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1.УВОД И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

1. Приказ различитих начина кретања

1.1. Сврха Плана одрживе урбане мобилности
План одрживе урбане мобилности (у даљем тексту: ПОУМ) је стратешки, плански
документ за развој одрживог начина кретања, у складу са смерницама1 и правилима
Европске Уније. Крајњи циљ овог стратешког документа је, да, кроз задовољавање
потреба становника, јавног и приватног, пословног сектора, обезбеди бољи квалитет
живота на предметној територији. Израда ПОУМ-а се заснива на савременој планерској
пракси, која подразумева велику партиципацију грађана, међусекторску сарадњу,
праћење и евалуацију предложених решења.
Зашто се користи термин мобилност уместо саобраћај? На нивоу Европе је примећено
да се саобраћај врло често поистoвећује са аутомобилским саобраћајем (не ни са свим
моторизованим, већ баш аутомобилским саобраћајем), те да се тиме други начини
транспорта занемарују. Нема сумње да би се исти резултат добио и при разговору са
становништвом Шапца. Стога смо, при изради овог документа, прихватили европске
смернице да се термин саобраћај замени свеобухватнијим термином мобилност. Тиме
желимо да нагласимо како је примарно размишљати о кретању људи, уместо о кретању
возила.
Заједнички именилац разноврсних области, попут урбанизма, саобраћаја, јавног здравља,
безбедности или животне средине је одржива урбана мобилност. Бољи квалитет живота
треба достићи развојем и усвајањем низа градских политика. Све оне, кроз едукацију,
подизање свести о неким темама, иновације, планирање и студије о мобилности, треба
да достигну унапређење квалитета живота.
Полазиште сваког урбаног развоја је становништво те територије, као основни и
најважнији ресурс сваког простора. Урбанистичко планирање је усмерено на човека и
задовољење његових потреба у простору. Када говоримо о планирању градског подручја,
саобраћај представља окосницу и један од најважнијих елемената.
Сврха ПОУМ-а је да успостави стратешки оквир за урбани развој у домену урбане
мобилности, те да се поставе, конкретизују и реализују циљеви кроз одређене пакете
1

https://www.eltis.org/mobility-plans/guidelines-developing-and-implementing-sustainable-urban-mobility-plan-2ndedition

мера. Приступ ПОУМ-а је више холистички него инжењерски, јер тему саобраћаја доводи
у везу са животном средином и економским развојем.
Користи ПОУМ-а:
 унапређен квалитет живота
 побољшање животне средине
 позитиван ефекат на здравље становника
 остварење стратешких циљева из плана развоја града
 уштеда у инвестицијама на пољу инфраструктуре
 позитивни ефекти на привреду
 могућност коришћења приступних фондова ЕУ за спровођење мера
 лакше спровођење мера због великог учешћа грађана у креирању документа

1.2. Нов приступ планирања градског саобраћаја
Како је током претходних 15-20 година обављена трансформација гледишта и поставке
саобраћаја ка мобилности, односно кретању, тако је и сам процес планирања морао
доживети измене, како би се прилагодио новом тежишту у размишљању- свим врстама
одрживог кретања.
ПОУМ се разликује од традиционалне саобраћајне студије у процесу израде документа, а
издвајају се следеће разлике:
 фокусирање на одрживе видове кретања (пешачење, бициклирање, јавни превоз и
друге видове микромобилности и активне мобилности као што су тротинети, ролери,
скејтови, е-тротинети...) када је у питању кретање на градском и приградском подручју,
уместо на моторизовани саобраћај, који је, по правилу, био тежиште сваке градске
саобраћајне студије;
 велика партиципација грађана, како у сагледавању постојећег стања, тако и у процесу
доношења одлука, избора визија, сценарија, мера, приоритета, те касније
имплементације и евалуације;
 учешће различитих стручних профила на изради документа, уместо само
саобраћајних инжењера;
 значајна веза саобраћаја са екологијом, економијом, социјалном политиком,
безбедношћу, равноправности итд.
ПОУМ не представља замену за саобраћајну студију неке територије, обзиром да студија
прикупља много више података, посебно у домену моторизованог саобраћаја. Међутим,
саобраћајна студија нема стратешки карактер, већ аналитички. ПОУМ је, пре свега,
оријентисан на стратешко планирање и пружа стратешки оквир. Ипак, треба имати у виду
да он не замењује постојеће стратегије града, већ их комплементарно допуњује.
Традиционално планирање градског
саобраћаја
Главни предмет поступка је
инфраструктура
Пројектно планирање
Нетранспарентно одлучивање
Главни циљеви су проток и брзина

Одрживо планирање градског
саобраћаја
Инфраструктура је један од начина
постизања циљева
Стратешко и циљно планирање
Транспарентно одлучивање са
укључивањем јавности
Главни циљеви су доступност садржаја
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моторног саобраћаја

Фокусирање на аутомобиле
Интензивно инвестиционо
планирање.
Пројектовање скупих инвестиција.
Задовољавање потреба моторног
саобраћаја
Фокусирање на велике и скупе
пројекте. Пројектовање појединачних
улица без разматрања целокупног
система мобилности у граду.
Домен саобраћајних инжењера
Избор саобраћајних пројеката без
стратешке процене

и квалитета живота
Фокусирање на човека
Трошковно ефикасно планирање.
Паметно и штедљиво пројектовање.
Управљање потребама моторног
саобраћаја
Фокусирање на ефикасно и постепено
побољшање. Пројектовање делова, који
се уклапају у свеобухватни систем
мобилности у граду.
Интердисциплинарност, интеграција
сектора: просторно уређење, екологија,
здравље, економија...
Статешке процене варијанти обзиром
на постављене циљеве

Табела 1: Упоредни приказ традиционалног и одрживог планирања саобраћаја

1.3. Приоритет различитих кретања у ПОУМ
Одржива мобилност значи инверзију приоритета у односу на традиционалан приступ у
планирању саобраћаја. Као што је на шеми сликовито приказано, редослед приоритета је
следећи: активна мобилност – пешаци, бициклисти, тротинети, ролери, скејтови, етротинети; јавни превоз, аутомобили.

2. шема приоритета у одрживом кретању

Пешаци
Пешачење представља основни вид кретања. Он је најздравији, најјефтинији и
најједноставнији начин кретања. Нема негативне последице по животну средину, нема
емисију штетних гасова, нема буке. Није потребно инвестирати у скупу опрему, али је
потребно изградити инфраструктуру која је јефтинија у односу на инфраструктуру за
моторни саобраћај. Пешачење је доступно свима, без обзира на пол, старост или
социјални статус. Стога се с правом може рећи да пешачење представља
најдемократичнији вид кретања. Морају се поменути и позитивни ефекти по здравље
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пешака, обзиром да пешачење значајно доприноси очувању физичког и психичког
здравља.
Бициклисти
Вожња бицикла је други вид активног кретања. Слично пешачењу, вожња бицикла такође
нема негативне ефекте по животну средину, нема издувних гасова, нити буке. Активни
вид кретања значи да има позитивне ефекте по здравље, а инвестиција у средство
кретања је сразмерно мала у односу на позитивне стране бициклирања. Треба узети у
обзир да бициклисти, као корисници простора, заузимају релативно мали део саобраћајне
површине.
Други видови активне мобилност- тротинети, ролери, скејт,електрични тротинети,
мотоцикли итд.
Вожња тротинета, ролера, скејта и других сличних превозних средстава представља још
један вид активног кретања. Пре свега, утиче на побољшање здравља грађана у погледу
пробуђивање свести о физичким активностима. Ове активности немају негативне ефекте
по животну средину, као у случају моторизованог саобраћаја.
Електрични тротинети, мотоциклисти итд. још увек нису укључени у Закон о безбедности
саобраћаја. Ово превозно средство је пре свега еколошки транспорт, али треба имати у
виду да њих покреће електрични мотор, и да достижу бризину и до 30km/h. Допуном
законских регулатива би требало предвидети простор у саобраћајном профилу улице и
ограничења брзине. Такође, и заштитну опрему, и одговарајућу сигнализацију, као и
едукацију корисника. Никако не треба занемарити овакав вид транспорта, без обзира што
је у српским условима тек у зачетку, јер нема негативне ефекте по животну средину.
Јавни превоз
Јавни превоз представља повољан облик моторизованог саобраћаја, јер један аутобус
може да превезе знатно већи број путника од приватног аутомобила. Уз савременe врсте
аутобуса, односно, савремене начине покретања мотoра (електрични аутобуси, аутобуси
на гас, био гас и др.), може се достићи веома прихватљив ниво када је у питању
негативан утицај на животну средину. Позитивна карактеристика јавног превоза је
доступност, без обзира на старосну или социјалну структуру, као и финансијска
повољност- за релативно малу цене карте (нарочито месечне или годишње које нуде низ
погодности) се становници неке територије могу кретати у оквиру те територије.
Аутомобил
Аутомобил представља најнеповољнији начин кретања у оквиру предметне територије,
обзиром да остварује негативне ефекте по животну средину, доприноси загађењу буком,
емитује издувне гасове и повећава емисију штетних честица у ваздуху, као и заузеће
јавне површине. Колски саобраћај захтева велика инфраструктурна улагања и опремање
за овај вид кретања је најскупље. И сам аутомобил као средство кретања је највећа
инвестиција у односу на друге видове кретања, а његово одржавање такође изискује
релативно висока новчана средства. Аутомобил, за разлику од активних видова кретања,
негативно утиче на опште здравље људи.
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1.4. Период важења и обухват ПОУМ-а, његова повезаност са другим
стратешким документима
ПОУМ града Шапца се доноси за период 2020. - 2027.година. У току последње године
важења ПОУМ-а је потребно почети са израдом следеће генерације овог документа, док
се преиспитивање акционих планова и пакета мера ради након 3 године. Територија
обухваћена овим документом је градско подручје града Шапца, али се узима у обзир и
веза са 5 приградских насеља града Шапца (Јевремовац, Поцерски Причиновић, Мајур,
Јеленча и Мишар), као и насељем Кленак које припада Општини Рума, АП Војводина, али
је функционално везано за град Шабац. Такође ће се сагледати веза града са сеоским
насељима, са нагласком на анализи кретања становништва из руралног ка урбаном
подручју.
Саобраћај је тема која се може наћи у разним стратешким или планским документима
града, чак и када оквир није примарно везан за саобраћај. Документи у којима је обрађена
тема саобраћаја или кретања су следећи:
 Просторни план града Шапца
 Генерални урбанистички план Шапца и приградских насеља
 План генералне регулације Шабац- ревизија
 Саобраћајна студија града Шапца 2004. година
 Локални еколошки акциони план - општи услови и акциони план
 Ревидирана стратегија одрживог развоја Града Шапца са акционим планом 20172020.године
 Програм капиталних инвестиција града Шапца за период 2019- 2021.година
Просторни и урбанистички планови се, по својој природи, везују и за саобраћај, те нам
дају врло квалитетан преглед постојећег стања и планираног ширења саобраћајне мрежебило на градском, било на ширем подручју целе јединице локалне самоуправе.
Просторни план има стратешки карактер и формира мрежу свих насеља на територији
локалне самоуправе. План генералне регулације није стратешког, већ регулационог
карактера, али за тему саобраћаја изузетно важан. Он постављају структуру уличне
мреже, дефинишу уличне профиле и у значајној мери одређују правац урбаног развоја
града. Саобраћајна студија града рађена је за потребе ГУП-а, из чега се јасно види да
постоји снажна спрега између саобраћаја и планирања.
Како је заштита животне средине уско повезана са саобраћајем, у Локалном еколошком
акционом плану града Шапца је веома квалитетно обрађена тема штетних ефеката
моторизованог саобраћаја по животну средину, конкретно у области загађења ваздуха и
буке. Акциони планови дају низ мера које треба да смање загађење ваздуха и буке
узрокованих саобраћајем.
Програм капиталних инвестиција 2019-2021.године је веома важан оквир за
спровођење мера које се односе на инфраструктуру која подржава одрживе видове
кретања. Неколико капиталних пројеката из програма ''Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура'' је у складу са принципима ПОУМ-а, а неки су и
реализовани до сад (Савска авенија, Винаверов трг, део реконструкције саобраћајница и
међублоковског простора насеља Бенска бара). Важно је и што је изградња
бициклистичке инфраструктуре добила своју посебну позицију и буџет, што није био
случај са претходним програмима капиталних инвестиција.
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3. Шематски приказ везе ПОУМ-а и других градских стратегија

Од значаја је и следеће: Енергетска политика града, Стратешки план за социјалну
политику града Шапца 2016-2020, Локални акциони план за младе 2018-2021 и Локални
акциони план запошљавања особа са инвалидитетом града Шапца за 2020.годину. Ови
документи нису директно везани за саобраћај и кретање, али одређени елементи могу
бити од значаја за урбану мобилност грађана.
Локални акциони план за младе 2018-2021 у опису услуга које финансира наводи: накнаду
трошкова превоза за ученике средњих школа који потичу из социјално угрожених
породица. Бесплатан јавни превоз (годишња карта) је омогућен и бројним социјално
осетљивим категоријама, према акционим плановима који су део Стратешког плана за
социјалну политику града Шапца 2018-2021.године. У те категорије спадају: лица са
менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама и лица и породице у ризику; Роме и
Ромкиње средњошколце; лица старија од 65 година. Акциони план за особе са
инвалидитетом предвиђа изградњу рампи на улазима 5 јавних установа по приоритету у
Шапцу и озвучење раскрсница у Шапцу звучним семафором, како би се побољшала
приступачност и кретање слепих и слабовидих лица. Локални акциони план
запошљавања града Шапца за 2020.годину, као меру за подстицај запошљавања особа
са инвалидитетом, предвиђа рефундирање трошкова превоза особа са инвалидитетом
компанијама, а од стране ГУ града Шапца.
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Енергетска политика града, која је усвојена 2018.године, као један од циљева
дефинише: заштита животне средине смањењем емисије штетних гасова, загађења
ваздуха, воде и земљишта. Како је саобраћај један од генератора загађења ваздуха, мере
енергетске политике се односе и на предмет овог документа. Међутим, саму политику не
прати никакав акциони план по ком би се могло пратити унапређење на овом пољу.
Треба узети у обзир да је донета Одлука о изради плана развоја града Шапца 20202030.године, те да ће се визија и циљеви ПОУМ-а морати ускладити са истима из Плана
развоја, обзиром да је то ''кровни'' стратешки документ за развој града. У нацрту плана је
обрађена и тема урбане мобилности као значајан елемент одрживог развоја, а
предложени пројекти у групи која се односи на инфраструктуру предвиђају проширење
пешачке зоне, развој бициклистичке инфраструктуре и друге елементе који су у складу са
овим документом. Обзиром да је Ревизијом стратегије развоја града Шапца 2016-2020, у
делу Урбани развој предвиђена израда ПОУМ-а, што је дало основ за доношење Одлуке
о његовој изради, веома је важно што се задрава континуитет бављења темом одрживе
урбане мобилности у стратешком развоју града.

1.5. Одржива урбана мобилност кроз пројекте и промотивне активност
Током протеклих неколико година, град Шабац је активно деловао на пољу европског
умрежавања, размене искустава и добрих пракси на тему урбане мобилности. Управо су
знања стечена у овим међународним пројектима и мрежама допринели афирмацији
концепта урбане мобилности у граду и омогућила израду шабачког ПОУМ-а од стране
локалних стручњака.
ECTP-CEU Young Planners Workshop (http://www.ectp-ceu.eu/)
Европски савет урбанистичких и просторних планера, са седиштем у Бриселу, сваке
године организује стручно-научни скуп, са посебном секцијом за младе планере. Град
Шабац је са својим представницима учествовао у раду секције младих планера
2016.године, где је тема године била ''Урбанизам, јавни простори и мобилност''.
Радионица је организована у јулу 2016.године у Бриселу, представљала је мали научни
скуп младих стручњака у области планирања и урбанизма, а организован је и низ
округлих столова на којима се дискутовало о урбаној мобилности. Осим тога,
представљени су и стручни радови свих учесника, који су били развијани месецима пре
тога уз он-лајн аудио састанке са ментором.
Рад тима из Шапца је касније објављен као самостални чланак у зборнику радионице.
Аутори су др Бранислав Антонић (Архитектонски факултет Универзитета у Београду),
Бојан Алимпић и Ксенија Лукић (тадашњи ЈУП ''План'' Шабац, сада ЈП ''Инфраструктура
Шабац''), а назив рада је: ''Како унапредити урбану мобилност кроз генерални
урбанистички план? Студија случаја: град Шабац''2
За овај стручни рад је ауторски тим награђен првом наградом на 25. Међународном
салону урбанизма у Сремској Митровици 2016.године, у секцији: Истраживања и студије
из области просторног и урбанистичког планирања, што је био подстрек урбанистима и
градском руководству да наставе спровођење мера по принципима одрживе урбане
мобилности у граду.
2

http://www.ectp-ceu.eu/images/stories/YP-2016/e-book_%20YoungPlanners2016.pdf
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CIVINET Slovenia-Croatia-SEE (https://civitas.eu/civinet/civinet-slovenia-croatia)
У оквиру CIVITAS мреже је формирано више регионалних мрежа, сходно заједничком
говорном поручју. Словенија и Хрватска су формирале свој кластер, да би им се касније
прикључиле Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора и Србија, те је основан огранак
CIVINET Словенија-Хрватска-Југоисточна Европа. Циљ мреже је је пренос знања и
добрих пракси, као и осмишљавање заједничких пројеката који унапређују одрживе
видове кретања.
Присуство и учешће представника града Шапца на округлим столовима и форумима у
организацији ове мреже је допринело афирмисању теме одрживе урбане мобилности,
подстакло иницирање шабачког ПОУМ-а и допринело бољем разумевању стручњака, а
посредно и градског руководства, о концепту одрживе урбане мобилности.
Град Шабац је члан од 2018.године.
SYMBIO CITY (https://symbiocity.org)
СимбиоСити пружа теоретски приступ и практичну методологију за решавање урбаних
проблема наведених у Новој урбаној агенди и Глобалним циљевима развоја.
Усредсређујући се на могућности које нуди урбанизација, СимбиоСити доприноси пре
свега постизању циља 11 - Одрживи градови и заједнице: Учинити градове и људска
насеља свеобухватним, сигурним, отпорним и одрживим. Шабац је 2016. и 2017. године
учествовао у обуци која је носила назив: ITP Enabling Local Democracy and Inclusive Urban
Development through the SymbioCity Approach, при чему је ITP скраћеница за International
Training Programme. Овакав вид обуке је организовала Шведска амбасада за локалне
самоуправе, са темом урбане мобилности. Стручни рад под називом „Sustainable Urban
Mobility Plan for Šabac“ је продукт ауторског тима у саставу: Катарина Дубљанин, Милена
Зиндовић и Игор Марсенић.
СимбиоСити метод је холистички и инклузивни приступ одрживом урбаном развоју
заснован на шведским локалним искуствима. СКЛ Интернатионал и Шведска асоцијација
локалних власти и регија (САЛАР) користе СимбиоСити за помоћ локалним, регионалним
и националним управама широм света у планирању и изградњи одрживих и инклузивних
градова.
BIOSOL (https://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/project/biosol/)
Пројекат БИОСОЛ, са пуним називом „Коришћење биомасе и соларне енергије као
обновљиви извор за одрживу и ефикасну енергију за самосталне комплексе са
друштвеном наменом“, реализују партнери из Хрватске и Србије у оквиру Програма
Приоритет 2: Заштита животне средине и биодиверзитета, побољшање заштите од
ризика и промоција одрживе енергије и енергетске ефикасности.
Пројекат је у току од 01.јула 2019.године, а део је прекограничне сарадње ХрватскаСрбија. Везан је за очување животне средине и фокусира се на коришћење обновљивих
извора енергије, енергетску ефикасност и промоцију еколошких начина кретања. Шабац је
водећи партнер. У склопу пројекта, током 2020.године, градска управа града Шапца ће
добити електрично возило на коришћење, са циљем да се тим путем промовише
еколошки аспект транспорта. Завршетак пројекта је планиран за 31.март 2021.године.
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SUNRISE Take up cities (https://civitas-sunrise.eu/sunrise-neighbourhoods-cities/take-upcities/list-of-take-up-cities)
САНРАЈЗ је акроним од назива програма ''Подршка истраживању и имплементацији
одрживих урбаних насеља у Европи''. Мисија му је развој и примена заједничких решења
за изазове одрживе урбане мобилности на нивоу насеља (мале урбане целине) путем
''лабораторије за мобилност у насељу'', како би се поставили темељи концепта одрживог
насеља. Подразумева високи ниво партиципације грађана јер се своди на микро-ниво
планирања. Кључна реч је ко-креација, што значи активно укључивање грађана у сваки
део процеса. Суштински се ради о изради Плана одрживе урбане мобилности на нивоу
насеља.
Take up градови нису део главног САНРАЈЗ програма, већ пратећи градови који су
укључени у процес заједничког стварања. Они ће бити у могућности да дају свој допринос
на основу својих потреба и њихове локалне ситуације. Разлика ових градова у односу на
основни САНРАЈЗ програм је што се не финансирају мере које се спроводе на нивоу
насеља. Ипак, значајна је могућност заједничког обликовања насеља, кроз дискусију са
другим експертима на пољу мобилности и размена искустава.
Шабац се прикључио Take up градовима у октобру 2019.године а путем овог програма ће
радити на унапређењу урбане мобилности за градско насеље Тркалиште.
Промотивне активности везане за одрживу урбану мобилност
Град Шабац је учествовао у низу округлих столова и дискусија на тему урбане
мобилности, које је организовала Стална конференција градова и општина и CIVINET
Словенија-Хрватска-Југоисточна Европа. Осим тога, у оквиру пратећег програма
Шабачког вашара и Чивијаде, током септембра 2017.године је град Шабац организовао
јавну расправу са темом '''Урбана мобилност као део одрживог планирања'', у простору
некадашње синагоге, сада Музеј шабачких Јевреја. Расправа је била веома успешна, а
представљен нам је једини тада урађен ПОУМ на територији Србије, ПОУМ града
Крушевца. Дискутовало се о проширењу пешачке зоне, као и модалитетима за рентирање
бицикала. Дискусија је била отвореног карактера, доступна свим грађанима.
Урбанисти из Шапца су били део радне групе која је радила на развоју првог документа
националног значаја за урбану мобилност у Србији, под вођством СКГО, током 2019. и
2020.године. У питању је документ практичне политике СКГО, под називом ''Смернице за
даљу афирмацију концепта одрживе мобилности међу чланицама СКГО''. Документ ће
бити доступан на сајту СКГО, а даје кратак преглед основних информација о појму и сврси
Планова одрживе урбане мобилности, правном и стратешком оквиру у Европској унији и
Србији, као и примере добре праксе из Србије- међу којима је и Шабац.3 Документ такође
даје препоруке како започети израду ПОУМ-а локалним самоуправама које су
заинтересоване да то учине.
Највећа промоција урбане мобилности је одржана током трајања Европске недеље
мобилности (ЕНМ) 2019.године, која траје недељу дана у септембру (16-22.септембар).
Европска недеља мобилности се одржава на европском нивоу последњих 16 година. Град
Шабац је учествовао 3 године за редом (2014, 2015, 2016), затим је постојао прекид у
учешћу, да би 2019.године обележио ЕНМ у пуном обиму, уз активности током свих седам
дана, промовисање трајних мера и обележавање „Дана без аутомобила“, што му је
омогућило да испуни критеријуме, који су потребни за кандидатуру за награду. Тема
3

http://skgo.org/vesti/detaljno/2345/skgo-priprema-smernice-za-afirmaciju-koncepta-urbane-mobilnosti
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Европске недеље мобилности у 2019.години је ''Пешачите с нама'' (безбедно пешачење и
вожња бицикла), која је имала за циљ да промовише пешачење и вожњу бицикла као
активне и одрживе видове транспорта.
Ову манифестацију смо искористили и за промоцију стратешког документа о саобраћају у
граду, Плана одрживе урбане мобилности. Анкета која истражује навике шапчана о
кретању је објављена током манифестације, а потом дељена у папирном облику на више
пунктова. Анкета је била доступна на званичном сајту града преко месец дана. Активности
спроведене током Европске недеље мобилности су заокружене пријавом за награду коју
европска комисија додељује градовима за активности, залагање и успешну организацију
ове манифестације. Град је такође аплицирао и за награду која се додељује локалним
самоуправама за успех спроведених мера из ПОУМ-а. Пријава је могућа и за градове који
су тек у процесу израде ПОУМ-а, попут Шапца.

4 и 5. Обележавање Европске недеље мобилности у Шапцу

Активности у Шапцу током Европске недеље мобилности 2019.године су препознате од
стране европских експерата за урбану мобилност, па је Шабац истакнут као пример добре
праксе због непосредног комуницирања с грађанима путем анкете о навикама у кретању,
што је наведено у годишњем извештају Европске комисије за урбану мобилност.4
Тема недеље мобилности за 2020.годину је ''Мобилност за све без штетних гасова''. Она
одражава амбициозни циљ Европске комисије да Европа постане угљенично неутралан
континент до 2050.године, односно да емитује онолико угљен-диоксида колико природа
може да апсорбује, уклањајући тако један од главних фактора климатских промена.
Такође се наглашава важност приступачности превоза без емисија и промовише
инклузивни оквир који укључује све.
Програм активности је направљен у сарадњи са Сталном конференцијом градова и
општина. Партнери у спровођењу ове манифестације су били: Завод за јавно здравље
Шабац; Координационо тело за послове безбедности у саобраћају града Шапца;
Одељење друштвених делатности ГУ града Шапца; Одељење за комунално-инспекцијске

4

https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/2019/Participation_report/2019_EM
W_Participation_Report.pdf
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послове ГУ Града Шапца; Комунална полиција града Шапца; Саобраћајна полиција ПУ
Шабац.
Активности су ове године прилагођене специфичним околностима услед пандемије
корона вирусом и епидемиолошким мерама које су се морале поштовате. Обим
активности уживо је смањен и укинуте су оне које окупљају велики број људи. Стога су
промотивне активности у већој мери пребачене на онлајн платформе- сајт града или
друштвене мреже. Све активности су испраћене од стране локалних и регионалних
медија. Главни алат за комуникацију са грађанима о активностима је била фејсбук
стрница Координационог тела за послове безбедности у саобраћају града Шапца.

1.6. Радови на унапређењу инфраструктуре у претходном периоду
Град Шабац је у Ревидираној стратегији одрживог развоја града Шапца 2016-2020 уврстио
План одрживе урбане мобилности као активност од приоритетног значаја за унапређење
саобраћајне инфраструктуре. Самим тим, на нивоу градског руководства је прихваћен
концепт који ПОУМ представља, као што је: боље и сигурније окружење за пешаке,
бициклисте и побољшање квалитета јавног превоза. Обзиром да израда ПОУМ-а захтева
неко време, Град је основна начела већ почео да уграђује у планерска решења која се
односе на уређење града. Поред мера за развој инфраструктуре која подстиче одрживе
начине кретања, урађено је и неколико мера које демотивишу коришћење неодрживих и
nееколошких кретања аутомобилима. Ужи центар града је у претходних 5 година потпуно
преобликован, уз 2 нова градска трга, као највидљивији елемент промене.
Радови на унапређењу инфраструктуре
(градско продручје)
2015:
1. Реконструкција Трга Шабачких жртава
2. Реконструкција раскрснице испред Дома
војске и претварање у кружни ток
2016:
3. Реконструкција и уређење Цветног трга
4. Реконструкција Великог парка
6. Трг шабачких жртава
2017:
5. Реконструкција парка код Соколског дома
– ул. Косте Абрашевића
2019:
6. Реконструкција раскрснице између
улица Карађорђеве и кнеза Милоша
7. Системска реконструкција пешачких
прелаза испред школа и вртића
8. Реконструкција Сремске улице
9. Винаверов трг
7. раскрсница Кнеза Милоша и Карђорђеве
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10. Реконструкција улице краља Петра
11. Увођење нових тротоара у приградским
насељима
12.Реконструкција улица које су предвиђене
за нове трасе јавног превоза

Радови на унапређењу инфраструктуре
(приградско и сеоско продручје)
2016:
1. Уређење центра приградског насеља
Мајур
2. Уређење центра насеља Варна- нови сквер
2018:
3. Реконструкција центра насеља Горња
Врањска

8. Винаверов трг

2019:
4. Увођење нових тротоара у приградским насељима
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9. Карта инфраструктурних радова
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Иако су у претходном периоду спровођене активности и мере за унапређење мобилности
грађана, на основу доступних података, постојећих планских и стратешких докумената,
као и испитивања грађана о свакодневним проблемима у саобраћају, израда ПОУМ-а,
који свеобухватно сагледава проблематику кретања и кроз акционе планове предлаже
мере које су потребне, ствара добар темељ за даљи рад и настављање спровођења
активности.

2. ПРОЦЕС ИЗРАДЕ ПОУМ-а
2.1. Анализа постојећег стања- досадашњи трендови
Све досадашње анализе указују, а исто тако и искуства других средина, да је развој
јавних површина најтешње везан за саобраћајни систем, који је главни садржај већине
јавних простора и насталих великим делом, баш у функцији саобраћаја тј. највише
површина јавне намене јесте опредељено за саобраћајнице. Саобраћај има битну улогу у
обезбеђењу еколошке и економске одрживости града, као и у урбаном развоју.
Генералним регулационим планом за Шабац из 1930. године постављена је основна
концепција саобраћајне мреже у града, при чему је била обухваћена и саобраћајна мрежа
вишег реда и саобраћајна мрежа нижег реда. Приметна је правилна ортогонална матрица
која је послужила као основ за даљу планску разраду и употребљавање целокупних
саобраћајних површина.

10. Генерални регулациони план за В.Шабац из 1930.г.

Досадашње планирање саобраћаја и урбани развој на првом месту су стављали моторни
саобраћај и коришћење приватних аутомобила, већа се пажња посвећивала за
одређивање површина за стационарни саобраћај, него за развој осталих слободних
површина. Пракса је била да се за ширине тротоара одређују минималне димензије, а за
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кретање бицикла користи се иста површина као и за моторна возила. Последња студија
саобраћаја у градском подручју Шапца урађена је 2007. године и била је усмерна на
моторизовани саобраћај и развој саобраћајница, без икаквих мера за развој пешачког или
бициклистичког саобраћаја. С обзиром на нарастајући тренд употребе јавних простора и у
друге сврхе, често некомпатибилних са саобраћајем потребно је ускладити развој укупног
простора, тако да се у складу са одабраним приоритетима у одређеним деловима
простора, омогући предност једног или другог аспекта коришћења – колског саобраћаја
или пешачког, бициклистичког, мултифункционалног коришћења.
Улица није само линија која спаја тачку А и тачку Б, већ она обједињује читав низ
догађаја.5 Јавни живот на улицама је најбитинији параметар квалитета живота у граду у
коме је омогућено лако сналажење и оријентација његових корисника. Јавни живот,
такође, утиче и на социјалну повезаност становништва (активности на јавним површинама
најчешће су повезане са пешачачким кретањем).
Један од приоритетних циљева урбаног развоја града Шапца је унапређење урбане
мобилности центра града, према „Ревидираној стратегији одрживог развоја“6. Овај циљ
нам је дао основ за приступање изради ПОУМ-а, као стратешком документу за
унапређење мобилности у граду.
Циљ је да се примене мере ПОУМ-а у Генералном урбанистичком плану града Шапца
(овај план покрива урбани и приградски део града и тренутно је у припреми, а очекује се
да буде усвојен током 2020. године), као и у другим планским документима.

2.2. Повезаност околних места са центром града Шапца- путна мрежа
У ширем смислу, Шабац је релативно добро саобраћајно повезан са Београдом (око 85
km), Новим Садом (73 km), Ваљевом (68 km) и Лозницом (56 km). Саобраћајни значај
Шапца је повећан успостављањем државне границе на Дрини и представља раскрсницу
државних путева I и II реда важних у путној мрежи Србије. Налази се на пловном делу
реке Саве. Кроз град и Мачву пролази железничка пруга нормалног колосека.
Основну мрежу саобраћајница на подручју Шапца чине:
 Државни путеви IВ реда (Ознака пута 21): Нови Сад - Ириг - Рума - Шабац Коцељева - Ваљево - Косјерић - Пожега - Ариље - Иваница - Сјеница;
 Државни путеви IВ реда (Ознака пута 26): Београд - Обреновац - Шабац - Лозница државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Мали Зворник);
 Државни путеви IIА реда (Ознака пута 124): Сремска Митровица - Дреновац Шабац;
 Државни путеви IIА реда (Ознака пута 137): Шабац - Волујац - Завлака - Крупањ Грачаница;
 Државни путеви IIВ реда (Ознака пута 322): Глушци - Мачвански Причиновић Шабац (веза са државним путем 124);
 Државни путеви IIВ реда (Ознака пута 324): Шабац (веза са државним путем 26) Накучани - Градојевић;
 из правца севера у град улази локални пут Шабац - Дреновац;
 из правца југозапада у град улази локални пут Шабац - Добрић.

5
6

Доц.др. Љиљана Вукајлов „Урбана, рурална анализа и могфологија“ (Нови Сад, 2012. година)
(„Сл. лист града Шапца“, бр. 33/16)
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На територији града Шапца налази се 59,9 km Државних путева I и II реда са савременим
(асфалтним) коловозним застором, од чега око 9 km (15%) пролази кроз сам градско
седиште или по ободу. Дужина регионалних путева на територији града Шапца је 111,4
km, од чега је око 111,4 km (100%) са савременим (асфалтним) коловозним застором. Око
6 km (~5,4%) регионалних путева пролази кроз уже градско подручје.
Локалних путева на територији града Шапца има око 316 km, од чега је: 240 km (76%) са
савременим (асфалтним) коловозним застором, 76 km (24%) са туцаничним застором.
Дужина градске уличне мреже Шапца износи око 149 km од чега је 128 km (86%) са
савременим (асфалтним) коловозним застором и 21 km (14%) са шљунчаним застором.
Дужина уличне мреже у приградским насељима износи 122 km од чега под савременим
коловозним (асфалтним) застором 62 km (51%), а са туцаничним застором 60 km (49%).
Укупна дужина путне мреже на територији града је 758,3 km.
Окосницу уличне мреже Шапца чини потез Државног пута IВ реда (Ознака пута 26),
односно Хајдук Вељкова и Јеврејска улица које у постојећој категоризацији уличне мреже
представљају градске магистрале. Просечна ширина коловоза дуж поменутих потеза је
око 10 m, а ширина тротоара варира од 1,5 m на периферним деловима до 5 m у
деловима ближим центру. Обилазни пут пресецају градске саобраћајнице, следеће по
рангу у категоризацији градске уличне мреже.
У правцу југ-север Државни пут IIВ реда (Ознака пута 324) се надовезује Улица војводе
Јанка Стојићевића и спаја се са Улицом краља Милутина која је такође у рангу градске
саобраћајнице. Улице војводе Јанка Стојићевића и Краља Милутина повезују јужне
делове града са градским центром и источном индустријском зоном. Попречна веза у
рангу градске саобраћајнице између улица Масарикове и Краља Милутина се остварује
Светогорском улицом.
У правцу југозапад-североисток Државни пут IIВ реда (Ознака пута 137) се надовезују
следеће градске саобраћајнице: Јевремова, Поцерска, Масарикова и Улица краља
Александра, која се на северу спаја са Улицом Јанка Веселиновића која је такође у рангу
градске саобраћајнице.
У правцу севера налази се раскрсница Државног пута IIА реда (Ознака пута 124) и
Државног пута IIВ реда (Ознака пута 322) на које се надовезују следеће градске
саобраћајнице: улице Гаврила Принципа, Мачванска и Улица краља Милана која се спаја
са улицом истог ранга тј. Улицом Јанка Веселиновића. Попречна веза у рангу градске
саобраћајнице која спаја обилазни пут и Мачванску улицу су улице 6. пука и Улица Вука
Караџића.

2.3. Теретни саобраћај
Град Шабац је 2011. године донео Решење о режиму саобраћаја теретних возила кроз
Шабац7. Овим решењем се забрањује саобраћај теретних возила чија носивост прелази 3
тоне унутар зоне ограничене улицама: Јеврејска – Хајдук Вељкова – Обилазни пут (од
раскрснице са ул. Хајдук Вељкова до раскрснице са Западном трансверзалом З1) –
Западна трансверзала З1 – Северна трансверзала С1. Забрана се не односи на улице на
граници зоне и иста почиње да се примењује од Моста на Сави, а завршава се на
7

(„Сл. Лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 16/2011)
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раскрсници Северне трансверзале С1 са саобраћајницом С2, при чему се забрањује
саобраћај теретних возила чија носивост прелази 3 тоне на деоници саобраћајнице С2,
од наведене раскрснице ка ул. Кнеза Мирослава.
Спровођење овог решења је имало позитивни утицај на животну средине и здравље
грађана у градском језгру.

2.4. Железнички саобраћај
По свом положају железничка станица Шабац представља међустаницу на прузи Рума Зворник, али по положају својих колосечних капацитета, она је станица чеоног типа, с
обзиром да се њени колосеци одвајају трианглом од основног правца Рума - Зворник и
завршавају слепо. У саобраћајном погледу станица Шабац је путничко-теретна јер је
отворена за обе врсте превоза, и путника и робе. Железничка станица Шабац врши и
функцију распоредне станице за распоредни одсек Шабац - Рума и у том својству
планира отпрему брута, саставља и раставља возове, уводи и отказује возове. Станица
врши манипулативни рад на утовару и истовару колске и денчане робе, не пријему и
отпреми путника а тиме врши пријем, прераду (ранжирање) и отпрему возова. Осим тога
станица обавља и маневарски рад на сређивању локалног брута по манипулативним
местима одређених колосека.
Постојеће капацитете железничког саобраћаја у Шапцу чине: - капацитети станице
Шабац, - колосеци триангл, - мрежа индустријског колосека. Мрежа индустријских
колосека састоји се од индустријских колосека који се одвајају од колосека из станице
Шабац за потребе предузећа у источној индустријској зони. Према постојећој диспозицији
капацитета железничког саобраћаја, град Шабац је опасан мрежом јавног и индустријског
железничког транспорта, са северне и источне стране по ободу правца тока Саве. На тај
начин је онемогућен несметан приступ града обалама реке Саве. У непосредној близини
станице налазе се два путна прелаза у истом нивоу са железничком пругом који су
осигурани механичким браницима на потег.
Такође, на отвореној деоници пруге према Штитару налазе се три путна прелаза у истом
нивоу без икаквих уређаја осигурања. Сам положај колосечних капацитета у станици је
технолошки непогодан, с обзиром да је станица Шабац чеоног типа, услед чега се
саобраћај не може у потпуности одвијати проточно те је због тога присутан велики број
повратних вожњи. У постојећим условима рада не постоје посебни колосеци за
ранжирање брута као ни посебни колосеци за пријем и предају брута између железнице и
источне индустријске зоне.
Опште експлоатационо стање пруга и колосека на подручју Шапца је слабо. Пруге су
мале 29 носивости, за осовински притисак до 16 t, а шине и колосечни материјали у
лошем стању услед истрошености. За станицу Шабац је карактеристично да се око две
трећине укупног обима робног рада обави на индустријским колосецима и око 70%
укупног робног рада припада хемијској индустрији "Зорка". Према расположивим
подацима евидентно је да укупан промет робе на станици Шабац одсликава стање
привреде Србије деведесетих година прошлог века. Укупан промет робе 1993. и 2000.
године је заправо на нивоу промета са краја седамдесетих година XX века тако да се
може констатовати да је тек 2001. године почео тренд раста укупног промета робе на
станици Шабац.
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Железнички саобраћај, у постојећем стању, у укупном превозу путника има безначајно
учешће и износи 0,81% од укупног дневног обима путовања. Узрок за мали број
превезених путника са железничке станице Шабац је низак ниво услуге превоза у
железничком саобраћају као и неадекватан ред вожње. Временска расподела долазака
на железничку станицу и одлазака са ње везана је за ред вожње долазака и одлазака
возова. У односу на захтеве корисника који возом долазе или из Шапца одлазе, станица је
добро лоцирана јер је на прихватљивој пешачкој дистанци у односу на централне градске
садржаје (школе, трговина). Корисници железничке станице, путници, пратиоци и
посетиоци у објекат приступају из Улице Јанка Веселиновића. Станични објекат има
простор намењен путницима који чекају и благајну за продају карата.
Укрштања железничких пруга са друмским саобраћајницама на подручју Шапца су у нивоу
због тога се у претходном периоду интезивно ради на њиховом обезбеђењу.

2.5. Водни саобраћај
Транспорт путника водним саобраћајем је потпуно запостављен и неразвијен, док се
транспорт роба одвија преко речног пристаништа које поседује 2 порталне дизалице,
железничку пругу и пут у радном захвату дизалице. Може се вршити претовар око 200.000
тона роба годишње. Потребно је афирмисати овај начин траспорта и за људе, не само за
робни транспорт.

2.6. Процес развоја документа за урбану мобиност
ПОУМ града Шапца се израђује у оквиру пројекта ''Одржива урбана мобилност у
градовима и општинама Србије'', финансираног од стране Немачке техничке сарадње у
оквиру Отвореног регионалног фонда за енергетску ефикасност (ГИЗ ОРФ ЕЕ), а који
спроводи Стална конференција градова и општина, која је у марту 2019.године расписала
јавни позив за техничку помоћ при изради ПОУМ-а.
Циљ пројекта је јачање капацитета локалних самоуправа у области планирања одрживе
урбане мобилности, а посебно пружање подршке граду у припреми Плана одрживе
урбане мобилности. Под јачањем капацитета у смислу овог споразума подразумева се
обука запослених у градској администрацији и локалним јавним предузеђима на тему
одрживе урбане мобилности, првенствено едукација за припрему и спровођење Плана
одрживе урбане мобилности у складу са методологијом развијеном и прихваћеном од
стране Европске комисије (ELTIS).
Путем јавног позива су одабрана два града, Пирот и Шабац, те је од стране СКГО
обезбеђена техничка и експертска помоћ у креирању документа. Оба града имају на
располагању експерта из области урбане мобилности и експерта из области саобраћаја
који их води кроз процес израде ПОУМ-а. СКГО такође пружа помоћ у организацији
радионица и комуникације, како чланова Комисије за урбану мобилност међусобно, тако и
канала комуникације са грађанима. Меморандум о сарадњи у изради ПОУМ-а између
града Шапца и Сталне конференције градова и општина је потписан у априлу
2019.године. СКГО и Град Шабац исказују намеру да заједно раде на свим пословима
предвиђеним меморандумом у духу добре воље и узајамног разумевања.
Меморандум о разумевању остаје на снази 12 месеци од датума његовог ступања на
снагу и може бити продужен у складу с обостраном сагласношћу СКГО и Града. Након
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истека рока важења овог споразума, обе стране су сагласне да наставе сарадњу у
области одрживе урбане мобилности, у складу са својим реалним могућностима и
капацитетима, а посебно у погледу стављања на располагање искустава и стечених
знања радним телима СКГО и посредно, осталим чланицама СКГО.
Одлука о приступању изради Плана одрживе урбане мобилности града Шапца је усвојена
на седници Скупштине града Шапца 28.09.2018.године8, План одрживе урбане
мобилности је одлуком дефинисан као стратешки документ који на свеобухватан начин
приступа анализи саобраћаја, уочава проблеме и предлаже конкретне пакете мера за
превазилажење тих проблема и за достизање визије и циљева који су постављени ПОУМом.

8

(број скупштинске одлуке: 020-197/2018-14, објављено у ''Сл.лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева'', бр. 23/18).
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На градском нивоу је формирана Комисија за урбану мобилност града Шапца, коју чине:
 представници градског руководства;
 представници локалног Координационог тела за безбедност саобраћаја града
Шапца;
 представници МУП саобраћајне полиције;
 саобраћајни инспектор;
 еколошки инспектор;
 представници Сектора за изградњу и управљање путевима ЈП ''Инфраструктура
Шабац'';
 представници Техничке школе Шабац- смер саобраћајни техничар;
 експерти за ГИС;
 представници Завода за јавно здравље;
 представници радног тима ПОУМ-а (Служба за просторно и урбанистичко
планирање ЈП ''Инфраструктура Шабац'');
Одлуку о формирању Комисије је донео градоначелник града Шапца. Разноврстан тим по
структури и стручним профилима има за циљ да са што више аспеката сагледа тему
мобилности. Израда овог документа је поверена Служби за просторно и урбанистичко
планирање из Јавног предузећа ''Инфраструктура Шабац'', где се радни тим састоји од
урбаниста- архитеката и саобраћајних инжењера, уз координатора радног тима.
У току израде ПОУМ-а су прибављани подаци од релевантних институција, одељења
градске управе и јавних предузећа: Одељење саобраћајне полиције ПУ у Шапцу,
комунална полиција, Агенција за безбедност у саобраћају, такси превозници и удружења,
превозници јавног превоза: ''Мачва експрес'', ''Мики турс'' и ''Дуга Петловача'', Одељења
за друштвене делатности ГУ Шабац. У току израде документа је остварена сарадња са
невладиним сектором, нарочито невладиним организацијама које се баве темом
бициклизма и екологије: НВО ''Вози улице'' и НВО ''Европски центар за екологију'', али и
Предшколском установом ''Наше дете'', основним и средњим школама на територији
обухвата ПОУМ-а.
Анализа проблема, дефинисање визије, циљева и конкретних акционих планова су
рађени на заједничким радионицама са експертима.

12. и 13. Иницијална радионица 20.05.2019. на Сребрном језеру, заједно са
представницима Пирота и Бајине баште
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14. Радионица у Шапцу 16.07.2019., радни тим са заинтересованим странама, израда
ГРИД анализе и визије

15. и 16. заједничка радионица представника Шапца и Пирота, са теренским обиласком
22.10.2019.године у Пироту

17. и 18. заједничка радионица представника Шапца и Пирота 23.10.2019.године у Нишу
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19. и 20. Радионица у Шапцу 04.12.2019., радни тим са заинтересованим странама,
радионица за утврђивање циљева

21. и 22. Радионица у Шапцу 06.03.2020., радни тим са заинтересованим странама, радионица за
дефинисање акционих планова

Грађани су о изради ПОУМ-а обавештени путем медија, на званичном сајту града, на
друштвеним мрежама града и Тела за кооринацију послова безбедности саобраћаја града
Шапца и непосредно, током трајања Европске недеље мобилности и на Шабачком
вашару, главној градској манифестацији на нивоу града. Спроведена је анкета о навикама
у кретању грађана Шапца, која је за циљ имала прикупљање сета информација о:
- Дистрибуцији кретања према сврси кретања
- Расподели кретања према начину превоза
- Социо-економским карактеристикама домаћинстава и повезаности са навикама у
кретању
- Ставовима грађана о различитим видовима транспорта
- Препрекама у коришћењу различитих видова транспорта
Грађани су такође могли да изнесу сугестије и коментаре на тему саобраћаја и кретања у
граду, како би допринели што квалитетнијој изради овог стратешког документа.
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23. Спровођење анкете током манифестације Шабачки вашар

2.7. Подаци из анкете о мобилности
Претходна анализа расподеле кретања по видовима превоза рађена је приликом израде
Саобраћајне студије у градском подручју Шапца 2004 године.
Расподела путовања 2004. година

24. видовна расподела различите врсте саобраћаја 2004.године

Расподела путовања 2019. година
Путем анкете, која је спроведена 2019. године и промовисана у току Европске недеље
мобилности, испитано је 1369 грађана о њиховим ставовима (личне перцепције
понашања у саобраћају) и добијене су информације о:
- дистрибуцији кретања према сврси кретања
- расподели кретања према начину превоза
- ставовима грађана о појединим видовима превоза
- ставовима грађана о безбедности саобраћаја
- модални удео у начину кретања у току одређеног временског периода.
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Анкета је била доступна грађанима од 16.09.2019. до 16.10.2019. године.

25. Расподела путовања по видовима
превоза 2019.година

26. Структура испитаника

27. Старосна група испитаника

28. Социјалне групе испитаника
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29. удео испитаника са возачком дозволом

30. број аутомобила по домаћинству

31. Поседовање возачке дозволе по старосним групама у %

32. Број возила у домаћинству према старосним групана изражен у %
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33. Удео испитаника са бициклом

34. Удео испитаника са мотоциклом

35. Поседовање бицикла по старосним групама у %

36. Поседовање мотоцикла по старосним групама у %
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37. Приказ коришћења различитих видова превоза у односу на активности

38. време у току дана проведено у пешачењу

39. време у току дана проведено у бициклирању
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40. Време у току дана проведено у аутомобилу

Расподела по сврхама за сваки начин кретања
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Слике 41, 42, 43, 44, 45, 46 и 47. Начин одласка на активности у току недеље

Резултати анкете за препреке при коришћењу одрживих видова транспорта

48. Препреке приликом пешачења
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49. Препреке приликом бициклирања

50. Препреке приликом коришћења јавног превоза

Резултати анкете, сугестије
Пристигле сугестије (најчешће писане) од грађана можемо груписати у пет категорија:
1) пешачење
2) бициклистички саобраћај
3) јавни превоз
4) аутомобилски и стационарни саобраћај
5) санкционисање и казнене мере
пешачење

бициклистички
саобраћај

Бољи тротоари,
одржавање
постојећих и
изградња нових
тротоара
Проширење
пешачких зона

Функционалне
бициклистичке
стазе
уредити
бициклистичке
стазе према
приградским
насељима

јавни превоз
Функционални
јавни превоз,
редовне
временски
краће линије
увести
центробус мале аутобусе
који би
саобраћали у

аутомобилски
и стационарни
саобраћај

санкционисање
и казнене мере

Укидање
паркинга на
фреквентним
улицама.
Изградња јавне
гараже како би
се аутомобили
склонили са
улице

Поштовање
правила,
знакова,
семафора,
пешачког
прелаза, брзина
прилагођена
временским
приликама
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ширем центру
града са
великом
фреквенцијом
Више тротоара и бициклистичких стаза, контроле да
бициклисти возе постојећим стазама, уређенији
градски превоз, са више линија, са месечним
картама, који је фрекфентнији
да се омогући веће коришћење алтернативних
превозних средстава, пре све бицикла
Направити
стазе за слепе
особе како би
били
самосталнији,
уредити
ивичњаке јер
особе са
инвалидитетом
и колица за
бебе је јако
незгодно возити
преко
ивичњака.

Изменити смер
неких
једносмерних
улица и вратити
у двосмерне
Максимално
искључити
саобраћај из
централних
улица и
поставити
лежеће
полицајце како
би успорили
младе и
неиживљене
возаче, чиме би
се смањила
фреквентност
саобраћаја у
граду

Ригорознија
примена и
спровођење
правила о
паркирању
смањење брзине
кретања,
регулисање
дивљег
паркирања

Више
Јасан план
адекватних
кретања и реда
стаза за
вожње јавног
бициклисте,
превоза
Више
пунктови за
саобраћајне
надувавање
полиције на
гума, сигурна
више локација у
места за
граду, јер се због
остављање
бахатих возача
(везивање
на осећам
бицикала),
безбедно и
бициклистичке
сматрам то
стазе до свих
највећим
вртића и школа
проблемом у
у граду. Све
Урадити анализу саобраћају
једносмерне
(бројање)
улице да буду
саобраћаја и
двосмерне за
планирати
бициклисте.
саобраћај и
Уредба да
уређење града
испред свих
за више година,
установа и
а не стално
већих трговина
радити
и градских
,,реконструкције''
пијаца буде
улица и
довољно
прилагођавање
постављено
само једној
места за
категорији
везивање
корисника
бицикала.
повећање цене
Градски паркинг
паркирања
за бицикла у
граду.
51. Сугестије испитаника за унапређење саобраћаја

2.8. Закључци о мобилности Шапчана на основу анкете




Пешачење представља доминантан вид кретања;
Разлози зашто се бицикл користи мање јесте неразвијена бициклистичка
инфраструктура и осећај несигурности у саобраћају;
Јавни превоз се у огромној мери користи за кретања између приградских насеља и
центра града, док је у самом граду недовољно развијен;
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Аутомобил је најзаступљенији избор кретања од/до посла (недостатак
фреквентности јавног градског превоза у централном градском подручју).

Позитивни аспекти урбане мобилности на нивоу града, обрадом анкете, показали су
велики проценат пешачења и бициклирања у укупном броју дневног кретања (проценат
који је већи и од коришћења аутомобила како од стране возача, тако и од стране путника).
На овакву расподелу дневних кретања је утицало: равничарска конфигурација терена,
атрактивне пешачке зоне и релативно широка регулација улица у центру града. Такође,
врло је важна и навика људи да користе бицикл као начин превоза.

2.9. Изазови у процесу израде
Разликујемо две врсте изазова, а то су: изазови у процесу израде ПОУМ-а и изазови у
спровођењу ПОУМ-а.
Изазови у изради ПОУМ-а:


Партиципација грађана - укључивање свих категорија становништва,
укључење јавности у креирање јавних докумената
Партиципација грађана подразумева учешће грађана у креирању јавних докумената,
њихово активно укључење у доношење одлука о питањима која се тичу активности
друштва, посебно ако се то односи на саобраћај у граду или било какав вид
транспорта/кретања. Укључивање свих категорија грађана (особе различитог пола,
физичке и менталне способности, старосне доби) у урбанистичко планрање града и
саобраћаја доводи до једнаких услова приступачности садржајима у граду, јавним
просторима итд. То значи да деца и омладинци могу безбедно и лако доћи до школе, да
особе са посебним потребама се крећу самостално и без архитектонских баријера, што
укључује и родитеље са малом децом у колицима, да запослени до радних места имају
алтернативе при избору транспорта што искључује опцију приватних аутомобила. Овај
приступ омогућава да што више грађана има могућност коришћења одрживих видова
кретања.
За доносиоце одлука, планере, пројектанте овај начин планирања града је од велике
важности, што због правовремених и потпуних информација о потребама грађана, тако и
због успешности реализованог пројекта јер једна од најважнијих компонентни једног града
јесу људи, њихово кретање и њихов боравак у јавном простору. Проблематика оваквог
процеса је у томе што методе укључивања јавности у планске процедуре (дијалози,
анкетирање, радионице са грађанима, округли столови итд.) изискују време и средства
која буџетима издвојеним за планове нису предвиђена. Такође, постоји и ограниченост
капацитета за организовање оваквих догађаја, недостатак знања и искуства.
 Укључивање различитих актера у процес израде
План одрживе урбане мобилости се бави разноврсним областима, попут урбанизма,
саобраћаја, друштвене делатности, јавног здравља, безбедности и животне средине, с
тога је потребно у његову израду укључити представнике из различитих области и опуса
деловања, ради прибавља што релевантнијих података, као и усклађивање одлука у
различитим секторима. Заједничко одлучивање треба да обухвати учеснике на свим
вертикалним и хоризонталним нивоима. Између координатора се појављује недостатак
мотивације за учешћем, као и дељење података тј. недостатак отворених података.
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Традиционалан начин планирања

Постојећи стандарди, прописи и начини планирања саобраћаја у граду су окренути
првенствено планирању матрице улица по мери аутомобилског кретања, протока и
брзина моторног саобраћаја, као и стационарног саобраћаја. Правилником се одређује да
за сваки стан (односно 70m2 пословног простора) мора да се обезбеди паркинг место, што
значи да слободне површине заузимају возила. За зелене површине и слободне
површине друге намене одређен је, кроз планску документацију, јако низак удео у односу
на површину целокупне парцеле. Такође, паркиралишта за бицикле нису регулисана у
Правилницима о изградњи. Пракса је показала, да се тек у последњих неколико година,
кроз постојећу матрицу провлаче и бициклистичке стазе/траке уколико попречни профил
улице то дозвољава. Ове акције су произашле из навика људи да се у Шапцу крећу
бициклом или неким другим одрживим видовима превоза. Потребно је истаћи и да ранији
дизајн пешачких прелаза није узимао у обзир кретања особа са инвалидитетом, као и да
су пешачки прелази предугачки.
Саобраћај у Шапцу утиче на локалну животну средину и свакодневни живот грађана.
Квалитет ваздуха, бука, као и безбедност свих учесника у саобраћају су фактори који
зависе од тога како су саобраћајни системи и урбано окружење планирани и изграђени.
Потребно је изаћи из традициналног планирања градског саобраћаја и спровести
трансформацију у гледишту и поставци саобраћаја ка мобилности (кретању), како би и
сам процес планирања доживео измене и пилагодио се свим врстама одрживог кретања
(пешачење, бициклирање, јавни превоз и други видови микромобилности), што би
значило да је планирање усмерено на човека и задовољавање његових потреба у
простору. Подизање свести о неким темама кроз едукацију и иновације значајно би
утицало на унапређење квалитета живота и безбедности грађана.
 Непостојање националног оквира
Планирање одрживе урбане мобилнсоти представља Европски концепт планирања
саобраћаја у градовима.
Домаћи национални правни оквир не препознаје планирање урбане мобилности као
дисциплину. Јединице локалне самоуправе имају ограничене надлежности у области
саобраћаја, и то првенствено у области одржавања локалних улица и путева,
организације јавног превоза и техничког регулисања саобраћаја. С друге стране, Закон о
локалној самоуправи препозаје право јединица локалне самоуправе да донесе програме
развоја, као и да донесе урбанистичке и просторне планове за своју територију.
Стратешки документи у области развоја саобраћаја на националном нивоу се не баве
питањем саобраћаја у урбаним срединама у довољној мери.
Изазови у спровођењу ПОУМ-а:
 Измена навика становништва
Висок степен моторизације, као и постојеће навика грађана да користе аутомобил за
кратке релације утичу да су јавне површине, како у центру, тако и на периферији,
окупиране возилима. Из тога произилази непостојање свести код грађана о утицају
аутомобила на животну средину, здравље грађана, безбедност у саобраћају, економске
трошкове, као и атрактивност простора.
 Остварење дугорочних циљева
Дугорочни, стратешки циљеви се огледају у развоју града по мери човека на одржив
начин, осигуравање друштвеног напретка, побољшање квалитета живота у граду
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(смањење негативног утицаја саобраћаја на животну средину), повећање безбедности
свих учесника у саобраћају, едукацију свих инжењерских струка који учествују у
планирању и пројектовању саобраћане инфраструктуре о значају одрживих видова
транспорта.
 Непостојање националног оквира у спровођењу
Изазов за имплементацију и спровођење Плана одрживе урбане мобилности јесте
непостојање смерница на националном нивоу, који се огледа у формирање тима за
имплементацију плана, мониторниг, евалуацију, али и тима за интегисање активности са
планом развоја града, праћење реализације активности и остваривања циљева,
предузимање одговарајућих мера итд.

3. ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ПОУМ-а ШАБАЦ

3.1. Визија
НЕ ЖЕЛИМО





ИМАМО











саобраћајне незгоде
саобраћајно загушење
бахатост учесника у саобраћају
слаба контрола поштовања
прописа /слабо санкционисање)
непрописно паркирање на јавним
површинама- проблем
стационарног сабраћаја
паркирање у близини школа
(смањује прегледност код школа)
улично паркирање
неусаглашена путоказна
сигнализација
неедуковани бициклисти
висок степен моторизације
велики удео приватних
аутомобила у видовној расподели
саобраћаја
загађење буком
загађење горивима

ЖЕЛИМО













добра саобраћајна матрица и
сигнализација
вожњу бицикала, велики број бициклиста
велики број пешака
квалитетне јавне просторе (пешачка
зона,трг)
приградски јавни превоз
железнички саобраћај који је потребно
унапредити
уређене зелене површине-дрвореди,
паркови
манифестације (чивијада)
игралишта
уличну расвету
полигон за саобраћајну едукацију деце
партиципација грађана
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НЕМАМО

 теретни саобраћај у граду
 међумесни јавни превоз у
градском језгру
 загађеност ваздуха
 државне путеве и транзитни
саобраћај
 већи број саобраћајних незгода
са: пешацима, ел. бициклима, ел.
тротинетима
 загађење проузроковано
повећаним речним саобраћајем



уређену бициклистичку инфраструктуру
(проширење)
 јавни градски превоз (траса, термини,
цена, возила...)
 употребу чистијих горива у јавном
превозу (млађи возни парк)
 боље управљање и оптимално
коришћење расположивим паркинг
местима
 ширење пешачке зоне
 мере приступачности особа са посебним
потребама
 rent-a-bike (градски систем за
изнајмљивање бицикала)
 инфраструктура за пуњење ел.возила и
возила на метан
 интегрисане улице (дељени простор)
 зелене коридоре (зелена линија: Стари
град- Летњиковац)
 боља комуникација и укључивање
грађана
 већа искоришћеност речног саобраћаја
(оживљавање речице Камичак)
 боља веза са реком (уређена плажа,
веза са другом обалом)
 жичара
 јавне гараже
 едукација о саобраћају (полигони)
 кампање заједничке едукације родитеља
и децу
 уређене раскрснице за све кориснике
(безбедност)
52. ГРИД анализа настала кроз низ спроведених радионица

Желимо град који обезбеђује висок ниво квалитета живота Шапчанима, кроз бољу
саобраћајну повезаност свих делова града у складу са принципима одрживости, уз нове
услуге са смањеним негативним утицајем на животну средину. Град у коме сви грађани
имају једнаке могућности за неометано и безбедно кретање, као и за учешће у процесу
доношења одлука и креирању свог града.
Град Шабац има праксу у партиципацији свих учесника, како грађана тако и свих
интересних група, у процесу израде планских докумената што доводи до креирања
квалитетних јавних простора и стварања урбаног окружења по мери човека. Визија Плана
одрживе урбане мобилности је стварање града који је приступачан свим грађанима,
независно од старости, пола, физичких способности и економског статуса. Заправо, План
одрживе урбане мобилности треба да доведе до промене културе понашања учесника у
различитим одрживим видовима саобраћаја кроз мере и активности које град
континуирано спроводи.

Шабац је град који грађани сами креирају, град који је безбедан, град који је
наклоњен људима.
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3.2. Стратешки циљеви
Дугорочни циљеви








развој града по мери човека на одржив начин;
побољшање здравља;
осигуравање друштвеног напретка;
побољшање квалитета живота;
ефикасна заштита животне средине (смањење негативног утицаја саобраћаја на
животну средину);
промена свести свих учесника у саобраћају;
партиципација грађана у планирању.

Стратешки циљеви у вези са мобилношћу





заустављање опадајућег тренда пешачења, одржавање што већег учешћа
пешачења у видовној расподели са циљном вредношћу 35% за 2027. годину;
повећање удела бициклистичког саобраћаја на 19% у укупној расподели видова
путовања до 2027. године;
смањење удела превоза приватним аутомобилом на 29%, а повећање удела јавног
превоза на 13% у укупној расподели видова путовања до 2027. године;
повећање безбедности свих учесника у саобраћају (смањење саобраћајних
незгода за 10%).

3.3. Специфични задаци








Повећати приоритет решавања проблема пешачења кроз унапређење пешачког
саобраћаја, подизање квалитета постојећих пешачких површина, изградња
недостајућих тротоара, проширење постојеће пешачке зоне, уређење нових
тргова, скверова и других јавних простора, мотивација и едукација грађана о
пешачењу као најједноставнијем, најбржем и најздравијем начину кретања.
Подстаћи и повећати коришћење бицикла као превозног средства кроз
унапређење бициклистичке инфраструктуре (реконструкција постојећих и изградња
недостајућих трака и стаза), увођење нових услуга (rent-a-bike, shared bike, bike
boxes...), увођење нове опреме за бициклистички саобраћај.
Смањити удео приватних аутомобила у видовној расподели саобраћаја кроз
унапређење услуга јавног превоза, унапређења управљања паркирањем,
реорганизовање саобраћаја у центру града, мотивацију и едукацију грађана о
загађењима које произилазе услед коришћења великог броја путничких
аутомобила.
Подстаћи коришћење друих одрживих видова кретања кроз субвенционисање
еколошких превозних средстава како би се смањили утицаји на животну средину,
изградњу потребне инфраструктуре, мотивација и едукација грађана о еколошким
прихватљивим видовима превоза, промовисање промена навика учесника у
саобраћају.
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3.4. Индикатори
Индикатори за пешачење


Површина унапређене инфраструктуре (број реконструисаних раскрсница, дужина
реконструисане и изграђење инфраструктуре за пешачење, дужина тактилне
стазе, број семафора са звучним ознакама итд.);
 Површине реконструисаних површина јавне намене за рекреацију и слободно
време по принципима родне равноправности и старосних категорија;
 Дужина реконструисане и изграђене инфраструктуре и смањење броја
саобраћајних незгода са пешацима;
 Број урађених планова, број реализованих планова и израђена студија/пројекат
техничког регулисања;
 Број спроведених обука, округлих столова, радионица, студијских посета, кампања,
едукација и других активности о предности пешачења.

Индикатори за бициклистички саобраћај







Дужина реконструисане и изграђене инфраструктуре за бициклисте, проценат
комплетиране бициклистичке мреже;
Број јавних простора који су прилагођени дизајном за приступачну и безбедну
вожњу бицикла;
Израђена студија, број уведених услуга- број станица за изнајмљивање, број јавних
бицикала, простор покривен системом јавних бицикала;
Број спроведених кампања, активности, едукација, радионица и других активности
о унапређењу знања и ширења свести о утицају бициклирања на здравље,
животну средину, економске добити итд.;
Број донешених стандарда о обезбеђивању спровођења мера за одрживе видове
кретања на локалном нивоу;
Број програма који стимулишу бициклирање, апсолутна вредност стимулације.

Индикатори за моторизовани саобраћај







Израђена студија развоја јавног саобраћаја, удео коришћења јавног превоза у укупној
расподели кретања;
Број нових возила прилагођених различитим корисницима која уједно и смањују
утицај аутомобила на животну средину;
Урађен пројекат и реорганизован саобраћај у центру града;
Урађена студија и број изграђених јавних гаража, смањен број уличних паркинг
места (број премештених паркинг места са уличних фронтова на ванулична
паркиралишта или гараже);
Број спроведених кампања, активности, едукација, радионица и других активности
о променама навика у саобраћају и коришћењу одрживих видова кретања;
Број докумената у којима се адекватна пажња посвећује животној средини, број
мера које су предвиђене у планским документима за унапређење стања животне
средине.
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3.5. Циљеви расподеле по видовима превоза
На основу графичког приказа видовне расподеле из 2004. и 2019.године, видљиво је
велико смањење пешачких кретања (са 56% на 40%), повећање бициклистичког
саобраћаја (са 13% на 16%), благо повећање јавног превоза (са 4% на 8%) и значајно
повећање коришћења путничког аутомобила (са 27% на 34%).

53. Шематски прикази видовне расподеле из 2004. и 2019.године за Шабац

На основу ових података, направљени су различити сценарији развоја саобраћаја у
будућности, са пројекцијом за 2027. годину. Дате су 3 варијанте:
 негативан сценарио- подразумева да се наставе досадашњи трендови;
 умерени сценарио- делимично се коригују досадашњи негативни трендови;
 оптимистични сценарио- коригују се досадашњи трендови;

54. прикази различитих сценарија
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1. Негативан сценарио

2.Умерени сценарио

3.Оптимистичан сценарио

55. прикази различитих сценарија

Негативан сценарио подразумева наставак постојећих трендова, где не уводимо никакве
мере којима би се афирмисали начини одрживог кретања. Степен моторизације би растао
и даље, самим тим, и проблем паркирања. Пешаци би били демотивисани.
Умерени сценарио значи да бисмо применили неке мере за афирмисање одрживих
начина кретања, али би се удео путничких аутомобила одржавао на садашњем нивоу. То
није у складу са принципима Плана одрживе урбане мобилности, где треба покушати да
се смањи удео аутомобила у укупној расподели кретања.
Оптимистичан сценарио значи да активно примењујемо мере које ће утицати на смањење
удела путничких аутомобила, као и на повећање пешачења, бициклирања и јавног
превоза. Овај сценарио је највише у складу са усвојеном визијом и одлучили смо се за
њега у примени мера Плана одрживе урбане мобилности.
Циљ је да до 2027. године у укупној расподели путовања одрживи видови
саобраћаја буду заступљени са 71%, а коришћење приватних аутомобила са 29%.
Очекују се корекција досадашњих трендова, у корист видова одрживог саобраћаја и то:
зауставити опадање пешачења, повећати удео бициклистичког саобраћаја за 3%, возила
на електрични моторни погон за 2% и јавног превоза 5%. Највише мера и активности се
односи на побољшање система јавног превоза, који на градском нивоу практично не
постоји.
Оптимистичан сценарио

56. Одабрани сценарио за Шабац до 2027.године
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4. ВРСТЕ ОДРЖИВОГ КРЕТАЊА И АКЦИОНИ ПЛАНОВИ
4.1. Пешачење као активан вид кретања
Пешачење се у пирамиди одрживих видова транспорта налази на првом месту.
Пешачење представља најприроднији облик кретања и онај који људи прво савладају. Не
заборавимо да је пешачење најјефтинији и најздравији вид транспорта.
Одрживим видовима превоза у градовима се сматрају пешачење, бицикл, други облици
микромобилности, јавни превоз и електрични аутомобили. Сваки поменути вид превоза је
намењен за путовања на одређеним удаљеностима (шема 37)9. Као што се види на
дијаграму, пешачење је препоручено за кретања до 5км удаљености, што примењено на
случај Шапца обухвата већи део кретања у ужем центру града.

57. Прихватљиве даљине путовања у зависности од вида превоза

4.1.1. Пешачење у Шапцу
Крај 20. века и почетак 21.века су у Шапцу донели пораст степена моторизације, што се
врло негативно одразило на пешачење као вид транспорта. Приметан је велики пад
удела пешачења у видовној расподели 2019.године у односу на 2004.годину и то за 16%
(са 56% на 40%). Према анкети која је спроведена у септембру 2019.године, као највећу
препреку за пешачење грађани наводе паркирана возила на тротоарима и пешачким
стазама, несигурност и угроженост од стране бахатих возача, лоше и неодржаване
тротоаре, лоше осветљење тротоара и непостојање тротоара у одређеним улицама.
Пешаци се осећају угрожено и од стране бициклиста кад морају да деле исту стазу. То је
последица недовољно обучених корисника бицикла, као и непостојања адекватне
инфраструктуре која ће подржати бициклистичку инфраструктуру. Треба узети у обзир и
да је код пешака најприсутнија перцепција о угрожености у саобраћају, поред објективне
небезбедности у саобраћају. Пешаци су најрањивија група од свих учесника у саобраћају,
стога је приликом планирања и пројектовања потребно учинити додатни напор да се
пешачке путање учине безбедним и комфорним за коришћење. Ради повећања
безбедности пешака, посебно треба обратити пажњу на унапређење дизајна пешачких
прелаза и раскрсница. Неки од елемената који унапређују безбедност пешака:
9

Смернице за имплементирање бициклистичке инфраструктуре у Шапцу, аутор: др Биљана
Ранковић Плазинић, 2020
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Пешачки прелаз у висини тротоара где год је могуће: физичка препрека на путу у
виду издигнутог прелаза зауставља и успорава возаче
- Тротоар проширти на местима пешачких прелаза како би се смањила дужина
прелаза за пешаке
- Приликом реконструкције постојећих или пројектовању нових улица, бирати маље
радијусе (али у складу са српском регулативом) како би се аутомобили успорили
- Удаљити паркинг места од пешачког прелаза ради повећања прегледности пешака
од старне возача
Према анкети, пешачење се као кретање користи највише у оквиру слободног времена и
за куповину, затим за тренинг, а онда посао, одлазак до школе и вртића. Ово нам говори
да шапчани пешачење доживљавају као рекреацију, а не вид транспорта. Стога је
неопходно у наредном периоду кроз промотивне кампање подићи свест шапчана о
пешачењу као средству транспорта, али и радити на унапређењу пешачке
инфраструктуре како би се и физички обезбедила подршка пешачењу.
-

4.1.2. Пешачка инфраструктура
У протеклих неколико година Град Шабац је урадио неколико пројеката који су значајно
побољшали безбедност и комфор пешачког кретања.
 Уређење градског трга (Трг Шабачких жртава) и измештање јавног паркинга са
њега је најобимнија и најзначајнија инфраструктурна интервенција од свих.
Паркинг је у великој мери заузимао простор градског трга и његовим уклањањем је
2000 квадратних метара претворено у пешачки простор који се данас активно
користи. Пројекат и сами радови на извођењу трга су рађени током 2015.г.

58 и 59. Градски трг (Трг Шабачких жртава), пре и после





У непосредној близини Трга шабачких жртава реконструисана је раскрсница
испред Дома војске и претворена у кружни ток. Са тог простора је уклоњен паркинг
и направљени су први пешачко-бициклистички прелази у граду. Кружни ток је
такође изведен током 2015.г.
У непосредној близини трга и кружног тока је рађен и изведен пројекат за уређење
Цветног трга са доминантним цветним површинама уз које су формиране пешачке
и бициклистичке стазе. Година изградње 2016.г.
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60 и 61. уређење у непосредној близини Трга шабачих жртава, пре и после









Уређене су пешачке стазе и садржаји у три градска парка, побољшана је јавна
расвета и урађена су дечија игралишта, клупе као и други мобилијар. Највећи
градски парк (Велики парк) је реконструисан и додати су садржаји као што је
музичка бина, дечији парк иргалиште на старом склоништу и обновљена је
фонтана. Радови на Великом парку су пратиле и јавне презентације и
партиципација грађана. Радови на Великом парку су рађени током 2016 -2017.г.
Парк код Соколског дома је реконструисан и претворен у велико дечије игралиште.
Справе за игру за децу различитих усраста су постављене у већем делу парка,
такође је обновљена расвета и мобилијар, као и саме стазе. Година радова је
2017. Најмањи од реконструисаних паркова код фабрике Декор, је добио мању
пијацету у непосредној близини важног аутобуског стајалишта за градски и
приградски превоз. Радови су извођени током 2018.г.
За пешаке је реконструисана раскрсница код позоришта и пешачки прелази код
основних школа. На поменутим раскрсницама сам прелаз је нивелационо издигнут
у ниво тротоара, и на тај начин је побољшан комфор при преласку улице и успорен
је колски саобраћај у близинама пешачких прелаза. Година извођења је 2019.г.
Савска авенија подразумева пешачки коридор ка тврђави на Сави. Дугачак је око
500м у једном смеру и обликован је тако да пружи велики комфор у кретању
пешацима, осветљен, озелењен са клупама и другим атрактивним садржајима.
Авенија је на квалитетан начин повезала центар града са прибоаљем реке Саве и
омогућила пешачко-бициклистичку везу ове две важне тачке у граду. Радови су
почети у 2019.години, а завршени у 2020.
Урађен је пројекат и у завршној је фази извођење за градско насеље Бенска бара.
Пројекат је обухватио: уређење и ширење пешачких површина, издизање
пешачких прелаза и целих улица у ниво тротоара, увођење тактилнох стаза за
слабовиде у реконструисаним улицама. Једна од централних улица у насељу је
планирана као интегрисана, цела је издигнута и намењена је првенствено
пешацима и бициклистима док је успорена за возила. Радови су започети у 2019.г.
а настављени током 2020.г.
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62 и 63. уређење раскрснице код позоришта, пре и после



У току 2019.године је формиран нови градски трг, настао на месту укрштања
неколико градских саобраћајница и небезбедног паркинга у средини простора.
Винаверов трг је троугаоног облика и обликовно је посвећен писцу, односно
конкретном делу „Громобран свемира“. Радови су завршени у децембру
2019.године.

64. и 65. Винаверов трг, пре и после



Урађени су тротоари у приградским насељима. У насељу Мајур је урађен тротоар у
дужини од 2,8km. Изведени су тротоари на неколико локација у приградским
насељима уз оптерећене државне путеве. Изведен је тротоар у оквиру Лучке улице
у Источној радној зони, што доприноси безбеднијем кретању пешака и запослених
у оквиру Источне радне зоне. Планирани су тротоари у улицама у којима постоје
аутобуске станице за јавни превоз и у улицама у радној зони.

Посебно је похвално да се пешачке стазе, скверови и тротоари уређују и у приградским и
сеоским насељима на територији Града. Паралелно са преобликовањем центра града се
54

радило и на уређењу центра насеља Јевремовац и Мајур (приградска насеља) и Варна и
Горња Врањска (сеоска насеља).
Кроз планска документа је планирана изградња тротоара и бициклистичких стаза у
новопланираним улицама и у зонама реконструкције постојећих где је регулација улице за
то адекватна.
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66. Карта пешачења града Шапца
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4.1.3. Пешачки туризам
Европски пешачки путеви чине мрежу дугих 12 путева који повезују крајњи север и југ, као
и исток и запад европског континента. Ову мрежу путева осмишљава и води Европска
пешачка асоцијација (ЕRA- European Rammblers Association) са својим чланицама међу
којима је и Планинарски савез Србије. Кроз Србију од севера према југу, југоистоку и
југозападу воде два европска пешачка пута, Е4 и Е7, дуж којих се сусрећу и откривају
разноврсне вредности и наслеђе природе, историје и културе у источним (Е4) и западним
(Е7) деловима земље.10
Европска пешачка путања Е7 је дугачка преко 4000км, протеже се од средишњег дела
Португала, преко Шпаније, поред Медитерана кроз Француску и Италију, Словенију и
Мађарску. У Србију овај пешачки пут стиже из Мађарске, пролази кроз ВојводинуСомбор, Нови Сад и Сремску Митровицу, а затим се кроз шабачко подручје спушта ка
западном делу Србије. У непосредној оклини Шапца је деоница Е7-7 дужине 55км, која
повезује Цер-Тршић-Крупањ.

67 и 68. Мапа Е7 кроз Европу и приказ путање Е7 кроз Србију

Ове пешачке путање су замишљене као умрежавање без граница уз откривање
природних, историјских и културних знаменитости европских земаља. Представљају
огроман потенцијал за развој туризма у крајевима кроз које пролазе путање, а потребно је
додатно их афирмисати кроз пакете понуде пешачким туристима са понудом преноћишта,
ресторана, музеја и слично. Како је управо у изради Стратегија туристичког развоја града
Шапца, идеална је прилика да се кроз њу подстакне развој пешачког туризма кроз
подручје Шапца и искористе могућности проласка европских коридора кроз наш крај.
Поменута Стратегија препознаје културно-тематске руте као један од главних ослонаца
развоја туризма у граду. Туре могу бити пешачке, бициклистичке, уз аутобуски превоз и
комбиноване, а осим што се тиме афирмише туристичка понуда града, значајно се утиче
10

https://pss.rs/planinarski-objekti-i-tereni/tereni/?tip=evropski-pesacki-putevi-u-srbiji
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и на промоцију одрживих видова кретања, обзиром да се туристичка дестинације најбоље
упознаје кроз активне видове кретања.
Осим европских, на подручју Шапца су активне и друге, локалне, планинарске путање,
према мапи која је истакнута на сајту Планинарског друштва Србије. Једна од њих је
планинарска трансверзала кроз западну Србију, под називом ''Стазама Цера'', дужине
23км, верификована 2015.године и уписана као једнодневна стаза под ознаком Т-3-7. На
врху планине Цер постоји Планинарски дом ''Липове воде'', где је могуће преноћити и
изнајмити водича по планинским стазама.

4.1.4. Кретање особа са инвалидитетом
Како је визија овог документа да град буде приступачан за све категорије становништва,
са посебним акцентом на инклузивност, потребно је у будућем периоду саобраћнју мрежу
прилагодити особама са инвалидитетом. Европски закони одавно уређују питање
приступачности особама са инвалидитетом, а од усвајања Правилника о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама
2015.године11, обавеза је свих у процесу обликовања јавних простора и објеката да их
прилагоде специфичностима ове групе корисника. Ово је веома важно и за кориснике који
не спадају под категорију особа са инвалидитетом, али у одређеном животном раздобљу
имају потешкоће са кретањем- старија лица са помагалима, штаповима и слично и
родитељи са бебом/малим дететом у колицима.
Последњих неколико година се интензивно ради на унапређењу присупачности особама
са инвалидитетом у граду. Градски трг(2015) има приступ рампама са три стране где
постоји висинска разлика терена, неколико раскрсница и пешачких прелаза је подигнуто
на висину тротоара како би се омогућило флуидно кретање без препрека, многи пешачки
прелази имају упуштене ивичњаке и мини рампе.

69 и 70. Примери прилагођавања јавних простора особама са инвалидитетом: тактилна стаза
на Савској авенији и инклузивна клупа на Винаверовом тргу

11

Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама
„Сл.гласник РС“, бр.22/2015).
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Винаверов трг (2019) је посебно опремљен мобилијаром који је инклузиван- у питању су
клупе за особе са инвалидитетом, које имају место за колица. Ово је важна порука
особама са физичким инвалидитетом да не треба да седе поред, већ међу другим
грађанима и да се једнако уважавају.
Приликом реконструкције насеља Бенска бара (2019 и 2020) су у свим улицама
постављене тактилне стазе за кретање слепих и слабовидих лица. Исто је примењено и у
изградњи Савске авеније (2019 и 2020).
Неколико раскрсница у ужем центру града су опремњене звучним семафорима, што
омогућава безбедан прелаз глувих и наглувих лица- раскрсница Карађорђеве и
Масарикове, раскрсница Војводе Мишића и Масарикове, раскрсница Карађорђеве и Кнеза
Милоша, код Великог парка итд.
Иако је акциони план за особе са инвалидитетом из Стратешког плана за социјалну
политику града Шапца 2018-2021.године предвидео квалитетан пакет мера за
унапређење приступачности, доста мера тек треба применити у току ове и наредне
године. Мере се могу разложити на 3 фокус групе када је саобраћај у питању: особе са
физичким потешкоћама у кретању; особе са ослабљеним слухом; особе са оштећеним
видом. Предвиђена је интензивна сарадња са удружењима особа са инвалидитетом и
уважавање њихових сугестија (првенствено кроз сарадњу са: Удружење параплегичара
мачванског округа; Удружење глувих и наглувих; Удружење слепих и слабовидих лица).
Највећи простор за унапређење овог сегмента се огледа у прилагођавању улаза у јавне
објекте особама са инвалидитетом и прилагођавању јавног градског превоза особама са
инвалидитетом.
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Акциони план: „Пешаци су приоритет“
Општи циљ:
Удео пешачења 35% у
укупној расподели видова
путовања до 2027.године.

Циљеви акционог
плана:
-унапређење стања
инфраструктуре
-унапређење јавних
површина за рекреацију
и слободно време по
принципима родне
равноправности и
старосних категорија
-уклањање
архитектонских
баријера- побољшање
приступачности
-промена навика
учесника у саобраћају
-повећање безбедности
у саобраћају
-подизање свести о
предности пешачења

Проблем 1:

Преглед проблема који се тичу пешачења
Проблем 2:

Инфраструктура не подржава пешачење
- Недовољна ширина и квалитет постојеће
инфраструкуре
1) архитектонске баријере, неприлагођеност особама
са посебним потребама, непрописно паркирање,
саобраћајна сигнализација, јавна расвета, дрворед,
окупирање пешачких површина непокретним и
покретним мобилијаром (баште кафића, фрижидери
поред киоска...)
2) недостатак свести и знања у процесу планирања
развоја и управљања инфраструктуром: о потребама
пешачког кретања код доносиоца одлука,
пројектаната, планера; о финансијским бенефитима; о
одржавању инфраструктуре
- Непостојање адекватне инфраструктуре за
пешачење
1) минимална ширина тротоара, недовољна
регулација улица у насељима на ободу града
2) недостатак свести и знања код доносиоца одлука о
расподели буџетских средстава за реализацију нових
пешачких површина, недостатак планова и пројеката о
пешачењу као виду саобраћаја

Ниска свест о пешачењу као виду
саобраћаја
-Заузимање пешачких површина
(паркирањем или рекламама)
1) недовољан број расположивих паркинг
места изазива непрописно паркирање
које се у недовољној мери санкционише;
бахато понашање возача путничких
аутомобила (паркирање уз коначну
дестинацију)
2) недовољно алтернатива за путнички
аутомобил (неразвијен систем јавног
превоза, недостатак јавних гаража...)
- Саобраћајни систем се обликује ка
путничком аутомобилу
1)неинформисаност заједнице о
предностима пешачења (здравље,
трошкови, животна средина...) и
недовољна заступљеност у медијима
(недостатак кампања, едукације...)
2) недостатак свести код планера и
пројектаната (приоритет се даје колском
саобраћају)

Акција 1: „Инфраструктура подржава пешачење “
Начин спровођења Акције
1:
унапређење стања
постојеће инфраструктуре
и изградња нове
инфраструктуре

Циљ Акције 1:
стварање повољног
окружења за пешачко
кретање што доводи до
повећања удела
пешачења у укупној
расподели кретања

Могуће сметње за
реализацију:
-неадекватна
буџетска улагања
за реконструисање
и изградњу нове
инфраструктуре
-неусклађеност
прописа
-недостатак
стручног кадра

Мере за спречавање сметњи:
-Усвајање Плана одрживе урбане мобилности града Шапца
требало би да омогући приступ страним и домаћим фондовима
-Доношење и/или прилагођавање прописа, одлука на нивоу града и
сл.

Потребни кораци (мере):

Циљ мере:

Индикатор:

Надлежност:

Извор
финансирања:
Градски буџет,
Републички буџет,
Међународни
фондови,
донације, јавноприватно
партнерство и др.

Процењена
вредност(€):
50.000

1. Уклањање
архитектонских баријерапобољшање
приступачности

Побољшање постојеће
инфраструктуре у циљу
омогућавања лакшег и
несметаног кретања
особа са посебним
потребама у чију групу
спадају и родитељи са
малом децом (колица)

Град Шабац,
Локални
управљач путева,
Управљач јавног
пута

2. Израда пројеката и
реконструкција постојеће и
изградња нове
инфраструктуре за
пешачко кретање (стазе,
тротоари, пешачки
мостови итд.); унапређење
и изградња јавне расвете,
зеленила, урбаног
мобилијара, чесми,
фонтана и сл.
3. Израда пројектне
документације и изградња
тротоара/стаза дуж
општинских и државних
путева на територији града

Побољшање постојеће
и изградња нове
инфраструктуре у циљу
повећања
заступљености
пешачења, повећање
безбедности пешака

Површина
унапређене
инфраструктуре
(број
реконструисаних
раскрсница,
дужина тактилне
стазе, број
семафора са
звучним ознакама
итд.)
Дужина
реконструисане и
изграђене
инфраструктуре за
пешачење, број
саобраћајних
незгода са
пешацима

Повећање безбедности
пешака, повезивање
сеоских насеља
инфраструктуром за
одрживе видове
кретања

4. Повећање атрактивности
јавних простора (тргови,
скверови, урбане баште,
урбани џепови, унутрашња
дворишта); паметни
мобилиар, wifi зона итд.

Уређење површина
јавне намене ради
повећања броја
корисника

Град Шабац

Градски буџет,
Републички буџет,
Савет за
безбедност
саобраћаја,
Међународни
фондови,
донације, јавноприватно
партнерство и др.

500.000

Све
године

Број пројеката,
Дужина изграђене
инфраструктуре,
број саобраћајних
незгода са
пешацима на
општинским и
државним
путевима

Град Шабац,
Локални
управљач путева,
Управљач јавног
пута

600.000

2026.

Површина
уређених јавних
простора

Град Шабац

Градски буџет,
Републички буџет,
Савет за
безбедност
саобраћаја,
Међународни
фондови,
донације, јавноприватно
партнерство и др.
Градски буџет,
Републички буџет,
Фонд за екологију,
Међународни
фондови,
донације, јавно-

800.000

2026.
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Рок:
Све
године

5. Унапређење јавних
површина за рекреацију и
слободно време по
принципима родне
равноправности и
старосних категорија уз
укључење грађана у
процес планирања
6. Формирање зелених
кровова на равним
крововима тржних
центара, јавних објеката у
циљу атрактивности зоне,
биодиверзитета,
спречавање формирања
врућих острва, енергетска
ефикасност итд.

Побољшање јавних
површина за све
категорије и
укључивање грађана у
процес израде и
спровођења
инфраструктурних
пројеката
Побољшање енергеске
ефикасности објекта као
и повећање
атрактивности зона
ради повећања броја
корисника, побољшање
микроклиме

Површине
реконструисаних
површина јавне
намене; број
радионица и
активности о
инфраструктурним
пројектима
Број и површина
реализованих
зелених кровова
на јавним
објектима

Град Шабац,
градска управа
града Шапца,
партнери на
пројекту

Град Шабац,
партнери на
пројекту, приватна
лица (фирме)

приватно
партнерство идр.
Градски буџет,
Републички буџет,
Међународни
фондови,
донације, и др.

Градски буџет,
Републички буџет,
Фонд за екологију,
Међународни
фондови,
донације, јавноприватно
партнерство и др.

350.000

2025.

300.000

2027.

Акција 2: „Подизање свести о пешачењу као виду саобраћаја“
Начин спровођења Акције
2:
унапређење знања и
повећање свести,
промовисање промена
навика учесника у
саобраћају,спровођење
промотивних активности

Циљ Акције 2:
унапређење знања и
ширење свести о
утицају пешачења на
здравље, животну
средину и економске
користи

Могуће сметње за
реализацију:
- недостатак
разумевања
проблематике и
капацитета
-недостатак
фондова за
реализацију

Потребни кораци:

Циљ мере:

Индикатор:

1.Израда мапа за пешаке и
побољшање туристичких
информационих ознака
(ознаке удаљености у min
или m); креирање
мобилних апликација за

Унапређење пешачења
код грађана, пешачког
туризма и повезивање
туристичке
сигнализације са
информацијама о

Обележене трасе
и постављена
сигнализација;
Конструисана
мобилна
апликација за

Мере за спречавање сметњи:
-Организовање едукација, размене искуства на међународним
конференцијама, обука, студијских посета за доносиоце одлука,
као и планере, пројектанте итд. из области подизања свести о
значају пешачења, финансирању и одржавању инфраструктуре за
пешачење кроз финансијске бенефите, јавно здравље итд. утицаће
на унапређење знања и подизање капацитета, стимулација за
друштвено одговорно понашање компанија чиме се може утицати
на додатне облике финансирања
-Усвајање Плана одрживе урбане мобилности града Шапца
требало би да омогући приступ страним и домаћим фондовима
Надлежност:
Извор
Процењена
Рок:
финансирања:
вредност(€):
30.000
2023.
Град Шабац,
Градски буџет,
Градска управа
Републички буџет,
буџет Туристичке
града Шапца,
организације,
Туристичка
Међународни
организација,
фондови,
Удружења
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креирање путања (игре за
промоцију пешачења)

2. Израда планова
мобилности насеља

одрживим видовима
кретања;
Промене навика
грађана у саобраћају
кроз различите
активности
Прибављање потребне
планске и пројектне
документације за
унапређење
инфраструктуре за
одрживу мобилност у
насељима

пешаке,
Израђена мапа
пешачења

грађана итд.

донације, јавноприватно
партнерство и др.

Број урађених
планова, број
реализованих
планова

Градска управа
града Шапца,
Јавна предузећа,
Савет за
безбедност
саобраћаја

Градски буџет,
Републички буџет,
Међународни
фондови, донације
и др.

140.000

све
године

Градски буџет,
Републички буџет,
савет за
безбедност
саобраћаја,
Међународни
фондови, донације
и др.
Градски буџет

6.000

2024.

5.000

2021.

30.000

2025.

7.000

2025.

3. Израда студије за
унапређење пешачког
кретања (прикупљање
података о пешачком
кретању)

Обрадити тему
безбедног пешачења на
свеобухватан начин

Израђена студија и
прикупљени
подаци

Градска управа
града Шапца,
Јавна предузећа,
Савет за
безбедност
саобраћаја

4. Израда програма за
постављање монтажних
објеката на јавним
површинама

Постављање објеката
привременог карактера
на локације које су
прописане програмом

Градска управа
града Шапца,
Јавна предузећа

5. Израда планова
мобилности за школе,
вртиће и предузећа

Обезбеђивање
безбедног кретања ђака
до школе и мотивисање
ђака и заспослених да
пешаче више

Израђен програм,
број урађених и
реализованих
пројеката
постављања
привремених
објеката
Број урађених
планова, број
реализованих
планова

6. Израда одлуке о
техничком регулисању
саобраћаја у складу са

Обезбеђивање
спровођења мера за
одрживе видове

Израђена
студија/пројекат
техничког

Градска управа
града Шапца,
Јавна предузећа,
Савет за
безбедност
саобраћаја,
школе, ПУ „Наше
дете“
Градска управа
града Шапца,
Јавна предузећа,

Градски буџет,
Републички буџет,
Савет за
безбедност
саобраћја
Међународни
фондови, донације
и др.
Градски буџет,
Савет за
безбедност
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принципима одрживе
мобилности; израда
пројеката саобраћајне
сигнализације
7. Израда и реализација
иновативних пилот
пројеката

кретања

регулисања, број
донесених одлука

Савет за
безбедност
саобраћаја

саобраћаја

Унапређење одрживих
видова кретања

Број реализованих
пројеката

Градска управа
града Шапца,
Јавна предузећа,
Савет за
безбедност
саобраћаја, школе

8. Организовање едукација,
обука, студијских посета за
доносиоце одлука
(планери, пројектанти итд.)
из области подизања
свести о значају пешачења
на животну средину,
финансирању и
одржавању
инфраструктуре кроз
финансијске бенефите,
јавно здравље итд.
9. Организовање и
спровођење кампања за
подизање свести о
предности и значају
пешачења;
Редовно обележавање
Европске недеље
мобилности

Унапређење знања
доносиоца одлука,
планера, пројектаната

Број спроведених
обука, округлих
столова,
радионица,
студијских посета
и других
активности

Град Шабац,
Градска управа
града Шапца,
партнери на
пројекту, Центар
за стручно
усавршавање

Градски буџет,
Републички буџет,
Савет за
безбедност
саобраћаја,
Међународни
фондови, донације
и др.
Градски буџет,
Републички буџет,
Савет за
безбедност
саобраћаја,
Међународни
фондови, донације
и др.

Промене навика
грађана у саобраћају

Број спроведених
кампања,
активности,
едукација

10. Формирање профила
на друштвеним мрежама за
промовисање одрживог
кретања

Промена навика
грађана у саобраћају

Формирани
профили на
друштвеним
мрежама, број
спотова,
фотографија,

Градска управа
града Шапца,
Центар за стручно
усавршавање,
Удружења
грађана,
Туристичка
огранизација,
школе, ПУ „Наше
дете“
Градска управа
града Шапца,
Јавна предузећа,
Центар за стручно
усавршавање

70.000

2025.

25.000

све
године

Градски буџет,
Савет за
безбедност
саобраћаја, Фонд
за екологију,
Међународни
фондови, донације
и др.

70.000

све
године

Градски буџет,
Међународни
фондови, донације
и др.

7.000

све
године

64

11. Отворени подаци,
мониторинг и евалуација
имплементације ПОУМ-а

Праћење реализације
Акционог плана ПОУМа, ради оцењивања
успешности и
унапређења

промотивних
порука итд.
Извештај Градском
већу

Градска управа
града Шапца,
Јавна предузећа,
Савет за
безбедност
саобраћаја

Градски буџет,
Савет за
безбедност
саобраћаја,
Међународни
фондови, донације
и др.

5.000

2024.
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4.2.

Вожња бициклом као активан вид кретања

4.2.1. Бициклирање у Шапцу
Слично пешачењу, и вожња бицикла представља одржив и здрав начин кретања и
посебно је погодан за брзе, градске релације. Шапчани имају дугу традицију у коришћењу
бицикла као превозног средства, што је највероватније последица равничарске
конфигурације терена која подржава овакав вид кретања.
У оквиру Европске недеље мобилности 2019. године Град Шабац је анкетирао грађане о
карактеристикама путовања. Спроведена је и online анкета у којој је учествовало 1385
испитаника. Поред уобичајених питања о социо-економским карактеристикама и
карактеристикама путовања, испитаници су давали предлоге и сугестије за унапређење
саобраћаја у Шапцу, на основу којих су се могли донети закључци, између осталог, и о
потребама грађана у погледу бициклистичке инфраструктуре12. Веома је значајан податак
да готово ¾ испитаника поседује бицикл у домаћинству (преко 70%). То је огроман
потенцијал за промену начина кретања по граду и смањење степена моторизације, јер
велика већина грађана већ поседује ово превозно средство.
Важан је и податак да се у видовној расподели кретања из 2019.године бележи учешће
бицикла од 16%. То је на нивоу Србије веома висок удео бициклирања. У односу на
2004.годину, видимо да је тренд за удео бициклиста растући, повећао се са 13% на 16%,
што је веома позитиван тренд који треба неговати и подстаћи и даље.
На основу обраде података добијених анкетом издвојене су следеће важне чињенице које
се тичу путовања бициклом:
• изградити више бициклистичких стаза,
• обезбедити да бициклистичке стазе буду довољно широке,
• санкционисати бициклисте уколико возе ван бициклистичких стаза,
• уредити паркирање тако да немоторизовани учесници у саобраћају могу
неометано да се крећу,
• изградити бициклистичке стазе у зонама школа и вртића,
• смањити број паркинг места на рачун простора за бициклистичке стазе и
• омогућити двосмерно кретање бициклиста у једносмерним улицама.
Као препреке приликом вожње бицикла, испитаници су најчешће наводили следеће:
• непостојање бициклистичких стаза,
• осећај небезбедности на саобраћајној мрежи и
• присуство шахтова, сливника и сл. на стази.
Резултати анкете јасно указују на то да је бицикл важан вид превоза у Шапцу и да грађани
желе добре услове за вожњу бицикла, без обзира да ли свакодневно користе бицикл или
не. На основу датих одговора може се закључити да би учешће бицикла у видовној
расподели било веће уколико би се изградила безбедна и комфорна бициклистичка
инфраструктура, уз уклањање тренутних препрека за његово коришћење, попут шахтова,
сливника и паркираних возила.

12

Смернице за имплементирање бициклистичке инфраструктуре у Шапцу, др Биљана Ранковић
Плазинић, 2020.година

4.2.2. Бициклистичка инфраструктура
Укупна постојећа бициклистичка мрежа је дуга близу 14km (13,861m). Бициклистичка
мрежа у постојећем стању је дисконтинуална. Поједине бициклистичке стазе
представљају засебне целине и омогућавају кретање само дуж једног потеза. На
појединим саобраћајним чворовима нису обезбеђени бициклистички прелази, те се
бициклистичке стазе/траке завршавају изненада, без обезбеђене окретнице. Већи део
повезане бициклистичке мреже налази се у центру града, у улицама које окружују
пешачку зону Трг шабачких жртава. Постоји тенденција да се кретање бициклиста
омогући дуж уздужног коридора север-југ (Масарикова улица), као и да се шири центар
града повеже са тржним центром „Capitol Park“.

71. приказ постојеће бициклитичке инфраструктуре у Шапцу

Већина изведених бициклистичких стаза се налази на тротоару, при чему су смерови
просторно раздвојени (једносмерна бициклистичка стаза дуж једног тротоара). Двосмерне
бициклистичке стазе су изведене на Тргу шабачких жртава, дуж Савске авеније и на
потезу од улице 6. пука до тржног центра „Capitol Park“. Бициклистичке траке чине мањи
део постојеће бициклистичке инфраструктуре: изведене су на коловозу улице Краља
Александра и са једне стране Масарикове улице. Ширина изведених једносмерних
бициклистичких стаза је 1,2 m. Ширина изведених двосмерних бициклистичких стаза је 2,5
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m. У улици Др Андре Јовановића, која представља интегрисану улицу, са обе стране
улице су изведене једносмерне бициклистичке траке ширине 1.0 m.13
Од 2016. године Град Шабац је урадио неколико пројеката који су побољшали безбедност
бициклистичког кретања, из разлога заступљености бициклиста у саобраћају 16%.
 На Тргу шабачких жртава је изведена бициклистичка стаза која спаја два дела
насеља, који су за бициклисте били функционално одвојени пешачком зоном,
једносмерним и преоптерећеним улицама. Дужина бициклистичке стазе је око
170м и изведена је током 2015.г. као део реконструкције трга.
 Током 2016.г. је та стаза настављена кроз Улицу краља Петра и делове Цветног
трга и Платоа испред тржнице, у укупној дужини од око 150m.
 У протеклим годинама најдужа изведена потпуно одвојена пешачко-бициклистичка
стаза у дужини од око 1.3km је Улица 6.пука и део обилазног пута ка капитол парку.
Она је потпуно независна од других видова саобраћаја и потпуно безбедна за
коришћење. Једини проблем се јавља због бахатог паркирања и не кажњавања
таквог понашања. Година извођења радова је 2016.г.
 Током 2017.г. је изведен сегмент, наставак бициклистичке стазе у Поцерској улици.
То је важан пешачко-бициклистички правац ка приградском насељу Јевремовац и
ка Поцерини.
 Бициклистичка стази у оквиру Савске авеније је, такође, одвојена од колског
саобраћаја. Ова бициклистичка стаза се надовезује на постојеће траке у оквиру
Улице краља Александра. Овај правац омогућава повезивања трга и самог центра
града са реком Савом и Старим градом. Тиме се омогућава боља активација
Савског приобаља и побољшавају услови за рекреацију бициклиста и пешака уз
Савски насип. Радови су завршени током 2020. године.
 У оквиру развоја бициклистичке инфраструктуре је постављен већи број
савремених паркиралишта за бицикле у облику слова „П“, која омогућавају
закључавање бицикала за рам. Паркиралишта су постављена испред јавних
објеката, у оквиру главних градских улица испред школа.
 Обележене су бициклистичке стазе кроз Велики парк током 2020.године
Плански документи су на квалитетан начин дали простор за развој мреже бициклистичких
стаза и трака у постојећим улицама, али недостаје спона између плана и пројекта, како би
се замисао што квалитетније спровела. Смернице за имплементацију бициклистичке
инфраструктуре у Шапцу (2020), чији је аутор др Биљана Ранковић Плазинић, а
покровитељ израде СКГО, ће у огромној мери помоћи развој бициклистичке
инфраструктуре у нашем граду и дати техничка упутства за развој овог вида одрживог
кретања.

13

Смернице за имплементирање бициклистичке инфраструктуре у Шапцу, др Биљана Ранковић
Плазинић, 2020.година
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72. приказ примарне бициклистичке инфраструктуре у Шапцу

Повећање удела бициклистичког саобраћаја у укупној расподели путовања и остварење
циља да до 2027.године бициклистички саобраћај буде заступљен са 19% у укупној
расподели, може се постићи разноврсним мерама, које суштински делују на два фронта:
обезбеђивање неопходне инфраструктуре и измена свести грађана кроз активне кампање
и радионице.
У претходних неколико година је на афирмацији бициклирања знатно допринело
удружење грађана ''Вози улице'', које спроводи низ активности међу грађанством.
Представници удружења активно учествују у трибинама, радионицама и другим облицима
интеракције са градском управом на тему бициклизма као вида транспорта, а најпознатији
су по својим месечним вожњама. Афирмацију здравог живота, кроз организоване
бициклистичке спортске туре по Поцерини, организује НВО ''Европски центар за
екологију''. Ово су важни партнери у промоцији и унапређењу бицикла као превозног
средства у граду.
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4.2.3. Циклотуризам
Бициклистичка рута „Савска рута“ на територији Србије, простире се од границе са
Босном и Херцеговином у околини Дрине и Саве, од граничног прелаза Бадовинци до
ушћа Саве у Дунав у Београду. Обухвата територије градова Шабац, Сремска Митровица
и Београд, као и општине Богатић и Владимирци. Дужина Савске руте са алтернативним
деоницама износи 278 km. Бициклистичка рута „Језерска рута“ представља спој
међународне бициклистичке руте „Савска рута“ и постојеће бициклистичке руте „Срем“.
Бициклистичка рута се одвија на различитим типовима инфраструктуре: постојећим
регионалним и локалним путевима, сервисним питевима на против-поплавним насипима
те насипима акумулација хидроцентрала, постојећим и будућим бициклистичким стазама.
Значај успостављања Савске бициклистичке руте у Србији је у томе што ће и званично
бити укључена у више од 960km дугачку бициклистичку руту, која започиње са извора
реке Саве у Крањској Гори и пролази кроз четири савске државе (Словенија, Босна и
Херцеговина, Хрватска и Србија) све до њеног ушћа у Београду. Део је пројекта Савске
бициклистичке руте, као будуће EuroVrelo руте. Како је бициклизам брзо растући сегмент
туризма и како број бициклистичких туристичких путовања расте из године у годину,
бициклистичка рута Сава са спојем са постојећом бициклистичком рутом Срем, у великој
мери доприноси развоју туризма, не само Срема него и целокупног региона.

73. приказ бициклистичке руте кроз Републику Србију14
14

Преузето са http://bicikl.info/Data/Files/ciklo_turisticka_mreza_u_srbiji.pdf
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74 и 75. приказ обележавања бициклистичке руте и лого Савске туре
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Акциони план: „Бициклисти су приоритет“
Општи циљ:
Удео бициклистичког
саобраћаја 19% у укупној
расподели видова
путовања до 2027.године.

Циљеви акционог
плана:
-унапређење стања
инфраструктуре
- допуњавања
саобраћајне мреже
елементима
бициклистичког
саобраћаја
-развој бициклистичке
мреже
-промена навика
учесника у саобраћају
-повећање
безбедности у
саобраћају
-подизање свести о
предности
бициклирања
-повећање удела у
укупној расподели
кретања

Преглед проблема који се тичу бициклистичког саобраћаја
Проблем 1:
Проблем 2:
Инфраструктура не подржава бициклистички саобраћај
Ниска свест о
бициклирању као виду
саобраћаја
- Непостојање адекватне инфраструктуре за кретање бициклом, као и
опреме
1) непостојање бициклистичке мреже (стаза, трака, паркинга за
бицикле, пуњача за електричне бицикле и тротинете, станица за
поправку бицикли, дизајна у складу са потребама бициклистичког
саобраћаја...)
2) недостатак свести и знања: о потребама и бенефитима, о
маркетиншким могућностима бициклистичког кретања код доносиоца
одлука, пројектаната, планера (недостатак смелости за примену
другачијих модела)
- Недостатак система и услуга јавних бицикала (недостатак пројеката,
финансијских средстава итд.)
-Неприлагођеност саобраћајне сигнализације бициклистичком
саобраћају
1) правилник недовољно садржајан и неадекватан (недостатак
правилника о инфраструктури и условима за коришћење електричних
бицикала и тротинета)
2) недовољна информисаност бициклиста о безбедним рутама
(отворени подаци)

-Неповољан статус
бициклиста
1) недостатак свести о
бициклу као превозном
средству, недостатак свести
о значају вожње бицикла
(здравље, утицај на животну
средину и економске добити)
2) недостатак промотивних
кампања (недовољна
заступљеност у медијима о
користима вожње бицикла)
3) нема самоиницијативне
подршке у приватном и
јавном сектору, у виду
подстицаја за бициклирање

Акција 1: „Инфраструктура подржава бициклистички саобраћај “
Начин спровођења Акције
1:
унапређење стања
постојеће инфраструктуре
и изградња нове
инфраструктуре за
бициклистички саобраћај

Циљ Акције 1:
стварање повољног
окружења за
бициклистичко
кретање што доводи
до повећања удела
бициклирања у
укупној расподели
кретања и повећање
безбедности у
саобраћају

Потребни кораци (мере):

Циљ мере:

Могуће сметње за
реализацију:
-неадекватна
буџетска улагања
за
реконструисање и
изградњу
нове
инфраструктуре
-неусклађеност
прописа, одлука и
правилника
-недостатак
стручног кадра
Индикатор:

Мере за спречавање сметњи:
-Усвајање Плана одрживе урбане мобилности града Шапца требало
би да омогући приступ страним и домаћим фондовима
-Доношење и/или прилагођавање прописа, одлука на нивоу града и
сл.

Надлежност:

Извор

Процењена

Рок:

1. Израда пројектне
документације и
реконструкција постојеће и
изградња нове
инфраструктуре за
бициклистички саобраћај
(стазе, траке, итд.);
саобраћајне сигнализације,
паркиралишта, станице за
поправку бицикли, бројачи
итд.
2. Израда пројектне
документација и изградња
инфраструктуре за
бициклистички саобраћај
на главним трасама ка
приградским насељима и
дуж општинских и
државних путева (ка
селима)
3. Развијати бициклистичку
инфраструктуру уличне
матрице кроз интегрисане
и једносмерне улице
прилагођене за кретање
бициклиста, као и у јавним
просторима ван уличне
мреже (тргови, паркови
итд.)
4. Унапређење и
прилагођавање дизајна
инфраструктуре у зони
школа у складу са
потребама бициклистичког
саобраћаја; израда
пројеката

Побољшање
постојеће и изградња
нове инфраструктуре
у циљу повећања
удела бициклирања
код грађана,
повећање
безбедности
бициклиста
Изградња нове
инфраструктуре за
бициклистички
саобраћај,
повезивање
приградских и
сеоских насеља са
инфраструктуром за
одрживе видове
кретања
Побољшање јавних
површина у корист
бициклистичког
саобраћаја

Обезбеђивање
безбедног кретања у
зони школа и
мотивисање ђака да
користе бицикл као
превозно средство

Дужина
реконструисане и
изграђене
инфраструктуре,
број саобраћајних
незгода са
бициклистима,
бројање
бициклиста
(видовна
расподела)
Дужина
изграђених
стаза/трака,
проценат
комплетиране
мреже, број
пројеката

Град Шабац,
Локални управљач
путева, Управљач
јавног пута

Град Шабац,
Локални управљач
путева, Управљач
јавног пута

Број јавних
простора који су
учињени
приступачним
бициклом у којима
је омогућено
безбедно кретање
бициклом

Град Шабац,
градска управа
града Шапца,
партнери на
пројекту

Дужине и
површине
изградње
простора за
бициклисте, број
школа са
прилагођеним
дизајном, број
пројеката, број

Град Шабац,
Школе

финансирања:
Градски буџет,
Републички буџет,
Савет за
безбедност
саобраћаја, Фонд
за екологију,
Међународни
фондови, донације,
јавно-приватно
партнерство и др.

вредност(€):
500.000

Градски буџет,
Републички буџет,
Савет за
безбедност
саобраћаја, Фонд
за екологију,
Међународни
фондови, донације,
јавно-приватно
партнерство и др.
Градски буџет
Међународни
фондови, донације,
и др.

550.000

2026.

350.000

2025.

Градски буџет
Међународни
фондови, донације,
јавно-приватно
партнерство и др.

300.000

2025.

Све
године
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деце која користе
бицикл за долазак
у школу
Град Шабац, Јавно
предузеће,
изабрани понуђач

Градски буџет,
Републички буџет,
Међународни
фондови, донације,
јавно-приватно
партнерство и др.

300.000

2024.

Градски буџет,
Републички буџет,
Међународни
фондови, донације,
јавно-приватно
партнерство и др.
Акција 2: „Подизање свести о бициклирању као виду саобраћаја“

500.000

2025.

5. Израда студије за избор
најоптималнијег модела,
бизнис модела,
менаџмента за услугу
изнајмљивања бицикала,
ел. тротинета и других
облика микро- мобилности
са пратећом
инфраструктуром;
увођење услуге

Успостављање
система
јавних/приватних
бицикли и других
облика микромобилности, као и
повећање броја
корисника

6. Израда пројеката и
обележавање
међународних
бициклистичких рута са
пратећом
инфраструктуром

Унапређење услова
за цикло туризам,
повезивање
насељених места дуж
руте

Начин спровођења Акције
2:
унапређење знања и
повећање свести,
промовисање промена
навика учесника у
саобраћају,спровођење
промотивних активности

Циљ Акције 2:
унапређење знања и
ширење свести о
утицају бициклирања
на здравље, животну
средину и економске
добити

Могуће сметње за
реализацију:
- недостатак
знања и
капацитета
-недостатак
фондова за
реализацију

Потребни кораци:

Циљ мере:

Индикатор:

1.Организовање
промотивних и
едукативних кампања,
манифестација,
радионица, обележавање

Промена навика
грађана у саобраћају,
едукација грађана о
новим одрживим
видовима кретања,

Број спроведених
кампања,
активности,
едукација,
радионица и

Израђена студија,
уведена услуга
(број станица за
изнајмљивање,
број јавних
бицикала, простор
покривен
системом јавних
бицикала),
повећан број
корисника
Број пројеката и
дужина изграђене
инфраструктуре

Град Шабац,
Република Србија

Мере за спречавање сметњи:
-Организовање едукација, размене искуства на међународним
конференцијама, обука, студијских посета за доносиоце одлука, као и
планере, пројектанте итд. из области подизања свести о значају
бициклирања, финансирању и одржавању инфраструктуре за
бициклисте кроз финансијске бенефите, јавно здравље итд. утицаће
на унапређење знања и подизање капацитета
-Усвајање Плана одрживе урбане мобилности града Шапца требало
би да омогући приступ страним и домаћим фондовима
Надлежност:
Извор
Процењена
Рок:
финансирања:
вредност(€):
Град Шабац,
Градски буџет,
100.000
све године
Градска управа
Републички буџет,
града Шапца,
Савет за
партнери на
безбедност
пројекту, Центар за саобраћаја, Фонд
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Европске недеље
мобилности итд.

2. Прилагођавање система
планирања и пројектовања
бициклистичког кретању
са аспекта концепта
одрживог кретања

3. Иницијативе за измену и
допуну правилника
везаних за бициклистичко
кретање и доношење
нових

повећање броја
бициклиста у
видовној расподели,
повећање
безбедности у
саобраћају
Прибављање
потребне планске и
пројектне
документације за
унапређење и/или
изградњу
бициклистичке
инфраструктуре
Обезбеђивање за
спровођење мера за
одрживе видове
кретања

других активности

стручно
усавршавање,
Удружења грађана,
школе, вртићи,
предузећа итд.

за екологију,
Међународни
фондови, донације,
јавно-приватно
партнерство и др.

Број израђене
пројектне
документације у
којима се
адекватна пажња
посвећује
бициклизму

Град Шабац, Јавна
предузећа,
изабрани понуђач

Градски буџет,
Републички буџет,
Међународни
фондови, донације
и др.

20.000

2026.

Број измена и
допуна
правилника

Градска управа
града Шапца,
Јавна предузећа,
Савет за
безбедност
саобраћаја
Градска управа
града Шапца,
Јавна предузећа,
Савет за
безбедност
саобраћаја
Град Шабац,
градска управа
града Шапца,
Центар за стручно
усавршавање

Градски буџет,
Републички буџет,
Међународни
фондови, донације
и др.

10.000

све године

Градски буџет,
Републички буџет,
Међународни
фондови, донације
и др.

30.000

све године

Градски буџет
Међународни
фондови, донације
и др.

50.000

све године

4. Доношење локалних
стандарда за
бициклистичку
инфраструктуру

Обезбеђивање за
спровођење мера за
одрживе видове
кретања на локалном
нивоу

Број донетих
стандарда

5. Организовање обука,
округлих столова,
студијских посета и
размена искуства са
другим градовима (за
доносиоце одлука,
планере, пројектанте...)

Унапређење знања
доносиоца одлука,
планера,
пројектаната;
равномерна
распоређеност
буџетских средстава

Број спроведених
обука, округлих
столова,
студијских посета
и других
активности
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6. Увођење стимулативних
мера за коришћење
бицикла у свакодневним
кретањима

Мотивисање
запослених да
користе одрживе
видове кретања

Број програма који
стимулишу
бициклирање,
апсолутна
вредност
стимулације

Градска управа
града Шапца,
Јавна предузећа,
Приватни сектор

Градски буџет
Приватни сектор

30.000

2024.
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4.3.

Јавни превоз

Јавни градски превоз представља одржив, еколошки, јефтин и ефикасан начин кретања
људи. Јавни превоз је одржива алтернатива колском саобраћају јер је просторно
ефикасан, знатно еколошки прихватљивији и економски исплативији.
Просторна ефикасност се огледа не само у могућности превоза знатно већег броја људи у
односу на аутомобил, већ и у смањењу потребе за простором посвећеном стационарном
саобраћају унутар градских средина. Повећање корисника јавног превоза на рачун
корисника аутомобила може да допринесе смањењу емисије штетних гасова јер превоз
путника генерално производи мање загађење по превеженом путнику. Економска
исплативост градског превоза је важна за градску управу и за појединца, али и за све
привредне секторе. Економска рачуница је главни катализатор повећања удела градског
превоза у видовној расподели урбаног кретања.
Зашто је квалитетан градски превоз од важности за друштво? Он заправо представља
индикатор развијености друштва. „Развијена држава није место где сиромашни људи
имају аутомобил. То је место где богати користе јавни превоз.“ Густаво Петро, бивши
градоначелник Боготе, Колумбија.
Важност јавног превоза у призми одрживе урбане мобилности је та да он омогућава
најширој групи људи могућност кретања. Јавни превоз омогућава инклузију свих група
становништва која због одређених проблема није у могућности да користи други вид
урбаног кретања. На тај начин јавни превоз је од велике важности за развој урбане
мобилности у градовима.
Јавни градски превоз у Шапцу функционише добро само за сеоска и приградска насеља,
док се у оквиру градских насеља он уопште не користи. У сеоским насељима се најчешће
користи за потребе запослених и за потребе ђака у за то дефинисаном времену. Ван тих
одређених временских интервала почетка и краја часова и почетка и краја смене он скоро
и да нема полазака. Приградски превоз функционише са нешто чешћим поласцима али су
информације о превозу тешко доступне и аутобуси су стари, нехигијенски и нееколошки. У
оквиру градских насеља јавни превоз не постоји, а чак се ни приградске линије не користе
док пролазе кроз сам град јер не прате потребе потенцијалних корисника.
Градска управа је расписала концесију и добијен је приватни превозник који ће обављати
превоз на градским, приградским и сеоским линијама. Градска управа је за потребе
расписивања концесионог акта са стручним службама ЈП „Инфраструктура“ и саобраћајне
инспекције разрадила план организације нових и постојећих линија.
Планом су редефинисане путање и термини полазака постојеће три приградске линије и
додате су две додатне градске линије. Мрежа је надограђена на постојећи систем превоза
и формирана је дијаметрална мрежа аутобуских линија. Линије крећу са периферије
пролазе кроз центар града и одлазе на дијеаметралну периферију. Одређене су кључне
чворне тачке укрштања линија код важних градских тргова, раскрсница и главне
аутобуске станице. Циљ је био да се обезбеди да свако са било које локације у граду
може да стигне на жељену локацију са само једним преседањем.

При планирању мреже линија узете су у обзир густине насеља, места на којима људи раде,
јавне институције и објекти, школе, комунални објекти и слично. Насељима велике густине
је обезбеђено неколико станица различитих линија, како би се највећем броју корисника
обезбедила разноврсне могућности повезивања. На тај начин су становници повезани са
центром града и омогућено је да становници насеља која гравитирају одређеној школи буду
директно повезана са тим школама. Две радне зоне су адекватно повезане са деловима
насеља већих густина и чворним тачкама. За Северозападну радну зону у којој ради велики
број људи и која се најбрже развија је планирано да се обезбеди посебна линија која ће
повезати градске чворне тачке директно и експресно са том радном зоном. Ово је веома
важно за привреду и њен развој јер није неопходно да свака фирма понаособ организује
сопствени превоз за запослене.

Број возила у градском саобраћају
Врста погонског горива за већину
возила
Просечна старост возила (год.)
Број запослених који користе
право на накнаду за путне
трошкове
Цена карте РСД
Повластице
Број превезених путника
Приградски
Градски
Укупно

2018
32
дизел

2019
32
дизел

2020
61
Метан

15-20

15-20
1860

10
Преко 2000

70-205
нема

63-185
нема

70-205
нема

2009

2013
690155
503760
1193915

2018
417847
334399
752246

1125821

Табела 2.Подаци о возном парку јавног градског превоза

За правилно и квалитетно функционисање система јавног градског саобраћаја у ситуацији
где не постоји јавно предузеће које се бави јавним превозом већ се тиме бави концесионар,
неопходна је сарадња јавног и приватног сектора. Концесионар је у обавези да нове
аутобусе који буду коришћени за градски саобраћај буду на еколошко погонско гориво, тј на
метан. Израђена је пројектна документација и отпочети су радови на изградњи станице на
којој ће се вршити снабдевањем метанским горивом. На овај начин ће се дизел аутобуси
заменити еколошки прихватљивијим горивом. Циљ града је да активном промоцијом јавног
превоза, дигитализацијом стајалишта, интернет апликацијом учини превоз приступачнијим
корисницима. Поред цене превоза битан фактор је и информисаност о поласцима и
путањама и станицама линија. Веома је важно водити активну политику наплате паркирања
којом ће се постићи да цена карте градског превоза буде знатно приступачнија од цене
паркирања. На тај начин ће се подстицајним мерама за коришћење превоза и
дестимулишућим мерама за коришћењем аутомобила довести до циљаних видовних
расподела за плански хоризонт. Циљ је да се директно утиче на смањење коришћења
аутомобила и да се ти корисници преусмере на јавни превоз.
Неопходно је разним методама подстицати коришћење јавног превоза уместо приватнх
аутомобила. За оне који долазе из даље околине могуће је обезбедити карту за паркирање
у слободним зонама на периферији где постоје планиране трасе и станице јавног превоза.
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Корисницима паркинга је могуће обезбедити повољнију карту за јавни превоз, и на тај начин
одвратити га од уласка приватним возилом у град. У те сврхе постоје изграђени и постоје
паркинзи у изградњи који могу да приме већи број возила, а налазе се на рутама градског
превоза.
У видовној расподели у оквиру анкете 3% грађана користи јавни превоз док 4% користи
такси превоз. Такси превоз игра важну улогу у ситуацији у којој се град Шабац налази. На
територији града постоје 4 такси удружења и већи број предузетника који са 150 возила
врше превоз путника. У граду тренутно постоје 23 такси стајалишта. Циљ мера је да се
задржи удео кретања овим видом превоза у видовној расподели, али да се приликом
издавања дозвола за такси удружења стимулишу еколошка возила, а дестимулишу возила
са моторима Еуро 0 -4.
Разлог ограничења броја возила са којим ће се обављати такси превоз је заштита градскопрградског превоза путника.

76. приказ линија јавног градског превоза
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4.4.

Моторни саобраћај

Технички и технолошки развој савременог друштва неминовно је потврдио да моторни
саобраћај представља услов нормалног одвијања друштвеног живота и економског
развоја. Досадашње планирање саобраћаја и урбани развој на првом месту су стављали
моторни саобраћај и коришћење приватних аутомобила. Последице (негативне) у начину
развоја саобраћајног система, у претходном периоду, произашле су из стихијског и
неконтолисаног развоја моторизације који се огледа у интензивном развоју друмског
саорбаћаја. Развој степена моторизације, такође, утиче и на енергетски биланс земље,
безбедност саобраћаја, мобилност становништва, животну средину, заузимање простора
итд.
Савремени трендови који су везани за одрживи развој градова, планирање и употребу
јавних површина намећу тежњу ка смањењу моторног саобраћаја и дефинисању простора
за друге видове кретања. Имајући у виду висок темпо модерног друштва и стални
нарастајући број захтева за транспортом, са једне стране, и заштиту животне средине,
безбедност саобраћаја, снижење транспортних трошкова друштва, као и ниво и потрошњу
енергије, са друге стране, формирање оптималне структуре саобраћајног система
(одрживог саобраћајног система) је неопходно и то у складу са свеуобухватним
потребама друштва.

4.4.1. Моторни саобраћај у Шапцу
Према подацима Министарства унутрашњих послова може се приметити константан
пораст броја регистрованих возила.

77. Број регистрованих аутомобила и степен моторизације
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Повећање степена моторизације (пораст броја возила по становнику) из године у годину,
као и велика просечна старост возила што проистиче из смањене куповне моћи грађана,
неадекватним прописима о увозу аутомобила, набавка половних возила, али и постојеће
навике грађана да за краће релације користе аутомобил, утиче да су јавне површине
највише заузете возилима како у центру града, тако и на периферији. Последица свега
овога јесте недовољна атрактивност простора, и немогућност или недовољна безбедност
за остале видове кретања, као и ниска свест грађана о загађењу животне средине услед
коришћења великог броја путничких ауомобила, квалитет ваздуха и ниво буке, јавно
здравље и безбедност у саобраћају. Уколико се настави постојећи тренд раста броја
возила, поставља се питање да ли ће постојећа саобраћајна матрица улица и паркинг
простор моћи да одговори на будуће захтеве.
Удео саобраћаја моторних возила у укупнох расподели путовања, према анкети
спроведеној 2019. године (модел од 1350 одговора), износи 34% (23% као возачи, а 11%
као путници). Овај вид превоза је доминантан код становника старосне доби 25-45 година.
Поседовање возачке дозволе је 73% становништва. Најчешће се аутомобил користи за
превоз од/до посла 42%, затим за личне потребе 33% (одвођење деце у вртић/школе,
спорт, слободно време), и куповину залиха 25%. У временском интервалу највећи део
становништва проведе у аутомобилу мање од 15мин.

78. Карта доступности од центра града аутомобилом (интервал 5 мин)

Шабац је лоциран на десној обали Саве и захвата северозападни део Србије. Ка Шапцу
гравитирају три микрорегије које чине његово пољопривредно залеђе: Мачва, Поцерина и
Посавина.
Шабац је седиште административног подручја Града, службе државне управе,
администрације, образовног, здравственог и културног седишта, и све јавне и комуналне
службе и предузећа су смештени на ужој или широј територији града, с тога, на
функционисање саобраћаја у Шапцу не треба посматрати само кретања градског
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становништва, него и миграције приградског и сеоског становништва у град ради
задовољавања основних потреба.
Објекти/јединице локалне управе и администрације налазе се у централном језгру града.
С обзиром на садржаје, центар града представља највећу зону миграције становништва,
како за локално становништво, тако и за оне који долазе из околних места. Сходно томе, у
главним улицама града заступљена је велика фреквенција возила, бициклиста и пешака.
Најзначајнији унутар- градски саобраћај одвија се саобраћајницама којима се, такође,
одвија приградски и међуградски саобраћај. Посебно по саобраћајном оптерећењу треба
истаћи, саобраћајнице које повезују приградска насеља са градом, Поцерска, Масарикова
улица (приградско насеље Јевремовац- центар града), Улица Војводе Јанка Стојићевића
и краља Милутина (приградско насеље Поцерски Причиновић-центар града), Војводе
Путника, Мачванска (приградско насеље Мајур-центар града), и Хајдук Вељкова
(приградска насеља Јеленча и Мишар-центар града) кроз који је и дозвољен теретни
саобраћај (возила чија носивост прелази 3 тоне). На овим потезима се мултиплицирају
саобраћајни токови, који долазе преко уличних путева уз истовремено највећа унутарградска међузонска кретања, нарочито запослених, с обзиром на њихов положај и односу
на централну зону, индустријске и стамбене зоне. Потребно је истаћи, улицу Масарикову,
у којој се налази највећи број јавних објеката, образовних установа итд., што додатно
утиче на саобраћајно загушење у дневном кретању становништва.
Још један разлог који доводи до загушења саобраћаја јесте недостатак паркинг места из
чега произилази непрописно паркирање, ван обележених паркинг места, паркирање на
коловозу и тротоару, тако да долази до преокупирања површина јавне намене, уличних
профила, стациоарним садржајем и заузимање простора који су неопходни за кретање
других видова саобраћаја. Структура паркиралишта у централној зони Шапца је таква да
се највећи проценат паркинг места налази на коловозу, а неадекватно управљање
паркирањем додатно ствара проблем паркинг простора. Константан пораст степена
моторизације у Шапцу, додатно усложњава проблем, јер се повећавају захтеви за паркинг
простором.
Из претходнох наведеног, може се закључити да у најфреквентнијим улицама у граду
пешаци и бициклисти су у највећој мери запостављени. Навике становништва да
аутомобил користи за кратке релације (илузија становнштва да је аутомобил најбрже
превозно средство), као и да се паркирају испред крајње дестинације додатно отежавају
ситуацију на улицама.

79 и 80. Свакодневна ситуација у Улици Карађорђева и Улица Владе Јовановић
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Закључак који се може извести јесте да постоји недостатак свести и знања о одрживим
трендовима у планирању и управљању сабраћаја, о системском промишљању и
управљању саобраћаја у граду. Такође, препознаје се и недостатак нових услуга у граду,
као и алтернатива које подстичу друге видове кретања (дељење вожње, изнајмљивање
бицикла, карго бицикла, комби-таксија, park&ride итд.). Недостатак адекватне
организације јавног превоза (квалитет услуге, фреквентност полазака, информисање
путника итд.) може допринети смањењу броја приватних ауомобила у граду.
Једна чињеница која повољно утиче на саобраћај у Шапцу јесте донето Решење да се
забрањује саобраћај теретних возила чија носивост прелази 3 тоне унутар централног
градског језгра. Сав теретни саобраћај се одвија обилазницама по ободу централне
градксе зоне.

4.4.2. Паркирање
Повећање броја регистрованих возила са једне стране, као и још увек недовољно
конкурентна понуда других видова саобраћаја са друге стране, утиче на велику потребу
за стационирањем возила. Као и у већини градова у Србији, паркирање путничких возила
представља један од већих проблема у транспортном систему Шапца. Евидентан је
дефицит паркинг простора у ужем градском подручју. Концентрација активности у
централном градском подручју генерише велики број кретања. Затечена изграђена
градска структура као и немогућност грађевинских интервенција и интензиван раст
индивидуалне моторизације учинили су да Шабац представља град са присутним
проблемима одвијања саобраћаја као последице проблема паркирања. У новембру
месецу 2004. године, утврђено је да становници Шапца поседују 16808 путничких
аутомобила (на подручју Општине званично регистрованих 33958 путничких аутомобила у
2004. години), 26420 бицикала за одрасле, 2459 мотоцикала, 317 теретних возила и 338
трактора.
Извршена истраживања су показала да око 78% власника путничких возила имају
обезбеђена паркинг места у гаражама, властитим двориштима или другим регулисаним
паркиралиштима, а око 22% паркира возила на нерегулисаним површинама, на улици, у
току ноћи. Евидентирани број паркираних возила на нерегулисаним површинама, око
3720 путничких возила, свакако представља дефицит паркинг места у Шапцу.
Истраживањима је утвђено да се у просеку путнички аутомобил у Шапцу користи нешто
мање од сат времене дневно (40 до 50 минута), што значи да у просеку нешто више од 23
сата дневно путнички аутомобил стоји на паркингу.
Паркирање у Шапцу је организовано сходно постојећим навикама корисника моторних
возила, који настоје да се приватним аутомобилом довезу што ближе жељеном циљу. У
складу са тим захтевима паркирање је организовано на коловозу у уличном профилу
улице. Не постоји услуга изнајмљивања возила (енг. „car sharing, „car pooling“). Постоји и
седам посебних паркиралишта, а потребна је и изградња јавних гаража на територији
града.
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82 и 83. Свакодневна ситуација на једном од паркиралишта у граду, где такође постоји проблем
непрописно паркираних возила, јер капацитет паркинг места није довољан

Повољна тарифна политика, односно ниске цене накнаде за услуге паркирања, иде у
прилог грађана да за своје потребе користе аутомобил. Цена карте по сату за паркирање
у црвеној зони (централној градској зони) је 42 динара по сату, а у плавој зони (градска
зона) је 36 динара по сату. Постоји и могућност уплате дневне карте која важи 24hна
читавој територији града, а цена карте је 156 динара, а и уплате месечне карте чија је
цена 2000 динара. Паркинг се може платити путем SMS поруке и куповином карте на
одређеним пунктовима на трафикама или на шалтеру ЈП „Паркинг Шабац. Једину
повластицу имају станари који живе у градском језгру, а који немају обезбеђен гаражни
простор у оквиру објекта. Цена станарске паркинг карте је на месечном ниву 400 динара.
Навике возача, ниска казнена политка и недостатак капацитета за паркирање, неки су од
узрока појаве нерегулисаног паркирања на тротоарима, пешачким површинама, зеленим
површинама, па чак и на деловима коловоза стамбених саобраћајница.
Како би се јавне површине, нарочито у центру града, које сада служе за паркирање
ослободиле за друге намене, потребно је формирање система јавних гаража у
централном језгру где би цена карте била приступачна за становништво. Такође,
потребно је формирати паркиралишта/гараже на главним улазним саобраћајним
правцима у град, где ће бити бесплатно паркирање или симболична накнада. Ове
позиције треба да буду умрежене са градским превозом. Паркирање на улици, у уличном
профилу, редуковати и увести највишу цену накнаде за овакав вид стационарног
саобраћаја.
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4.5.

Безбедност у саобраћају у Шапцу

У укупној расподели путовања превоз аутомобилом, по анкети спроведеној 2019. године,
је износио 34%. Циљ је да до 2027. године овај вид превоза буде заступљен 29% у укупној
расподели путовања, да се смањи број саобраћајних незгода и да нема погинулих лица.
Обзиром да постоји тенденција пораста броја регистрованих возила и самим тим већи
број возила на улицама стварају се услови за повећање броја повређених и погинулих у
саобраћају. Међутим према подацима Агенције за безбедност саобраћаја, већина
индикатора је уједначена и на истом нивоу од 2014-2019 те године. Број саобраћајних
незгода се креће око 520 годишње, а број погинулих у саобраћају је од 14-17 особа
годишње. Разлог у одржавању уједначеног броја незгода у условима константног
повећања броја возила у саобраћају су измене закона повећање казни, ригорозније
тестирање возача, интервенције на саобраћајницама у циљу смањења брзине кретања
итд.
Мере којим се овим планом може утицати на смањење саобраћајних незгода се могу
поделити у неколико стратешких смерова:
 Смањење броја возила у граду,
 Смањење брзине кретања возила у густо насељеним срединама,
 Промоције алтернативних видова кретања,
 Интервенције на саобраћајницама (урбани дизајн као алат за безбеднији
саобраћај),
 Едукација грађана
Недостатак инфраструктуре за одрживе видове саобраћаја утиче и на ниво безбедности у
саобраћају. Томе још треба додати висок ниво недисциплине учесника у саобраћају, а
посебно возача аутомобила, пешака и бициклиста. Неадекватна саобраћајна
сигнализација и неодговарајући однос свих субјеката према њој, као и старење возног
парка, које повлачи повећан степен учешћа у саобраћају неисправних возила, доприноси
усложњавању ситуације, која се може решавати само синхронизованим дејством и
акцијама свих заинтересованих страна (грађана, образовних институција, саобраћајне
полиције и др.).
Раст интензитета саобраћаја у граду доводи до повећања екстерних трошкова превоза,
кроз пораст емисије гасова са ефектом стаклене баште, буке, здравствених проблема
узрокованих смањеним квалитетом ваздуха и до укупног смањења квалитета живота.
Осим тога, повећање броја возила на улицама може да има за последицу смањење
безбедности пешака и бициклиста, као равноправних учесника у саобраћају.
Оправдано се намеће потреба за унапређењем инфраструктуре одрживих видова
саобраћаја и за појачаним превентивним радом са грађанима, а почевши од деце
предшколског и школског узраста.
Према геопросторним подацима могуће је уочити према учесталости улице и раскрснице
на којима постоји проблем безбедности. Неке физичке интервенције су могуће, али је
неопходно и обједињено деловање како управе тако и полицијске управе која ће
репресивним мерама утицати на смањење саобраћајних незгода. Геопросторни подаци у
ГИС систему помажу у уочавању карактеристичних типова незгода као и учесталим
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разлозима за одређене појаве. Постоје улице које су због великог интензитета саобраћаја
са повећаним бројем незгода. Међутим постоје и улице које иако имају мали интензитет
саобраћаја због прегледности, неприлагођене брзине, стационарног саобраћаја и сл.
имају повећан број незгода.

85. Локација саобраћајних незгода на територији града 15

Број саобраћајних незгода на територији Града Шапца:16

15
16

Извори МУП РС, ПУ у Шапцу, уступљени подаци одељењу за ГИС градске управе Града Шапца
Извор Агенција за безбедност саобраћаја
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4.5.1. Безбедност пешака у саобраћају








Број погинулих пешака је 23, што
чини 31% погинулих лица у СН (у
Србији пешаци чине 25% свих
погинулих лица у СН). Што је
изнад просека за остатак Србије
Број повређених пешака је 253,
што чини 13% повређених лица у
СН (у Србији пешаци чине 14%
свих повређених лица у СН). Што
је ниже у односу на просек остатка
Србије.
Највише настрадалих пешака је
међу лицима старости 65+ година.
Пешаци највише страдају у
септембру.
У периоду од 2016. до 2018.
године најчешћа група утицајних
фактора настанка саобраћајних
незгода са настрадалим пешацима

је Возач - непромишљене радње.
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4.5.2. Безбедност бициклиста у саобраћају




Број погинулих бициклиста је 16, што
чини 21% погинулих лица у СН (у
Србији чине 9% свих погинулих лица
у СН).
 Број повређених бициклиста је 240,
што чини 13% повређених лица у СН
(у Србији чине 8% свих повређених
лица у СН).
 Највише настрадалих бициклиста је
међу лицима старости 46-64 година.
 Бициклисти највише страдају у јуну и
јулу.
 У периоду од 2016. до 2018. године у
СН са учешћем бициклиста најчешће
је одабрана група типова СН са
најмање два возила – скретање или
прелазак.
У периоду од 2016. до 2018. године најчешћа група утицајних фактора настанка
саобраћајних незгода са настрадалим бициклистима је Возач - погрешно извођење
радњи.
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4.5.3. Безбедност мотоциклиста и мопедиста у саобраћају
Број погинулих возача и путника на
мотоциклима и мопедима је 6, што чини 8%
погинулих лица у СН (у Србији чине 9%
свих погинулих лица у СН).
Број повређених возача и путника на
мотоциклима и мопедима је 168, што чини
9% повређених лица у СН (у Србији чине
7% повређених лица у СН).
Највише настрадалих лица на МОТ и МОП
је међу лицима старости 15-30 година.
Лица на МОТ и МОП највише страдају у
јуну.
У периоду од 2016. до 2018. године у СН са
МОТ и МОП најчешће је одабрана група
типова СН са најмање два возила –
скретање или прелазак.
У периоду од 2016. до 2018. године
најчешћа група утицајних фактора настанка
саобраћајних незгода са настрадалим лицима на МОТ и МОП је Возач - погрешно
извођење радњи.
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4.5.4. Безбедност корисника путничких аутомобила (возача и путника)
Број погинулих возача и путника у ПА је 27,
што чини 36% погинулих лица у СН (у
Србији чине 45% погинулих лица у СН).
Број повређених возача и путника у ПА је
1143, што чини 60% повређених лица у СН
(у Србији чине 60% повређених).
Највише настрадалих возача и путника у
ПА је међу лицима старости 15-30 година.
Возачи и путници у ПА највише страдају у
априлу.
У периоду од 2016. до 2018. године у СН
са ПА најчешће је одабрана група типова
СН са најмање два возила – скретање или
прелазак.
У периоду од 2016. до 2018. године
најчешћа
група
утицајних
фактора
настанка
саобраћајних
незгода
са
настрадалим возачима и путницима у ПА
је Возач - непромишљене радње.
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4.5.5. Број погинулих и повређених лица у односу на старост учесника
Према подацима Агенције за безбедност саобраћаја највећи број настрадалих лица су
возачи и путници путничких аутомобила, следе пешаци па бициклисти. У Шапцу је нешто
већи број повређених бициклиста у односу на просек Србије, али то је проузроковано што
тиме што постоји већи број бициклиста у односу на просек републике, а не постоји
довољно безбедне инфраструктуре. Повећањем инфраструктуре и свести учесника у
саобраћају о бициклистима, смањиће се број незгода а тиме ће се уједно и подстаћи већи
број корисника бициклистичког саобраћаја.
Према старосним категоријама највећи број учесника у саобраћајним незгодама је у
старости од 15-30 и 65+.
Најзначајнији носиоци активности, које се тичу безбедности у саобраћају у локалној
самоуправи су: Савет за безбедност саобраћаја, образовно-васпитне установе,
саобраћајна полиција, управљач пута на локалном нивоу, Градска управа- одељење
надлежно за послове техничког регулисања саобраћаја, здравствене установе, медији ,
ауто-школе, технички прегледи возила и др.
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4.6.

Утицај саобраћаја на квалитет животне средине

4.6.1. Квалитет ваздуха
Према Локалном еколошком акционом плану за град Шабац, као један од главних
узрочника загађења ваздуха је наведен саобраћај, односна моторна возила.
На територији Града Шапца се спроводи вишегодишњи континуирани мониторинг
квалитета ваздуха на пет мерних места од стране акредитоване и овлашћене
лабораторије Завода за јавно здравље Шабац. У Шапцу постоји и аутоматска мерна
станица Агенције за заштиту животне средине, али се ти резултати могу посматрати само
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информативно, јер Агенција као орган државне управе није и не може бити акредитована,
по међународним стандардима.
Систематска мерења основних и специфичних загађујућих материја обављају се
континуирано на мерним местима која чине мрежу мерних места. Мерењем се прате
концентрације: сумпордиоксида СО2, азотних оксида NОx, амонијака NH3,
хлороводоника, чађи и таложних материја. Од 2010. године започето је праћење
приземног озона О3 и фракција суспендованих честица PM2,5 и PM10.
Резултати мониторинга показују да је стање квалитета ваздуха у Шапцу задовољавајућег
квалитета.
Током мерења загађујућих материја у ваздуху, у трајању од 8 дана, вршен од стране
Института заштите на раду из Новог Сада, евидентиране су повишене концентрације
бензоапирена 8/8 дана, који се доводи у директну везу са аутомобилским издувним
гасовима (посебно из дизел машина).
У граду Шапцу у децембру 2019.год. су концентарције сумпордиоксида, азотдиоксида и
амонијака биле у оквиру граничних вредности (ГВ) на свим мерним местима, док су
концентрације аерозагађујућих материја биле изнад граничних вредности за: чађ на свим
мерним местим (на мерном месту Ватрогасни дом 13 дана, Касарна – 13 дана, Бенска
бара – 10 дана и Аутобуска станица – 14 дана), концентрација суспендованих материја фракција ПМ10 на мерном месту Касарна – 7 дана, концентрација флуороводоника на
мерном месту Бенска бара – 3 дана и концентрација таложних материја на мерном месту
Бенска бара.17
Као што је раније напоменуто, највећи проценат загађења потиче од сагоревања
фосилних горива у грејној сезони и саобраћаја.
Локална самоуправа је веома прецизно дефинисала свој проблем са загађењем ваздуха
које потиче од:
• коришћења фосилних горива за загревање;
• коришћење неефикасних грејних уређаја за загревање у индивидуалним
ложиштима;
• транзитног и градског саобраћаја (лоша саобраћајна решења, немање обилазнице,
застарео возни парк).
Упркос мониторингу загађења од стране републичких и градских служби, који
недвосмислено указује на то да је саобраћај један од главних генератора загађења
ваздуха, делује као да тај проблем није освешћен међу шапчанима. Висок степен
моторизације у граду се директно одражава на квалитет ваздуха и ниво буке. Значајан
негативан фактор је застарелост возног парка, како приватних аутомобила, тако и јавног
превоза. Просечна старост возила (путничког аутомобила) у Србији износи 16 година, а
занемарљиво мали број њих користи еколошка горива. Међутим, власници аутомобила не
схватају озбиљност овог проблема и у Шапцу се сматра да већина загађујућих честица у
ваздуху потиче од индустрије, иако мерења показују другачије.
Сва месечна и годишња мерења нивоа загађујућих честица у ваздуху и нивоа буке се
могу наћи у електронској форми на сајту Завода за јавно здравље Шабац. Међутим, треба
имати у виду да је овакав вид обавештења недоступан већини грађана, нарочито
старијим генерацијама које не користе интернет као средство масовног информисања.
17

Годишњи извештај Завода за јавно здравље за 2019.годину за град Шабац
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Други проблем је неразумевање грађана, обзиром да се наведени извештаји објављују у
изворној форми без прилагођавања просечном кориснику.
Успостављањем боље комуникације између Завода за јавно здравље града Шапца,
Одељења за комунално-инспекцијске и стамбене послове, којима је поверена тема
заштите животне средине и електронских и штампаних медија са друге стране, постигла
би се боља информисаност људи о квалитету ваздуха на локалном нивоу у смислу
доступности. Осим тога, месечне и годишње извештаји, које се користе да би се пратио
квалитет ваздуха, је потребно поједноставити у смислу разумевања истих за ширу
популацију без обзира на њихов степен образовања, информисаности и сл.
ЈКП ''Топлана'' Шабац је у сарадњи са Београдском отвореном школом у фебруару
2020.године организовала инфо дан о грађанским иницијативама које се боре против
аеро загађења. Том приликом је заинтересованим лицима подељено 5 сензора који
очитавају и шаљу податке на сервер о вредностима одређених честица у реалном
времену
и
могу
се
видети
на
Map
Sensor.Community,
сајту
топлане
http://www.jkptoplanasabac.rs као и http://www.eesrbija.rs.
Сензори су постављени на куће заинтересованих грађана, и то наменски дистрибуирани у
различита насеља: Касарске ливаде, Летњиковац, Камењак, Триангла и Бенска бара
исток.

4.6.2. Бука
Бука се сматра једним од већих проблема живота у сваком урбаном подручју, па тако и у
Шапцу. Прекомерно загађење буком веома неповољно утиче на функционисање
организма и омета свакодневне активности. Такође може имати значајн утицај на јавно
здравље.
Највећи узрочник буке је саобраћај, а остали извори као што су индустрија, угоститељски
објекти, улична бука различитог порекла и бука у домаћинствима, заступљени су у мањој
мери.
Имајући ово у виду Градска управа града Шапца је ангажовала Завод за јавно здравље
Шабац да уради мерење нивоа буке у граду на отвореном простору (пет зона по два
мерна места, укупно 10 мерних места), односно 5 мерних места у току 24h у пет термина
мерења у три референтна временска интервала мерења (два у дневном, једно у
вечерњем и два у ноћном), распоређених у осам месеци.
Приликом избора мерних места водило се рачуна:
- да све зоне буду заступљене приликом сваког мерења (једно мерно место из сваке
зоне)
- да мерна места буду на јавној површини
- да мерења буду у сваком годишњем добу.
ЗОНА 1: Подручје за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, културноисторијски локалитети, велики паркови мерење је вршено на следећим мерним местима:
 Поцерска улица, на паркингу испред стадиона ФК ''Мачва''
 угао улица Проте Смиљанића и Војислава Илића, испред апотеке ''Др Мр Пх Коста
Николић''
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Мерно место

2016.год
2017.год
2018.год

Поцерска улица, паркинг испред
стадиона ФК ''Мачва''
Дан/вече
9-10 dB
60 dB
9-11 dB
61 dB
11-12 dB
62 dB

ноћ
13-17 dB
57 dB
11-15 dB
55 dB
11-15 dB
55 dB

Угао улица Проте Смиљанића и
Војислава Илића, испред дежурне
апотеке ''др Коста Николић''
Дан/вече
ноћ
13-15 dB
16-20 dB
65 dB
60 dB
13-14 dB
10-20 dB
64 dB
60 dB
12-15 dB
13-20 dB
65 dB
60 dB

Табела 3: приказ највиших измерених вредности меродавног нивоа буке и прекорачење изнад граничних
вредности у зони 1

У зони 1 гранична вредност буке на отвореном простору за дан и вече је 50 dB, а за ноћ је
40 dB18. Мерна места у зони 1 се налазе поред прометних градских саобраћајница,
најизложенији су утицају саобраћајне буке и меродавни нивои буке су већи од граничних
вредности приликом свих мерења.
ЗОНА 2: Туристичка подручја, кампови и школске зоне мерење је вршено на следећим
мерним местима:
 Улица В.Ј.Стојићевића испред ОШ ''Стојан Новаковић''
 У дворишту основне школе ''Свети Сава'', ул. Авде Карабеговића
У зони 2 гранична вредност буке на отвореном простору за дан и вече је 50 dB, a за ноћ
45 dB19. Мерно место Улица В.Ј.Стојићевића испред ОШ ''Стојан Новаковић'' у зони 2 се
налази поред прометне градске саобраћајнице, изложено је утицају саобраћајне буке и
меродавни нивои буке су већи од граничних вредности приликом свих мерења.
Мерно место

2016.год
2017.год
2018.год

Улица војводе Јанка Стојићевића,
испред ОШ ''Стојан Новаковић

Улица Авде Карабеговића,
двориште ОШ ''Свети Сава''

Дан/вече
8-12 dB
62 dB
10-13 dB
63 dB
9-11 dB
61 dB

Дан/вече
2 dB (о.)
52 dB
2-3 dB
53 dB
1-5 dB
55 dB

ноћ
7-13 dB
58 dB
7-10 dB
55 dB
6-12 dB
57 dB

ноћ
3 dB (о.)
48 dB
1 dB (јун)
46 dB
2-3 dB
48 dB

Табела 4: приказ највиших измерених вредности меродавног нивоа буке и прекорачење изнад граничних
вредности у зони 2

ЗОНА 4: Пословно-стамбена подручја, трговинско-стамбена подручја и дечја игралишта
мерење је вршено на следећим мерним местима:
 Краља Милутина бр. 138
 Поп Лукина улица испред Ватрогасног дома

18

Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (''Сл. гл. РС'' 75/2010
19
Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (''Сл. гл. РС'' 75/2010
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У зони 4 гранична вредност буке на отвореном простору за дан и вече је 60 dB, а за ноћ
50 dB20. Мерна места у зони 4 (Улица краља Милутина бр. 138 и Поп Лукина улица испред
Ватрогасног дома) се налазе поред прометних градских саобраћајница, изложени су
утицају саобраћајне буке и меродавни нивои буке су већи од граничних вредности
приликом свих мерења.
Мерно место

2016.год
2017.год
2018.год

Краља Милутина 138
Дан/вече
5-6 dB
66 dB
6-7 dB
67 dB
5 dB
65 dB

ноћ
10-15 dB
65 dB
9-12 dB
62 dB
10-12 dB
62 dB

Поп Лукина улица, испред
ватрогасног дома
Дан/вече
ноћ
4-7 dB
6-10 dB
67 dB
60 dB
5 dB
2-9 dB
65 dB
59 dB
5-6 dB
6-9 dB
66 dB
59 dB

Табела 5: приказ највиших измерених вредности меродавног нивоа буке и прекорачење изнад граничних
вредности у зони 4

ЗОНА 5: Градски центар, занатска, трговачка, административно управна зона са
становима, зона дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница мерење је
вршено на следећим мерним местима:
 Карађорђева улица, испред хотела ''Слобода'', пешачка зона
 Господар Јевремова улица, испред зграде Градске управе (општине) у броју 6,
пешачка зона
У зони 5 гранична вредност буке на отвореном простору за дан и вече је 65 dB, a за ноћ
55 dB21.
Мерно место

2016.год
2017.год
2018.год

Карађорђева улица, испред
хотела Слобода, пешачка зона
Дан/вече
60 dB
60 dB
59 dB

ноћ
1 Db (јул)
56 dB
54 dB
53 dB

Господар Јевремова улица,
испред зграде Градске управе,
пешачка зона
Дан/вече
ноћ
58 dB
54 dB
3 dB (август)
58 dB
58 dB
59 dB
55 dB

Табела 6: приказ највиших измерених вредности меродавног нивоа буке и прекорачење изнад граничних
вредности у зони 5

ЗОНА 6: Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без
стамбених зграда) мерење је вршено на следећим мерним местима:
 Обилазни пут, на паркингу испред бившег ''Либертаса'' припада зони 6 – граничи се
са зоном 5
 Думача, на паркингу испред Робно транспортног центра у улици Београдска бб
припада зони 6 – граничи се са зоном 4

20

Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (''Сл. Гл. РС'' 75/2010
21
Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (''Сл. Гл. РС'' 75/2010
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Мерно место

2016.год
2017.год
2018.год

Обилазни пут, на паркингу бившег
''Либертаса'', припада зони 6 и
граничи се са зоном 5
Дан/вече
ноћ
1 dB (септ.)
3-9 dB
66 dB
64 dB
1-2 dB
6-7 dB
67 dB
62 dB
1 dB
3-7 dB
66 dB
62 dB

Думача, на паркингу испред РТЦ-а
у улици Београдска бб, припада
зони 6 и граничи се зоном 4
Дан/вече
ноћ
6-9 dB
7-12 dB
69 dB
62 dB
7-8 dB
5-11 dB
68 dB
61 dB
6-9 dB
3-11 dB
69 dB
61 dB

Табела 7: приказ највиших измерених вредности меродавног нивоа буке и прекорачење изнад граничних
вредности у зони 6

За зону 6 важи да на граници ове зоне бука не сме да прелази граничну вредност
у зони са којом се граничи.
Мерна места у зони 6 се налазе поред државног пута Iб реда 26 који је доста прометан,
има доста теретних возила и меродавни нивои буке су већи од граничних вредности
приликом свих мерења.
Највеће прекорачење нивоа буке је измерено у зони 2, на мерном месту: угао улица
Проте Смиљанића и Војислава Илића, испред апотеке ''Др Мр Пх Коста Николић'’. У
дневном референтном временском интервалу мерења ниво буке је износио 65 dB – била
је већа за 15 dB од граничне вредности и у ноћном референтном временском интервалу
мерења 60 dB – односно за 20dB више од граничне вредности.
Закључак
 Предвидети мере заштите од буке на фреквентним раскрсницама (мониторинг
показује да бука од возила прелази све граничне вредности за сва мерна местау
Шапцу)
 Контрола аерозагађења на великим раскрсницама у урбаном подручју
(бензо(а)пирен)
 Изградња инфраструктуре која подржава одрживије модалитете транспорта
(бициклистичке стазе, др)
 модернизација возног парка јавног превоза кроз еколошки прихватљива возила,
 информисање грађана о стању животне средине
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Акциони план: „Аутомобили нису приоритет- повећање атрактивности јавног превоза“
Општи циљ:
Смањење удела превоза
приватним аутомобилом
на 29%, а повећање удела
јавног превоза на 13% у
укупној расподели видова
путовања до 2027.године.

Циљеви акционог
плана:
-оптимизација
коришћења моторних
возила
- смањење превоза
приватним
аутомобилом у укупној
расподели путовања
унапређење стања
инфраструктуре
- унапређење услуге
паркирања
-промена навика
учесника у саобраћају
-повећање
безбедности у
саобраћају
-подизање свести о
утицају саобраћаја на
животну средину
-унапређење услуге
јавног превоза
-повећање удела
јавног превоза у
укупној расподели
путовања
-подизање свести о
значају коришћења
јавног певоза

Проблем 1:

Преглед проблема који се тичу моторног саобраћаја
Проблем 2:

Инфраструктура усмерена на коришћење моторних возила
- Константан пораст степена моторизације (пораст броја возила
по становнику), као и велика просечна старост возила (смањена
куповна моћ грађана, неадекватни прописи о увозу аутомобиланабавка половних возила, возила са великом емисијом CO2 и
буке) и техничка неисправност возила (слаба контрола на
техничком прегледу, недовољна контрола саобраћајне
полиције)
1) нема подстицаја за набавку возила са еколошким горивом,
електрична возила
2) велики број саобраћајних незгода
- Навике и ставови возача путничких аутомобила (промовисање
аутомобила као статусног симбола), стварају саобраћајне гужве
у централној градској зони – коришћење аутомобила за кратке
релације
1) непостојање адекватне организације јавног превоза (квалитет
услуге, фреквентност полазака, иформисање путника итд.);
недостатак финансијских средстава за набавку новијих возила и
опреме јавног превоза, непостојање стратегије развоја јавног
саобраћаја
2) недостатак нових услуга, као и алтернативе које подстичу
друге видове кретања (дељење вожње, изнајмљивање бицикла,
карго бицикла, комби-такси, park&ride итд.)
3) недовољно развијена инфраструктура одрживе урбане
мобилности, недостатак планова и пројеката, недостатак
финансијских средстава
4) недостатак свести и знања о одрживим трендовима у
планирању и управљању саобраћаја, о потреби системског
промишљања и управљања саобраћаја у граду
5)
недостатак
мониторинга,
анализе
и
ефикасности
реализованих мера
6) неадекватно стање саобраћајне сигнализације
- Површине јавне намене, улични профили, преокупирани
стационарним саобраћајем
1) велика улагања и знања и средстава у систем паркирања
2) навика паркирања на улици и на/испред крајње дестинације
3)
неадекватно
управљање
паркирањем,
неефикасно
кажњавање

Ниска свест о утицају моторног
саобраћаја на животну средину
-Недостатак свести о загађењу
услед коришћења великог броја
путничких аутомобила
1) недостатак свести о утицају
избора вида превоза на здравље,
животну средину и укупни
квалитет живота
2) непостојање свести о
коришћењу еколошких превозних
средстава
3) недовољна заступљеност у
медијима за промовисање
одрживих видова кретања
(промотивне кампање углавном о
коришћењу аутомобила)
- Недостатак свести о значају
коришћења јавног превоза (утицај
на животну средину и економске
добити)

Акција 1: „Инфраструктуру прилагодити свим учесницима у саобраћају “
Начин спровођења Акције
1:
унапређење
инфраструктуре и услуге
за друге видове кретања
(одрживе/еколошке
видове кретања)

Циљ Акције 1:
смањење удела
превоза приватним
аутомобила у укупној
расподели путовања,
повећање безбедности
у саобраћају
(смањење броја
саобраћајних незгода
и броја настрадалих)

Потребни кораци (мере):

Циљ мере:

1. Израда студије развоја
јавног саобраћаја

2. Израда пројекта за
увођење нових линија
јавног превоза (већа
фреквентност полазака,
бољи квалитет услуге
итд.)
3. Унапређење
информисаности
корисника и
опремљености
стајалишта
4. Набавка нових возила
(прилагођена особама са
посебним потребама,
возила са алтернативним

Могуће сметње за
реализацију:
-неадекватна
буџетска улагања
за реализацију
одрживих видова
кретања
-непостојање
прописа, одлука и
правилника
-недостатак
стручног кадра
Индикатор:

Мере за спречавање сметњи:
-Усвајање Плана одрживе урбане мобилности града Шапца требало
би да омогући приступ страним и домаћим фондовима
-Доношење и/или прилагођавање прописа, одлука на нивоу града и
сл.

Обрадити тему јавног
превоза на
свеобухватан начин

Израђена студија

Град Шабац,
партнери на
пројекту, изабрани
понуђач

Подстицање грађана
да користи услуге
јавног превоза што ће
довести до смањења
коришћења
аутомобила и
саобраћајних
загушења
Побољшање
информисаности
корисника и
привлачење нових

Израђен пројекат,
удео коришћења
јавног превоза,
број превезених
путника

Град Шабац,
партнери на
пројекту, изабрани
понуђач

Израда мапа на
стајалиштима, у
папиру, у
електонском
облику, мобилна
апликација
Број нових возила

Град Шабац,
партнери на
пројекту, изабрани
понуђач

Прилагођеност возила
различитим
корисницима и
смањење утицаја на

Надлежност:

Град Шабац,
партнери на
пројекту, изабрани
понуђач

Извор
финансирања:
Градски буџет,
Републички буџет,
Међународни
фондови, донације,
јавно-приватно
партнерство идр.
Градски буџет,
Републички буџет,
Међународни
фондови, донације,
јавно-приватно
партнерство идр.

Процењена
вредност(€):
13.000

Рок:
2023.

20.000

2023.

Градски буџет,
Републички буџет,
Међународни
фондови, донације,
јавно-приватно
партнерство идр.
Градски буџет,
Републички буџет,
Међународни
фондови, донације,

100.000

2022.

700.000

2022.
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погоном)

животну средину

5. Израда пројектне
документације са
техничким регулисањем
различитих видова
саобраћаја у ужој зони
центра Шапца и
реализација исте

Побољшање
атрактивности
простора и услова за
живот, смањење
саобраћајне гужве,
могућност увођења
нових бициклистичких
и пешачких стаза
Ослобађање уличног
профила од
стационарног
саобраћаја и
коришћење простора у
друге сврхе- увођење
нових бициклистичких
стаза, трака,
проширње пешачке
зоне итд.

6. Израда студије о јавним
паркиралиштима и
потребном броју паркинг
места; израда пројектне
документације о
изградњи јавних гаража

7. Унапређење
управљања паркирањем
(систем наплате, цене
карте, временско
ограничење, информације
у реаланом времену о
слободним паркинг
местима), отворени
подаци

Дестимулисање
уличног паркирања у
центру града,
пробољшање
информисаности
корисника, смањење
времена за
проналажење паркинг
места, смањење
загушења, промена
цене паркирања

8. Израда планске и
пројектне документације
за увођење нових услуга,
изградња инфраструктуре
за пуњаче за електро

Стварање могућности
за коришћење електро
возила

Урађен пројекат и
реорганизован
саобраћај у
центру града

Град Шабац, Јавна
предузећа

Урађена студија и
број изграђених
јавних гаража,
смањен број
уличних паркинг
места (број
премештених
паркинг места са
уличних фронтова
на ванулична
паркиралишта или
гараже)
Број опремљених
паркинг места,
број остварених
паркирања на
уличним паркинг
местима, донета
одлука на нивоу
града;
приход који је
могуће
преусмерити на
друга унапређења

Град Шабац,
градска управа
града Шапца,
Јавна предузећа,
партнери на
пројекту, ЈП
„Паркинг“ Шабац

Урађена планска и
пројектна
документација,
број инсталираних
пуњача

јавно-приватно
партнерство идр.
Градски буџет,
Републички буџет,
Савет за
безбедност
саобраћаја,
Међународни
фондови, донације,
идр.
Градски буџет,
Републички буџет,
Савет за
безбедност
саобраћаја,
Међународни
фондови, донације,
јавно-приватно
партнерство идр.

500.000

2024.

2.550.000

2024.

Град Шабац, ЈП
„Паркинг“ Шабац

Градски буџет,
Републички буџет,
буџет ЈП „Паркинг,
Међународни
фондови, донације,
идр.

100.000

2023.

Град Шабац, Јавно
предузеће,
изабрани понуђач

Градски буџет,
Републички буџет,
Међународни
фондови, донације,
јавно-приватно

400.000

2025.
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партнерство идр.

возила
Измештање теретног
стационарног
саобраћаја из урбаног
подручја

Градски буџет,
500.000
2026.
Републички буџет,
Међународни
фондови, донације,
идр.
Акција 2: „Подизање свести о утицају на животну средину при избору вида превоза“
Могуће сметње за Мере за спречавање сметњи:
Начин спровођења Акције Циљ Акције 2:
реализацију:
дестимулисање
-Организовање едукација, размене искуства на међународним
2:
коришћења приватних - недостатак
конференцијама, обука, студијских посета за доносиоце одлука, као и
унапређење знања и
знања и
аутомобила,
планере, пројектанте итд. из области подизања свести о утицају
повећање свести о
капацитета
унапређење знања и
моторног саобраћаја на животну средину, учествовање на
еколошким
-недостатак
међународним пројектима утицаће на унапређење знања и подизање
прихватљивим видовима ширење свести о
фондова за
утицају избора вида
капацитета
превоза, промовисање
реализацију
превоза на животну
-Усвајање Плана одрживе урбане мобилности града Шапца требало
промена навика учесника
средину
би да омогући приступ страним и домаћим фондовима
у саобраћају,спровођење
промотивних активности
Потребни кораци:
Циљ мере:
Индикатор:
Надлежност:
Извор
Процењена
Рок:
финансирања:
вредност(€):
100.000
све године
Промена навика
Број спроведених
Град Шабац,
1.Организовање
Градски буџет,
Републички биџет,
кампања,
Градска управа
промотивних
и грађана у саобраћају,
Савет за
активности,
града Шапца,
еукативних
кампања, едукација грађана о
безбедност
едукација,
партнери на
манифестацја, радионица новим одрживим
радионица и
пројекту, Центар за саобраћаја,
итд.
(„негативне“ видовима кретања
Међународни
других активности стручно
кампање
о
фондови, донације,
усавршавање,
аутомобилском кретању)
Удружења грађана, јавно-приватно
школе, вртићи итд. партнерство идр.
20.000
све
Прибављање
Број докумената у Град Шабац, Јавна Градски буџет,
2. Прилагођавање
Републички буџет,
године.
потребне планске и
којима се
система планирања и
предузећа,
Међународни
пројектне
адекватна пажња
пројектовања моторног
изабрани понуђач
фондови, донације
документације за
посвећује
саобраћаја са аспекта
идр.
увођење одрживог
животној средини,
концепта одрживог
вида кретања
број мера које су
кретања и утицаја на
предвиђене у
животну средину
планским
документима за
унапређење
стања животне
9. Изградња паркинга за
теретни саобраћај на
ободу града

Реализован број
паркиралишта

Град Шабац, Јавна
предузећа

104

4. Промовисање и
подстицај за набавку
возила са еколошким
горивом за службе
градске управе, јавна
предузећа и јавни превоз
5. Организовање обука,
округлх столова,
студијских посета и
размена искуства са
другим градовима (за
доносиоце одлука,
планере, пројектанте,
пружаоце услуга јавног
превоза, паркинг
сервиса...)
6. Организовање
промотивних активности
за децу предшколског и
школског узраста из
области безбености у
саобраћају и мотивације
деце да пешаче више
увођењем апликација
(огранизовање игара и
такмичења у броју
пређених km пешке,
подстицај за награде)
7. Увођење нових
технологија у репресији
прекршаја
8. Упознавање грађана са
резултатима и
спроведеним анализама
контроле ваздуха и буке
током дана и ноћу и
утврђивање утицаја на

Промовисање
коришћења возила са
еколошким горивом,
смањење трошкова
горива, смањење
емисије CO2
Унапређење знања
доносиоца одлука,
планера, пројектаната,
пружалаца услуга
јавног превоза,
паркинг сервиса

средине
Број еко возила

Градска управа
града Шапца,
Јавна предузећа

Градски буџет,
Републички буџет,
Фонд за екологију,
Међународни
фондови, донације
идр.
Градски буџет,
Републички буџет,
Савет за
безбедност
саобраћаја,
Међународни
фондови, донације
идр.

100.000

2025.

50.000

све године

Број спроведених
обука, округлих
столова,
студијских посета
и других
активности

Град Шабац,
градска управа
града Шапца,
Центар за стручно
усавршавање,
Јавна предузећа

Промовисање знања
из области безбедног
кретања градом и
мотивисање деце
предсшколског и
школског узраста да
пешаче више

Број спроведених
активнсоти, број
пређених km
пешке

Градска управа
града Шапца, ПУ
„Наше дете“,
Основне школе,
Координационо
тело за безбедност
саобраћаја

Градски буџет,
Републички буџет,
Савет за
безбедност
саобраћаја,
међународни
фондови, донације
идр.

80.000

све године

Смањење прекршаја у
саобраћају и повећана
безбедност свих
учесника

Број уведених
система

Саобраћајна
полоција

10.000

све године

Подизање нивоа
свести о утицају
емисије фосилних
горива на животну
средину

Број спроведених
активности,
објављени
отворени подаци о
квалитету животне
средине на сајту

Град Шабац,
градска управа
града Шапца,
Центар за стручно
усавршавање

средства
Републике Србије,
Међународни
фондови, донације
и др.
Градски буџет,
Републички буџет,
Савет за
безбедност
саобраћаја, Фонд
за екологију,

5.000

све године
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животну средину
9. Бројачи моторног
саобраћаја

Праћење протока
саобраћаја, видовна
расподела

града,
инсталирани
мерачи
Број инсталираних
бројача, сензора

Град Шабац,
градска управа
града Шапца,
Техничка школа у
Шапцу

Међународни
фондови, донације
идр.
Градски буџет,
Републички буџет,
Међународни
фондови, донације
идр.

10.000

2026.
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5.

ТРЕНДОВИ МОБИЛНОСТИ У ПЕРИОДУ ДО 2027.ГОДИНЕ
5.1.

Демографске одлике

Демокрафске карактеристике града и кретање броја становика су важан фактор који утиче
на планирање мобилности и предикције кретања у будућности. Уз податке који су
прикупљани током пописа становништва, као и извештаје које Завод за статистику
објављује на годишњем нивоу, са доста добром прецизношћу се могу претпоставити
демографски подаци и за 2027.годину, као крајњу годину овог документа.
Старосна и родна структура становништва су за планирање мобилности веома важан
податак јер су разлике у дневним кретањима и навикама јако велике између различитих
група становника. Такође, број становника нам говори о тренду који можемо очекивати у
броју кретања.
Шабац је стекао статус града 2008.године. Састоји се из 52 насељена места,
распоређених у 49 катастарских општина. Од тога је једно градско насеље (Шабац), 5
приградских (Мајур, Поцерски Причиновић, Јевремовац, Јеленча, Мишар), док су осталих
46 сеоска насеља. Према попису из 2011.године, укупан број становника на подручју
целог града је износио 115.884, шире градско подручје (град са приградским насељима)
79 863, само градско подручје 53 919. Према типу насеља, 46,53% становништва је
градско, док је 53,47% остало становништво (приградско и сеоско).
Подаци показују да се у односу на претходни попис становништва 2002.године, број
становника смањио и то због веће топе морталитета у односу на број рођених. Сваке
године Шабац се смањи за отприлике 700 становника. Према доступним извештајима на
сајту Завода за статистику РС, тренд смањивања броја становика је настављен и даље.

87. Графикон промене броја становника у граду према Попису становништва из 2011.године22

На подручју целе републике је присутан тренд старења становништва, а исти тренд је
присутан и на подручју Шапца. Према подацима РЗС из 2017,године, просечна старост
становништва у Шапцу износи 42,7 година.

22

Извор: Завод за статистику РС

Број становника у
граду Шапцу
Укупно

2013

2014

2015

2016

2017

114548

113827

113113

112414

111709

Мушкарци

55980

55651

55276

54904

54567

Жене

58568

58176

57837

57510

57142

88. Извор: РЗС – Публикација „Процене становништва Републике Србије према полу, старости
и типу насеља, 2013-2017.“

89. Графикон расподеле броја становника према старосним категоријама, према Попису
становништва из 2011.године, извор: РЗС

5.2.

Промена ставова и навика у кретању

На измену садашње расподеле по видовима кретања утицаће свакако измена броја
становника у урбаном делу града, као и старосна структура, њихове навике и потребе.
Без обзира што је према статистичким подацима дошло до смањења укупног броја
становника градског подручја, према потражњи некретнина се види да у ужем центру
града долази до повећања броја становника и густине насељености. Нови становници
генеришу нова кретања.
Како се предвиђа повећање старије и млађе популације у друштву, то доводи до промена
броја путовања с обзиром на сврху кретања, избору вида превоза (промена видовне
расподеле) и промене руте и времена путовања (помера се време вршног оптерећења
саобраћаја). Омогућавањем алтернатива у промени избора вида превоза и стварањем
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безбедног кретања свих старосних категорија допринеће промени захтева старије
популације и промени навика код млађе.
Порастом навика за коришћење бицикла и технолошким развојем микро-мобилних
превозних средстава доводи до тога да мултимодалност и не толика усмереност на
аутомобиле постаје нов тренд код млађих становника града. Један од разлога за овакву
претпоставку јесте раст свеопштег тренда у избору превозног средства. Уколико се
унапређује инфраструктура за одрживу мобилност, претпоставка је да ће код свих
старосних категорија удео пешачења, вожње бицикла и коришћење микро-мобилних
превозних средстава у укупних расподели видова превоза да се повећа. Такође се на
подручју Шапца очекује значајно повећање удела јавног градског превоза, чији се нови
систем уводи у првој половини 2020.године. Јавни превоз је важан због доступности
садржаја свим социјалним категоријама, а посебно ће имати позитивно дејство на старију
популацију.
Треба имати у виду да се вишедеценијска навика коришћења аутомобила као основног
превозног средства и статусног симбола неће уклонити тако лако, те да треба имати
стрпљења за драстичну измену у размишљању грађана.

5.3.

Запосленост

Запосленост је битан фактор у прогнозирању будућих понашања у саобраћају јер
досадашње анкете показују да се најчешће аутомобил користи за превоз од/до посла, чак
42% у укупној расподели дневног кретања. Планским документима није предвиђено
измештање и пренамена постојећих индустријскух зона. До сада, индустријске зоне имају
развијену инфраструктуру за довоз и одвоз робе и услуга, а поједини имају и огранизован
превоз радника. Огранизовани превоз радника је пракса коју треба наставити, али и
подстаћи развој организовањем јавног превоза ка индустријским зонама. Сваки
индустријски комплес има уређени паркинг простор, а поједини имају и паркинг за
бицикле.
Предвиђа се развој северо-западне радне зоне, у наредном периоду, што ће довести до
форимирања нових интересних зона и већег броја кретања због новоформираних радних
места. У складу са тим повећаваће се и удео бициклистичког саобраћаја (што су показали
трендови у резултатима анкете) што изискује потребу за развојем инфраструктуре за
бициклистички саобраћај, а унапређењем технологије потребно је мислити и о развоју
инфраструктуре за микро-мобилним превозним средствима, све у циљу обезбеђења
безбедног кретања од/до посла овим одрживим видовима кретања. Источна индустријска
радна зона већ има тенденцију за развој пешачко-бициклистилких стаза, а ова тема је
детаљније обрађена у студији „Смернице за имплементирање бициклистичке
инфраструктуре у Шапцу“ са конкретним мерама и корацима за реализацију. Градски
јавни превоз, осим увођења 3 линије које спајају међусобно градска насеља и центар
града, предвиђа увођење и посебне линије која саобраћа од аутобуске станице (место
укрштања свих линија приградског и градског превоза) до северозападне радне зоне, која
броји преко 4000 радника. Поласци ове линије су прилагођени потребама ове
индустријске зоне.
Извесне промене у погледу видовне расподеле и вршног оптерећења саобраћаја до 2027.
године, може да донесе флексибилно радно време, као и рад „од куће“ (преко интернета).
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Рад од куће још увек није постао преовлађујући у Шапцу, али очекује се његов пораст у
будућем периоду.

5.4.

Образовање

Примена мера из акционих планова – израда планова мобилности за школе и вртиће има
за циљ обезбеђивање безбедног кретања деце и ђака до школе, вртића и њихово
мотивисање да више пешаче и користе бицикло као један од видова превоза. Такође,
унапређење пешачке и бициклистичке инфраструктуре и јавног превоза треба да доведе
до промене у садашњем тренду начина путовања, односно смањи коришћење
аутомобила за превоз деце од/до школе/вртића (садашњи тренд 21% у укупој расподели
кретања аутомобилским саобраћајем), као и да ће деца свих узраста имати прилику да
користе одрживе видове саобраћаја.
У наредном периоду не очекује се промена броја и локација вртића и предшколских
установа, а постоји потреба за повећање броја школских објеката. Стратешки циљ града
је увођење наставе у једној смени за ученике, као и отварање високошколских и
факултетских образовних институција. Институционално јачање система образовања у
граду доводи до повећања броја младих са боравиштем у урбаном делу града. Очекује се
да, у складу са савременим трендовима, ова популација буде усмерена више на
коришћење алтернативних видова саобраћаја тј. одрживих видова саобраћаја ради
задовољење својих потреба и свакодневних миграција.

5.5.

Степен моторизације и типови возила

Број возила и број возачких дозвола до 2027. године, у односу на садашње податке, које
поседује старија категорија грађана ће се повећати, док ће код осталих категорија
пунолетних грађана тај број остати константан.

ВРСТА ВОЗИЛА
АУТОБУС
ЛАКИ ТРИЦИКЛ
ЛАКИ ЧЕТВОРОЦИКЛ
МОПЕД
МОТОЦИКЛ
ПРИКЉУЧНО ВОЗИЛО
ПРИКЉУЧНО ВОЗИЛО
ЗА ТРАКТОР
ПУТНИЧКО ВОЗИЛО
РАДНА МАШИНА
ТЕРЕТНО ВОЗИЛО
ТЕШКИ ТРИЦИКЛ
ТЕШКИ ЧЕТВОРОЦИКЛ
ТРАКТОР

БРОЈ
ВОЗИЛА
89
1
1
643
711
2070
22
34736
19
5983
7
10
153

ГОРИВО
БЕНЗИН
БЕНЗИН/ЕЛЕКТРО
БЕНЗИН/КПГ
БЕНЗИН/ТНГ
Бензин 86
Бензин 98
Бензин-Гас
Бензин-Гас-Метан
Безоловни бензин
ДИЗЕЛ
ДИЗЕЛ/ЕЛЕКТРО
Дизел-Елек. енергија
ЕЛЕКТРО
Евро дизел
КПГ
МЕШАВИНА
Нема погонско
гориво

БРОЈ ВОЗИЛА
5392
5
21
1058
1
1430
1173
2
4996
16859
3
1
2
11043
30
338
2091
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Промовисањем и подстицајем набавки возила са еколошким горивом за службе градске
управе, јавна предуцећа и јавни превоз треба да доведе до смањење трошкова горива,
смањење емисије CO2 итд. Претпоставља се да ће ова акција допринети да до 2027.
године буде већи проценат возила са моторима са већим коефицијентом
искоришћености, а мањом потрошњом горива, да ће бити мањи број возила са
бензинским и дизел мотором, а да ће бити заступљенија возила са хибридним мотором,
она која користе природни гас, електричну енергију или друго еколошко гориво.

5.6.

Електрична мобилност

Досадашњи тренд показује да се започело са развојем микро-мобилних превозних
средстава (електрични тротинети, бицикли, мопеди итд.), а очекује се и да до 2027.
године карактеристике и цена електро возила буду прихватљивије за наше тржиште како
за приватне аутомобиле и електро бицикле, тако и за возила јавног превоза и таксија, а и
да ће инфраструктура за пуњење пратити тај тренд. Већи проценат електричне енергије
произведене из обновљивих извора смањиће негативна утицај на животну средину.
Коришћење електро бицикла, тротинета омогућиће да се ова превозна средства користе
и за релације дуже од 5km, па треба размишљати и о изградњи, унапређењу и
безбедности инфраструктуре за одрживе видове кретања и ван урбаног подручја, а
нарочито дуж државних путева.
Тренутни прописи не покривају тему микро мобилности, а како је тема релативно нова, ни
многе европске земље нису ускладиле своју регулативу са појавом овог облика кретања.
Очекује се допуна националних правлника, како би се уредило поље микро мобилности.

5.7.

Интернет продаја

У претходном периоду, коришћење аутомобила за одлазак у куповину био је условљен и
локацијама великих маркета и шопинг центара. Интернет продаја је фактор који може

утицати на саобраћај који проистиче из сврхе куповине. Ова могућност доводи до тога да
се један део кретања из реалног проводи у виртуелном свету. Интернет продаја може
утицати на смањење броја путовања, које за сврху имају куповину, али ће у исто време
повећати број путовања, која за сврху имају доставу робе (курирске службе). То може
утицати и на повећање броја служби, које се баве доставом, а уједно може бити додатна
мотивација да се за доставу користе еколошка и ефикасна возила (електро возила, карго
бицикле и сл.). Очекује се пораст овакве врсте куповине у будућности, обзиром да млађе
генерације много чешће посежу за интернет куповином.
Практичан пример како се и неки типично ''уживо'' начини куповине могу трансформисати
у интернет куповину имали смо током ванредног стања услед пандемије корона вирусом.
Многи предузетници су били принуђени да привремено затворе своје локале и трговине,
али се зато интернет куповина афирмисала. Исто се десило са цвећарама или пијацама.

5.8.

ИКТ технологије и медији

За одрживо кретање је веома важно имати приступ информацијама о свим врстама
транспорта. Зато је развој ИКТ-а и његово коришћење у домену планирања
саобраћаја/кретања људи на дневном нивоу изузетно важна карика у систему одрживе
урбане мобилности. Одрживост између осталог значи и могућност комбионвање
различитих врста транспорта, што је најлакше уколико имате информацију у реалном
времену о доступности свих опција. Развој софтвера и апликација које су прилагођене
паметним телефонима је неопходно за афирмацију различитих видова транспорта. Нови
систем јавног градског превоза који ускоро почиње са радом на подручју Шапца, прати и
израда апликације за мобилне телефоне са свим неопходним информацијама о реду
вожње, линијама, цени карте итд. Потребно је друге информације од значаја за кретање
људи у Шапцу умрежити са овим подацима о јавном превозу- загађеност ваздуха,
температура, гужве у градским улицама и слично.

5.9.

Град доступан свима и родна равноправност

Један од циљева овог документа је да Шабац буде град доступан свима, без обзира на
етничку, социјалну, економску, родну или неку другу припадност. Како се разлику потребе
различитих групација становника, тако и овај план треба да понуди широк спектар
могућности и тиме ''покрије'' што већи број опција за кретањем свих категорија
становника. У томе треба водити рачуна да се не направи сегрегација одређених група,
већ да јавни простор буде уређен у складу са што већим бројем људи и да омогући
несметано кретање што већег броја различитих категорија.
Када је у питању родна равноправност, она на пољу мобилности практично значи да
препозна различите потребе у дневним кретањима мушкараца и жена, дечака и
девојчица, али и да сагледа реалну и перцепирану безбедност у простору. Шта то значи у
свакодневном животу? Мрачна улица ће демотивисати пешачење жене у вечерњим
сатима, јер у перцепцији жене представља потенцијалну опасност. Слично ће се десити
ако је неосветљено стајалиште јавног превоз, девојка ће избегавати да користи ту
станицу, а онда јој је кретање ограничено. Иако осветљење јавног простора није директно
повезано са урбаним кретањима, индиректно ће утицати на одабир транспорта код
женске популације. Зато је важно уважити потребе жена, јер се тиме стварају простори
који су безбедни за све.

112

Многе мере које се спроводе са циљем повећања приступачности инвалидним лицима су
такође значајне и за друге категорије становништва- за старија лица која се отежано
крећу или за родитеље са колицима.

5.10. Ванредне ситуације и пандемије
Како је овај документ делимично рађен током ванредног стања услед повећаног
здравственог ризика по становништво Србије због светске пандемије корона вирусом,
важно је осврнути се на везу оваквих непредвиђених околности и урбану мобилност.
Постоји оправдана сумња епидемиолога и научника да ће се сличне пандемије дешавати
и у будућности, а ограничена дневна кретања су нам на врло непосредан начин показала
важност одрживих система кретања. Директне последице лимитираног кретања на
саобраћај су: повећан рад доставних и куриских служби, енормно повећање рада од куће
(што значи смањење саобраћајних гужви у стандардним вршним часовима) и
афирмисање пешачења и бициклирања као значајног вида транспорта, услед
ограниченог снабдевања горивом за аутомобиле.
Свакако да је најзначајније сазнање да се здравље мора ставити испред свега, што само
додатно мотивише примену мера из акционих планова одрживе урбане мобилности који
за циљ имају очување јавног здравља и смањење штетног утицаја на животну средину.

6. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
6.1.

Организација и праћење реализације активности

План одрживе урбане мобиности је развијен у у оквиру пројекта „Одржива урбана
мобилност у градовима и општинама Србије“, финансираног од стране Немачке техничке
сарадње у оквиру Отвореног регионалног фонда за енергетску ефикасност (ГИЗ ОРФ ЕЕ),
а који спроводи Стална конференција градова и општина, која пружа техничку помоћ, а
све у сарадњи са представницима различитих одељења Градске управе, јавног и
приватног сектора, установа, невладиних организација и удружења грађана.
Међусекторска сарадња је основа и за имплеметацију планираних активности у циљу
испуњења представљених циљева.
Имплементација плана треба да буде координисана, различита одељења Градске управе
и јавног сектора би требало да преузму одговорност за спровођење и праћење
активности, у складу са својим надлежностима.
Након што Скупштина града усвоји ПОУМ, Градско веће треба да именује Комисију за
имплементацију и праћење реализације ПОУМ-а. Чланови Комисије треба да буду
доносиоци одлука, који представљају град, еколози, јавни и приватни сектор, установе,
невладине организације и удружења грађана.
Задаци Комисије били би:
 имплементација плана и интегрисање активности са планом развоја града,
планове и буџете (интегрисање ПОУМ-а у стратешка и планска документа);
 обезбеђење политичке подршке за спровођење активности;
 праћење реализације активности и остваривање циљева, предузимање
одговарајућих мера, уколико се ПОУМ не спроводи и предлагање ревизије ПОУМ-а
 годишње извештавање Градском већу о реализацији ПОУМ-а;
 организовање Европске недеље мобилности и др.
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План одрживе урбане мобилности треба бити анализиран сваке године, у смислу
одређивања конкретних мера које се спроводе у одређеном периоду уз сарадњу са
радном групом (одређивање акционих планова које се те године спроводе), а касније и
ревидиран уколико дође до значајних промена у простору и у другим планским и
стратешким документима.

6.2.

Финансирање

Реализација ПОУМ-а треба да буде предвиђена одговарајућим буџетским ставкама, како
буџета Града Шапца, тако и буџета јавних и образовних институција и Градског савета за
координацију послова безбедности у саобраћају. За одређене активности и мере могуће
је обезбедити средства из републичких и међународних фондова, као и кроз јавноприватно партнерство и донације.
Обзиром да је унапређење инфраструктуре ставка за коју се у буџетима јединица локалне
самоуправе издвајају значајна средства, отвара се прилика да одржива урбана мобилност
постане једна од првих области у којој ће се реализовати циљеви безбедног кретања за
све учеснике у саобраћају, као и остварење циља увођења нових услуга које ће смањити
негативан утицај саобраћаја на животну средину и обезбедити висок ниво квалитета
живота Шапчанима.

6.3.

Сарадња и повезивање

Током периода важења ПОУМ-а, Град, као и јавни и приватни сектор, установе и
удружења грађана, треба да узму учешће у различитим европским пројектима из области
одрживе урбане мобилности, не само ради обезбеђења средстава за реализацију
активности, већ и ради унапређења знања и размене искустава. Наставити чланство и
активно деловање у међународним мрежама чији смо већ део, а пожељно је прикључити
се и другим мрежама чији члан нисмо, још увек.
Важно је остварити сарадњу са другим локалним самоуправама, организацијама, јавним и
приватним сектором, с обзиром да реализација појединих мера зависи од сарадње са
различитим секторима. Од посебног интереса је повезивање са локалним самоуправама,
које се граниче са териротијом града Шапца, како би се обезбедило повезивање ободних
територија путем инфраструктуре за одрживе видове саобраћаја. Повезивање са
локалним самоуправама Мачванског округа, као и градовима у близини (Сремска
Митровица, Рума, Обреновац, Лозница, па и Нови Сад и Београд) може омогућити лакшу
реализацију појединих мера (нпр. повезивање ободних насељених места бициклистичком
инфраструктуром, систем јавног превоза на еколошка горива итд.) и увођење услуга (нпр.
изнајмљивање аутомобила, бицикала итд.)

6.4.

Комуникација

Током периода важења ПОУМ-а информисање и комуникација имају важну улогу и могу
се остварити информацијама на друштвеним мрежама, као и кроз организовање
радионица, кампања, презентација на конференцијама, као и другим активностима које
укључују грађане.
План одрживе урбане мобилности града Шапца 2020-2027 биће доступан на сајту града
(www.sabac.rs), као и Планове имплементације за сваку годину засебно, како се буду
израђивали.
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Одлука о изради Плана одрживе урбане мобилности града Шапца 2020-2027.године је
усвојена на Скупштини града Шапца 28.09.2018.године (број скупштинске одлуке 020197/2018-14, објављено у ''Сл.листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева'', бр.23/18).
Решењем градоначелника града Шапца, у априлу 2019.године, је формирана Комисија за
урбану мобилност града Шапца, са циљем да прати и координише израду Плана одрживе
урбане мобилности, према споразуму који је потписан са СКГО.
Комисија је именована у следећем саставу:*
 Немања Пајић, председник комисије
 Ксенија Лукић, заменик председника комисије и руководилац израде ПОУМ-а
 Бојан Алимпић, обрађивач ПОУМ-а, ЈП ''Инфраструктура Шабац''
 Јана Богдановић, обрађивач ПОУМ-а, ЈП ''Инфраструктура Шабац''
 Филип Богдановић, ЈП ''Инфраструктура Шабац''
 Србољуб Радовановић, ЈП ''Инфраструктура Шабац''
 Оливера Васић Кикановић, еколошки инспектор, ГУ града Шапца
 Славица Брајић, саобраћајни инспектор, ГУ града Шапца
 Зоран Селенић, начелник Одељења саобраћајне полиције ПУ у Шапцу
 Владимир Трифуновић, официр Саобраћајне полиције ПУ у Шапцу
 Бојан Калановић, директор ЈКП ''Паркинг сервис'' Шабац
 Дејан Вујић, експерт за ГИС, ГУ града Шапца
 Миле Филиповић, руководилац Службе за путеве, ЈП ''Инфраструктура Шабац''
 Чеда Смиљанић, директор Техничке школе Шабац или представник
 др Милијана Поповић, директор Завода за јавно здравље Шабац или представник
*члан Комисије је била и Катарина Дубљнин, дипл.инж.арх. у звању главног градског
урбанисте; по оставци на ту функцију, престало је чланство у Комисији за урбану
мобилност;

Експертска помоћ у изради ПОУМ-а:
 Јелена Николић, дипл.инж.арх. (аутор првог ПОУМ-а у Србији, ПОУМ Крушевца)
 др Владимир Ђорић, професор на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду
Техничка подршка СКГО у изради ПОУМ-а:
 Клара Даниловић
 Љубинка Калуђеровић
Представница ГИЗ ОРФ ЕЕ:
 Бојана Ристановић
Израда Плана одрживе урбане мобилности града Шапца је поверена ЈП ''Инфраструктура
Шабац'', Служби за просторно и урбанистичко планирање.
Аутори ПОУМ Шабац 2020-2027:
 Бојан Алимпић, ма.инж.арх.
 Јана Богдановић, ма.инж.арх.
 Ксенија Лукић, ма.инж.арх.
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Учесници на радионицама:
 Јелена Ристић – сарадник за послове образовања, ГУ града Шапца
 Андријана Радовановић, сарадник за послове образовања, ГУ града Шапца
 Ивица Коларић – сарадник за инвестиције и изградњу, ГУ града Шапца
 Драгана Милосављевић – Шеф одсека за дечију, социјалну и здравствену заштиту,
ГУ града Шапца
 Синиша Милосављевић - власник друштва за производњу, промет и услуге Мачва
експрес доо, Бадовинци
 Слободан Јеротић – директор ЈКП „Топлана“
 др Дејан Павловић –представник УГ ''Европски центар за екологију'' у Шапцу
 Драган Јовановић – представник УГ „Вози улице“ у Шапцу
 др Биљана Ранковић Плазинић, дипл.инж.саоб. Професор струковних студија,
Катедра за друмски и градски саобраћај, Висока инжењерска школа струковних
студија Тehnikum Taurunum
 Јовица Прица, професор Техничке школе Шабац
 Јасна Мијатовић, професор Техничке школе Шабац
 Катарина Дубљанин, професор Техничке школе Шабац
Волонтери Европске недеље мобилности 2019:
 Немања Цветић
 Мирјана Милићевић
Aнекс 1 – Извештај са Европске недеље мобилности 2019
Aнекс 2 – Извештај са Европске недеље мобилности 2020
Анекс 3 – Смернице за имплементирање бициклистичке инфраструктуре у Шапцу,
др. Биљана Ранковић Плазинић, 2020. година.
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