађанима, Мајуру Штитару, 
Табановићу, Дреновцу и Прњавору. У овим селима се одгаја око 60% укупног броја грла оваца и 
коза у граду Шапцу.  

Највећи број грла се одгаја у ПГ која имају до 10 грла (2.425 ПГ) што указује на екстензивну 
производњу која је намењена сопственим потребама. Највећи број ових ПГ припада категорији 
мањих, старијих или мешовитих ПГ. Мали је број већих овчарских фарми (49) код којих се налази 
преко 50 одраслих грла у одгоју.  

Графикон 7. Број ПГ и број оваца по броју грла у одгоју, 2012 

  
 

Козарска и овчарска производња су намењене производњи меса. Јагњад и јарад представљају 
најважније производе овчарске и козарске производње. И даље је присутна екстензивна 
производња на највећем броју ПГ која се заснива на максималном коришћењу зелене масе и сена 
уз минимални додатак концентрованих хранива. Упркос мањем броју грла, у тову се постижу 
знатно бољи резултати него у брдско-планинским крајевима Србије. Расни састав је донекле 
другачији у односу на највећи део Србије, тако да је у знатно већој мери присутан Виртмберг, Ил д 
Франс, мелези Виртемберга са различитим сојевима праменке, као и друге племените сорте 
оваца.  
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Објекти за одгој оваца и коза су по подацима пописа из 2012. године попуњени у великом 
проценту, односно са скоро 80%. Међутим, постојеће податке треба узети са резервом, обзиром 
да највећи број објеката за одгој оваца и коза заправо представља импровизоване и привремене 
објекте у којима ове категорије животиња проводе зимске месеце. Мали је број већих, наменских 
и савременијих објеката у овчарској и козарској производњи на којима се примењује 
интензивнији систем одгоја. Исхрана се у знатно већој мери заснива на концентрованим 
хранивима. Нема производње овчијег или козијег млека.  

1.6.2.4. Пчеларство  

Град Шабац је захваљујући повољном географском положају и пашним приликама веома погодна 
локација за развој пчеларства, а пчеларство у Шапцу доживљава интензиван развој у последњих 
неколико година. У прилог овој чињеници говори податак да се број регистрованих кошница од 
2012. године (9.988 кошница) повећао за готово 5.000. У овом тренутку се у Шапцу налази 14.920 
регистрованих кошница4. По броју регистрованих кошница, град Шабац представља један од 
центара пчеларске производње у РС. 

Tабела 19. Број пчелара са регистрованим кошницама, њихова структура по броју кошница и 
процена о структури пчелара по броју кошница укључујући нерегистроване пчеларе и кошнице 

Број кошница Број пчелара са 
регистрованим 
кошницама1 

Удео у укупном броју 
регистрованих 
пчелара 

Процена о уделу 
пчелара, укључујући 
нерегистроване 
кошнице2 

До 10 кошница 23 10,13 26 
До 50 кошница 94 41,41 24 
До 100 кошница 69 30,39 35 
До 150 кошница 25 11,01 11 
Преко 150 кошница 16 7,05 4 
1 - Извор података: Ветеринарска станица, 2015; 
2 - Извор процене: ДП Прњавор, 2015 

Велика већина пчелињих друштава, око 80%, је смештена у ЛР тип кошница. Остатак је 
расподељен на друге типове кошница попут АЖ (Алберти Жнидершић), ДБ (Дадант Блат), полошке 
кошнице итд. Око 80% пчелара у току године сели пчелиња друштва, док се око 20% бави 
стационираним пчеларењем.  

Општина се ослања на две реке Саву и Дрину, а равничарски део је испресецан низом канала. Дуж 
наведених водотокова и каналске мреже налази се богата рана медоносна паша попут врбе, 
дрена, леске, џанарике, јагорчевине, мртве коприве и др. Широм општине има воћњака, а 
посебно у Поцерини од Липолиста до општине Владимирци заступљени су засади шљиве, вишње 
и другог воћа. На овој паши пчеле се изврсно развијају и достижу потребну снагу за багремову 
пашу. У појединим годинама има и воћног меда који се може изврцати пре багремове паше. 

Подручје Шапца је веома познато по багремовој паши која се налази на подручју планине Цер, 35 
км удаљене од Шапца. Први багрем цвета око 1. Маја на подручју Поцерине, на нижим 
надморским висинама око места Чокешина, Бела река, Радовашница, Липолист, Текериш и др. 
Након пет до седам дана пчелари се селе на други багрем, на већу надморску висину, даље у 

                                                   
4 Ветеринарска станица Шабац, децембар 2015. 
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правцу гребена Иверка, огранка планине Цер, или на територију других општина (Крупањ, Осечина  
и Љубовија). 

При крају багремове паше долази до преклапања са издашном пашом багремца (Amorfa fruticosa) 
која се налази у приобаљу речних токова и дуж канала који су присутни на подручју општине. 

Након медоносне паше багремца део пчелара сели друштва на пашу липе које има на Церу или на 
Фрушку Гору. У зависности од могућности да се организује брза припрема и премештај пчелињака, 
следи селидба пчелињих друштава на сунцокретову пашу, у Војводину, почев од 20-ог јуна. Због 
сетве раних хибрида сунцокрета или ране сетве уопште све више долази до преклапања између 
липове и сунцокретове паше, зато пчелари често бирају једну од ове две паше. 

Просечни приноси зависе од године, али се у просеку бележи око 35 кг меда/кошници. Већи и 
специјализовани произвођачи остварују производњу од преко 60 кг меда/кошници. Принос који је 
реално остварити на багремовој паши креће се у просеку од 15 до 20 кг, на липовој паши око 15 кг, 
а на сунцокретовој око 25 кг. 

Проблеми са којима се пчелари сусрећу су: 

- На подручју Поцерине где је заступљена воћна паша (шљива, вишња и сл.) постоје 
проблеми са тровањем пчела услед заштите засада воћака пестицидима. Проблем се може 
решити препорукама да се пчелари обавештавају на време о планираним третманима 
заштите, да се биљке штите пред вече када су пчеле у кошницама, да се користе средства 
која нису штетна по пчеле, да се раде флајери и други пропагандни материјал у циљу 
едукације воћара, ратара и повртара о начинима заштите биљака којим ће се избећи 
штетан ефекат по медоносну пчелу итд. 

- Проблем који имају пчелари на овом подручју је и регистрација пчеларских возила за 
превоз пчела тј. добијање атеста камиона који имају контејнере за превоз кошница. 
Овакви камиони су категорисани као теретна возила и плаћа се пуна цена регистрације, 
иако се они користе само за превоз кошница и зато би требали да буду сврстани у посебну 
повлашћену категорију. 

- Проблем пчелара на терену представљју и честе крађе кошница са пчелама. Једно од 
решења је уградња локатора кошница. 

- Откуп меда на велико је у 2015. години био проблем на целокупној територији РС и без 
организованог откупа нема значајнијег развоја пчеларства. Решење је у завршетку откупне 
станице за мед коју су пчелари и град Шабац на путу да реализују.  

За повећање броја кошница на подручју града Шапца треба подстаћи садњу медоносног биља, 
вршити константну едукацију пчелара како почетника тако и напредних пчелара, успоставити 
сарадњу са пољопривредном школом, едуковати становништво о предности употребе меда у 
свакодневној исхрани, али истовремено радити и на организовању произвођача у правцу 
заједничког пласмана. Постојећи ниво производње од око 500 т/година пружа реалне основе за 
успостављање прерадног капацитета којим би се могао олакшати наступ пчелара на иностраним 
тржиштима и стварање додатне вредности производа.  

 

1.7. Прехрамбена индустрија  

Пољопривреду и прехрамбену индустрију у протеклом периоду је симболизовао АИК Шабац који 
је у свом саставу поседовао комплетну примарну производњу и добар део прерађивачких 
капацитета. У саставу АИК-а су били кланица, млекара, хладњача, фабрика за производњу сточне 
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хране, ветеринарске амбуланте, млинско-прекарска индустрија, мање задруге, семенарска 
производња, ланац малопродајних објеката и сл. Део ових капацитета је приватизован и данас 
представља значајне или водеће прерадне капацитете у својим секторима попут Шабачке 
млекаре, Еликсира, Протеинке и сл. Међутим, распадом овог предузећа, које је имало заокружен 
хоризонтални и вертикални ланац производње, логистике и пласмана, стање у прехрамбеној 
индустрији, а посебно у ланцу снабдевања и вредности се значајно мења.  

Највећи проблем у ланцу снабдевања и вредности свакако представља чињеница да постоји 
велики дисбаланс између потреба постојећих прерадних капацитета и постојеће пољопривредне 
производње у граду Шапцу. Ови дисбаланси су видљиви у готово свим секторима.  

Најуређенији производни ланац постоји у производњи индустријског биља. Без обзира на културу, 
у свим случајевима је реч о уговореној производњи која је у мањој или већој мери подржана и 
организована од стране прерадних капацитета. Ови прерадни капацитети се, међутим, налазе ван 
града Шапца. 

Табела 20. Постојећи прерадни капацитети у граду Шапцу 

Редни 
број  

Тип прераде Капацитет 

1. Прерада млека и производња млечних 
производа 

270 т/дан 

2. Регистрована кланична места  95 грла крупне стоке и 700 
грла ситне стоке/дан  

3. Силоси 10.700 вагона 
4. Млинови  690 т/дан 
5. Хладњаче  22.500 т/дан 
Извор података: ДЗП, 2015 

У свим осталим секторима постоје мањи или већи поремећаји у ланцу снабдевања, односно 
постоје значајни потенцијали за унапређењем. 

Постојећи складишни капацитети за ратарску производњу се огледају у постојању силоса, укупних 
капацитета око 10.700 вагона. На територији града има и око 15 млинова. Тржишни вишкови, 
произведене пшенице, међутим, не задовољавају потребе града Шапца. Процена је да се око 50% 
произведене пшенице предаје, а да се остатак користи у домаћинству, услед чега постојећи 
млинови значајну количину пшенице купују по Срему.  

С друге стране, кукуруз у Шапцу не представља берзанску робу. Највећи део произведеног 
кукуруза остаје на домаћинству и користи се у исхрани стоке, односно нема га у значајнијим 
тржишним вишковима. У мањим количинама се он предаје на складиштење и/или компензује 
кроз сточну храну.  

Производња поврћа је намењена првенствено кванташким (Шабац, Београд и Нови Сад) и 
зеленим пијацама. У Шапцу нема организованог откупа повртарских производа, док се набавка 
сировине код локалних прерађивача врши уговореном производњом у Војводини. У повртарству 
нема складишних капацитета чак ни на највећим ПГ. Прерадних капацитета који би радили са 
робом нижег квалитета, такође, нема.  

У Шапцу постоји неколико прерадних капацитета за воће. Реч је првенствено о минусним 
хладњачама, а процењени капацитети су око 22.500 т, од чега свакако највећи удео представља 
хладњача Еликсир д.о.о. која сама има капацитет око 11.000 т. Прерадни капацитети су извозно 
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оријентисани. Најважније културе у откупу су малина, купина, јагода, вишња и шљива. Воћарска 
производња у Шапцу, иако значајна, не покрива ни приближно потребе постојећих прерадних 
капацитета који поједине културе откупљују по читавој Србији. Удео откупљеног воћа из Шапца код 
ових прерадних капацитета варира 5-30% у зависности од културе. С друге стране у Шапцу су 
присутни и откуљивачи из других крајева Србије.  

У последње време долази и до подизања малих кућних хладњача са плусним хлађењем. 
Капацитета су 50-200 т и првенствено су намењени складиштењу јабуке и јагоде. Процењени 
капацитети су испод 2.000 т. (укупно 29 капацитета, 11.300 м3). 

Узимајући у обзир број ПГ која се баве воћарском или повртарском производњом и обим 
производње, мора се констатовати да су складишни капацитети на ПГ готово симболични и не 
одговарају потребама постојеће производње. Недостатак складишних капацитета доводи до тога 
да се пласман воћа и поврћа намењеног пијацама врши у пуној сезони када су најниже откупне 
цене, а део производа и пропада.  

Такође, значајан недостатак представља и недостатак прерадних капацитета који би прерађивали 
производе ниже класе.  

У млекарској индустрији доминантни прерадни капацитет представља Шабачка млекара. Ова 
млекара припада категорији индустријских млекара и има, са капацитетом прераде од око 250 т 
млека/дан, један од највећих капацитета за прераду млека у РС. Ова млекара откупљује највећи 
део млека произведеног у Шапцу, међутим у потрази за великим произвођачима и квалитетним 
млеком у значајној мери врши набавку млека чак и из удаљенијих крајева Србије, а што указује на 
потребу за даљим развојем млечног говедарства у Шапцу.  

Кланичну индустрију представља велика индустријска кланица у Шапцу и неколико мањих 
занатских кланица. Постојећи откуп од стране локалних кланичара ни приближно не одговара 
постојећем тову говеда и свиња, тако да се у откупу налази већи број кланица из других региона 
Србије. Ово је посебно изражено код производње свињског меса, где готово искључиве купце 
товљеника представљају кланице ван града Шапца.  

Пракса прераде пољопривредних производа у оквиру домаћинстава постоји, али је знатно мање 
изражена у односу на друге крајеве Србије. Занемарљив је број произвођача сира и млечних 
производа. Традиција клања и обраде стоке у оквиру ПГ је напуштена. Све ово указује на 
чињеницу да је производња намењена тржишту и самим тим ланац снабдевања и вредности је 
неопходно унапредити у наредном периоду. 

Велики прерадни капацитети су извозно оријентисани, а доминантни извозни производи су 
смрзнуто воће и млечни производи.  

Такође, у граду су присутне и стране инвестиције, које имају за циљ развој првенствено воћарске 
производње, и који су такође извозно оријентисани.  

Међутим, мора се нагласити да постојећи природни ресурси, традиција и знање пољопривредних 
произвођача, као и обим пољопривредне производње представљају готово неискоришћени 
потенцијал који се може искористити у даљем економском развоју града Шапца.   
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1.8. Подршка пољопривредној производњи  

Дирекција за пољопривреду града Шапца 

Дирекција за пољопривреду града Шапца основана је 16.05.2006. године, ради обављања послова 
из области пољопривреде, шумарства и водопривреде. До дана оснивања Дирекције, ове послове 
обављало је Одељење за привреду и пољопривреду градске Управе Шабац. Најважније 
делатности дирекције су: 

 израда програма развоја из области пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
 вођење евиденције о пољопривредном земљишту (површина, квалитет култура, 

искоришћеност, стање угрожености парцела и др.), 
 доношење планова и програма заштите од ерозије, 
 вођење евиденције о броју ПГ и њиховој опремљености, 
 предлагање програма за унапређење пољопривредне производње, 
 праћење тржишта пољопривредних производа, 
 упознавање пољопривредника са законским прописима и мерама Владе за унапређење 

пољопривредне производње, 
 подстицање развоја задругарства и пружање стручне помоћи у организовању и 

удруживању специјализованих произвођача,  
 праћење стања из области агроиндустрије града Шапца, 
 оснивање инфо-центра за пољопривреднике (информације о пољ. кредитима, ценама 

пољопривредних производа, могућности уговарања пољопривредне производње и сл.).  

Пољопривредно саветодавна и стручна служба Шабац 

Правни претходник ПССС Шабац, Реонска станица за заштиту биља је основана 1954. године. Од 
тада је неколико пута променила организациону структуру, а садашњи статус привредног друштва 
са ограниченом одговорношћу чији је оснивач Влада РС има од 2009. године.  

ПССС има укупно 14 запослених од којих 10 обавља саветодавне послове. Има саветодавно, 
стручно и оделење општих послова. У оквиру лабораторије послују: лабораторија за испитивање 
плодности земљишта, за испитивање квалитета семена, квалитета сточне хране и сировог млека. 
Лабораторија је у процесу акредитације.  

ПССС обавља поверене послове на унапређењу пољопривредне производње на подручју града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева на основу Уредбе Владе РС.  

У оквиру саветодавних послова ради се на: 

- подизању општег нивоа знања код пољопривредних произвођача у примени савремене 
технологије гајења биљака и животиња, менаџменту производње, стандарда и регулатива 
ЕУ, на одабраним и другим заинтересованим ПГ. 

- информисању пољопривредних произвођача о мерама аграрне политике и помоћ 
пољопривредним произвођачима у остваривању различитих права. 

- помоћи у формирању и раду удружења, асоцијација и друштвених група на селу. 
- прикупљању параметара и раду на унапређењу развоја села и сеоског туризма. 
- информисању пољопривредних произвођача о одрживој пољопривредној производњи и 

очувању животне средине. 
- прикупљању података за Систем тржишних информација у пољопривреди Србије (СТИПС). 
- праћењу и извештавању о сезонским пољопривредним радовима. 
- прогнозно-извештајним радовима. 
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У оквиру стручних и лабораторијских послова ради се на: 
- испитивању плодности земљишта, 
- контроли производње и здравственим прегледима семена и садног материјала, 
- спровођењу Главног одгајивачког програма у сточарству као регионална одгајивачка 

организација, 
- посткарантинском надзору над објектима под биљем, 
- здравственом прегледу пошиљака биља које се извозе или реекспортују из РС, 
- индивидуалном и саветодавном раду. 

Ветеринарскa станицa „Шабац“ а.д.   

Ветеринарска станица „Шабац“ основана је 1947. године у Шапцу. Од 1952. године ова 
организација, под називом „Сточарско-ветеринарска станица Шабац“, ветеринарском делатношћу 
покрива територију мачванског округа. Поред куративе, од 1993. године, као Јавна служба, обавља 
и превентивне мере из области здравствене заштите животиња, поверене од стране државе. У 
септембру 2009. године Ветеринарска станица „ Шабац“ је приватизована и организована као 
акционарско друштво под називом Ветеринарска станица“ Шабац“ а.д. Данас , Ветеринарска 
станица „Шабац“ а.д. , као лидер на тржишту ветеринарских услуга у округу, представља уједно и 
највећу станицу у Србији. Ветеринарску делатност и превентивне мере здравствене заштите 
животиња, запослени станице „Шабац“ обављају у 52 насељена места. На подручју општине 
Шабац, у саставу ове станице функционише 18 ветеринарских амбуланти, ветеринарска апотека, 
дисконт сточне хране, као и служба за послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације. 
Колектив Ветеринарске станице „Шабац“ а.д. броји 60 радника, међу којима је 29 доктора 
ветеринарске медицине, 20 ветеринарских техничара и 11 запослених у административном 
сектору. 

Основна одгајивачка организација Мат 2012 д.о.о. Шабац 

Основна одгајивачка организација Мат 2012 д.о.о. Шабац бави се матичном евиденцијом у 
сточарству. Ради вођење матичне евиденције за говеда, овце, козе и свиње. Покрива подручје 
Мачванског округа. Поседује потребну опрему за ефикасно вођење ових послова и ради у складу 
са главним одгајивачким програмом на нивоу РС. Има два запослена радника са одговарајућом 
стручном спремом (дип.инж. пољ. за сточарство и струковни инж. сточарства). 

Висока школа струковних студија Шабац 

Висока школа струковних студија основана је 05.10.1960. године под називом Виша 
пољопривредна школа. Отварањем Школе формирана су два одсека: ратарски и сточарски, али су 
током времена формирана нова усмерења. Школа је од 2007. године акредитована по Болоњској 
декларацији, и тиме са двогодишњих прешла на трогодишње студије. Своје наставне планове и 
програме прилагодила је модерним европским процесима високог образовања. Данас се у 
програму студија налазе основне струковне студије са седам програма и специјалистичке студије 
са два студијска програма. Школа располаже простором укупне површине око 2.000 м2. У школи се 
налази добро опремљен амфитеатар, више сала за предавање, добро опремљене лабораторије и 
наставничке канцеларије. У настави су ангажована 22 наставника, од којих је 21 доктор наука и 
један магистар.До сада је диплому Високе пољопривредне школе стекло преко 4.000 студената. 
Данас Школа захваљујући широком спектру студијских програма, квалитетним наставним 
плановима и програмима, добро опремљеном простору и квалитетном наставном кадру спада у 
ред најбољих Високошколских установа у Србији.  
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Средња пољопривредна школа са домом ученика - Шабац 

Средња пољопривредна школа у Шапцу има низ образовних програма (пољопривредни и 
ветеринарски техничари, техничар хортикултуре, прехрамбени техничар, прерађивач млека, 
месар, пекар и зоотехничар). Годишње уписује око 180 ученика. Има оделење за децу ометену у 
развоју. Као подршка школовању деце, у оквиру школе се налазе Дом ученика, огледно добро, 
млекара, пекара, амбуланта, стакленик и пластеник и сл.  

Задруге и удружења 

У Шапцу је у протеклом периоду пословало око 20 земљорадничких задруга које су имале великог 
утицаја на пољопривредну производњу и представљале су значајну подршку пољопривредним 
произвођачима у том периоду. Данас је, међутим, активно свега око седам задруга. У највећем 
броју случајева је реч о тзв. „породичним“ задругама. Доминантна активност је откуп 
пољопривредних производа и трговина. Задруге имају мали број задругара (у највећем броју 
случајева чланови породице и запослени) и коопераната.  

У граду је регистровано и девет пољопривредних удружења, од чега је пет пчеларских удружења. 
Постојећа удружења окупљају од 10 до 220 чланова. Активности удружења се најчешће огледају у 
покретању/иницирању појединих активности и едукацијама. Немају запослених, нити сопствених 
финансијских средстава за планиране активности.  

Обзиром на постојећу производну структуру, а која је приказана у поглављу 1.6., у наредном 
периоду је неопходно радити на јачању постојећих али и на формирању нових удружења. Такође, 
постојећа производна структура указује и на нужност формирања нових земљорадничких задруга 
које би окупљале већи број задругара и пословале на истинским принципима задругарства.   
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2. SWOT  

SWOT анализа представља аналитичку методу којом се дефинишу фактори који имају највећи 
утицај на стање једне општине. Обавља се кроз матрицу коју чине 4 елемента: 

 S – Strengths (снаге ), 

W – Weaknesses (слабости ), 

O – Opportunities (шансе и могућности ), 

T – Threats (опасност и претње ).  

Почетна слова ових елемената (на енглеском језику) дају назив ове методе-SWOT. Снаге 
представљају позитивне, а слабости негативне унутрашње факторе. Шансе представљају 
позитивне, а претње негативне спољашње факторе. 

SWOT анализа служи за разумевање тренутног положаја општине и дефинисања стратегије коју 
треба применити да би се остварили стратешки циљеви.  

Циљ SWOT анализе је да се дефинишу сопствене снаге, коригују слабости и изврши сагледавање 
претњи како би се умањило њихово негативно дејство, и коначно да се препознају и искористе 
могућности које се могу указати.  

 

S СНАГЕ (Strenghts) W СЛАБОСТИ (Weaknesses) 

 Добар географски положај (близина границе, 
транзитно подручје између Централне Србије, 
Војводине и БиХ) 

 Присутност свих природних предуслова за развој 
пољопривреде (квалитетно пољопривредно 
земљиште, велики водни токови, повољни 
климатски услови, итд.) 

 Јасна подељеност на три пољопривредна региона 
(Поцерина, Мачва и Посавина) и већи број 
микрорегиона чиме се омогућава 
регионализација производње 

 Добра институционална подршка (Дирекција за 
пољопривреду, ПССС, матична служба, 
ветеринарска станица итд.) 

 Значајна средства из локалног буџета се издвајају 
за развој пољопривреде 

 Постојање средње пољопривредне школе и 
високе школе струковних студија 

 Велики број ПГ 
 Постојање великих ПГ са специјализованом 

производњом  
 Развијена производња производа са највећом 

тржишном вредношћу – повртарство, јагода, 
воћарство, сточарство 

 Неодовољна инфраструктурна и комунална 
опремљеност руралног подручја 

 Мали и уситњени земљишни поседи  
 Истрошен земљишни потенцијал код одређеног 

броја ПГ 
 Низак степен интензивности производње код 

највећег броја ПГ - ниски приноси, лош квалитет 
 Велики број произвођача нема знања и заснива 

производњу на традицији  
 Мешовита производња на највећем броју 

газдинстава – мали тржишни вишкови  
 Произвођачи нису организовани – не постоје или 

су слаба пољопривредна удружења и задруге 
 Непостојање складишних капацитета у воћарству 

и повртарству код ПГ, укључујући опрему за 
класирање и паковање 

 Нерегулисан пласман највећег броја производа  
 Неуређен ланац снабдевања и вредности – 

прерадни капацитети не узимају сировину од 
локалних произвођача 

 Део објеката и капацитета није у функцији  
 Недостатак радне снаге за интензивну 

пољопривредну производњу 
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 Највећа производња јагоде, меда и товних говеда 
у Србији  

 Постојање великих прерадних и складишних 
капацитета 

 Постојање извозних програма  
 Присутне су инвестиције у пољопривреди и 

прехрамбеној индустрији  

O МОГУЋНОСТИ (Opportunities) T ПРЕТЊЕ (Threats) 

 Комасација  
 Спољне инвестиције у пољопривредну 

производњу и прехрамбену индустрију 
 Стандардизација у пољопривредној производњи 
 Израженији регионални приступ у развоју 

производње (Богатић, Срем...) 
 Боље коришћење пограничног положаја  
 Пољопривредна политика која подстиче 

специјализацију производње 
 Максимално коришћење средстава из ИПАРД али 

и других предприступних фондова  
 Донаторски пројекти  
 Боље коришћење доступних финансијских 

средстава – разна Министарства 
 Попуњавање и стављање у функцију празних 

објаката  
 Нови модели сарадње произвођача и 

прехрамбене индустрије  
 Извозно оријентисани програми  
 Отварање прерадних капацитета који недостају, а 

компатибилни су са постојећим тржишним 
вишковима  

 Напуштање пољопривредног земљишта и 
пољопривредне производње 

 Јака конкуренција (регионална и међународна) 
посебно у области повртарства 

 Неконкурентна производња изазвана мањим 
субвенцијама у односу на ЕУ државе 

 Ценовне варијације  
 Непостојање пољопривредне политике у 

сточарству 
 Климатске промене – суше, поплаве, непогоде 
 ПГ нису спремна за заједнички рад и сарадњу  
 Највећа ПГ су произвођачи у зрелим годинама 
 Недостатак радне снаге  
 Пољопривредна производња Шапца је 

сировинска основа за прерадне капацитете у 
другим крајевима где се остварује додатна 
вредност  

 Менталитет  
 Уништавање животне средине изазвано 

интензивирањем производње  
 Престанак рада великих прерадних капацитета у 

Шапцу  
 



55 
 

 

3. Предуслови за остваривање стратегије  

Израда Стратегије развоја пољопривреде и руралних подручја града Шапца за период 2016.-2024. 
године је условљена потребом да се узме активно учешће у процесу креирању сопственог развоја 
у релативно неповољним социоекономским условима у којима је значајно еродирао квалитет 
живота и услови. Такође, израда Стратегије је уследила и као одговор на потребу да се у 
значајнијој мери нагласи одговорност, улога и значај ЛС – града Шабца за свој даљи, ефикаснији и 
на програмским основама артикулисани развој пољопривреде у руралним подручјима.. 

Сама стратегија је заснована на принципима који треба да поштују економску ефикасност, 
одрживост; принципе заштите животне средине, полне и националне равноправности, давања 
једнаких права свим грађанима и афирмисања улоге и значаја омладине као носиоца будућег 
развоја и афирмације градске општине Шабац.  

Стратегија је израђена на бази детаљног сагледавања екстерних - макро-економских услова и 
прилика у Србији, њених стратешких и развојних определења – пре свега придруживања ЕУ и 
стварања могућности за коришћење предприступних фондова, али такође и на бази развојних 
определења исказаних на нивоу града Шабца полазећи од локалних природних, културно-
историјских и социо економских услова; расположивих људских, климатских, географских и радом 
створених услова и добара, водећи притом рачуна о свим њеним месним заједницама. У виду су 
се имали још и детерминишући елементи развоја саображени у доступности финансијским 
средствима, односно, расположивим сопственим и другим средствима за пољопривредни развој, 
постојање квалитетних развојних програма и пројеката, као и спремност различитих учесника да у 
партиципативном и транспарентном приступу међусобно сарађују. При том, треба истаћи да 
стратегија обухвата развој пољопривреде, али се у њој делом обрађује и развој инфраструктуре и 
институција као елемената и основе за бржи, ефикаснији и надасве конкурентнији развој 
пољопривреде у руралним подручјима града Шабца. 

Ова Стратегија је документ који пружа смернице и подстицаје за будући развој града, односно, 
руралних подручја града. Потреба за њеном израдом је у складу са циљевима националне 
стратегије из 2014. године и са мерама подшке, како националних програма тако и мерама 
подршке руралном развоју ЕУ. Осим тога, треба нагласити да је неопходност њене израде 
условљена динамиком промена које, пре свега, долазе из окружења. То подразумева неопходност 
дефинисања основних циљева који би требало да допринесу унапређењу конкурентности 
пољопривреде руралних подручја града Шабца и који би требало да су у сагласности са мерама 
подршке које би биле усмерене у правцу заустављања негативних тенденција, већ даље и 
снажније афирмисање града Шабца као лидера аграрне производње и руралног развоја, са 
иновираним и потпуно новим садржајима који обезбеђују стабилан доходак и животни стандард 
како за крупне тако и за ситне пољопривреднике. 
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4. Стратешки оквир  

 

4.1. Визија  

Користећи своје основне компаративне предности – квалитетно пољопривредно земљиште, 
огроман водни потенцијал који се може искористити за наводњавање, добар географски положај 
и комуникациону повезаност, град Шабац ће настојати да унапреди пољопривреду и прехрамбену 
индустрију, као и квалитет живота у руралним подручјима кроз даље осавремењавање 
пољопривредне производње базиране на принципима одрживости, уз развој производа високе 
тржишне вредности и квалитета, а који имају сигуран и регулисан пласман. 

Прехрамебна индустрија се и даље развија, уз присуство значајних домаћих и страних инвестиција 
и постојање бројних извозних програма који значајно доприносе економском развоју на само 
града Шапца већ и РС у целини.  

Целокупни развој доприноси високом степену запослености у овом сектору као и постојању 
економски стабилних и задовољних пољопривредних газдинстава која живе у уређеним селима, 
добро повезаним са градским центром.  

 

4.2. Стратешки приоритети  

Развој пољопривреде и руралних средина се у наредном периоду базира на четири стратешка 
циља, приоритетне осе: 
 

1. Подизање конкурентности пољопривредне производње  
2. Развијен ефикасан систем подршке пољопривредним произвођачима 
3. Развој руралних подручја  
4. Одрживо управљање природним ресурсима и заштита животне средине 

 

4.2.1. Приоритет 1. – Подизање конкурентности пољопривредне производње  
Основни циљ и најважнији приоритет Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја је 
унапређење пољопривредне производње и постојање развијене прехрамбене индустрије. Да би 
се овај циљ испунио неопходно је предузети низ активности које би довеле до специјализације 
пољопривредне производње и јачања производних ланаца, а самим тим и постојања конкурентне 
пољопривредне производње и прехрамбене индустрије у граду Шапцу.  

У процесу специјализације пољопривредне производње се мора радити на подизању нивоа и 
квалитета пољопривредне производње. За разлику од највећег броја ЛС у РС, град Шабац одликује 
разноврсна и развијена пољопривредна производња у неколико подсектора. Сточарску 
производњу, у којој је Шабац један од центара РС, даље треба развијати кроз унапређење расног 
састава, побољшан систем одгоја и исхране и повећање сточног фонда. Нужни предуслов за даљи 
развој сточарства представља развој ратарске производње, односно производње сточне хране 
како би сточарска производња могла бити економична и конкурентна не само у односу на друге 
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крајеве Србије, већ и на конкуренцију из ЕУ. Међутим, уз сточарску производњу, у Шапцу је 
развијена воћарска и повртарска производња. Упркос значајних производних резултата и 
постојања извозних програма, посебно у воћарској производњи, постоји низ слабости, али и 
могућности које се пружају даљим развојем воћарске и повртарске производње. Сви ови 
подсектори припадају категорији високо профитабилних и дефинисани су у РС као стратешки 
подсектори у пољопривреди.  

Основ развоја пољопривредне производње представљају ПГ. Одређени број ПГ се специјализовао 
и постиже рекордне резултате и приносе. Међутим, највећем броју ПГ је потребна снажна 
подршка у наредном периоду како би опстао на тржишту. Подршка у процесу укрупњавања 
земљишних поседа је неопходна. Уз то, конкурентност је потребно подстицати кроз економичнију 
производњу, подизање нових објеката или реконструкцију и проширење постојећих, и набавку 
опреме и механизације. Важан аспект повећања прихода ПГ, посебно оних оријентисаних на 
воћарску и повртарску производњу представљају складишни/расхладни капацитети. Подизањем 
складишних капацитета би се омогућила продужена сезоност и пласман производа у деловима 
сезоне када се могу остваривати веће тржишне цене. Код ПГ која пласирају воће или поврће 
хладњачама се на овај начин обезбеђује хладни ланац и обезбеђење већег удела производа више 
класе. У појединим регионима ови складишни капацитети могу служити и као откупна места.  

Међутим, да би се остварили високи и стабилни приноси, и смањио ризик од климатских 
непогода, неопходно је снажно подстицати иницијативе за наводњавањем земљишних површина 
и подстицати производњу у заштићеном простору. У том делу град Шабац мора развити програме 
којима би се на ширем простору обезбедила заштита од елементарних непогода. 

Један од најважнијих параметара успешне пољопривредне производње представља успешан и 
регулисан пласман производа. У Шапцу постоје кванташка и сточна пијаца, међутим постојећи 
ланац је неопходно значајно унапредити/обогатити/проширити новим откупним местима, али и 
организацијама које би се бавиле откупом и пласманом пољопривредних производа, посебно 
оних који се у овом тренутку пласирају преко кванташких и зелених пијаца. Дистрибутивно-
логистички центар, велетржница, као и берза пољопривредних производа би у значајној мери 
омогућиле произвођачима лакши пласман производа по вишим ценама, уз стварање сигурности 
приликом пласмана производа. Олакшан пласман производа се може обезбедити и отварањем 
нових прерадних капацитета, посебно оних са програмима који су компатибилни са постојећом 
пољопривредном производњом и постојећим прерадним капацитетима. У граду нпр. нема 
прерадних капацитета који могу откупљивати и прерађивати производе нижег квалитета. Нема 
капацитета за топлу прераду, прашкасте индустрије, индустрије алкохолних и безалкохолних пића 
итд. Ови капацитети би сем стварања додатне вредности, повећања запослености омогућавали и 
значајно повећање откупа пољопривредних производа који у овом тренутку немају регулисан 
пласман. 

Упркос постојању седам земљорадничких задруга и девет пољопривредних удружења може се 
констатовати да ПГ нису организована. У условима све јаче конкуренције из ЕУ и других крајева РС, 
удруживање постаје један од најважнијих циљева развоја. Потребе за удруживањем се огледају у 
свим деловима производног и вредносног ланца. Удруживање је потребно ради лакшег преноса 
знања и технологија, боље информисаности, економичније производње кроз заједничке набавке 
инпута, механизације, опреме и заједнички пласман производа. Препоручени вид удруживања је 
формирање нових, модерних, земљорадничких задруга које би пословале на принципима 
истинског задругарства.  

Приликом планирања се мора узети у обзир постојање три подрегиона у граду Шапцу, и у том 
контексту уложити значајан труд и напор како би се извршила регионализација производње. 
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Међутим, постојећи подрегиони чине целине са сличним регионима у суседним општинама. 
Сточарство у Мачви се не може одвојено посматрати од сточарства у Богатићу, као што се ни 
воћарска производња у Поцерини не може одвојено посматрати од воћарства у Коцељеви, 
Осечини и другим суседним општинама. Регионални програми који би повезивали примарну 
производњу могу имати вишеструке позитивне ефекте по ПГ и пољопривредну производњу у 
целини.  

 

Редни 
број Општи циљеви Посебни циљеви – Програми Ниво 

значаја 

1.1. 
Специјализација 
пољопривредне 
производње 

Подизање нивоа и квалитета производње 
Економско и техничко јачање и 
осавремењавање пољопривредних газдинстава 
Регионализација и регионални приступ у развоју 
пољопривредне производње 

5 

1.2. Јачање производних 
ланаца 

Подршка повећању складишних капацитета 
Побољшан и регулисан пласман производа  
Повећан степен финализације производа 
Удруживање пољопривредних произвођача  

5 

 
 

4.2.2. Приоритет 2. – Развијен ефикасан систем подршке пољопривредним 
произвођачима  

ПГ се мора обезбедити несметано пословање, односно створити ефикасан систем логистичке 
подршке. Шабац поседује све предуслове за успостављање оваквог система. Шабац је регионални 
центар у коме послују ДЗП, ПССС, ветеринарске станице и амбуланте, матичне службе у сточарству, 
висока школа струковних студија, средња пољопривредна школа и др. Све ове организације већ 
сада имају значајну улогу у подршци ПГ. Међутим, свака од наведених организација има 
предиспозиције за већом и квалитетнијом подршком, као и пружањем нових видова подршке ПГ. 

Због тога се у наредном периоду треба посветити пажња како би наведене организације могле да 
формирају нове видове подршке и обезбеде квалитетнији рад, али и да обезбеде ефикасан 
трансфер знања, иновација и информација. Веома важну улогу у овоме треба да имају едукативни 
и истраживачки програми којима би се омогућио лакши трансфер знања ПГ. 

Предуслов за квалитетнију подршку ПГ и ефикаснији рад стручних служби представља добар 
преглед производње и производних ресурса. Свака од стручних служби располаже одређеним 
подацима, међутим у циљу квалитетнијег планирања, подршке ПГ, веће и квалитетније 
производње, али и привлачења инвестиција неопходно је да у сваком тренутку постоји ажурирана 
и доступна база података о пољопривредној производњи у граду Шапцу. Ова база података мора 
да садржи релевантне и ажуриране податке о расположивом коришћеном земљишту, квалитету 
земљишта, сетвеној структури, површинама под сталним засадима (по најважнијим културама), 
наводњаваним површинама, броју и површини пластеника/стакленика, броју грла стоке, 
просечној структури ПГ али и просечним и најбољим производним резултатима по најважнијим 
пољопривредним културама. Постојеће податке је пожељно груписати по микрорегионима града 
Шапца (Поцерина, Посавина и Мачва) у циљу поспешивања регионализације производње. За 
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формирање ове базе података је неопходно дефинисати методологију узорковања на основу које 
би се могла добити релевантна база података.На основу ових података могуће је формирати и 
билансе, а самим тим и подстаћи долазак откупљивача, прерађивача, потенцијалинх инвеститора 
и сл. 

Други важан предуслов постојања стабилног пословног окружења за ПГ је постојање развијене и 
конкурентне прехрамбене индустрије која би представљала тржиште за пољопривредне 
производе из Шапца. У том циљу је потребно подржавати све програме који имају за циљ 
отварање нових прерадних капацитета, и производне програме и потенцијалне инвестиције у 
прехрамбену индустрију. При томе се морају узети у обзир и нове форме пословања које 
подразумевају између осталог и јавно-приватно партнерство.  

Постојећим прерадним капацитетима је пак потребно пружити подршку у делу у коме ЛС могу 
подржати рад приватног сектора. У највећој мери то могу бити подршке наступима на сајмовима, 
изложбама и манифестацијама, али и промотивни програми којима би се афирмисали 
прерађивачи из Шапца. У мери у којој је то могуће, град ће свакако подржавати иновативне 
програме ових прерадних капацитета, посебно уколико они имају извозни карактер или значајније 
подижу запосленост у граду Шапцу.  

 

Редни 
број Општи циљеви Посебни циљеви - Програми Ниво 

значаја 

2.1. 

Ефикасан трансфер 
знања, иновација и 
информација од 
стране организација и 
институција које 
подржавају 
пољопривредну 
производњу и 
прехрамбену 
индустрију 

2.1.1. Ефикасан рад организација и институција 
које подржавају пољопривредну производњу 
2.1.2. Ефикасни едукативни и истраживачки 
програми 

4 

2.2. 

Развијена и 
конкурентна 
прехрамбена 
индустрија 

2.2.1. Подршка прехрамбеној индустрији у 
освајању нових производа и подизању 
конкурентности 
2.2.2. Подршка наступу на новим тржиштима 

4 

 

4.2.3. Приоритет 3. – Развој руралних подручја   
На територији града Шапца се налазе чак 52 насељена места. Међутим, у Шапцу је присутан и 
тренд напуштања сеоских средина и миграције, посебно младих, у градске центре. Подаци са 
Пописа становништва, домаћинстава и станова из 2011. године указују да је у руралним 
подручјима број становника смањен за готово 8%. Са изузетком неколико, највећих, сеоских 
средина у свим осталим насељима се бележи пад броја становника.  

У претходном периоду је урађен велики број програма и пројеката који су имали за циљ да 
унапреде квалитет живота у руралним подручјима града Шапца, међутим подаци са Пописа из 
2011. године указују да је у наредном периоду потребно уложити још већи напор у процесу 
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урбанизације и подизања квалитета живота у сеоским срединама, како би се зауставили 
постојећи, још увек благи, миграциони трендови.  

Сви циљеви, програми и пројекти из овог приоритета самим тим имају јасан циљ, а то је стварање 
услова за бољи живот у сеоским срединама и останак младих на селу. Ово се може постићи једино 
равномернијим и уједначенијим развојем насељених места.  

Свакако да је најважнији предуслов који је потребно испунити убрзани инфраструктурни развој. У 
овом делу је неопходно радити на унапређењу комуналне инфраструктуре кроз асфалтирање и 
редовно одржавање локалних путева, изградњу или одржавање атарских путева, изградњу и 
одржавање водоводне и канализационе мреже, квалитетније снабдевање електричном 
енергијом, успостављање и одржавање јавне расвете, редовно чишћење и одношење смећа, 
одржавање каналске мреже, путних канала и насипа.  

У развоју руралних средина се мора водити рачуна и о унапређењу комуналног реда, а који се 
огледа у уређењу центара села, успостављању служби јавног зеленила, уклањању дивљих 
депонија, уређењу гробља, унапређењу рада и/или успостављању пијаца и продајних места итд. 
Веома важан сегмент унапређења комуналног реда представља и бољи транспорт ка градској 
средини који ће, генерално посматрано, омогућити бољу повезаност насеља са градском 
средином.  

За квалитетан живот је неопходан функционалан и ефикасан систем услуга у сеоским срединама. 
Свакако да се највећа пажња мора посветити домовима културе, школама и домовима здравља. 
Међутим, потребно је радити и на изградњи нових и одржавању постојећих спортских објеката и 
одржавању просторија или објеката месних заједница. У одређеном броју сеоских средина се 
налазе напуштени објекти код којих је потребно решити имовинско-правне односе како би се 
могли адаптирати и ставити у функцију.  

Мора се напоменути да се део надлежности битних за развој сеоских средине не налази у 
ингеренцији града, међутим добром комуникацијом, сарадњом и координацијом са надлежним 
републичким органима могуће је имплементирати најважније програме и пројекте из републичке 
надлежности. 

Постојеће економске активности у сеоским срединама су готово искључиво везане за 
пољопривредну производњу. Постојећу пољопривредну производњу је потребно у одређеној 
мери диверзификовати кроз подржавање малих, али економски исплативих, производњи или 
развој прерадних капацитета за традиционалне производе у оквиру домаћинства.   

У наредном периоду се, међутим, мора радити и на диверзификацији економских активности у 
сеоским срединама. У овом делу се посебна пажња посвећује сектору услуга, а у оквиру њега 
развоју сеоског/руралног туризма. Постојећа понуда како смештајних капацитета тако и садржаја 
је симболична, и она се значајно може унапредити и повећати у наредном периоду. Један од 
модела је и обнављање и развој традиционалних делатности и заната, а што може бити посебно 
интересантно за упосленост женског становништва у овим подручјима.  

Постојеће активности нису развијене или препознате чак ни у граду Шапцу. Услед тога је потребно 
радити на промоцији и брендирању производа и активности, који се јављају у оквиру овог општег 
циља.  

Веома важан сегмент у подизању капацитета је успостављање регионалне и међународне 
сарадње у циљу размене знања, идеја и искустава.   
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Квалитетан живот на селу не представљају само путеви или запосленост већ и културни и 
друштвени садржаји који се у њима одвијају. Због тога се мора значајније радити на очувању и 
унапређењу културно-историјског наслеђа овог региона. Међутим, потребни су и културни 
садржаји и манифестације које би имале за циљ да помогну пољопривредним произвођачима 
(дани бербе) или омогуће друштвене активности ван производне сезоне (разна такмичења, 
вашари, сеоске славе и сл).  

 
Редни 
број Општи циљеви Посебни циљеви - Програми Ниво 

значаја 

3.1. Урбанизација 
сеоских насеља 

Унапређење комуналне инфраструктуре 
Унапређење комуналног реда  
Старање о објектима друштвеног стандарда  

5 

3.2. 

Поспешивање 
привређивања у 
сеоским 
срединама 

Диверзификација економије у руралним подручјима  
Развој регионалне сарадње   

4 

3.3. 
Унапређење 
друштвеног 
живота на селу  

Очување и унапређење културно-историјског 
наслеђа 
Развијање садржаја из области друштвеног развоја  

3 

 

4.2.4. Приоритет 4. Одрживо управљање природним ресурсима и заштита 
животне средине  

Пољопривреда је глобално посматрано један од највећих загађивача животне средине. На 
подручју града Шапца су услед интензивне и неконтролисане производње, као и одгоја у 
монокултури створене претпоставке угрожености животне средине. Приметна је израженија 
киселост земљишта на појединим локацијама, а одређених биљних и животињски врста, посебно 
птица, више нема на територији града.  

У наредном периоду се развој пољопривреде мора заснивати на принципима одрживости и 
заштите животне средине уз максималну бригу о најважнијим природним ресурсима у 
пољопривредној производњи, земљишту и води.  

Основни циљеви у наредном периоду су одржавање квалитета земљишта кроз сталну контролу и 
мониторинг. На локацијама где је установљено оштећење, односно дефицит у појединим 
елементима неопходно је радити на подизању квалитета земљишта. Уз то, по постојећим 
подацима се значајне површине воде као напуштене. Ове земљишне површине се морају 
привести култури и поново ставити у производну функцију.  

Старање о водним ресурсима подразумева првенствено одржавање насипа и чишћење и 
одржавање каналске мреже. Међутим, у наредном периоду се мора радити на програмима 
наводњавања, али и испитивања квалитета и ресурса геотермалних вода.  

 

Редни 
број Општи циљеви Посебни циљеви – Програми Ниво 

значаја 
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4.1. 

Одрживо 
коришћење и 
управљање 
природним 
ресурсима битним 
за пољопривредну 
производњу 

4.1.1.Одржавање квалитета земљишта 
4.1.2. Одрживо коришћење и заштита водних 
ресурса 

5 

4.2. 

Старање о 
шумском фонду и 
очување 
биодиверзитета 

4.2.1. Старање о шумском фонду 
4.2.2. Очување биодиверзитета 

3 
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4.3. Пројектни оквир стратешког развоја 

У оквиру постојећег стратешког оквира идентификовани су програми и пројекти у оквиру којих ће 
се вршити акционо планирање. 
 

4.3.1. Подизање конкурентности пољопривредне производње  
 
р.б. Општи циљ Програми  Пројекти  

1.1. 
Специјализација 
пољопривредне 
производње 

1.1.1.Подизање 
нивоа и квалитета 
производње 

1.1.1.1. Побољшање расног састава у 
сточарству  

1.1.1.2. Повећање сточног фонда 

1.1.1.3. Подршка развоју воћарске и 
виноградарске производње 

1.1.1.4. Подршка развоју повртарске 
производње  

1.1.1.5. Подршка развоју ратарске 
производње и производње индустријског 
биља 

1.1.2. Економско и 
техничко јачање и 
осавремењавање 
пољопривредних 
газдинстава 

1.1.2.1. Подршка подизању нових објеката 
или реконструкцији и проширењу 
постојећих  

1.1.2.2. Набавка опреме и механизације  

1.1.2.3. Подршка програмима 
наводњавања  

1.1.2.4. Подршка производњама у 
заштићеном простору  

1.1.2.5. Комасација  

1.1.2.6. Подршка програмима заштите од 
климатских непогода  

1.1.3. 
Регионализација и 
регионални 
приступ у развоју 
пољопривредне 
производње  

1.1.3.1. Рад на регионализацији 
производње у граду Шапцу  

1.1.3.2. Подршка програмима повезивања 
са пољопривредном производњом у 
суседним ЛС 
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1.2. 
Јачање 
производних 
ланаца 

1.2.1. Подршка 
повећању 
складишних 
капацитета  

1.2.1.1. Подршка програмима подизања 
складишних капацитета на 
пољопривредним газдинствима – 
хладњаче 

1.2.1.2. Подизање квалитета складиштења 
ратарских култура 

1.2.2. Побољшан и 
регулисан пласман 
производа  

1.2.2.1. Функционална откупна и продајна 
места – формирање нових, уређење и 
унапређење постојећих   

1.2.2.2. Формирање дистрибутивно-
логистичког центра  

1.2.2.3. Формирање/уређење 
велетржнице 

1.2.2.3. Промотивне активности  

1.2.2.4. Формирање берзе 
пољопривредних производа  

1.2.3. Повећан 
степен 
финализације 
производа  

1.2.3.1. Подстицаји отварању нових 
прерадних капацитета  

1.2.3.2. Подршка програмима који 
стварају додатну вредност производа  

1.2.4. Удруживање 
пољопривредних 
произвођача  

1.2.4.1. Подршка раду постојећих 
удружења 

1.2.4.2. Формирање нових удружења 

1.2.4.3. Развој и јачање задругарства  

1.2.4.4. Формирање локалних акционих 
група (ЛАГ-ови) 
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4.3.2.  Развијен и ефикасан систем подршке пољопривредним газдинствима 
- Стабилно пословно и производно окружење 

 
р.б. Општи циљ Програми  Пројекти  

2.1. 

Ефикасан 
трансфер знања, 
иновација и 
информација од 
стране 
организација и 
институција које 
подржавају 
пољопривредну 
производњу и 
прехрамбену 
индустрију  

2.1.1. Ефикасан рад 
организација и 
институција које 
подржавају 
пољопривредну 
производњу  

2.1.1.1. Подизање квалитета пружених 
ветеринарских услуга  

2.1.1.2. Подизање квалитета рада матичне 
службе  

2.1.1.3. Подизање квалитета рада 
Дирекције за пољопривреду  

2.1.1.4. Подизање квалитета рада ПССС 

2.1.1.5. Подизање квалитета рада 
лабораторија  

2.1.1.6. Ефикасан рад прогнозно-
извештајне службе  

2.1.1.7. Формирање ефикасне и 
ажуриране базе података и биланса о 
пољопривредној производњи и 
пољопривредним ресурсима 

2.1.2. Ефикасни 
едукативни и 
истраживачки 
програми  

2.1.2.1. Едукативни програми у воћарској 
и виноградарској, сточарској, пчеларској и 
ратарско-повртарској производњи 

2.1.2.2. Нове и алтернативне производње  

2.1.2.3. Специјални програми и обуке при 
средњој и високој школи  

2.1.2.4. Истраживачки програми у циљу 
успостављања нових технологија и 
производњи  

2.1.2.5. Стандардизација примарне 
производње и подизање квалитета  

2.2. 

Развијена и 
конкурентна 
прехрамбена 
индустрија  

2.2.1. Подршка 
прехрамбеној 
индустрији у 
освајању нових 

2.2.1.1. Подстицаји отварању нових и 
проширењу рада постојећих прерадних 
капацитета 

2.2.1.2. Подршка програмима јавно-
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производа и 
подизању 
конкурентности  

приватног партнерства  

2.2.2. Подршка 
наступу на новим 
тржиштима  

2.2.2.1. Подршка наступима на сајмовима, 
изложбама, манифестацијама и сл. 

2.2.2.2. Подршка промоцији 
пољопривредне производње и 
прехрамбене индустрије  
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4.3.3. Развој руралних подручја  
 
р.б. Општи циљ Програми  Пројекти  

3.1. Урбанизација 
сеоских насеља 

3.1.1.Унапређење 
комуналне 
инфраструктуре 

3.1.1.1. Унапређење путне инфраструктуре  

3.1.1.2. Изградња или наставак 
водоснабдевања и одвођење отпадних 
вода из сеоских средина 

3.1.1.3. Квалитетније снабдевање 
електричном енергијом  

3.1.1.4. Изградња и одржавање јавне 
расвете  

3.1.1.5. Чишћење и одржавање каналске 
мреже 

3.1.2. Унапређење 
комуналног реда  

3.1.2.1. Уређење центара села 

3.1.2.2. Уклањање дивљих депонија  

3.1.2.3. Уређење гробаља 

3.1.2.4. Унапређење и/или успостављање 
пијаца и продајних места  

3.1.2.5. Унапређење јавног превоза  

3.1.3. Старање о 
објектима 
друштвеног 
стандарда 

3.1.3.1. Реконструкција и адаптација 
домова културе  

3.1.3.2. Одржавање и опремање школских 
и предшколских објеката  

3.1.3.3. Одржавање и опремање сеоских 
амбуланти  

3.1.3.4. Одржавање постојећих и 
изградња нових спортских објеката и 
терена  

3.1.3.5. Уређење и старање о 
просторијама и/или објектима месних 
заједница  

3.1.3.6. Подршка у решавању имовинско-
правних спорова код објеката који су 
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напуштени и нису у функцији  

3.2. 

Поспешивање 
привређивања у 
сеоским 
срединама  

3.2.1. 
Диверзификација 
економије у 
руралним 
подручјима  

3.2.1.1. Развој садржаја који подржавају 
рад сеоског туризма  

3.2.1.2. Развој постојећих капацитета и 
отварање нових капацитета у руралном 
туризму  

3.2.1.3. Пројекти подршке 
мултифункционалној пољопривреди 
укључујући и специјализоване едукације  

3.2.1.4. Обнављање и развој 
традиционалних делатности и заната  

3.2.1.5. Подршка производњама које 
стварају додатну вредност и које 
валоризују погодности овог региона 

3.2.1.6. Промоција и брендирање 
заједничких и специфичних производа  

3.2.2. Развој 
регионалне 
сарадње   

3.2.2.1. Развој међуопштинске и 
регионалне сарадње  

3.2.2.2. Укључивање и сарадња на 
националном новоу  

3.2.2.3. Подршка међународној сарадњи у 
области развоја пољопривреде и 
руралних подручја  

3.3. 
Унапређење 
друштвеног 
живота на селу  

3.3.1. Очување и 
унапређење 
културно-
историјског 
наслеђа 

3.3.1.1. Очување вредних објеката 
градитељског наслеђа  

3.3.1.2. Очување нематеријалног наслеђа 
– сеоски обичаји и традиција  

3.3.2. Развијање 
садржаја из 
области 
друштвеног развоја 

3.3.2.1. Подршка организацији нових 
манифестација и такмичења 

3.3.2.2. Подизање видљивости и 
квалитета постојећих манифестација и 
такмичења 

3.3.2.3. Обогаћивање културних садржаја 
у сеоским срединама  
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4.3.4. Одрживо управљање природним ресурсима и заштита животне 
средине 

 
р.б. Општи циљ Програми  Пројекти  

4.1. 

Одрживо 
коришћење и 
управљање 
природним 
ресурсима 
битним за 
пољопривредну 
производњу  

4.1.1.Одржавање 
квалитета 
земљишта  

4.1.1.1. Контрола и мониторинг квалитета 
земљишта  

4.1.1.2. Подизање квалитета земљишта  

4.1.1.3. Привођење култури напуштених 
земљишних површина  

4.1.2. Одрживо 
коришћење и 
заштита водних 
ресурса  

4.1.2.1. Одржавање насипа  

4.1.2.2. Чишћење и одржавање каналске 
мреже  

4.1.2.3. Програми наводњавања и 
одводњавања  

4.1.2.4. Испитивање квалитета и ресурса 
гео термалних вода и почетак њихове 
експлоатације  

4.2. 

Старање о 
шумском фонду 
и очување 
биодиверзитета  

4.2.1. Старање о 
шумском фонду  

4.2.1.1. Пошумљавања  

4.2.1.2. Квалитетно одржавање шумских 
ресурса 

4.2.2. Очување 
биодиверзитета  

4.2.2.1. Програми идентификације и 
заштите биолошки вредних локација  
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4.4. Листа најважнијих пројеката  

Најважнији пројекти су одабрани на састанцима радних група: 

Стратешки циљ 1 – Подизање конкурентности пољопривредне производње  

Формирање дистрибутивно-логистичког центра  
Побољшање расног састава у сточарству  
Подршка програмима наводњавања  
Набавка опреме и механизације  
Подршка програмима подизања складишних капацитета/хладњача на ПГ  
Развој и јачање задругарства  
 

Стратешки циљ 2 – Развијен и ефикасан систем подршке пољопривредним 
газдинствима  

Едукативни програми у воћарској и виноградарској, сточарској, пчеларској и ратарско-повртарској 
производњи  
Ефикасан рад прогнозно-извештајне службе  
Подстицај отварању нових и подршка проширењу рада постојећих прерадних капацитета  
 

Стратешки циљ 3 - Развој руралних подручја  

Уређење путне инфраструктуре  
Изградња или наставак водоснабдевања и одвођења отпадних вода из сеоских средина 
Квалитетније снабдевање електричном енергијом  
Пројекти подршке мултифункционалној пољопривреди укључујући и специјализоване едукације  
Подизање видљивости и квалитета постојећих манифестација и такмичења 
 

Стратешки циљ 4. – Одрживо управљање природним ресурсима и заштита животне 
средине  

Контрола квалитета земљишта  
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5. Буџетски оквири за имплементацију стратегије  

 

Стратегија развоја пољопривреде и руралних подручја града Шапца има неколико потенцијалних 
извора финансирања, од којих су до сада доминантна била подстицајна средства МПЗЖС и буџет 
града Шапца. У наредном периоду се мора започети са коришћењем средстава из доступних 
фондова ЕУ и извршити припрема кроз одабир/идентификацију најквалитетнијих пројеката за 
фондове ЕУ који ће бити доступни у наредним годинама.  

Буџет РС 

Према подацима АПР-а, град Шабац је у периоду 2012-2015. године остварио значајан обим 
укупних подстицаја регионалног развоја.   

Графикон 8 - Подстицаји регионалног развоја из националног буџета за град Шабац, у 000 РСД 

 

Извор: АПР, 2015.  

Највише средстава из ових подстицаја се усмерило ка подстицању извоза, подстицању 
пољопривреде и подршци запошљавању, док је највећи обим средстава отишао ка 
пољопривредним произвођачима и великим привредним друштвима са извозним програмима. У 
структури наведених средстава нешто већи удео представљају (у зависности од године 50-60%) 
повратна средства, док од бесповратних средстава доминирају бесповратне субвенције, премије, 
регреси, повраћај средстава и друга бесповратна финансијска подршка. Највећи обим средстава је 
долазио из Министарства Финансија.  

Наважнији вид државне подршке пољопривредној производњи је из националног аграрног 
буџета. За сваку буџетску годину одређује се обим средстава, врсте и максимални износи 
подстицаја за директна плаћања (чл. 14-33), подстицаји за мере руралног развоја (чл. 34-40) и 
посебни подстицаји (чл. 41). Право на подстицаје имају ПГ и породична ПГ која су уписана у 
Регистар пољопривредних газдинстава, јединице ЛС, као и друга лица и организације.  

Све мере су систематизоване на три стуба подршке: мере тржишно–ценовне подршке и директне 
подршке производњи, структурне мере и мере руралног развоја, и подршка општим мерама и 
услугама у пољопривреди. Највеће учешће у структури имају мере из првог стуба подршке: 
директна плаћања произвођачима по производњи (ценовна подршка), плаћања по хектару и грлу 
стоке, субвенционисање инпута (укључујући регресе, субвенционисање каматних стопа, премија 
осигурања и др.) и извозни подстицаји. Мере подршке руралном развоју су укључивале средства 
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намењена подстицајима за инвестиције на ПГ, односно за унапређење конкурентности и подршку 
руралној економији.  

Tабела 21. Остварена финансијска средства за развој пољопривреде и број корисника у периоду 
2012-2015. 

Година Подстицање пољопривреде, 000 РСД Број ПГ 
2012 410.396 27.101 
2013 319.628 11.305 
2014 454.543 18.027 
2015 132.544 4.195 
Извор података: АПР, 2015. 
 
Постојећа структура буџета према стубовима подршке је наравномерна са доминантним и 
растућим учешћем мера подршке из првог стуба, односно највећи удео представљају бесповратне 
субвенције, премије и регреси.  

Постојећи подаци указују да је највећи обим додатних средства за даљи развој пољопривреде 
града Шапца могуће пронаћи у већем и ефикаснијем коришћењу средстава из првог стуба 
подршке кроз повећање броја хектара и грла у систему директних плаћања и самог износа 
директних плаћања. Међутим, велики потенцијал се такође јавља у већем коришћењу средстава 
другог стуба обзиром да се развојним документима Србије предвиђа значајно повећање буџета за 
ову компоненту, а чиме би се могао финансирати део програма и пројеката из ове стратегије. 
Значајан финансијски потенцијал се налази и у трећем стубу подршке. Постојеће организације и 
институције укључене у развој пољопривреде града Шапца и Мачванског округа би кроз 
квалитетне програме и услуге и даљи развој сарадње значајно могле да повећају прилив 
средстава из овог стуба подршке. Процена је да се правилним стратешким планирањем, 
оптималном подршком пољопривредним произвођачима, координацијом активности, сарадњом 
различитих актера на локалу и идентификацијом добрих пројеката може удвостручити износ 
средстава из националног буџета који ће добијати корисници и пољопривредници из града 
Шапца.  

Финансирање пољопривреде и руралног буџета из буџета града Шапца  

У табели 22. су приказани укупни подстицаји развоју пољопривреде града Шапца за 2013 и 2014. 
годину, док је за 2015. годину приказан план издвајања.  

Табела 22. Подстицаји развоју пољопривреде и руралног развоја из буџета ЛС 

 2013 2014 план 2015 

Директна плаћања  

Суфинансирање камата за 
куповину механизације  

5.730.000 2.800.000 10.000.000 

Суфинансирање камата за 
куповину стоке  

0 380.000 23.000.000 

Подстицаји мерама руралног развоја  

Подстицаји за инвестиције у 
пољопривреди за унапређење 
конкурентности и достизање 

14.050.000 16.090.000 12.171.000 



73 
 

стандарда квалитета 

Подстицаји за одрживи рурални 
развој 

3.000.000 1.670.000 2.988.000 

Подстицаји за унапређење 
руралне економије 

630.000 900.000 852.000 

Припрема и спровођење 
локалних стратегија руралног 
развоја 

1.802.000 1.621.000 9.989.000 

Посебни подстицаји  

Подстицаји за спровођење 
одгајивачких програма  

1.039.400 6.514.000 3.000.000 

Подстицаји за садни материјал  17.594.000 5.487.000 3.000.000 

УКУПНО  43.845.000 35.462.000 65.000.000 

% укупног буџета  1,48% 1,24% 2,12% 

Извор: Одељење за финансије, Градска управа града Шапца, 2015  

Подаци су разврстани у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 
(Сл. гласник РС, бр. 10/2013), односно тако да су све појединачне ставке и издвајања из буџета ЛС 
сврстане у одговарајуће мере подршке. Директне мере подршке обухватале су издвајања за 
суфинансирање камата за куповину механизација и стоке (суфинансирање камата за куповину 
стоке је почело средином 2014. године). У оквиру подстицаја мерама руралног развоја издвојена 
су средства за: подстицаје за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и 
достизање стандарда квалитета (копање бунара, израда пластеника, набавка ружа, подстицаји 
пчеларским и другим удружењима), подстицаји за одрживи рурални развој (калцификација 
земљишта), подстицаји за унапређење руралне економије (едукације пољопривредника) и 
подстицаји за припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја (остала улагања у 
развој пољопривреде која нису раније побројана). Посебни подстицаји обухватили су средства 
намењена за спровођење одгајивачких програма (подстицаји за осемењавање грла) и издвајање 
средстава за набавку садног материјала (првенствено набавка садница трешње). 

Град Шабац припада групи ЛС које издвајају највећа финансијска средства за развој 
пољопривреде и руралних подручја. Горе приказани подаци приказују средства намењена 
пољопривреди и не обухватају средства из других буџетских линија која су искоришћена за развој 
руралних подручја попут нпр. одржавања путне мреже, одржавања школа у руралним подручјима 
и сл., а која није могуће јасно раздвојити из укупно одвојених средстава.  

Основне претпоставке за успех имплементације Стратегије је да ће град задржати постојећи ниво 
подршке развоју пољопривреде уз донекле различиту расподелу средстава и да ће се средства 
повећавати сразмерно повећању буџета града Шапца.  

Међутим, у наредном периоду је потребно кроз индикаторе учинка започети и праћење средстава 
из других буџетских линија, а које се односе на развој руралних подручја. У овом делу је потребно 
успоставити снажну координацију активности између различитих служби града Шапца током 
имплементације Стратегије како би се јасно дефинисали приоритетни пројекти и оптимизовала 
уложена финансијска средства.  
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Такође, потребно је, а овом Стратегијом је створен оквир, да се уложена средства увећају кроз 
постојање регионалног приступа решавању појединих проблема или реализацији појединих 
активности. Удруживањем средстава и координираним радом са суседним ЛС се обезбеђује 
знатно ефикасније трошење средстава, олакшава се приступ различитим изворима финансирања 
и постижу се вишеструка побољшања у производном ланцу. 

Средства Европске уније  

ИПА програм подразумева бесповратну финансијску помоћ ЕУ у виду финансијске и техничке 
подршке за даљи развој реформи у току процеса проширења државама кандидатима и 
потенцијалним кандидатима за чланство. Области политика у оквиру ИПА II 2014 – 2020 
инструмента су: 

 Реформе које воде припремама да државе у процесу приступања преузму обавезе и права 
које произилазе из чланства у ЕУ, које су повезане са развојем институција и јачањем 
капацитета; 

 Социо-економски и регионални развој; 
 Запошљавање, социјална политика, образовање, промоција родне равноправности и 

развој људских ресурса; 
 Пољопривреда и рурални развој; 
 Регионална и територијална сарадња. 

У складу са Стратешким документом Србије за програмирање ИПА II помоћи за период 2014 – 
2020 финансијска помоћ ЕУ ће бити усмерена на одређен број секторских политика које имају 
највећи утицај на процес приступања Србије ЕУ. Такође, помоћ у оквиру ИПА II ће бити коришћена 
и за непредвиђене, али приоритетне области, од значаја за процес преговора са ЕУ. ИПА II ће 
наставити да финансира учешће Србије у ЕУ програмима и фондовима, у складу са приоритетима 
који су утврђени на националном нивоу.  

Пољопривреда и рурални развој имају своју компоненту коришћења, међутим потенцијално 
важна средства ИПА фондова за развој пољопривреде и руралних подручја се налазе, са 
изузетком компоненте 1, у свим осталим областима. До сада су ЛС углавном били познати 
програми прекограничне сарадње. У наредном периоду се програми прекограничне сарадње 
настављају, а велики значај ће имати регионални пројекти, пројекти развоја људских капацитета, 
социо-економског развоја, запошљавања, заштите животне средине и сл. Стратегијом 
пољопривреде и руралног развоја града Шапца је дефинисан одређени број општих циљева, али и 
конкретних програма и пројеката који би извор финансирања требали да имају у ИПА фондовима.  

ИПАРД фонд као посебна компонента ИПА за рурални развој, обезбеђује средства намењена 
подршци за девет различитих мера кроз три приоритетне осе: 

1. Унапређење тржишне ефикасности, конкурентности и увођење стандарда ЕУ;  

2. Припремне активности за примену агроеколошких мера и ЛЕАДЕР приступа;  

3. Развој руралне економије и диверсификација економских активности на селу. 

ИПАРД II је инструмент за предприступну помоћ у области руралног развоја за програмски период 
2014-2020. године који се односи на достизање европских стандада и подизање конкурентности. 
Србија је добијањем статуса кандидата стекла услов да конкурише за средства из ових фондова од 
половине 2015. године и у периоду до краја 2020. године може искористити 175 милиона евра. У 
табелама 22 и 23 приказан је распоред средстава по мерама за временски период 2015- 2020. 
године.  
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Табела 23. Анализа буџета према појединачним мерама, у ЕУР 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Укупно  

Инвестиције у 
физичку имовину 
пољ. газдинстава  

7.535.248 9.900.325 10.622.224 11.199.743 17.002.434 19.780.025 76.040.000 

Инвестиције у 
физичку имовину  

6.164.752 8.099.675 8.690.276 9.162.757 13.910.066 16.182.475 62.210.000 

Агро-еколошко 
климатске мере 
и мере орг. 
произв.  

- - 2.187.500 2.187.500 2.187.500 2.187.500 8.750.000 

Спровођење 
локалних 
развојних 
стратегија 
ЛЕАДЕР приступ 

- - 500.000 1.000.000 1.900.000 1.850.000 5.250.000 

Диверзификација 
пољ. газдинстава 
и развој 
пословања  

1.000.000 1.500.000 2.000.000 5.000.000 4.000.000 4.000.000 17.500.000 

Техничка 
подршка  

300.000 500.000 1.000.000 1.450.000 1.000.000 1.000.000 5.250.000 

Укупно  15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 40.000.000 45.000.000 175.000.000 

Извор: МПЗЖС, Сектор за рурални развој, ИПАРД програм презентација, март 2015. године  

Средства из ИПАРД II фондова су намењена за успостављање институционалне структуре и за 
обуке како би се приступило још значајнијим изворима средстава из фондова Заједничке 
пољопривредне политике ЕУ (након стицања пуноправног чланства у ЕУ), а што подразумева и 
увођење много строжијих правила којих морају да се придржавају потенцијални корисници 
средстава. Из тог разлога, у овој фази је неопходно испунити предуслове за интензивно 
коришћење ИПАРД фонда, а што конкретно подразумева повећање доступности новца 
пољопривредном сектору кроз подршку кредитним активностима (повољни кредити, развојне 
банке и сл.), успостављању гаранцијског фонда за пољопривреду итд.  

Суштина ИПАРД-а се своди на кофинансирање тако да укупна помоћ у инвестицији за корисника 
средстава износи до 50% (максимално до 75%) од вредности инвестиције у пројекту. Другим 
речима, учешће корисника је 30-50%, учешће ЕУ је до 75% подршке, државе и национално 
финансирање је до 25%.  

Табела 24. Финансијски план према мерама за период 2014-2020, у ЕУР 

Мера  Укупна јавна 
помоћ  

Допринос ЕУ  Допринос ЕУ 
проценат (%)  

Национални 
допринос  

Национални 
допринос 
стопа (%)  
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Инвестиције у физичку 
имовину пољопривредних 
газдинстава  

101.386.667 76.040.000 75 25.346.667 25 

Инвестиције у физичку 
имовину које се тичу 
прераде и продаје 
пољопривредних и 
производа рибарства  

82.946.667 62.210.000 75 20.736.667 25 

Агро-еколошко-климатске 
мере и мере органске 
производње  

10.294.118 8.750.000 85 1.544.118 15 

Спровођење локалних 
развојних стратегија 
ЛЕАДЕР приступ  

5.833.333 5.250.000 90 583.333 10 

Диверзификација 
пољопривредних 
газдинстава и развој 
пословања  

23.333.333 17.500.000 75 5.833.333 25 

Техничка подршка  6.176.471 5.250.000 85 926.471 15 

Укупно  229.970.588 175.000.000 - 54.970.588 - 

Извор: МПЗЖС, Сектор за рурални развој, ИПАРД програм презентација, март 2015. године  

Да би се могло конкурисати за средства из ИПАРД фонда, први предуслов је да крајњи корисник 
већ има на банковном рачуну пун износ средстава за реализацију инвестиције и да инвестиција 
није започета пре него што је пројекат одобрен. Самим тим, Стратегија је у овом делу дефинисала 
одређени број пројеката који би могли да буду финансирани из ИПАРД фонда, али ће настојати да 
обезбеди и да ова средства буду доступна произвођачима. 

Потенцијални програми који се могу користити  

У оквиру постојећих ЕУ фондова се посебно издвајају Cosme i Horizont 2020 програми као 
програми који могу пружити подршку раду малих и средњих предузећа у граду Шапцу.  

ХОРИЗОН 2020 је програм ЕУ намењен за истраживање и иновације. Спроводи своје активности у 
три компоненте: Изврсност у науци, Лидерство у индустрији и Друштвени изазови. За развој 
пољопривреде и прехрамбене индустрије се односе друга и трећа компонента. Друга компонента 
садржи програм за подршку иновативних МСП, инструмент за МСП, механизме за олакшавање 
приступа финансирању за иновативна предузећа, као и програм за подршку развоја кључних 
индустријских технологија. Трећа компонента пружа подршку истраживању и иновацијама које су 
усмерене ка решавању конкретних друштвених изазова који су груписани у седам области 
(здравље, храна, енергија, транспорт, клима и животна средина, друштво и безбедност) од којих су 
чак две у директној вези са пољопривредом – храна и клима и животна средина.  

Cosme програм омогућава пружање финансијске помоћи за иновативне пројекте МСП, учешће у 
великим пројектима са истраживачким институцијама, као и приступ одређеним финансијским 
инструментима намењеним технолошко-иновативним предузећима. Међутим Cosme је 
изузимајући финансијске инструменте (који чине више од 60% буџета) и делимично кластере, 
углавном намењен пројектима институција који за циљ имају унапређење конкурентности малих и 
средњих предузећа.  
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6. Индикатори  

Индикатори одрживог развоја дефинишу подручје које повезује економију, заштиту животне 
средине и друштвене делатности. Примарна улога индикатора је да прати и извештава о напредку 
током процеса имплементације статешког плана.  

Индикатори који су коришћени за профилисање пољопривреде у локалној заједници и које треба 
користити за праћење и извештавање су одабрани са званичне листе индикатора РЗС, примењени 
су приликом Пописа пољопривреде из 2012. године и налазе се на листи ФАО индикатора.  

Уз индикаторе одрживости, у Стратегији се користе и индикатори учинка у циљу евалуације 
ефикасности процеса имплементације Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја града 
Шапца. Ови индикатори се дешинишу са развојем пројеката и програма приликом акционог 
планирања. 

Извештај о одрживости, као крајњи производ анализе тренутног стања, је публикација којом се све 
заинтересоване стране и грађани информишу о статусу имплементације Стратегије развоја 
пољопривреде и руралног развоја и локалним трендовима одрживости. Овај извештај треба 
радити годишње и он обухвата евалуацију како индикатора одрживости, тако и индикатора 
учинка. 

 

р.б.. Индикатор  РС Шабац Извор података 

1 Удео раположивог земљишта 
ПГ у укупној површини 60,40 87,45 Попис пољопривреде из 2012., Књига 

1 

2 Удео ораничног земљишта у 
расположивом земљишту ПГ  47,00 66,02 Попис пољопривреде из 2012., Књига 

1 

3 Удео шума у расположивом 
земљишту ПГ 19,13 20,81 Попис пољопривреде из 2012., Књига 

1 

4 
Удео становништва које живи 
у руралном подручју укупном 
становништву 

40,6 53,47 РС – Попис становништва, 
домаћинстава и станова 2011 у РС 

5 Број ПГ  631.552 11.893 Попис пољопривреде из 2012., Књига 
1 

6 Чланова газдинства и стално 
запослених на газдинству 1.442.628 26.144 РС – Попис становништва, 

домаћинстава и станова 2011 у РС 

7. Квалитет воде  N/A II do III Завод за заштиту здравља, 2015  

8 Принос кукуруз, т/ха  7,5 6,0 

РЗС, 2014. 
Напомена 1: Изузетно ниски приноси 
кукуруза у 2013. години су резултат 
лоших климатских услова у 2013. 
години.  
Напомена 2 – Пожељно је 
приказивати индекс кретања 
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приноса на нивоу од три до пет 
година  

9 Принос пшенице, т/ха 3,9 3,9 

РЗС, 2014. 
Напомена 2 – Пожељно је 
приказивати индекс кретања 
приноса на нивоу од три до пет 
година 

10 

% наводњаваних површина у 
коришћеном 
пољопривредном земљишту 
ПГ  

2,89 3,43 Попис пољопривреде из 2012., Књига 
1 

11 
Површина коришћеног 
пољопривредног земљишта 
на 1 трактор  

5,74 5,52 Попис пољопривреде из 2012., Књига 
1 

12 
Удео пољопривредних 
површина на којима се 
користи минерално ђубриво 

66,86 89,51 Попис пољопривреде из 2012., Књига 
1 

13 Условни број грла 2.019.889 49.998 Попис пољопривреде из 2012., Књига 
1 
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7. Евалуација и мониторинг  

Процес имплементације стратегије мора бити јасно дефинисан. Кључни актери морају бити свесни 
својих улога и одговорности. Извршна власт због тога мора: 

 расподелити одговорност/задатке тако да се циљеви могу ефикасно реализовати, и, 
 дефинисати сет индикатора како би се пратио напредак у имплементацији стратегије.  

Како би се фаза имплементације стратегије одрживог развоја локалне заједнице успешно 
реализовала процес стратешког планирања мора укључити и активности на систему управљања и 
мониторинга. 
Систем управљања обухвата процесе планирања, организације, одабира људи, координирања, 
руковођења и контроле, укључујући и ангажовање људских, финансијских, технолошких и 
природних ресурса.  
Имплементација стратегије мора бити разматрана и преиспитивана од стране свих укључених у 
процес израде и имплементације стратегије. Начин провере и преиспитивања даје одрживост 
систему управљања и мониторинга, остварујући различите везе у оквиру и ван организације 
процеса имплементације. 
Процес стратешког планирања је пре свега динамичан процес и финални документи се посматрају 
као динамични односно променљиви алати. У том контексту, целокупан процес планирања је 
дефинисан као десетогодишњи циклус анализе – планирања – програмирања – имплементације – 
реализације – праћења – процене – поновне – анализе итд... Процес се комплетно преиспитује на 
10 година, односно након 10 година би требало развити нову стратегију. Процес је комплетно 
приказан на следећем дијаграму: 
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Фаза имплементације Стратегије развоја пољопривреде и руралних подручја је заснована на 
имплементацији акционог плана, доброј организационој структури и ангажовању локалних 
актера. Процес имплементације је инкорпориран и користи постојећу структуру у локалној 
администрацији. Основни део организационе структуре представља Координациони тим у који су 
укључена разна одељења. Координациони тим је постављен у оквиру локалне администрације 
тако да може да координира целокупним системом управљања и мониторинга. Координациони 
тим је именован од стране Градоначелника. Координациони тим одговоран је за интеграцију 
стратешког документа и локалног акционог плана, првенствено у смислу: директне повезаности 
акционог плана са израдом и актима градског буџета. За сваку активност у оквиру акционог плана 
морају се обезбедити финансијска средства или, бар, извори финансирања. Овим приступом се 
обезбеђује: 

 директна повезаност са свим општинским оперативним плановима и одељењима. 
Стратешки документ и акциони план морају у потпуности бити интегрисани са редовним 
општинским радним процедурама. Систем управљања треба прецизно да идентификује 
носиоце одговорне за имплементацију појединих активности и да пружи прецизно 
дефинисана овлашћења и одговорности свих начелника одељења/управа за спровођење 
тог интегрисаног процеса у разумном временском року (до усвајања наредног градског 
буџета); 

 интеграција акционог плана и стратешког документа са плановима, пројектима и 
активностима свих јавних и приватних институција које су укључене као носиоци 
имплементације акционог плана (различите институције, органи јавне управе, јавна 
комунална предузећа итд.). Велики број редовних управљачких активности се одвија у 
области урбанистичког система и територијалне организације, а под ингеренцијом 

Циклус Стратегије развоја пољопривреде и руралних 
подручја 

Година 1 

Година 10 

Година 6-7–8-9 

Година 5 
 

Година 2-3-4 

Извештај о одрживости  
Стратешки документ 
Акциони план  
Оцена одрживости  

Извештај о одрживости  
a. праћење имплементације акционог плана 
b. годишње ажурирање индикатора  

Извештај о одрживости 
a. ажурирање свих индикатора 
b. ажурирање акционог плана  

Извештај о одрживости  
a. праћење имлементације акционог плана 
b. годишње ажурирање индикатора 

Извештај о одрживости +1 
Стратешки документ + 1 
Акциони план +1 
Оцена одрживости +1 
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различитих градских институција и органа. Њихова потпуна укљученост у имплементацију 
локалног акционог плана је од виталног значаја за одрживи развој.  

Систем управљања процесом израде Стратегије одрживог развоја локалне заједнице  

 
 
Успешност и статус имплементације Стратегије се константно прати и процењује путем годишњих 
циклуса еваулације. Приликом еваулације се користе индикатори одрживости (односе се на 
стратешки документ, али и на стање комплетне локалне заједнице) и индикатори учинка (везани 
су за статус имплементације локалног акционог плана). Индикатори су основа за потпуни систем 
мониторинга имплементације стратегије, и представљају основу система управљања. Индикатори 
пружају основне информације и сазнања везана за успешност процеса имплементације стратегије 
и динамику усаглашавања. Све промене индикатора, и сви резултати годишње евалуације, су 
доступни свим грађанима путем извештаја који је једноставан и лак за читање. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ обавезује 
Координациони тим да 

спроведе имплементацију  

ТИМ ЗА РАЗВОЈ СТРАТЕГИЈЕ 
екстерно координира и прати 

имплементацију акционог 
плана 

КООРДИНЦИОНИ ТИМ – МУЛТИ 
СЕКТОРСКИ је одговоран за пуну 
интеграцију Стратегије у средства 

планирања и управљања 

Финансијска 
интеграција са 

градским 
буџетом 

Интеграција са 
другим градским 

секторима и 
управом 

Техничка 
интеграција са 

другим правним 
субјектима 
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РЗС – Попис пољопривреде 2012, Пољопривреда у Републици Србији, Књига 2, 2012. 

РЗС - Општине и региони у Србији, 2012.  

СЕЕДЕВ – Анализа трендова у производњи и трговини пољопривредним производима из 
Војводине у односу на производњу и трговину у Србији, региону, ЕУ и свету, 2013 

Стратегија одрживог развоја града Шапца, 2012 
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Анекс 1 – Чланови координационог тима и координатор 

 

На основу члана 49. и 99. Статута града Шапца („Сл. Лист града Шапца“, број 32/08) градоначелник 
града Шапца, дана 06.07.2015 године, донео је: 

 

РЕШЕЊЕ О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ 
РАЗВОЈА 

 

Именована је комисија у следећем саставу: 

1. Драгорад Томић, саветник градоначелника; 
2. Наташа Радовановић, члан градског већа; 
3. Светозар Марковић, радна група за пољопривреду и прехрамбену индустрију; 
4. Милан Топаловић, радна група за индивидуална пољопривредна газдинства; 
5. Зоран Милетић, Дирекција за пољопривреду; 
6. Милоје Драгојевић, директор Пољопривредне саветодавне и стручне службе Шабац; 
7. Душан Мајсторовић, дипл. инг. Пољопривреде; 
8. др. Раденко Степић, професор струковних студија; 
9. Зорка Чолић, Одељење за финансије; 
10. Ана Лазић, Одсек за развој; 
11. Злата Моравчевић, Одељење за инспекцијске и стамбено-комуналне послове; 
12. Борјана Макевић, Одељење опште управе. 

 

 

Координатор у процесу израде стратегије је био Шпегар Владимир, Дирекција за пољопривреду 
града Шапца 

 

 

 

 

 



84 
 

 

Анекс 2 – Састав радних група  

У процесу израде Стратегије развоја пољопривреде и руралних подручја формиране су четири 
радне групе. У раду радних група учествовали су: 

Група 1. – Примарна пољопривредна производња 

1. Владимир Савковић 
2. Предраг Срдановић 
3. Дарко Симић 
4. Младен Дугоњић 
5. Светозар Марковић 
6. Милан Ивановић 

Група 2. - Прехрамбена индустрија 

1. Виолета Шестић 
2. Драгорад Томић 
3. Драган Петровић 
4. Милан Марковић 
5. Саша Живановић 
6. Драган Вучетић 
7. Родољуб Савић 
8. Петар Лончар 

Група 3. - Рурални развој 

1. Милош Милошевић 
2. Наташа Радовановић 
3. Миланка Живановић 
4. Драгана Симић Антонијевић 
5. Горадана Рехак 
6. Ана Маринковић 
7. Милојка Ковачевић- Вила – Албедо 
8. Душан Константиновић 

Група 4.- Подршка пољопривредној производњи 

1. Владимир Шпегар 
2. Давор Шашић 
3. Ана Лазић 
4. Божа Симић 
5. Горан Васић 
6. Милан Глигорић 
7. Милоје Драгојевић 
8. Раденко Степић 
9. Душан Мајсторовић 
10. Горан Мостић 
11. Слађана Константиновић 
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Анекс 3. Најважнији демографски показатељи 

Област Укупно 
становника 

Пунолетнo  
становништво 

Просечна 
старост 

Просечан број 
чланова 

домаћинства 

Шабац 115884 95235 41.7 2.96 
Градска средина 53919 44564 41.5 2.75 

Остало 61965 50671 41.9 3.17 
Бела Река 806 638 39.7 3.44 
Богосавац 1117 897 40.6 3.43 

Бојић 342 272 40.7 3.35 
Букор 620 525 46.6 3.10 
Варна 1574 1323 43.8 2.94 

Волујац 304 252 46.8 2.95 
Горња Врањска 1453 1174 40.8 3.30 

Грушић 754 624 42.9 3.28 
Двориште 237 199 46.9 3.34 

Десић 253 214 45.8 2.78 
Добрић 1044 863 43.2 3.15 

Дреновац 2035 1653 42.1 3.20 
Дуваниште 560 468 41.9 3.39 

Жабар 547 464 44.0 3.24 
Заблаће 564 475 44.7 3.02 
Змињак 1266 1037 42.6 3.11 

Јевремовац 3408 2779 39.0 3.28 
Јеленча 1717 1410 42.2 2.97 
Корман 422 337 41.7 3.32 
Криваја 812 669 45.7 3.15 

Липолист 2221 1834 43.9 2.92 
Мајур 7031 5716 40.6 3.31 

Мала Врањска 774 629 42.2 3.00 
Маови 615 514 44.7 2.94 

Мачвански Причиновић 1576 1325 43.8 2.89 
Метлић 934 797 46.9 2.82 

Милошевац 76 63 49.4 2.81 
Миокус 357 302 43.3 3.50 
Мишар 2200 1804 43.1 3.32 

Мрђеновац 556 481 47.7 2.85 
Накучани 548 447 43.9 3.10 
Орашац 410 347 46.6 2.89 
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Орид 12 10 36.3 4.00 
Петковица 812 677 43.8 2.70 
Петловача 1366 1037 38.2 3.58 

Поцерски Метковић 727 614 44.7 2.66 

Поцерски Причиновић 6465 5154 38.2 3.29 

Предворица 413 351 45.0 2.95 
Прњавор 3931 3193 42.0 3.13 

Радовашница 190 164 44.5 3.23 
Рибари 1833 1450 40.1 3.20 
Румска 752 614 44.7 3.01 

Синошевић 755 626 45.5 2.98 
Скрађани 412 328 39.1 3.68 
Слатина 215 176 45.1 3.12 

Слепчевић 1521 1230 40.9 3.67 
Табановић 1289 1054 42.1 2.93 
Церовац 442 367 42.7 3.27 

Цуљковић 595 496 43.1 3.12 
Шабац 53919 44564 41.5 2.75 

Шеварице 1065 898 44.6 2.95 
Штитар 2037 1700 42.8 3.40 
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Анекс 4.  Различити подаци о пољопривредној производњи града 
Шапца 

 

Преглед постојећих капацитета ЗЗ на територији града Шапца 

 
1. 33 „Агромачва-продукт“ ,Прњавор, 

Силос за житарице 2.000 тона са сушаром, 
Подни магацин 960 м2, 
Стаје за тов јунади капацитета 1.300 грла у турнусу, 
Товилиште за свиње капацитета 80 комада у турнусу ( објекат у лошем стању), 
Колска вага 50 тона, аутоматска 

2. ЗЗ „Рибари“, Рибари, 
Подни магацин 350м2, 
Колса вага 30 тона 

3. ЗЗ „ Синошевић“, Синошевић, 
Подни магацини 300м2 

4. ЗЗ „Варна“, Варна, 
Подни магацини за репроматеријал 200м2, 

5. ЗЗ“ Змињак“, Змињак, 
Подни магацин за репроматеријал 300м2 

6. ЗЗ „Табекс“ Мачвански Прчиновић, 
Силос за житарице 1.000 тона са сушаром, 
Подни магацин 1.000 м2, 
Стаје за тов јунади капацитета 500 грла у турнусу, 
Стаје за овце 

Напомена: У нашем окружењу постоје и три приватизоване фарме свиња у Змињаку, Богатићу и 
Скупљену, а за смештај житарица силоси у Шапцу, Петловачи, Бојићу, Слепчевићу, Липолисту и 
Дуваништу. 
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Табеле о производним показатељима 

 

Табела 1. Производне површине и приноси повртарских култура у граду Шапцу5 

Култура 2013 2014 
Површине

, ха 
Производња

, т 
Просечн

и принос, 
кг/ха 

Површине
, ха 

Производња
, т 

Просечн
и принос, 

кг/ха 
Пасуљ 220 268 1220 129 203 1566 
Кромпир 544 4618 8486 558 3565 6395 
Шаргареп
а 

52 471 9123 50 360 7151 

Лук црни 90 597 6631 96 803 8365 
Лук бели  39 74 1915 39 106 2741 
Грашак 89 315 3554 89 210 2353 
Купус и 
кељ  

166 3564 21446 164 3064 18652 

Краставци  152 2456 16159 157 2031 12944 
Парадајз  234 4202 17986 245 3072 12518 
Паприка 183 1322 7235 185 1507 8142 
Лубенице 
и диње 

111 3713 33485 104 3331 31944 

 

                                                   
5 Незванични подаци РЗС, 2015 
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Табела 2. Производне површине и приноси најважнијих воћарских врста6 

Култура 2013 2014 
Површине, 

ха 
Производња, 

т 
Просечни 
принос, 

кг/ха 

Површине, 
ха 

Производња, 
т 

Просечни 
принос, 

кг/ха 
Јагода 532 4498 8451 538 3625 6740 
Трешња 145 1010 6970 153 925 6048 
Вишња 428 7566 17675 522 5048 9675 
Кајсија 44 404 9077 42 290 6956 
Јабука 86 2394 27785 127 1756 13856 
Крушка 54 828 15194 83 643 7753 
Дуња 30 338 11271 25 299 12193 
Шљива 1077 12709 11805 1186 8969 7564 
Бресква 43 484 11350 19 486 25325 
Ораси и 
лешника 

48 180 3739 44 158 3563 

Малина  409 2686 6566 504 2421 7976 
Купина 120 634 5294 89 631 7118 
 

                                                   
6 Незванични подаци РЗС, 2015 
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Табела 3. Процењени просечни приноси најзаступљенијих биљних култура у граду 
Шапцу (просек 2010-2015) 
 

Врста производње 
Принос, т/ха Удео у укупној производњи, % Просечни 

принос, 
т/ха 

Напредни 
произвођачи 

Средњи 
произвођачи 

Лоши 
произвођачи 

Напредни 
произвођачи 

Средњи 
произвођачи 

Лоши 
произвођачи 

Повртарство               

Парадајз – пластеници  150 100 60 10% 50% 40% 89.0 
Паприка (пластеници) 135 105 75 10% 30% 60% 90.0 
Краставац салатар 
(пластеници) 190 150 100 10% 40% 50% 129.0 

Парадајз (ОП) 80 50 35 30% 40% 30% 54.5 
Паприка (ОП) 50 40 25 20% 50% 30% 37.5 
Краставац корнишон-
шпалир 35 23 15 10% 60% 30% 21.8 

Купус 60 40 25 40% 35% 25% 44.3 
Црни лук из семена 60 45 30 10% 55% 35% 41.3 
Бели лук (јесењак) 12 8 5 5% 65% 30% 7.3 
Мрква 60 45 35 25% 45% 30% 45.8 
Кромпир 60 40 28 15% 65% 20% 40.6 
Зелена салата 50 40 30 35% 40% 25% 41.0 
Лубеница 70 50 35 30% 55% 15% 53.8 

РАТАРСТВО               

Луцерка 9 6 4 20% 60% 20% 6.2 
Црвена детелина 8 5 3 30% 50% 20% 5.5 
Крмни грашак (сува маса) 8 6 4 40% 40% 20% 6.4 
Крмни грашак (зрно) 4.5 2.5 1.5 50% 35% 15% 3.4 
Силажни кукуруз 45 30 20 35% 45% 10% 31.3 
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Ливаде сејанице 7 4.5 2 35% 40% 25% 4.8 
Пшеница 5.5 3.5 2.5 10% 70% 20% 3.5 
Јечам 4.5 2.5 2 10% 70% 20% 2.6 
Тритикале 7 5 3 10% 70% 20% 4.8 
Сунцокрет 4 2.5 1.5 10% 70% 20% 2.5 
Соја 4 2.5 1.5 10% 70% 20% 2.5 
Дуван 2 1.7 1.3 20% 60% 20% 1.7 
Кукуруз (зрно) 7.5 5 3 20% 60% 20% 5.1 
Уљана репица 4 2 1.5 20% 60% 20% 2.3 

ВОЋАРСТВО 
            

  

Јагода 20 15 10 60% 30% 10% 17.5 
Малина 20 14 10 50% 30% 20% 16.2 
Купина 25 20 15 60% 30% 10% 22.5 
Боровница* 12 10 7 70% 20% 10% 11.1 
Јабука 55 45 30 60% 20% 20% 48.0 
Крушка 30 25 16 50% 25% 25% 25.3 
Трешња 15 12 9 40% 50% 10% 12.9 
Вишња 25 18 12 15% 60% 25% 17.6 
Шљива 35 25 18 25% 60% 15% 26.5 
                

Процена стручног тима Maxima Consulting на основу теренских посета  
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Табела 4. Производне површине и приноси крмног биља7 

 

Култура 2013 2014 
Површине

, ха 
Производња

, т 
Просечн

и принос, 
кг/ха 

Површине
, ха 

Производња
, т 

Просечн
и принос, 

кг/ха 
Кукуруз за 
силажу  

713 8922 12513 707 7946 11240 

Детелина 1369 4995 3649 1374 4330 3151 
Луцерка  2354 11800 5012 2522 13242 5251 
Ливаде -
Мешавине 
трава и 
легуминоз
е 

1609 5278 3280 1660 4512 2718 

Пашњаци  614 1213 1976 334 885 2650 

                                                   
7 Извор података – Незванични подаци РЗС, 2015. 
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Табела 5. Бројно стање говеда, свиња и оваца у општини Шабац у периоду 2013-2015. 

 

Насеља Говеда Број обележених свиња Овце и козе  
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Бела река 451 447 451 315 515 588 96 91 47 
Богосавац 880 1,011 935 1,256 1,889 1,535 31 52 81 
Бојић 223 186 146 2,165 3,366 4,416 111 127 107 
Букор 689 756 706 342 671 472 45 38 105 
Церовац 203 179 167 4,714 3,214 3,136 3 20 13 
Цуљковић 285 312 254 572 558 517   25 72 
Десић 123 107 113 122 433 494 43 196 153 
Добрић 1,053 1,193 1,199 985 1,343 2,566 64 80 214 
Дреновац 1,557 1,636 1,651 4,937 7,712 7,047 577 883 917 
Дуваниште 350 324 323 1,155 1,057 1,030 53 53 50 
Двориште 175 212 199 236 434 432 14 43 42 
Горња Врањска  1,125 1,201 1,090 2,688 5,412 6,261 256 277 274 
Грушић 642 760 749 1,083 1,896 2,027 232 330 252 
Јеленча 89 74 68 1,230 626 103 189 5 7 
Јевремовац 321 390 385 527 743 1,851 180 195 157 
Корман  593 527 526 293 516 493 32 72 7 
Криваја  968 1,101 1,090 764 2,010 2,217 216 191 289 
Липолист 921 1,403 2,104 3,511 5,089 4,857 121 225 260 
Мачвански Причиновић 684 560 496 3,736 5,400 4,656 88 154 139 
Мајур 680 666 677 677 1,040 1,257 638 794 1,115 
Мала Врањска 337 353 316 1,478 2,264 2,870 159 299 182 
Маови  1,150 1,139 1,192 303 438 469 189 281 166 
Метлић 639 685 667 868 2,161 1,844 155 84 103 
Милошевац 85 95 113 181 192 309 8 28 27 
Миокус 263 272 259 39 153 87 2 46 7 
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Мишар 455 441 376 171 884 682 139 386 98 
Мрденовац 212 165 177 399 542 499 6 32 87 
Накучани 364 440 423 632 1,483 981 203 196 135 
Орашац 101 95 85 97 276 311 47 37 
Орид 23 28 37 3 33 61 29 
Петковица 544 660 556 805 864 900 35 728 93 
Петловача 891 933 1,127 2,034 2,836 2,822 381 1,109 1,611 
Поцерски Метковић 698 758 734 336 1,323 1,068 181 334 286 
Поцерски Причиновић 283 324 238 3,997 4,016 4,713 257 281 331 
Предворица 199 217 223 118 241 210 40 18 35 
Прњавор 1,297 1,544 951 7,331 8,874 8,463 939 994 907 
Радовашница 229 221 195 95 129 138 12 86 41 
Рибари  603 611 558 1,216 1,435 1,725 88 313 256 
Румска  579 592 528 423 778 611 153 123 84 
Синошевић 397 417 397 778 2,393 2,021 146 150 135 
Скрадани 297 309 325 397 713 1,059 73 302 1,192 
Слатина 166 199 198 324 587 560 239 28 17 
Слепчевић 734 824 888 3,026 3,605 4,244 1,991 246 516 
Табановић 1,111 1,313 4,553 1,939 2,979 2,832 800 1,648 958 
Варна  716 739 770 739 1,411 1,357 200 244 155 
Волујац 145 167 160 294 612 574 32 85 58 
Заблаће 544 594 614 609 1,380 1,277 155 161 114 
Змињак 856 864 818 4,404 7,269 6,446 172 221 101 
Шабац 278 485 401 686 919 1,115 564 656 461 
Шеварице 572 561 491 2,428 2,932 3,277 205 422 403 
Штитар 1,063 1,083 975 2,862 3,829 4,193 733 581 1,041 
Жабар 291 286 322 59 262 425 25 35 14 
Укупно 28,134 30,459 32,996 70,379 101,704 104,070 11,379 14,005 13,944 

Извор података МПЗЖС, Управа за ветерину, 2015 
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Табела 6. Расни састав говеда у граду Шапцу, 2015 

 

Раса Број грла 
Сименталац 22.269 
Домаће шарено 7.643 
Холштајн-Фризијско 2.655 
Буша 41 
Монтафонска 12 
Домаћи биво 7 
Херефорд 7 
Brown swiss 1 
Укупно 32.635 
Извор података: Ветеринарска станица Шабац, 2015 

 

Табела 7. Грла по категоријама у говедарству, 2015. 

Категорија Број грла 
Телад 4.355 
Јунице и јунад до 12 месеци  7.078 
Стеоне јунице  2.662 
Товна јунад 12-24 месеци  7.150 
Музне краве 10.340 
Товна грла преко 24 месеца 1.050 
Извор података: Ветеринарска станица Шабац, 2015 
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Табела 8. Листа млекара и кланица у граду Шапцу  

 

Редни 
број  

Назив Тип прераде Капацитет 

1 Шабачка млекара Производња млека и 
млечних производа 

250 т/дан 

2. Миловановић Произвоња млека и 
млечних производа  

20 т/дан 

3. МКР Мачванка Клање и прерада 
меса 

10 грла говеда и 50 
товних свиња/дан 

4. Синд Клање и прерада 
меса 

15 грла говеда и 100 
товних свиња/дан 

5. Мачва Клање и прерада 
меса 

50 грла говеда и 500 
товних свиња/дан 

6. Аца Милосављевић Клање и прерада 
меса 

20 грла говеда и 50 
товних свиња/дан  

Извор података: ДПЗ, 2015 

 

Табела 9. Листа постојећих силоса у граду Шапцу  

Редни 
број  

Назив Капацитет 

1. ДПС Клас – силоси на Сави  5.000 вагона 
2. ФСХ Протеинка  2.500 вагона  
3. Млин Ружић 2.000 вагона 
4. ЗЗ Табекс 2002 1.000 вагона  
5. ЗЗ Агро Мачва Продукт 200 вагона  
Извор података: ДПЗ, 2015 

 

Табела 10. Села са млиновима и постојећи капацитети  

1. Поповић – 200 т/дан 
2. Ђурђић, Глушци – 160 т/дан (два млина) 
3. Ружић, Петловача – 40 т/дан 
4. Трифуновић, Бојић – 40 т/дан  
5. Ковачевић, Липолист – 40 т/дан  
6. Брајић, Слепчевић – 30 т/дан  
7. Бојичић, Дуваниште – 30 т/дан  
8. Естетика, Церовац – 30 т/дан  
9. Прњавор – 60 т/ дан (два млина) 
10. Остало – два млина Дуваниште и Слепчевићи по 30 т/дан  

Извор података: ДПЗ, 2015 
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Табела 11. Хладњаче у граду Шапцу  

Редни број  Назив  Капацитет 
1. Еликсир Фоод, Шабац 11.000 т 
2. АБД пром, Јевремовац 3.000 т 
3. Либертас, Шабац 2.500 т 
4. Липком, Липолист 2.500 т 
5. Луки Коммерце, Корман 1.800 т 
6. Фруит Интернатионале, Змињак  1.000 т 
7. Југотраде, Липолист  600 т 
8. Евроцом, Јеленча  100 т 
9. Плусне хладњаче на ПГ –до 100 т, укупни 

капацитет 
2.000 т 

Извор података: ДЗП, 2015 и Попис пољопривреде, Књига 2 

 

Табела 12. Активна пољопривредна удружења у граду Шапцу  

Редни 
број  

Удружење Чланова 

1. Удружење произвођача млека Мачванског 
округа 80 

2. Друштво пчелара – Шабац 208 
3. Удружење произвођача меда - Прњавор 35-40 
4. Удружење произвођача меда - Цер 50-60 
5. Друштво пчеларских фармера 12 
6. Монашко-свештеничко удружење, Шабачки 

огранак 22 
7. Удружење одгајивача товних свиња Шабац 70 
8. Удружење произвођача воћа - Воћни центар 15 
9. Шабачко удружење одгајивача говеда 50 
Извор података: Састанак са представницима удружења, 29.12.2015. 

 

Табела 13. Активне земљорадничке задруге у граду Шапцу  

Редни 
број  

Задруге  Најважнија активност 

1. 
Агромачва продукт 

Сопствена производња и 
откуп 

2. Синошевић Трговина 
3. Варна Трговина 
4. Змињак Производња и трговина 
5. Табекс  2002 Уговорена производња и 
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трговина 
6. Воће Цурковић Трговина 
7. Грушић Трговина  
Извор података: ДПЗ, 2015 


