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УВОД 

 

 „Досадашња истраживања животне средине, њеног нарушавања и проблема 

заштите, суочавала су се са великим тешкоћама. На ово је утицало више фактора, 

нарочито задуго недефинисани појмови животне средине, непостојање информационог 

система за животну средину, изразита динамичност животне средине, њена изложеност 

антропогеним утицајима и др. Може се слободно рећи да су теоријска разматрања о 

животној средини и њеној заштити многобројна.“1 

 У Стокхолму 1972. године, на конференцији Уједињених нација о животној 

средини, први пут се прецизно говори о концепту заштите животне средине. Од тада ово 

питање све више добија на значају, и све се више пажње поклања заштити, очувању и 

унапређењу највреднијих делова природе. „Пети јун, као први дан одржавања 

конференције у Стокхолму, проглашен је Светским даном заштите животне средине.“2 

 Загађеност и заштита животне средине деценијама уназад представљају веома 

значајан проблем човечанства. Бројни елементи животне средине су угрожени. Када 

само једном буду поремећени еколошки односи, они скоро никада не могу бити доведени 

у првобитно стање. Данас, заштита и унапређење животне средине представља значајан 

глобални проблем савременог друштва. Његово решавање иницира, између осталог, и 

проналазак начина за рационално и комплексно коришћење природних ресурса, као и 

развијање и унапређење међународне сарадње у области научних истраживања. 

 Шабац представља седиште Мачванског округа. Истовремено је и 

адиминистративни, привредни, културни, здравствени, образовни и спортски центар 

регије Подриње. Град лежи на десној обали реке Саве, која је уједно највећи и најважнији 

хидрографски објекат самог града.  

 Општина Шабац захвата северни део централне Србије, на тромеђи Мачве, 

Посавине и Поцерине. Географски положај општине је веома повољан јер се налази на 

 

1 Стаменковић М. С., Ђекић Т. (2019): Основе заштите животне средине, Универзитет у Нишу, 

Природно-математички факултет, Ниш 
2 Кићовић, Д., Јакшић, П. и Кићовић, Д. (2012): Основе заштите и унапређења животне средине, 

Косовска Митровица и Београд: Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици 
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важним саобраћајним правцима. Данас је Шабац модеран град на обали реке Саве, 

саобраћајно добро повезан, са пријатном климом, богатом историјом и културним 

наслеђем. Какво је тренутно стање животне средине Шапца, али и који су проблеми и 

могућности унапређења исте, приказано је у раду.  

 Предмет рада је приказ тренутног стања животне средине, постојање проблема 

али и проналажења могућности унапређења животне средине Шапца. Циљ рада је 

утврђивање могућности унапређења животне средине Шапца, са посебним освртом на 

главне елементе животне средине: воду, ваздух, земљиште... Задатак рада је 

представљање и анализа што веродостојних података, добијених на основу постојећих 

мерења квалитета основних елемената животне средине на територији општине Шабац. 

 Структура рада конципирана је управо на теоријској основи заштите животне 

средине на примеру Шапца, која крајњи резултат има изношење предлога мера заштите 

и унапређења елемената животне средине. Рад се састоји из четири дела. У првом делу 

рада приказан је повољан географски положај, у другом делу физичко-географске 

карактеристике, док су у трећем делу приказане друштвено-географске карактеристике 

Шапца. У последњем делу рада образложено је тренутно стање животне средине, 

проблеми али и могућности унапређења животне средине Шапца.  

 Извор података који је коришћен приликом израде рада је стручна литература која 

се бави и дотиче теме заштите животне средине, затим студије о квалитету воде, ваздуха 

и земљишта, али и стручни радови и истраживања објављени од стране Министарства 

заштите животне средине Републике Србије, као и интернет странице и други извори 

који ће бити наведени у последњем делу, односно литератури. 

 Методе представљају преглед и изучавање литературе на ову тему. Током писања 

рада коришћене су квантитативна и квалитативна метода, затим метода дескрипције, 

класификације и компарације. Закључак је изведен на основу објективног сагледавања 

резултата и коришћењем методе анализе и синтезе. 
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1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ОПШТИНЕ ШАБАЦ 

 

„Општина Шабац се налази у северозападном делу Србије, на тромеђи Мачве, 

Поцерине и Посавине, на десној обали реке Саве. Према општини Шабац гравитирају 

три микрорегије које чине његово залеђе: ка западу се простире Мачва, ка југу Поцерина, 

ка истоку Посавина. Географски положај центаралне тачке Шапца одређен је 

координатама 44°46` северне географске ширине и 19°14` источне географске дужине. 

Град Шабац лежи на 80 m надморске висине и он је равничарски, низијски и долински 

град. Изузетно је добро саобраћајно повезан са својом околином и осталим деловима 

земље.“3 

  

 

3 http://sabacturizam.org/?page_id=1575, преузето дана 08.04.2021. 

http://sabacturizam.org/?page_id=1575
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Слика 1 – Географски положај Шапца 

 

Извор: https://www.superjoden.nl/mapa-srbije-sabac.html, преузето дана 08.04.2021.  

„Укупна површина општине Шабац износи 795,3 km2. На овом подручју се налази 

49 катастарских општина и 52 насеља са укупно 115.884 становника, а од тога на 

подручју градског насеља Шабац и пет приградских насеља (Мајур, Јевремовац, 

Поцерски Причиновић, Јеленча и Мишар) живи 71.332 становника (по попису из 2011. 

године).“4 

  

 

4 https://poljoportal.sabacgis.org/%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BF%D1%86%D1%83.html, преузето 

дана 08.04.2021. 

https://www.superjoden.nl/mapa-srbije-sabac.html
https://poljoportal.sabacgis.org/%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D0%BF%D1%86%D1%83.html
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Слика 2 - Административна територија oпштине Шабац 

 

Извор: Локални еколошки акциони план Шапца, (2010): Књига I: Општи услови локалне 

заједнице, технички извештаји 

„Град Шабац се налази на важним саобраћајним правцима: друмским, 

железничким и речним и одлично је повезан са Београдом (удаљеност 85 km), Новим 

Садом (73 km), Ваљевом (68 km) и Лозницом (56 km).Од великог значаја за Шабац у 

саобраћајном смислу има успостављање државне границе на Дрини.“5 

На западу, општина Шабац се граничи са Републиком Српском (Босна и 

Херцеговина) и општином Богатић, на северу са Аутономном Покрајином Војводина, на 

 

5 https://sabac.rs/, преузето дана 08.04.2021. 
 

https://sabac.rs/
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југу са градом Лозницом и општином Крупањ, док се на истоку и југоистоку граничи са 

општинама Владимирци и Коцељева. Са становишта географског положаја његове 

основне карактеристике су контакт две макрорегије панонске и планинске, затим 

транзитни положај између средишње Србије, Војводине и Босне и Херцеговине и веома 

добра проходност терена. 

Слика 3 - Положај општине Шабац у односу на остале општине Мачванског 

округа 

 

Извор: https://www.google.com/imgres?imgurl=x-raw-image, преузето дана 08.04.2021.  

Општина Шабац добро је саобраћајно повезана са својом околином и осталим 

деловима земље. На територији града Шабца заступљена су три вида транспорта: 

друмски, железнички и речни.  

„Мрежу друмских саобраћајница чине магистрални, регионални, локални и 

некатегорисани путеви. Магистрални путни правци који се укрштају на подручју 

општине су М-19 (Београд – Обреновац – Шабац – Лозница – Мали Зворник) и М-21 

(Нови Сад – Рума (укрштање са аутопутем) Шабац – Ваљево – Ужице). Kоридор X 

(аутопут Београд-Загреб, Е-70) се налази на 29 km од Шабца. Од Београда, Шабац је 

удаљен аутопутем преко Срема 85 km, копном према западу, односно 103 km узводно 

реком Савом. Веза преко Обреновца краћа је за 2 km. Од Новог Сада удаљен је 72 km, од 

Лознице 53 km, Ваљева 68 km, Сремске Митровице 43 km.“6 

 

6 http://sabacturizam.org/?page_id=1575, преузето дана 08.04.2021. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=x-raw-image
http://sabacturizam.org/?page_id=1575


Тренутно стање, проблеми и могућности унапређења животне средине Шапца 

 
 

14 
 

Подручјем општине Шабац пролази регионална железничка пруга Рума – Шабац 

- Лозница - М. Зворник - Босна и Херцеговина, са железничком станицом за путнички и 

теретни саобраћај. 

„Такође, Шабац је повезан са туристичким дестинацијама као што су Бања 

Kовиљача (удаљена је 57 km путем М-19), са бањом Врујци (80 km путем М-21), 

Дивчибарама (100 km), као и са Рајцем (92 km). Развијена је и мрежа регионалних путева, 

који повезују територију града са градовима, општинама у окружењу и суседским 

државама Републиком Српском 38 km и Хрватском 40 km. Подручјем града Шапца 

пролази регионална железничка пруга Рума – Шабац – Лозница – Мали Зворник – 

Зворник (Босна и Херцеговина), са железничком станицом за путнички и теретни 

саобраћај.“7 

Слика 4 – Панорама Шапца 

 

Извор: https://www.muv2020.eu/associated-cities/sabac/, преузето дана 12.04.2021. 

Захваљујући реци Сави, на чијем се пловном путу са десне стране обале налази, 

град Шабац постао је пристаниште равне Мачве и посавско–поцерског побрђа. Речном 

пловидбом, Шабац је повезан са Београдом и даље пловним системом Дунава у свим 

подунавским земљама. У граду Шапцу постоји пристаниште на Сави и слободна 

безцаринска зона. Управо ово пристаниште уз остале саобраћајне потенцијале, потврда 

је доброг геопрометног положаја града Шапца и целе општине. Речни саобраћај тренутно 

 

7 http://sabacturizam.org/?page_id=1575, преузето дана 12.04.2021.  

 

https://www.muv2020.eu/associated-cities/sabac/
http://sabacturizam.org/?page_id=1575
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се одвија преко пристаништа некадашње гигантске хемијске индустрије „Зорка“. Њене 

капацитете поред коришћења за сопствене потребе користе се и за пружање услуга 

другим корисницима који у робно-транспортном смислу гравитирају у овом 

пристаништу. Међународни аеродром „Никола Тесла“ је удаљен око 50 km. 
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2. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ШАПЦА 

 

2.1. Геотектонске карактеристике Шапца  

 

Спуштањем старог Панонског копна на унутрашњој страни Алпа, Карпата и 

Динарских планина које су у исто време издизане настало је Панонско море. Делови 

јужнопанонске дислокације у проучаваном крају: мачвански расед (новоселско-

шабачки), орашачко-провски и савски (дубочки) расед обрадила је река Сава, која их је 

уједно благо померила ка југу. Расед код Прова налази се у средини корита Саве, што 

значи да је померање одсека у сарматском кречњаку износило око 200 m. Поменути 

раседи припадају јужном савском раседу (тектонски ров Саве) који према истоку 

наставља у велики дунавски расед. Мачвански расед одваја Цер од Мачве, док посавско-

поцерски флувијални прегиб одговара посавско-поцерском раседу. Провско-дебрчки 

расед се истиче међу раседима меридијанског правца. Поред наведених за тектонску 

еволуцију Шабачке Посавине и Поцерине значајни су јужнофрушкогорски расед и 

тамнавски расед. Тамнавски расед име је добио по томе јер је изазвао скретање реке 

Тамнаве. Овај расед се са запада наставља у Лешнички расед, којим је планина Иверак 

одвојена од Цера. 

У погледу обликовања, северни део Шабачке Посавине слабије је спуштен од 

земљишта у Мачви и Семберији, у доњој Колубари и око реке Саве. Док су се блокови у 

Мачви спуштали, планина Цер се издизала. Већина од наведених раседа припада  

покретима роданске тектонске фазе из средњег плиоцена и почетка леванта. Током 

квартара премарински и постмарински раседи били су сукцесивно активирани. Све ово 

указује на сложену тектонику Шабачке Посавине и Поцерине и велику зависност 

савременог рељефа од покрета који су се десили током квартара. 

Оно што је веома приметно, то је да у рељефу Шабачке Поцерине и Посавине 

преовлађује радијална тектоника. Из свега наведеног се може закључити да су квартарни 

радијални покрети спуштања веома значајни и да су они изазвали акумулацију шљунка 

и постанак нижих терасних седимената. О овим покретима сведоче изерени слојеви ниже 
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терасне заравни, поремећени лесолки седименти и потонули седименти са квартарним 

фосилима.  

„Ове наведене радијалне покрете пратили су слаби тангенцијални покрети 

(провска антиклинала и свелеувска антиклинала). Током леванта и квартара понтијске 

наслаге су слабо убиране, што се потврдило гравиметријским мерењем и дубинским 

бушењем. Млади тангенцијални покрети у дубљим деловима Сремско-мачванске 

потолине изазвани су потисцима у дубоко потонулим планинским масама састављеним 

од отпорнијих стена. Слаби набори у потонулом неогену представљају зачетке будућих 

набраних планина, који се дижу из панонске геосинклинале.“8 

„У погледу геолошког састава Мачванска равница се углавном састоји од 

квартарно-језерских и језерско-речних наслага, шљункова и пескова. Са хидрогеолошког 

аспекта изузетно је значајан алувијални нанос реке Дрине, односно шљунак који је 

депонован на читавом простору Мачве.“9 Алувијални речни наноси заступљени су око 

реке Све и у доњим токовима и речним проширењима Добраве, Думаче и њихових 

притока. Најсевернији део Шабачке Посавине углавном је изграђен од муља и песка Саве 

док се јужније јављају шљунак и песак, као и преталожени неогени седименти Шабачке 

Поцерине. 

У геолошкој структури Шабачке Посавине и Поцерине учествују гранити, 

шкриљци, кречњаци, лапорци и пешчари, глине, лес, пескови, шљунак и друго. Наиме, 

ове стене су архајске, карбонске и пермске, тријаске и кретецејске, сарматске, панонске 

и понтске, старије или млађе квартарне старости. Поред наведених стена, на појединим 

местима су заступљене пребореалне и бореалне наслаге. Најстарије стене у Шабачкој 

Посавини су шкриљци, тријаски и кредни кречњаци. Панонског песка, глине и лапора 

има на простору од Саве до Посавско-тамнавске греде, преко којих леже понтиске 

наслаге. Заправо топографску површину Шабачке Поцерине чине панонске понтске 

наслаге које се пењу уз северну страну планине Цер. „Побрђе Шабачке Поцерине 

 

8  Милојевић, М. (1962): Мачва, Шабачка Посавина и Поцерина, Географски институт Јован Цвијић, 

Београд 
9 Локални еколошки акциони план Шапца, (2010) Књига I: Општи услови локалне заједнице, технички 

извештаји 
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састављено је од шкриљаца, гранита, кречњака и мање од неогених седимената. 

Планинско било Цера изграђено је од гранита.“10 

Поред наведеног, веома је важно споменути главну геолошку особеност Шабачке 

Посавине, коју представљају виши терасасти седименти језерског порекла и нижи 

терасни седименти речног порекла. Реч је о седиментима који се међусобно разликују по 

пореклу, саставу, старости и надморској висини на којој се налазе. „Нижи терасни 

седименти се јављају са обе стране доње Саве, а виши терасни седименти су картирани 

у Шабачкој и суседној Обреновачкој Посавини. Представљени су глинама, песком и 

шљунком и њихова укупна дебљина износи 25 m. За разлику од нижих, виши терасни 

седименти леже преко панонско-понтске подлоге, а на местима где је она однета, леже 

непосредно преко мезозојских стена. Ови седименти представљају акумулативну раван 

Панонског језера и означавају последњу трансгресију у Панонском басену. Нижи 

терасни седименти су млађеквартарна речна творевина Саве и притока. Леже са обе 

стране Саве у апсолутној висини 78-90 m, а састоје се од пескова, песковитих и 

лесоидних глина и акватичног леса. У подини ових седимената налазе се слојеви шљунка 

и песка са шкољком Corbicula fluminalis - језерско-речни фосил средњег плеистоцена.“11 

 

2.2. Геоморфолошке карактеристике Шапца 

 

У геоморфолошком погледу овај крај се степеничасто спушта од југа ка северу, 

где се истичу равничарски терен – Мачва, брежуљкасти терен - Шабачка Посавина и 

Поцерина и брдовито-планинска целина Цер. Поцерина и планина Цер представљају део 

јужног обода, док је Мачва део дна некадашњег Панонског басена. Највиша тачка се 

налази на планини Цер на висини од 687 m надморске висине, док се најнижа налази у 

прибалном делу реке Саве у северо-источном делу територије Шапца на 76 m надморске 

висине.  

Мачва представља равницу која је нагнута од југозапада ка североистоку и 

изграђена од квартарног песка и других наноса Саве и Дрине. Апсолутна висина Мачве 

 

10 Локални еколошки акциони план Шапца, (2010): Књига I: Општи услови локалне заједнице, технички 

извештаји 
11 Марковић, Ј. (1987): Рељеф Мачве, Шабачке Поцерине и Посавине, Географски институт, Београд 
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је 80 до 100 m. Мачву је изградила река Дрина на ушћу у Саву. Млађом ерозијом и 

деловањем рецентних сливова Мачва се трансформисала у ерозивну флувио-

денудациону површ. У рељефу се издвајају алувијалне површи које су настале 

акумулативним деловањем Саве и Дрине. Изнад њих издиже се пространа акумулативна 

мачванска равница у којој се издвајају благо издигнуте акумулативне терасе између 

којих су напуштена корита Дрине и Саве. 

Према Шабачкој Посавини и Поцерини морфолошку границу чини Мачвански 

одсек, који се идући ка северо-истоку у Посавини наставља у Посавски одсек и одваја 

дно од јужног обода Панонског басена. Граница која дели Посавину од Поцерине чини 

развође између река Думаче, Добраве и њене притоке Вишњевачке реке, којом иде пут 

Шабац-Заблаће-Градојевић. 

Шабачку Посавину и Поцерину чини ниско, заталасано земљиште које је нагнуто 

ка северо-истоку. Брежуљкаст рељеф сличан шумадијском рељефу састоји се од 

степенасто поређаних речних-денудационих површи. Изнад ових површи издиже се 

ниска острвска планина Цер. Најнижи део Шабачке Посавине је северни део, којег 

представља акумулативна тераса Саве, која у орографском погледу припада дну 

Сремско-мачванске депресије. Крећући се ка југу преко Посавског одсека она прелази у 

Добравско-думачку површ, преко Посавско – поцерског прегиба на југу и прелази у 

Посавско-поцерску површ. Обе површи испресецане су речним долинама које имају 

композитни изглед.  

„Према Тамнави, Шабачка Посавина и Поцерина су ограничене Посавско-

Тамнавском гредом, а према Обреновачкој Посавини Провско-Свилеувском гредом. 

Посавско-Тамнавска греда је виша (230-301 m), пружа се упореднички, нагнута је ка 

истоку и представља најсевернији остатак старе Посавско-Тамнавске површи која се 

простирала до планине Влашић. Провскосвилеувска греда се пружа меридијански, 

нагнута је ка северу и представља остатак Посавско-Поцерске порвши са надморском 

висином 270-200 m, која се простирала северно од Посавско-Тамнавске површи.“12 

Поред тераса у полифазним долинама Шабачке Посавине и Поцерине јављају се 

и подови, нарочито у вишим деловима долине Добраве. Највише тераса има у долини 

Добраве. У Шабачкој Посавини и Поцерини јављају се ретки крашки облици у 

 

12 Марковић, Ј. (1987): Рељеф Мачве, Шабачке Поцерине и Посавине, Географски институт, Београд 
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кречњачким оазама. Најчешће су представљени површинским крашким облицима – 

вртачама, на чијем се дну налази понор, јама или сува скрашћена долина (на пример 

изнад десне долинске стране Копљевићке реке). Од подземних крашких облика јављају 

се отворене јаме, зачепљени понори и пећиница код Копљевића.“13 

Шабачка Поцерина представљена је планином Цер и побрђем. Побрђе се састоји 

од површи и речних долина и благо је нагнуто ка северо-истоку у правцу отицања 

водотокова.  

Планина Цер је острвска планина, елипсастог облика која се налази у јужном 

ободу Панонског басена. Спада у ниже планине, а њена највиша тачка је 687 m. 

Представља периферну планину динарског система на северу у северо-западном делу 

Подриња.  Правац пружања планине је северозапад-југоисток, а главна стена која је чини 

је гранит. Како је избачен из дубине земљине утробе, гранит није могао избити на 

површину него се задржао испод ње. Кристаласти шкриљци избили су између гранита и 

површине, који су кроз дуги низ година испрани. На овај начин је оголићена гранитна 

маса. 

  

 

13 Марковић, Ј. (1987): Рељеф Мачве, Шабачке Поцерине и Посавине, Географски институт, Београд 
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Слика 5 – Планина Цер 

 

Извор: https://www.instagram.com/, преузето дана 19.04.2021. 

„Пре 30 милиона година, стварањем Панонског мора и језера, Цер је заједно са 

Фрушком Гором, славонско-вршачким планинама постао острво. Када је Панонско море 

спласнуло, претворило се, пре милион година у велико језеро. Цер је тада, као и раније 

био приобално острво. У Панонском мору стално се таложио нанос које су доносиле 

реке. Испуњавање мора – језера овим наносом довело је до њиховог исушивања. На овим 

исушеним површинама формирају се речни токови. Тако овде имамо Саву која је по 

настанку старија од Дунава.“14 

„Планина Цер удаљена је од града Шапца око 30 km са којим је повезан добрим 

асфалтним путем. Богатство изворима бистре воде, добри климатски услови, планинске 

стазе које воде до врхова ове планине са неоштећеним шумама, изузетна ненарушена 

природа само су неке од карактеристике ове планине.“15 

 

14 Васиљевић, М. (2002): Церу с љубављу, Планинарско-смучарско друштво Цер, Шабац 
15 Ристановић, Б., Гајић, М., Вујадиновић, С., (2002): Туристички потенцијали Шабачког краја, Научно-

стручни часопис Зборник радова бр.32, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови 

Сад 

https://www.instagram.com/
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2.3. Хидролошке карактеристике Шапца 

 

За боље сагледавање хидролошких карактеристика територије града Шабца, у 

раду су коришћени подаци за шире подручје и географске целине, обухватајући Мачву, 

Шабачку Посавину и Поцерину. 

2.3.1. Површинске воде 

 

Најзначајнији речни токови на територији општине Шабац су Сава и Дрина. Ове 

реке уједно су и граничне реке, а поред њих се истичу и токови Засавице, Беле Реке, 

Јереза, Битве, Думаче и Добраве.  

На територији општине Шабац површинске воде се могу поделити на следеће три 

основне групе:  

- Река Сава са мањим притокама као што су Думача, Добрава, Бела река, Јерез, 

Битва, својим мањим делом река Дрина и други мањи водотокови; 

- Систем канала за одводњавање; 

- Вештачки направљене акумулације. 

Река Сава представља најважнију реку која протиче поред Шапца. Сава је десна 

притока Дунава и уједно највећа река која се на територији Србије улива у Дунав. Веће 

притоке реке Саве су Дрина, Колубара и Босут. На територији општине Шабац налазе се 

и неколико мањих водотокова који гравитирају ка реци Сави од којих су најзначајнији 

Думача, Добрава, Бела река, Јерез и Битва. 

„Поред тврђаве Стари град, река Сава се налази на 103 km од ушћа у Дунав код 

Београда. Kорито Саве код Шабца широко је 620 m, а најшире у свом сливу код села 

Мишар око 750 m. Највећа дубина у њеном кориту измерена је узводно од Шапца код 

села Хртковци и она износи 25 m у време високог водостаја. Река Сава највише воде има 

у марту, априлу и новембру, а најмање у августу и септембру. На водостај реке Саве 

делује и успор високих вода Дунава. Поред велике количине воде, Сава носи и знатне 

количине песка и суспендованог материјала, од којег ствара бројне спрудове и острва 
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(аде). У њеном кориту, близу Шапца, налазе се Дреновачка и Мишарска ада. Од ушћа 

Дрине до ушћа у Дунав, Сава је дугачка 180,2 km.“16 

Слика 6 – Река Сава - Шабац 

 

Извор: https://sabacturizam.org/, преузето 19.04.2021. 

Кроз територију града Шапца, тачније уз западну границу пролази река Дрина у 

дужини од 5 km, њен квалитет на том потезу се не мери, нити град утиче својом 

активношћу на квалитет реке Дрине. 

Река Дoбрава настаје од неколико притока на североисточној страни Цера. Како 

лети, тако и зими Добрава има низак водостај, а у пролеће и јесен после отапања снега и 

обилних киша њен водостај и протицај су знатно повећани. Поред Добраве, Сава у 

Шабачкој Посавини и Поцерини прима још и Думачу. Бела Река настаје од неколико 

мањих потока који се сустичу у месту Блажиште. Сви потоци долазе са Широке равни и 

Равне косе. 

 „Река Думача (27 km) настаје од потока на Церу и код Мишара се улива у Саву. 

То је најдужа поцерска притока Саве (39 km). Бујичног је карактера и настаје спајањем 

 

16 http://sabacturizam.org/, преузето дана 19.04.2021. 

https://sabacturizam.org/
http://sabacturizam.org/
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речица код села Румска на Церу. Најдужа притока Саве у Мачви је Јерез (56 km). Настаје 

спајањем више поцерских речица код села Рибари.“17 

„Битва (31 km) се састоји од Доње и Горње Битве, при чему Горња Битва нема 

стални ток. Тече преко широке алувијалне равни. У прошлости, у холоцену, главни ток 

Саве био је у кориту данашње Битве. Касније, померањем ка северу Сава је пресекла 

нови рукавац Засавицу.“18 

Следећу групу, као што смо напоменули чини систем канала за одводњавање. 

Заправо подручје Мачве у погледу заштите подељено је на седам подсистема и то: 

Засавички, Стојишића Богаз, Каленића Ревеница, Дреновачки, Каловички, 

Доњемачвански и Средње мачвански. Поред наведених, споменућемо и Церски ободни 

канал у дужини од 31,5 km који има веома значајну заштитну функцију. Заправо он 

прихвата воде са планине Цер, спроводи их на хидраулички начин у Саву у зони ушћа 

реке Думаче. 

„Вештачки направљених акумулација на простору Шабачке Посавине има на 

местима где се експлоатисао шљунак па је тај простор испуњен водом након престанка 

експлоатације. На овом простору то су: Табановачка, Мишарска, Богосавачка, шљункара 

Дуваниште која је главни снабдевач асфалтне базе, затим ту су још и шљункара Змињак, 

Петловача, Липолист и шљункара Прњавор.“19 

 

2.3.2. Подземне воде 

 

По питању количине и квалитета подземних вода, подручје Мачве је један од 

најбогатијих региона у Србији и шире. Граду Шапцу припада већи део територије Мачве.  

Мачванска равница представља алувијон, пре свега реке Дрине. Алувијон Мачве 

настао је наношењем речног материјала током вишемилионског периода од доба 

повлачења Панонског мора. Први водоносни слој је од површинских утицаја заштићен 

 

17  Грчић, М., Грчић, Љ. (2002): Мачва, Шабачка Посавина и Поцерина, Универзитет у 

Београду, Географски факултет, Београд 
18Марковић, Ј.Ђ. (1967): Рељеф Мачве, Шабачке Посавине и Поцерине, Посебно издање Географског 

института ПМФ-а , књига 1, Београд 
19  Милојевић, М. (1962): Мачва, Шабачка Посавина и Поцерина, Географски институт Јован Цвијић, 

Београд 
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слојем песковите глине, која је испод хумусног дела Мачве. Након овог водоносног слоја 

налази се глиновит слој, а изнад њега поново водоносни и на крају шљунковит, и тако 

неколико пута. У периодима максималних нивоа прихрањивање фреатске издани врши 

се бочним инфилтрирањем из реке Дрине на делу између Лешнице и Глоговца, док у 

периодима минималног нивоа прихрањивање се врши дуж целог тока Дрине кроз Мачву. 

Подземне воде Мачве углавном су бикарбонатног типа, чија је минерализација у 

границама од 400 до1200 mg/l. Према тврдоћи преовлађују средње тврде, тврде и врло 

тврде воде. 

„У погледу физичко-хемијске и бактериолошке исправности, на дубинама већим 

од 20 m, а испод глиненог заштитног слоја, воде су стерилне и хемијски исправне. На 

дубинама до 20 m, где се налази већина индивидуалних водних објеката, воде су 

углавном стерилне, али, од пре неколико година, са садржајем нитрата који је изнад 

дозвољене границе и потиче доминантно од вештачких ђубрива. Конвенционална 

пољопривредна производња представља главну опасност по квалитет подземне воде 

Мачве са тенденцијом потпуне деградације дубљих водоносних слојева и нитрификације 

региона Мачва, да ће наредних 20-30 година остати без воде за пиће.“20 

Терен ниже Поцерине и шабачке Посавине се може поделити на шест типова које 

чине стене хидрогеолошки различите функције. Задовољавајућу оводњености имају 

издани формиране у квартарним језерским и барским наслагама. За разлику од њих 

издани неогених наслага местимично су сиромашне водоносним слојевима. Заправо, 

водоносни слојеви, и кад су присутни, одликују се неповољним гранулометријским 

саставом и прекомерно присутним фракцијама прашине или прашинастих пескова. 

Такође, релативно су слабе порозности као и мале трансмисибилности. Водоносни 

слојеви из неогена просторно су ограниченог пружања и мале дебљине, па се значајне 

количине воде добијају само у дубоким бунарима. 

На подручју између издани квартарног и издани неогеног комплекса избушени су 

многобројни бунари за водоснабдевање насеља, месних заједница, градова и села. 

„Највећа дубина изведених бунарских конструкција је 30-50 m. Мерени нивои на тим 

бунарима су 27-49 m дубине, а на једном бунару 72 m. Температура воде у бунарима је у 

 

20 Локални еколошки акциони план Шапца, (2010): Књига I: Општи услови локалне заједнице, технички 

извештаји 
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интервалу од 12-14ºC. Дубина артешких и субартешких бунара је од 80-200 m, и 220- 250 

m, док су артерски хоризонти на различитим дубинама.“21 

„Године 1948. бушењем је установљено да се подземна вода у непосредној 

околини Шапца јавља у неколико хоризоната. Три најважнија слоја су слој шљунка на 

дубини од 7,41-8,5 m, слој крупнозрног песка са шљунком између 33,19 и 36,88 m и слој 

песка средњег зрна са шљунком између 43,80 и 49,15 m.“22 

 

2.3.3. Геотермалне воде 

 

Простор Мачве, на чијем се простору простире општина Шабац налази се у 

подручју геотермалне аномалије Србије. Заправо реч је о јужном делу геотермалне 

аномалије Панонског басена. Захваљујући овоме на територији Мачве постоји велики 

број налазишта термалних, минералних и термоминералних вода. 

„Посавска Србија је богата геотермалним изворима. На четири локалитета 

пронађене су термоминералне воде, са температуром већом од 50 ºC. Бушотина у 

Богатићу има највећу температуру (80 ºC), у Метковићу (63 ºC) у Дебрцу (57 ºC) и Дубљу 

(50 ºC).“23 

Прва геотермална истраживања у Мачви почела су још 1981. године у селу Дубље, 

када су радници „Геозавода“, бушећи артешки бунар на дубини од 178 m сасвим случајно 

пронашли воду температуре 40 степени, чији је проток тада износио 1 l/s . Овај 

проналазак заинтересовао је стручњаке који су поставили чак пет хипотеза, од којих се 

следећа сматра највероватнијом. Наиме присуство мезозојских колектора са анормално 

загрејаним водама објашњава се изузетно танком земљином кором која износи 25-26 km. 

Дебљина самог карстификованог тријаско-кречњачког резервора није позната, а 

претпоставља се да је између 500 и 1000 m. Овај повлатни резервоар чине неогени 

седименти дебљине од 200 до 620 m. Температура на врху резервоара је од 35-78ºC, а 

максимална температура воде у резервоару је око 100ºC. Нажалост, истраживања нису 

 

21 Локални еколошки акциони план Шапца, (2010) Књига I: Општи услови локалне заједнице, технички 

извештаји 
22 Марковић, Ј. (1987): Рељеф Мачве, Шабачке Поцерине и Посавине, Географски институт, Београд 
23 Павловић, М. (2019): Географске регије Србије 1 – Панонска макрорегија, Универзитет у Београду, 

Географски факултет, Београд 
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детаљна, с тога није потпуно познато пространство резервоара, његова дебљина нити 

укупни геотермални потенцијал. Оно што је доказано јесте присуство геотермалних вода 

у тријаским кречњацима. Међутим применом најновије технологије за експлоатацију 

територија града Шапца може постати зона лако доступног енергетског потенцијала, чија 

експлоатација и употреба нема никаве еколошке последице. 

Поред наведеног, на територији града Шапца термалне и термоминералне воде су 

откривене у Мачванском Причиновићу, Белој Реци и Радовашници. У Радовашници на 

планини Цер је некада постојала и бања у долини Врбовачке реке. Наиме, ради се о 

неуређеној, замрлој бањи, која је некад коришћена за лечење реуматских обољења. 

Издашност овог извора износи 0,4 l/s а температура воде је 16 ºC. 

„Геотермална енергија је лако доступна уколико се користе најновије технологије 

за експлоатацију које омогућавају да се мали садржаји топлоте по јединици запремине, 

на ниском температурном нивоу рационално експлоатишу. Нарочито су важни 

бушотински вертикални измењивачи топлоте за коришћење енергије из артешких издани 

којима се незнатно нарушава природни геотермални режим, док се остали параметри не 

ремете. Применом овог система, може се експлоатисати и енергија из глиновитих стена. 

На тај начин подручје Шабачке Посавине и Поцерине, као и осталих области на ободу 

Панонског басена, првенствено Мачве, може постати зона универзалног, непотрошивог 

и лако доступног енергетског потенцијала, чија експлоатација и употреба нема никаквих 

еколошких последица. Као пример наводи се вредност геотермалног потенцијала, само 

неогених седимената око 18.000.000 t термално еквивалентне нафте.“24 

2.4. Климатске карактеристике Шапца 

 

Шабац има умерено-континенталну климу. Ову климу карактеришу веома топла 

лета, са недовољно влаге и веома дуге зиме са изразитим снежним покривачем. Прелазна 

годишња доба, односно јесен и пролећа су умерено топла и кратка. Опште климатске 

прилике модификују специфични локални утицаји, пре свега морфолошке одлике - 

амфитеатрална отвореност према северу, мале висине и друго. Низијски делови на северу 

због отворености према Панонској низији су под утицајем панонске континенталне 

 

24 Гајић, М., Вујадиновић, С. (2005): Налазишта и могућности коришћења термалних вода у Дебрцу, 

Гласник Српског географског друштва, Београд 
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климе, док су брежуљкасто планински југ и југозападни део до 700 m надморске висине 

под утицајем планинске климе.  

„Средња годишња температура ваздуха Шапца износи 11,6ºС. Најхладнији месец 

је јануар са средњом месечном температуром 0,8ºС, а најтоплији јул са средњом 

месечном температуром 21,8ºС. Годишња амплитуда износи 22,6ºС. Апсолутни 

минимум је забележен 26.01.2000. године и износио је -20,7ºС. У току зиме може доћи 

до продора хладних ваздушних маса са североистока и истока. У току лета ово подручје 

је под утицајем Азорског антициклона који условљава ведро и топло време, те је 

апсолутни максимум забележен 04.08.2000. године и износио је 41,5ºС. Амплитуда 

између ових апсолутних вредности износи 62,2ºС.“25 

  

 

25 Грчић, М., Грчић, Љ. (2002): Мачва, шабачка Посавина и Поцерина, Географски факултет, Универзитет 

у Београду, Београд 
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Табела 1 - Просечна температура по месецима у Шапцу у периоду од 2010-2019.  
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(º
С
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2010. 0,3 2,8 7,5 12,3 16,8 20,4 23,0 21,9 16,2 9,5 10,0 2,4 12,0 

2011. 1,1 0,9 7,0 13,2 16,5 20,9 22,6 23,3 20,3 10,8 3,1 4,6 12,1 

2012. 2,0 -3,5 9,2 13,0 16,4 28,2 25,1 24,4 19,6 13,0 9,8 1,3 12,8 

2013. 3,6 3,8 6,6 13,4 17,2 20,2 22,9 23,4 16,4 13,6 8,3 1,8 12,6 

2014. 4,8 6,6 9,8 12,8 15,8 20,3 22,2 21,0 16,8 13,2 8,7 3,9 13,0 

2015. 3,4 2,8 6,9 12,4 18,1 20,6 24,8 23,9 18,8 12,0 7,9 3,8 13,0 

2016. 2,6 8,7 8,6 14,1 16,6 21,9 23,2 20,8 18,3 11,0 7,7 1,2 12,9 

2017. -4,2 5,6 10,6 11,6 17,7 22,9 24,0 24,0 17,1 13,1 7,5 5,4 13,0 

2018. 5,0 1,7 6,1 16,8 19,7 21,2 22,3 23,5 18,1 14,3 7,9 3,1 13,4 

2019. 0,8 4,8 10,1 13,3 14,8 22,9 22,8 24,0 18,1 14,1 11,3 5,2 13,6 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод, 2010- 2019 

На основу приказане табеле 1 могу се уочити температурна колебања. Средња 

годишња температура ваздуха детерминише се вредностима од 12,0℃ до 13,6℃ у 

посматраном периоду од 2010. до 2019. године. Највећа забележена је 2019. године и 

износила је 13,6 ℃. Максималне средње месечне температуре су забележене у јулу 

(24,8℃) и августу (24,4℃ ), а минималне у јануару (-4,2℃) и фебруару (-3,5℃).  
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Дијаграм 1 – Максималне температуре у Шапцу током године 

 

Извор: https://www.meteoblue.com/, преузето дана 19.04.2021. 

На основу дијаграма можемо видети да су највише максималне температуре 

током месеца јула и августа. Такође највећи број дана са максималним температурама 

забележени су током ових месеци. Током августа месеца у просеку 3,7 дана су са 

температуром преко 35ºС, 11,8 дана са температуром до 30ºС, 10,9 дана са температуром 

до 25ºС и 3,6 дана са температуром до 20 ºС. Слична ситуација је и месеца јула, који у 

просеку има 2,9 дана са температуром преко 35ºС, 10,8 дана са температуром до 30ºС, 

10,8 дана са температуром до 25ºС и 5,3 дана са температуром до 20 ºС. 

 Поред температуре ваздуха, важан климатски елемент је и влажност ваздуха. 

Средња годишња релативна влажност ваздуха у Шапцу износи 79,5%. Годишње 

колебање је 12,6%. У периоду од априла до децембра месеца релативна влажност расте, 

па су највеће средње вредности у децембру  и јануару. Висока релативна влажност у овим 

месецима се јавља као последица падавина које се излучују у виду кише и снега, и ниских 

температура. Најниже вредности релативне влажности су у априлу и мају. 

  

https://www.meteoblue.com/
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Tабела 2 - Годишње релативне влажности ваздуха у Шапцу у периоду од 2010- 

2019. године 

Месеци 
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2010. 87 80 68 75 72 76 71 74 80 85 81 79 77 

2011. 86 82 68 63 72 67 66 61 64 77 87 79 73 

2012. 76 78 57 67 72 64 59 48 63 77 80 85 69 

2013. 81 82 74 66 71 71 62 62 73 78 85 86 74 

2014. 84 81 71 78 75 70 72 78 85 82 85 84 79 

2015. 81 86 76 64 68 70 59 66 72 87 77 87 74 

2016. 80 74 74 66 69 70 69 75 74 81 76 76 74 

2017. 79 83 75 63 68 73 75 74 70 72 83 82 75 

2018. 76 80 81 62 70 69 54 52 68 80 79 92 71 

2019. 84 73 61 69 74 73 69 67 73 73 78 80 73 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод, 2010- 2019. 

На основу табеларног приказа може се уочити да су на овом подручју лета 

углавном сува са просечним бројем тропских дана, док је зимски период (нарочито 

период од новембра до марта) период знатно богатији влагом чак 86%, док је лети 

проценат нешто мањи 68%. Упоређујући пролеће и јесен, влажност је мања током 

пролећа, него током јесени. Релативна влажност ваздуха детерминише се вредностима 

од 69% до 79% у посматраном периоду од 2010. до 2019. године. Највећа вредност 

релативне влажности ваздуха у посматраном периоду забележена је 2010. године јануара 

месеца (87%). Док је најнижа вредност релативне влажности ваздуха забележена августа 

месеца 2012. године (48%).  
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Графикон 1 - Ваздушни притисак у Шапцу у периоду од 2010-2019. године 

 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод, 2010-2019. 

На основу графичког приказа можемо уочити да је просечни ваздушни притисак 

у периоду од 2010. до 2011. године био колебљив. Наиме просечан ваздушни притисак у 

посматраном периоду био је највиши 2015. године и износио је 1004,4 милибара (mb), 

док је најнижи ниво забележен 2010. године (999,4 mb). Током 2019. године просечан 

ваздушни притисак износио је 1001,8 милибара (mb), док је најнижи ниво ваздушног 

притиска био у априлу месецу и износио је 1002,7 mb, а највиши у децембру 1020,3 mb. 

Облачност је важан климатски елемент и значајан регулатор топлотних односа, 

који директно утиче на осунчавање и радијацију. Годишњи ток средње облачности 

сразмеран је току кретања релативне влажности ваздуха, а обрнуто сразмеран са 

годишњим током средње температуре ваздуха. То значи да најтоплији месеци у години 

имају најмању облачност и обрнуто. Средња годишња вредност облачности износи 5,3. 

Најведрији месец је август (просечна облачност 3,4), а најтмурнији децембар (просечна 

облачност 7,2). Разлика између просечно најведријег и најоблачнијег месеца износи 3,8.  
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Дијаграм 2 – Облачни, кишни и сунчани дани у Шапцу током године 

 

Извор: https://www.meteoblue.com/, преузето дана 19.04.2021. 

Дијаграм приказује месечне вредности сунчаних, делимично облачних, облачних 

и кишних дана. Дани са облачношћу мањом од 20% се сматрају сунчаним, од 20-80% као 

делимично облачни, а са облачношћу већом од 80% као облачни. На основу приложеног 

дијаграма можемо видети да највише сунчаних дана има током августа месеца (17,7 

дана), затим јула месеца (15,2 дана) и септембра месеца (13,2 дана). Облачних дана 

највише има током зимских месеци, односно јануара (15 дана) децембра (14,5) и 

фебруара (13,3 дана). Док најмање облачних дана има током јула и августа месеца. 

Кишних дана највише има маја месеца (13 дана), априла (12 дана) и децембра (11,6 дана). 

„Максимална вредност инсолације у Шапцу измерена је током јуна (349,1 сати) и 

августа (359,5 сати). Најмање забележене вредности су током зимског периода, односно 

децембра (39,8 сати) и јануара (24,4 сати). Просечна годишња сума инсолације износи 

2.319,8 сати).“26 

Током године падавине су равномерно распоређене са максимумом крајем 

пролећа и почетком лета. У Мачви за разлику од брдско-брежуљкасте Поцерине, због 

равничарског предела, веће брзине ветра и бржег прелажења облака излучи се знатно 

 

26 Републички хидрометеоролошки завод, 2010- 2019. 
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мања количина падавина. „У погледу просечних месечних вредности у Шапцу (1961-

2007.), максимум падавина се јавља у јуну, са средњом месечном вредношћу 78,2 mm и 

јулу 64,2 mm. Минимум падавина се јавља у фебруару (41,9 mm) и јануару (46,4 mm).“27 

„Годишња количина падавина износи 643 mm. Највише се излучи у мају, јуну и 

јулу. Распоред падавина је правилно распоређен, што повољно утиче на вегетацију.“28 

Идући од североистока ка југу и југозападу количина падавина се повећава. 

Снег се на овом подручју задржава у просеку око двадесет и шест дана годишње. 

Јавља се у периоду од октобра до априла месеца. Док је највећи број дана са снежним 

покривачем у фебруару.  

Дијаграм 3 – Количине падавина у Шапцу током године 

 

Извор: https://www.meteoblue.com/, преузето дана 19.04.2021. 

Дијаграм 3 приказује колико дана у месецу су одређене вредности падавина 

достигнуте. Можемо закључити да највише дана са снежним падавинама има фебруар 

(4,2 дана), затим јануар (4 дана) и децембар (3,7 дана), односно у зимским месецима. 

Сувих дана, односно дана без падавина највише има октобра месеца (23,8 дана), августа 

(23,7 дана), јула (21,9 дана) и септембра месеца (22,3 дана). 

 

27 Локални еколошки акциони план Шапца, (2010): Књига I: Општи услови локалне заједнице, технички 

извештаји 
28 Стојсављевић, Р. (2015): Детекција и анализа климатских региона у Србији - Докторска дисертација у 

рукопису Природно – математички факултет. Департман за географију, туризам и хотелијерство. Нови Сад 
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Магла се у Шапцу јавља у свим месецима и то најчешће у јануару, затим октобру 

и новембру и у децембру. 

У Шапцу доминирају северозападни и југоисточни ветрови, али су чести и 

југозападни и североисточни. На територији града заступљени су претежно ветрови 

слабе јачине али се повремено јављају и јаки и олујни ветрови. „Највећа просечна брзина 

ветра је током децембра (2,0 m/s), јануара (2,9 m/s) и фебруара (3,7 m/s), а најмања током 

јула (1,9 m/s) и августа (2,4 m/s), што је приказано на табели 9.“29 

Табела 3 - Средње брзине ветра (m/s) из одређених правца у периоду од 2010. до 

2019. године у Шапцу 

Године N NE E SE S SW W NW C 

2010. 2,4 2,0 2,5 1,9 2,4 2,6 2,3 2,9 538 

2011. 2,3 2,0 2,4 2,1 1,7 2,4 2,02,0 2,4 613 

2012. 2,6 2,3 2,2 2,3 2,4 2,3 2,2 2,6 618 

2013. 2,5 1,9 1,8 2,2 2,0 2,2 2,0 2,7 659 

2014. 2,2 1,8 1,8 1,6 1,8 1,6 1,4 2,2 533 

2015. 1,8 1,6 1,8 1,8 1,4 1,5 1,5 2,0 539 

2016. 1,8 1,4 1,5 1,1 1,7 1,5 1,7 1,9 453 

2017. 2,3 1,7 1,8 1,8 2,1 2,0 1,6 2,2 390 

2018. 2,0 1,8 2,0 2,0 1,8 1,6 1,6 1,8 430 

2019. 2,0 1,6 1,5 1,4 1,2 1,3 1,6 2,2 250 

∑ 21,9 18,1 19,3 18,2 18,5 19 16,3 22,9 5.023 

Избор: Републички хидрометеоролошки завод, 2010- 2019. 

 

 

 

29 Републички хидрометеоролошки завод, 2010- 2019. 
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Графикон 2 – Ружа ветрова у Шапцу 

 

Извор: https://www.meteoblue.com/, преузето дана 19.04.2021. 

Графикон 2 – Руже ветрова у Шапцу приказују колико сати у години ветар дува 

из појединих правца. На основу чега закључујемо да најчешће дува ветар из правца 

југозапада и североистока. 

 

2.5. Педолошке карактеристике Шапца 

 

„Педолошке карактеристике, односно типови земљишта један је од најзначајнијих 

услова за гајење пољопривредних култура, који утиче и на образовање травне и шумске 

вегетације. На простору Шапца узајамним дејством природних фактора педогенетским 

процесима образовани су разноврсни типови и подтипови земљишта. На њихов 

размештај утицали су рељеф, геолошки састав подлоге и климатске прилике. Земљиште 

је површински слој литосфере настао у резултату веома сложеног деловања, на камениту 

подлогу: биосфере, климатских и рељефних услова као и производне делатности човека. 

Тако створено земљиште се од литосфере разликује плодношћу. У Шапцу, доминантно 

https://www.meteoblue.com/
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место заузимају климатогена земљишта (75%), затим топогена (14,9%) и генетички 

неразвијена (10,2%), која су приказане у наредној табели.“30 

Табела 4 – Педолошка структура земљишта 

Класа, тип, подтип Заступљеност 

(ha) 
% 

КЛИМАТОГЕНА ЗЕМЉИШТА 59.688 74,9 

1. Чернозем 3.729 4,7 

чернозем излужени 1.540 1,9 

Чернозем огајњачени 2.180 2,8 

2. Гајњача 7.590 9,5 

гајњача нормална 4.330 5,4 

Гајњача лесивирана 3.260 4,1 

3. Параподзол 48.378 60,7 

ТИПОГЕНА ЗЕМЉИШТА 11.840 14,9 

4. Смонице 1.110 1,3 

Смоница лесивирана 670 0,9 

5. Минерално барско 10.950 13,8 

ГЕНЕТИЧКИ НЕРАЗВИЈЕНА ЗЕМЉИШТА 8.132 10,2 

6. Алувијални нанос 6.250 7,8 

7.Скелетоидно параподзоласто 1.882 2,4 

УКУПНО 79.660 100,0 

Извор: Николић, М. (2015): Здрава земља за здрав живот Мачве, Унија еколога УНЕКО, Београд 

„На подручју општине Шапца заступљени су следећи педолошки типови 

земљишта: са својим варијететима: чернозем, ливадска црница, ритска црница, алувијум, 

 

30 Локални еколошки акциони план Шапца, (2010): Књига I: Општи услови локалне заједнице, технички 

извештаји 
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гајњаче, мочварно глејно земљиште, минерално барско земљиште и параподзол. 

Наведена земљишта пружају одличну основу за развој пољопривредне производње, 

нарочито у Мачви.“31 

Од наведених најраспрострањенији земљишни типови су гајњаче и подзоли, који 

су највише заступљени у Шабачкој Посавини и Поцерини а има их и у Мачви. Гајњаче 

су заступљене у прелазној зони између чернозема и алувијума, док су подзоли углавном 

образовани на некадашњем дринском алувијуму и местимично лесу. Алувијум је 

заступљен у узаном појасу поред реке Саве и њених притока. Вема су полодна поред 

песковитости, јер су помешана са муљем. На њима се највише гаји поврће и крмно биље. 

Чернозем се среће само у Мачви, доста је деградиран јер се прекомерно искориштава у 

пољопривредне сврхе. Према степену деградације се издвајају три варијетета: излужени, 

деградирани и нормални.  

Данас, нажалост у одређеним педолошким типовима и веријететима земљишта 

дошло је до процеса забаривања, односно деградације због нерегулисаног водног 

режима. Потребно је предузети мере санације путем регулације водног режима, 

одводњавањем. Интензивнија пољопривредна производња доводи до нерационалне 

експлоатације плодног земљишта, утиче на квалитет човекове средине, затим хемијско 

третирање земљишта, употребом пестицида, вештачких ђубрива и слично доводи до 

поремећаја земљишта (промене физичких, хемијских и микробилошких својства 

земљишта), које у наредном периоду треба мерама санације сузбити. 

 

2.6. Флора и фауна Шапца 

 

„Мачва, Посавина и Поцерина некада су биле прекривене густим шумама. 

Међутим, временом су на тим просторима почела се градити насеља, с тим је велики број 

шума данас искрчен и у околини Шапца. Данас има неупоредиво мање шума него што 

 

31 Локални еколошки акциони план Шапца, (2010): Књига I: Општи услови локалне заједнице, технички 

извештаји 
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их је било некада. О постојању густих шума нам сведоче и називи појединих насеља у 

околини Шапца, попут Липолиста, Лешнице, Дреновац и др.“32 

Подручје Града Шапца је сврстано у панонску биљногеографску зону. У 

рељефном погледу рашчлањено је на три рељефна дела, односно ниску Мачву, 

брежуљкасто-брдовиту Шабачку Посавину и Поцерину и планину Цер. Заправо флора је 

повезана са земљиштем па разликујемо вегетацију мочвара, вегетацију ливада и пашњака 

и вегетацију шума. 

На северу Мачве заступљене су шуме тополе и врбе, у централном делу шуме 

лужњака и граба, док су у јужном делу Мачве заступљене шуме храста сладуна и цера. 

Ка југу, са порастом надморске висине, односно ка Поцерини и Церу, шумовитост се 

повећава.  

„Флора и фауна на планини Цер је веома богата. Планина Цер се налази на 

миграторном путу птица селица. На њој су своје станиште пронашле три заштићене врсте 

птица: шумска шева, сеоски детлић и руси сврачак. На планини су заступљене грабове 

шуме, букове и храстове као и многобројно лековито биље и шумско воће.“33 

Слика 7 – Планина Цер 

 

Извор: https://www.agroklub.rs/stocarstvo/planina-cer-stocarski-raj/40798/, преузето дана 

19.04.2021. 

 

32 Грчић, М., Грчић, Љ. (2002): Мачва, шабачка Посавина и Поцерина, Географски факултет, Универзитет 

у Београду, Београд 
33 https://superavantura.com/planina-cer-sancine-687-m-sabac/, преузето дана 19.04.2021. 

 

https://www.agroklub.rs/stocarstvo/planina-cer-stocarski-raj/40798/
https://superavantura.com/planina-cer-sancine-687-m-sabac/
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На подручју Мачве, Посавине и Поцерине живе средњеевропске и степске 

животиње, сходно томе ово подручје припада панонском фаунистичком региону. Од 

животиња најзаступљеније су: лисице, јазавци, зечеви, вукови, видре, ласице, јелени, 

срне, јежеви, дивље свиње, кртице, европске текунице, пацови, обични творови и други. 

Од птица најзаступљеније су: врабац, сива сеница, велика сеница, сива врана, црна врана, 

бела рода, детлић, гавран, сврака, јастреб, мишар, чворак, црни кос, жути кос, кукавица, 

пољска шева, препелица, пољска јаребица, сова, фазан, кобац и друге. 

Од водоземаца и гмизавца заступљене су: барска корњача, жаба крекетуша 

шумска жаба, даждевњак, зидни гуштер, змија белоушка, мрмољак, слепић, шумски 

гуштер, и друге. Рибљи свет представљају: шаран, штука, караш, смуђ, кечига, сом и 

друге. 

У ужем језгру града постоје четири парка од којих се највише издваја Градски 

парк, познатији као Велики парк. Уједно и најстарији парк у граду. Такође у приградском 

насељу Летњиковац налази се и тзв. „Летњиковачка шума“, која је доста очувана, са 

уређеним стазама и теренима.  

Слика 8 – Летњиковачка шума - Шабац 

 

Извор: https://www.instagram.com/, преузето дана 19.04.2021. 

https://www.instagram.com/
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3. ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ШАПЦА 

3.1. Историја града 

 

Археолошка налазишта у Шапцу и околини – локације Јела, Мишар и Касарске 

ливаде потврђују да су у млађем каменом добу (2800-2000.године п.н.е.) на овом 

простору постојала насеља. „Наиме, трагови насеља из овог периода пронађени су у 

околини Шапца, у селима Штитар, Слепчевић, Мајур, Липолист, Шеварицама и 

Мачванском Причиновићу.“ 34  У ово доба становништво је припитомљавало домаће 

животиње, о чему сведоче бројни налази животињских костију нађени у слојевима 

насеља. 

Становништво крајем неолита, почетком металног доба услед немира, почиње да 

подиже утврђена насеља како би се одбранило од непријатеља. Најпознатији локалитети 

из тог периода су Обровац I и II у Мајуру, Парлози и Шанчине у Десићу. Трагови насеља 

из бакарног доба пронађени су у Липолисту, док су из бронзаног доба пронађени 

предмети у околини шабачке општине.  

„Током гвозденог доба у Панонској низији живела су племена Панона, а у 

брдским крајевима Илири – њихови сродници. Насеља Илира била су Парлози у Десићу, 

Граник и Бело брдо у Петковици. Пред крај гвозденог доба (350. до почетка нове ере) у 

северне крајеве Србије и Подриња долазе ратнички народи Келти. У Срем, Мачву, 

Поцерину и Посавину било је њихово племе Скордиска. Оба народа живела су у 

заједништву све до појаве Римљана.“35 

Током античког доба Мачва је била у саставу римске провинције Доње Паноније, 

које је била одвојена од Далмације планином Цер. Сирмијум је био тадашња престоница 

римске провинције Паноније.  

Из овог периода сачувани су трагови некадашњих римских насеља, тзв. виле 

рустике, сличне данашњем типу салаша. Најзначајнија и најинтересантнија је вила 

рустика Јасеновица у Штитару. Вила је стављена под заштитом државе. Знатно веће 

римско насеље са две некрополе из IV века откривено је на Черамидинама у Мишару. Из 

 

34 Грчић, М., Грчић, Љ. (2002): Мачва, шабачка Посавина и Поцерина, Географски факултет, Универзитет 

у Београду, Београд. 
35 Васиљевић, М. (2002): Церу с љубављу, Планинарско-смучарско друштво Цер, Шабац. 
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римског периода значајни су и трагови путева, налазишта римских бунара у Липолисту, 

утврђења и осматрачнице. Насељавање овог краја у континуитету је настављено и након 

пропасти римског царства. Мачва је након поделе римског царства припала Византији. 

Византијско царство је било изложено сталним нападима варвара, Хуна, Гота, 

Лангобарда и Авара. У VII веку ове просторе насељавају Словени. Ова територија је од 

краја VIII века до почетка XI века била пориште сукоба између Византије, Бугарске и 

македонског царства.  

Мађари су 1247. године успоставили Мачванску бановину. Од XIII и XIV века, 

Мачва је била у саставу Немањићке државе. Из тог периода датира и име Мачва, некада 

је означавала име града, а данас се тим именом означава плодна равница. Турци се на 

овим просторима појављују у XIV веку, као нови освајачи. У другој половини XIV века, 

турци су на овом простору подигли тврђаву која је кроз векове представљала снажно 

упориште између Турака и Угарске, касније Аустроугарске. Турци су ову тврђаву 

назвали Бејер Делем, што у преводу значи „Ударач с бока“, а звали су је и „султаново 

десно око“.  

Слика 9 - Шабац 1493. године 

 

Извор: https://sabac.rs/o-sapcu/istorija-grada/?pismo=lat, преузето дана 20.04.2021. 

https://sabac.rs/o-sapcu/istorija-grada/?pismo=lat
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„У другој половини XV века, Шабац прелази у руке Угарске. Под угарском 

влашћу налазио се до 1521. године, када га Турци поново заузимају и постаје седиште 

нахије и кадилука.“36 

Године 1804. подизањем Првог српског устанка Србија је покушала да се 

ослободи дуге турске владавине. Од тог периода, Шабац постаје значајни град за Србе. 

Српски устаници водили су битке на многим местима у околини Шапца, од којих је 

жестока борба вођена у Мишару 1. августа 1806. године, када су Турци доживели пораз. 

Од 1807. до 1813. године Турци су Шабац предали Карађорђу. Међутим, након пропасти 

Првог српског устанка 1813. године, град је поново пао у руке Турака. Године 1815. Срби 

су однели победу, а Београд, Ваљево и Шабац дати су на управу Јеврему Обреновићу, 

Милошевом брату.  

„Јеврем Обреновић је Шапцем управљао 15 година и за то време много тога 

променио и унапредио живот дотадашње турске касабе. Наиме обележио је нови корак у 

културно-економском развоју града. Почела је урбанизована изградња града, градња 

путева. Уместо традиционалних гусли или фруле могао се чути звук клавира први пут у 

Србији, уместо пенџерли хартије, угледати прозорско стакло, провозати фијакером, и 

још много тога, у чему је Шабац био први. За време његове владавине отворена је прва 

болница и апотека, отворена је и прва школа у Србији после турске владавине, Шабац 

постаје јак трговачки центар у коме се почело значајније развијати занатство, банкарство 

и индустрија. У том периоду, Шабац постаје други град у Србији по значају, после 

Београда.“37 

Након завршетка владавине Јеврема Обреновића, развој Шапца се и даље 

наставља. Пред крај XIX и почетком XX века, Шабац достиже свој пуни просперитет. 

Даљи напредак Шапца прекида избијање Првог светског рата. Овај период српске 

историје обележен је значајном битком на обронцима планине Цер – Церска битка 1914. 

године августа месеца – величанствена победа српске војске под командом генерала 

Степе Степановића. У међуратном периоду Шабац је успео да се развије и расте, пре 

свега захваљујући веома развијеном занатству, пољопривреди и трговини. Након више 

од две деценије мира, ратни ужас је поново захватио Европу, па самим тим и Шабац. 

 

36 Марковић, Т. (1996): Архитектонско наслеђе града Шапца, Шабац 
37 https://sabac.rs/o-sapcu/istorija-grada/?pismo=lat, преузето дана 25.04.2021. 
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Године 1941. Немци као меру омазде за партизанско-четнички устанак, протерују око 

5.000 Шапчана у сремачко село Јарак, где су били смештени у импровизованом логору. 

Слобода је остварена 1944. године када су јединице НОВЈ ушле у већ напуштен град. 

После рата и страдања ова област је обнављала становништво услед досељавања и 

позитивних демографских кретања. Граде се нова привредна постројења, уређује путна 

мрежа, спроводи електрификација, граде нове модрене зграде и слично. 

Седамдесетих година Шабац доживљава до тада невиђени процват. Ничу нова 

стамбена насеља, нови бетонски мост преко Саве, Спортска хала „Зорка“ са затвореним 

базеном и фудбалским игралиштем, Хотел „Слобода“ „Б“ категорије, Градски стадион, 

нове школе, обданишта, домови културе, аутобуска станица... Реновира се асфалт у 

строгом центру града 2004. године. Уместо бетона, постављен је бехатон у већини улица 

у центру. Започето је са одржавањем Шабачког летњег фестивала код Шабачке тврђаве. 

Године 2010. почиње одржавање манифестације „Церски марш“ која се састоји од походе 

у дужини од 35 km од Шапца до Текериша, на Церу, где се код спомен костурнице одаје 

пошта и помен погинулим ратницима. 

Име Шабац новијег је датума. Постоји више теорија о имену града Шапца, 

међутим ниједна није потврђена. Најприхватљивија је она која име тумачи везом са 

реком Савом: Сава - Савац – Шабац. 

 

3.2. Демографске карактеристике 

 

На основу археолошких налазишта у граду и околини потврђује се да су на овом 

простору постојала насеља још у млађем каменом добу, а да су од почетка нове ере на 

овом простору били Римљани. 

„Становништво града Шапца представља значајан развојни потенцијал изражен 

као радна снага и као тржиште, односно потрошачки чинилац. Вредност овог 

потенцијала условљен је укупним бројем становника, биолошком, економском, 
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квалификационом и другим структурама становништва, карактеристикама домаћинстава 

и запослености и размештајем на подручју града.“38  

Разлике у виду раста или пада укупног становништва на одређеној територији се 

добијају анализом резултата спроведених пописа становништва. Сходно томе 

представићемо кретање броја становника по пописима спроведених од 1948. до 2011. 

године. 

Табела 5 - Упоредни преглед броја становника у Мачванском округу и Шапцу у 

периоду 1948. - 2011. године 
Година 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Србија 6.527.583 6.978.119 7.641.962 8.446.726 9.313.686 7.822.795 7.498.001 7.186.862 

Мачвански 

округ 
270.053 293.169 311.916 324.427 338.247 339.644 329.625 298.931 

Општина 

Шабац 
75.096 82.414 94.866 107.143 119.669 123.633 122.893 115.884 

Извор: Републички завод за статистику, Република Србија: https://webrzs.stat.gov.rs/, преузето 

дана 25.04.2021. 

Анализом табеле 5 у којој је дат упоредни преглед броја становника у Мачванском 

округу и Шапцу у периоду од 1948. до 2021. године може се закључити раст броја 

становника на територији општине Шабац од 1948. до 1991. године са максимумом од 

123.633 становника, 1991. године. Након 1991. године долази до опадања броја 

становника и негативног демографског развоја општине Шабац, нарочито 2011. године 

када је пописом забележено 115.884 становника на територији општине Шабац. Слична 

ситуација забележена је и на републичком и окружном нивоу. Највећи пораст броја 

становника у општини Шабац забежен је између пописа 1971. и 1981. године и износи 

12.526 становника. Приметно је да је раст становника био константан у периоду од 1953. 

до 1981. године и његова просечна вредност износи 12.418 становника. Укупно повећање 

броја становника у општини Шабац за период 1948-2011. година износио је 40.788 

становника. Општина Шабац према попису из 2011. године имала је око 115.884 

становника. Самом граду припада 53.919 становника.  

 

38 Локални еколошки акциони план Шапца, (2010): Књига I: Општи услови локалне заједнице, технички 

извештаји 

 

https://webrzs.stat.gov.rs/
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Поред кретања броја становника, обратићемо пажњу и на однос сеоског и 

градског становништва у општини Шабац.   

Табела 6 - Однос сеоског и градског становништва у Шапцу у периоду 1948-

2011. године 
Година 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Градско 16.243 19.894 30.352 42.075 52.177 54.637 55.163 53.919 

Сеоско 58.853 62.520 64.514 65.068 67.492 68.996 67.730 61.965 

Извор: Републички завод за статистику, Република Србија: https://webrzs.stat.gov.rs/, преузето 

дана 25.04.2021. 

Анализом табеле 6 где је приказан однос сеоског и градског становништва у 

општини Шабац у периоду од 1948. до 2011. године може се уочити константан раст 

градског становништва. Максимални број градског становништва у посматраном 

периоду забележен је пописом 2002. године и износио је 55.163 становника, након чега 

је уследио пад броја градског становништа да би он 2011. године износио 53.919 

становника. Када је у питању сеоско становништво приметна је слична ситуација као и 

код градског становништва. Пораст броја сеоског становништва забележен је у периоду 

од 1948. до 1991. године када је износио 68.996 након чега је забележен пад и 2011. 

године износио 61.965.  

Табела 7 - Кретање опште густине насељености за Мачвански округ и општину 

Шабац у периоду 1948-2011. године по km2 

Година 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Мачвански 

округ 

82,60 89,70 95,40 99,30 103,50 103,90 100,90 91,50 

Општина 

Шабац 

94,50 103,70 119,30 134,80 150,50 155,50 154,60 145,70 

Извор: Републички завод за статистику, Република Србија: https://webrzs.stat.gov.rs/, преузето 

дана 25.04.2021. 

„Према попису из 2011. године Мачвански округ има 298.931 становника, и 

захвата површину од 3.268 km². Општа густина насељености износи 91,5 становника на 

km². Општина Шабац спада у густо насељене општине јер има 145,7 ст/km² према 

последњем попису. Разлика између пописа из 1991. и 2011. године у густини 

насељености износи око 10 ст/km² мање за 2011. годину, и тај пад је последица највећим 

https://webrzs.stat.gov.rs/
https://webrzs.stat.gov.rs/
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делом због негативног природног прираштаја.“39 На основу приложене табеле можемо 

видети да је општина Шабац густо насељена и да је у посматраном периоду највећа 

густина насељености забележена 1991. године и износила 155,50 ст/km². 

Табела 8 - Стопа наталитета и морталитета у периоду од 1961. до 2010. године 

на 1000 становника у општини Шабац 
Година 1961. 1961-

1970. 

1971. 1971-

1980. 

1981. 1981-

1990. 

1991. 1991-

2001. 

2002. 2002-

2010. 

2010. 

Стопа 

наталитета 

17,4 15,9 14,2 15,7 15,5 13,7 12,4 10,3 10,3 9,7 9,3 

Стопа 

морталитета 

9,0 8,7 8,8 8,8 9,3 9,5 10,7 11,7 13,3 14,1 14,5 

Извор: Републички завод за статистику, Република Србија: https://webrzs.stat.gov.rs/, преузето 

дана 25.04.2021. 

На основу приложене табеле 8 може се видети да је стопа наталитета у периоду 

од 1961. до 2010. године варирала. Наиме наталитет у општини Шабац је све до пописа 

1981. године (15,5 ‰) припадао средњем нивоу. Свој максимум достигао је 1961. године 

(17,4‰). Константан пад стопе наталитета забележен је након 1981. године, а пад испод 

10 ‰ од 2002. до 2010. године. Када је у питању стопа морталитета у посматраном 

периоду, до 1981. године њена вредност се смањивала, након чега бележи константан 

раст. Највиша стопа морталитета забележена је у последњем попису и на нивоу општине 

и износила је 14.5‰. Наиме, овако негативно кретање приписује се старењу 

становништва и неповољној демографској слици како овог краја тако и целокупне 

популације државе. Највише умрлих лица је било у последњој деценији прошлог века 

што је делимично и последица ратова као и бомбардовања земље 1999. године. Што се 

тиче природног прираштаја, општина Шабац има негативан природни прираштај, са 

тенденцијом повећања негативне вредности у будућности као последица пада наталитета 

и пораста стопе морталитета. Природни прираштај 2010. године износио је -5,2 ‰. 

  

 

39 Републички завод за статистику, Република Србија: https://webrzs.stat.gov.rs/, преузето дана 25.04.2021. 
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Табела 9 – Становништво општине Шабац према старости и полу, према попису 

из 2011. године 

Године Пол Укупно 

Старосне групе 

0-14 година 15-64 година 65+ година 

2011. 

Укупно 115.884 16.802 80.737 18.345 

Мушко 56.671 8.748 40.065 7.858 

Женско 59.213 8.054 40.672 10.487 

Извор: Републички завод за статистику, Република Србија: https://webrzs.stat.gov.rs/, преузето 

дана 01.05.2021. 

Из табеле о старосној и полној структури становништва у Шапцу 2011. године, 

старосна структура је померена у корист жена, што се из приложене табеле 9 може 

видети. Наиме, у укупном броју становника преовлађује женско становништво што је 

одлика и целокупног становништва Србије. Број жена 2011. године на територији 

општине Шабац износио је 59.213, док је број мушкараца износио 56.671. Године 2011. 

жене су биле бројније у односу на мушкарце за 2.542. Према резултатима из пописа 

становништва 2011. године види се да највећи део становништва припада старосној 

групи од 15 до 64 година (80.737). Оно што треба истаћи јесте да мушки део популације 

има већи удео у становништву до 14 година док женског становништва има више у 

старосној групи од 15 до 64 година и у старосној групи старијих од 65 година где је и 

највећа разлика у процентуалном уделу мушког и женског становништва. 

„Године 2011. у Шапцу економски активно становништво било је 18.591, од чега 

су 38.260 обављали нека од занимања, а 10.331 било незапослено. Док је укупно 

економски неактивно становништво било 67.293. Према структури запослених према 

делатности, највише људи током 2011. године било је запослено у квартарним 

делатностима (9.975), затим у примарним (9.951), секундарним делатностима (9.144), док 

је најмање било запослено у терцијарном сектору (8.925).“40 

„Према школској спреми 2011. године у Шапцу забележена су 16.349 становника 

без школе и непотпуно завршене основна школе, 20.019 су завршили основну школу, 

49.558 средњу школу, док је вишу и високу школу завршило 12.861 становника. Према 

 

40 Републички завод за статистику, Република Србија: https://webrzs.stat.gov.rs/, преузето дана 01.05.2021. 

https://webrzs.stat.gov.rs/
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етничкој структури становништва, становништво у Шапцу је изузетно хомогено. Према 

последњем попису одрађеном 2011. године најбројнији су били Срби са 110.642 (95,5%), 

затим Роми са 1.902 (1,6%), Муслимани са 393 (0,3%), Хрвати са 165 (0,1%), Југословени 

са 123  (0,1%) и остале етничке групе.“41 

„Укупан број домаћинства 2011. године износио је 39.091, од чега су најбројнија 

била домаћинства са два члана (9.606), затим су следила домаћинства са једним чланом 

(8.286), домаћинства са три члана (7.600), домаћинства са четири члана (7.281), 

домаћинства са пет члана (3.333) и 2.985 домаћинства са шест и више члана.“42 

 

3.3. Насеља Шапца 

 

Граду Шапцу припада 52 насеља: „Бела Река, Богосавац, Бојић, Букор, Варна, 

Волујац, Горња Врањска, Грушић, Двориште, Десић, Добрић, Дреновац, Дуваниште, 

Жабар, Заблаће, Змињак, Јевремовац, Јеленча, Корман, Криваја, Липолист, Мала 

Врањска, Мајур, Маови, Мачвански Причиновић, Метлић, Милошевац, Миокус, Мишар, 

Мрђеновац, Накучани, Орашац, Орид, Петковица, Петловача, Поцерски Метковић, 

Поцерски Причиновић, Предворица, Прњавор, Радовашница, Рибари, Румска, 

Синошевић, Скрађани, Слатина, Слепчевић, Табановић, Церовац, Цуљковић, Шабац, 

Шеварице и Штитар.“43 

Градске месне заједнице су Баир, Касарске ливаде, Јевремовац, Доњи Шор, Жика 

Поповић, Јевремова Николе, Камичак, Камењак, Летњиковац, Преки шор и Шипурске 

Ливаде. Приградска насеља су Поцерски Причиновић, Јеленча, Мишар, Горња Врањска 

и Мајур.  

Сеоска насеља у општини Шабац су Бела Река, Богосавац, Бојић, Букор, Варна, 

Волујац, Румска, Грушић, Двориште, Десић, Добрић, Дреновац, Дуваниште, Жабар, 

Заблаће, Змињак, Корман, Криваја, Липолист, Мала Врањска, Маови, Мачвански 

Причиновић, Метлић, Милошевац, Миокус, Мрђеновац, Накучани, Орашац, Орид, 

 

41 Републички завод за статистику, Република Србија: https://webrzs.stat.gov.rs/, преузето дана 01.05.2021. 
42 Републички завод за статистику,Република Србија: https://webrzs.stat.gov.rs/, преузето дана 01.05.2021. 
43 Локални еколошки акциони план Шапца, (2010): Књига I: Општи услови локалне заједнице, технички 

извештаји 

 

https://webrzs.stat.gov.rs/
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Петковица, Петловача, Поцерски Метковић, Предворица, Прњавор, Радовашница, 

Рибари, Синошевић, Скрађани, Слатина, Слепчевић, Табановић, Церовац, Цуљковић, 

Шеварице и Штитар.  

Слика 10 – Насеља у општини Шабац 

 
Извор: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Sabac_mun.png, преузето дана 01.05.2021. 

 

3.4. Привреда Шапца 

 

Динамичност и позитиван друштвени производ основна су обележја привредног 

развоја Шапца. Наиме, позитивна кретања резултат су пре свега дуге традиције у 

индустријској производњи, традиционално развијеног предузетништва са трговачким 

наслеђем, великог броја успешно приватизованих предузећа, као и присуства страних 

инвеститора. „У Шапцу послује близу 4.500 привредних субјеката (3.000 предузетника), 

а приватна својина представља доминантан облик власништва. Финансијске услуге 

пружа 31 домаћа и страна банка и 6 осигуравајућих друштава. Најснажнији страни 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Sabac_mun.png
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инвеститори су Ју-ес Стил, Алианс Оне Тобако, Интерекс, Стада, Алас Интернационал, 

Интерсел, Меркатор (трговина), Метро.“44 

Пољопривреда –  Шабац има велике потенцијале у пољопривредној производњи 

свих ратарских, повртарских и воћарских култура. Захваљујући Мачви и њеном плодном 

земљишту, природном хидрографском потенцијалу река Саве и Дрине, подземним 

пијаћим водама, геотермалним водама, повољној панонској клими у северним деловима 

и планинској на југу и југозападу, као и плодном земљишту. 

„Чак 76,13% од укупне површине територије града Шапца чини пољопривредно 

земљиште. Обрадиво земљиште се простире на 57.833 hа, пашњаци и ливаде заузимају 

2.297 hа, а рибњаци, баре и трстици 351 hа. На територији града Шапца послује укупно 

11.893 газдинства, од чега 65% газдинстава своју делатност обавља на поседима 

величине од 1 до 10 hа. Ратарска производња заступљена је на 48.000 hа, док се под 

поврћем налази 5.200 hа. У последњих неколико година површине под воћњацима су се 

значајно прошириле и данас се простиру на око 3.500 hа. Годишња производња јагода 

достиже 15.000 t, као и шљива, купине 5.000 t, док се јабуке и крушке произведе по 4.500 

t..“45 

Сточарска производња најразвијенија је у Мачви, поред Срема, нарочито 

свињарска производња, која на територији ова два округа чини скоро 30% укупне 

производње свињског меса на нивоу државе. На већем делу територије града Шапца 

извршена је комасација земљишта, којој је извршено укрупњавање поседа, уређена и 

проширена мрежа пољских путева, делимично је уређена и каналска мрежа, изградњом 

нових и реконструкцијом старих канала.  

Шумарство, лов и риболов – Што се шумарства тиче, он нема неки већи значај, 

осим на Церу. Око реке Саве је инундациони појас обрастао млађом хигрофилном 

вегетацијом. Само понегде се могу видети тополе старе и преко 80 година. Лов се одвија 

и под надзором је ловачког друштва „Селим Сале Јевтић“. Одређеним уредбама 

ограничено је време лова, где је организовано и храњење дивљачи и друге активности. 

Што се тиче риболова, површина риболовног подручја је доста велика. Данас је риболов 

ограничен на приватне рибњаке који су мали и поред Саве, пре свега због колебања нивоа 

 

44 http://srpskaenciklopedija.org/doku.php?id=start, преузето дана 01.05.2021.  
45 https://sabac.rs/, преузето дана 01.05.2021. 
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подземних вода, због мртваја и спорог тока Саве, док је риболов на рекама добио 

рекреациони карактер.  

Индустрија –  Доминантне индустријске гране у привредној активности општине 

Шабац су: хемијска индустрија, фармацеутска индустрија, металопрерађивачка 

индустрија, машинска индустрија, прехрамбена индустрија, грађевинарство и 

индустрија грађевинског материјала, дрвопрерађивачка и тапетарска индустрија, 

текстилна индустрија и графичка индустрија. Дуги низ година основа индустрије и знак 

препознавања Шапца била је ХИ "Зорка", која је из Суботице премештена овде. 

Прехрамбена индустрија се снажно развила на бази разноврсних пољопривредних 

производа. Најистакнутији објекти ове индустријске гране су „Млекара Шабац“, 

„Шећерана“, „Житоатар“, „Шапчанка“, „Семенарство“, „Протеинка“ и др.  

На територији општине Шабац могу се издвојити три индустријске зоне, северна 

или северозападна, источна и јужна индустријска зона. Северозападна индустријска зона 

обухвата простор од 921 hа, од чега је 600 hа власништво града. У највећем броју 

обухвата објекте прехрамбене индустрије. У овој зони најзначајнији загађивач је 

шећерана. Како је најчешћи ветар северозападни, он загађени ваздух носи према граду.   

Источна индустријска зона налази се на 98. km  пловног пута реке Саве, на правцу 

магистралних путева М-19 и М-21 и то је најстарија индустријска зона. „Овде су 

смештени објекти који су највећи загађивачи, као што је „Зорка“. Заправо, она је у 

непосредном контакту са градским ткивом и има неповољан положај јер североисточни 

и источни ветар носи загађен ваздух управо на стамбене четврти града. Јужна – најмлађа 

индустријска зона настала је измештањем индустријских постројења из градског ткива. 

У овој зони доминирају металопрерађивачка и електродистрибутивна индустрија. 

Међутим, она нема много места за ширење јер је смештена између градског ткива и 

насеља Јевремовац.“46 

Трговина и туризам- Шабац је одувек био познат трговачки град. Наиме о 

трговачкој „слави“ шабачког краја довољно говори Шабачки вашар, за који слободно 

можемо рећи да представља синоним града због чувености на целом Балкану.  

 

46 https://sabac.rs/, преузето дана 01.05.2021. 
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Што се туризма тиче, његов развој и маркетинг поверен је туристичкој 

организацији општине Шабац која је правни наследник некадашњег Туристичког савеза 

општине Шабац. У овом облику организације постоји од 1995. године. Туристичка 

организација Шапца организује многе туристичке манифестације, као што су Фестивал 

цвећа у Липолисту, Маратон „Јарак-Шабац“, „Чивијада“ традиционалне су и веома 

познате у Србији и региону. 

Саобраћај – Шабац представља саобраћајни чвор регионалног значаја. Заправо 

значајне саобраћајне повољности огледају се у близини ауто-пута Београд—Загреб, и 

близини терминала ваздушог саобраћаја у Сурчину. „Магистрални путни правци који се 

укрштају на подручју Општине су М19 (Београд—Обреновац—Шабац—Лозница—

Мали Зворник) и М21 (Нови Сад—Рума—ауто-пут—Шабац—Ваљево—Ужице). 

Постоји развијена мрежа регионалних и локалних путева. Активна је и железничка пруга 

Рума—Шабац—Лозница—Мали Зворник—БиХ са станицом за путнички и теретни 

саобраћај у Шапцу. Општина је на пловном делу реке Саве и има могућност повезивања 

на речни саобраћајни систем Србије и Европе.“47 

Култура и уметност - Град Шабац има богату историју, са посебним нагласком 

на развој културе у граду. Образовне и културно-уметничке институције у граду су: 

Шабачка библиотека, Шабачко позориште, Шабачки музеј, Шабачка гимназија, 

Међуопштински историјски архив, Шабачки културни центар, Дом културе „Прњавор“, 

КУД „Абрашевић“, „Удружење ликовних стваралаца Шапца“, Колектив – „Независна 

уметничка асоцијација“, Завичајно удружење књижевних стваралаца Шапца, Популарна 

музика и бендови у Шапцу. 

Образовање – Када је у питању образовање, односно писменост становништва, 

можемо рећи да је на завидном нивоу уз већи број високо образованих и креативних 

појединаца способних да дају свој допринос развоју шире друштвене заједнице. У 

Шапцу има 12 потпуних основних школа и једна специјална основна школа, 8 средњих 

школа  (Шабачка гимназија, Средња пољопривредна школа са домом ученика, 

Медицинска школа „Др Андра Јовановић“, Економско - трговинска школа, Стручна 

хемијска и текстилна школа, Техничка школа, Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ 

и Школа за уметничке занате) и три више школе (Висока пољопривредна школа 

 

47 http://srpskaenciklopedija.org/doku.php?id=start, преузето дана 06.05.2021. 
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струковних студија, Висока технолошка школа струковних студија и Висока школа 

струковних студија за образовање васпитача).  

Здравство – „Здравствена заштита се организује и спроводи у домену хумане 

(превентивна, примарна и специјализована) и ветеринарске медицине (лабораторијска 

дијагностика и здравствена заштита животиња) као и пружањем апотекарских услуга. 

Постојећи капацитети Здравственог центра (Дом здравља и Општа болница) 

задовољавају потребе становништва, а мрежа објеката основне здравствене заштите 

(укупно 3 пунктова) равномерно покрива читаву територију. Објекти и парцеле 

ветеринарске медицине задовољавају важећи стандард и задржавају се на постојећим 

локацијама, уз могућност повећања капацитета (доградња, надзидање и сл). У стамбеним 

зонама дозвољена је изградња мањих ветеринарских амбуланти и апотека, уз услов да 

испуњавају и остале прописане услове.“48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 Стојановић, Д. (2016): Савремене географске промене на простору Шабачке Поцерине и Посавине – 

мастер рад,  Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Ниш 
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4. ТРЕНУТНО СТАЊЕ, ПРОБЛЕМИ И МОГУЋНОСТИ 

УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ШАПЦА 

 

„Животна средина представља скуп природних и створених вредности чији 

комплексни међусобни односи чине окружење, односно простор и услове за живот – 

природне вредности јесу природно богатство које чине: ваздух, вода, земљиште, шуме, 

геолошки ресурси, биљни и животињски свет.“49 

„Неоспорно је, да су се досадашња истраживања животне средине, њеног 

нарушавања и проблема заштите, суочавали са великим потешкоћама. На ово је утицало 

више фактора, нарочито задуго недефинисани појмови животне средине, непостојање 

информационог система за животну средину, изразита динамичност животне средине, 

њена изложеност антропогеним утицајима и др.“50  

4.1. Праћење квалитета ваздуха и предлог мера заштите  

 

Ваздух је један од најважнијих сегмената животне средине, који је неопходан за 

опстанак живог света на Земљи. Развојем индустрије постао је загађен састојцима који 

нарушавају здравље човека, а затим и загађују животну средину.  

Главне компоненте ваздуха су: азот, кисеоник, аргон и водена пара, али се састав 

током геолошке и органске еволуције мењао, где се слободно може рећи да је највећи 

утицај на ваздух имао човек. Под утицајем антропогеног фактора, мењају се 

концентрације основних састојака ваздуха, а укључује се и велики број гасова из 

вештачких извора. На тај начин долази до загађења овог сегмента животне средине. 

Један од главних проблема данашњице је загађен ваздух. „Загађивање атмосфере 

- ваздуха је процес у току којег у одређеном временском периоду долази до 

квалитативног и квантитативног мењања физичких, хемијских и биолошких 

карактеристика атмосфере тј. ваздуха које воде ка нарушавању екосистема.“51 

 

49  Кићовић, Д., Јакшић, П. и Кићовић, Д. (2012): Основе заштите и унапређења животне средине, 

Косовска Митровица и Београд: Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици 
50  Стаменковић М. С., Ђекић Т. (2019): Основе заштите животне средине, Универзитет у Нишу, 

Природно-математички факултет, Ниш 
51 Стаменковић М. С., Ђекић Т. (2019): Основе заштите животне средине, Универзитет у Нишу, 

Природно-математички факултет, Ниш 
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Извори аерозагађења су бројни. Према пореклу, они се деле на природне и 

антропогене. Природни извори загађења ваздуха су: гасови термалних извора, вулкани, 

пожари, космичка прашина, гасови мора, земљишта и сл., док су вештачки (антропогено 

загађење) пореклом из индустрије, производње електричне енергије, саобраћаја, 

пољопривреде, технологије, итд. 

На територији Града Шапца се спроводи вишегодишњи континуирани 

мониторинг квалитета ваздуха на пет мерних места. Мониторинг квалитета ваздуха  

спроводе 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 информативно јер Агенција као орган државне 

управе није и не може бити акредитована по међународним стандардима. 

„Систематска мерења и праћење основних и специфичних загађујућих материја 

обављају се континуирано на мерним местима која чине мрежу мерних места. Мерењем 

се прате концентрације: сумпордиоксида (SО2), 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. Мрежа мерних 

места у граду дефинисана је на основу следећих критеријума: густине насељености, 

извора емисије, урбанистичких решења, начина загревања и намене простора. У зимским 

месецима правац кретања ветра је од индустријске зоне ка граду. Локације мерних места 

су: 

• Касарна Церски јунаци, 

• Ватрогасни дом, 

• Топлана у Бенској бари, 

• Амбуланта АТД у Општој болници, 

• ЈКП Стари град.“52 

  

 

52 Локални еколошки акциони план Шапца, (2010): Књига I: Општи услови локалне заједнице, технички 

извештаји 
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Слика 11 - Шематски изглед распореда мерних места и највећих стационарних 

загађивача 

 
Извор: Локални еколошки акциони план Шапца, (2010): Књига I: Општи услови локалне заједнице, 

технички извештаји 

 

 

4.1.1. Стање и проблеми квалитета ваздуха 

 

Геоморфолошке особине подручја Шапца су веома неповољне са аспекта 

аерозагађења. Град је окружен широком равницом са свих страна што смањује природне 

процесе пречишћавања. Поред тога, близина Саве узрокује повећану влажност ваздуха 

што ствара услове за трансформацију сумпор-диоксида у сумпорну киселину која је 

далеко токсичнија од примарног полутанта.  

Када је у питању вегетација, она је између индустрије и насеља у Шапцу веома 

слаба. Из тог разлога не постоји ублажавајући ефекат. На основу руже ветрова уочава се 

да су доминирајући ветрови северо-западни и југо-источни. С обзиром на локацију 

индустријских извора емисије у Шапцу, југо-источни ветар носи загађење директно на 

град. На основу положаја града, геоморфолошких особина, руже ветрова, вегетације и 

локације индустријских извора емисије у Шапцу, може се закључити да су  становници 

Шапца веома често изложени дејству разних полутаната у атмосфери.  
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У следећој табели приказани су резултати мониторинга Завода за јавно здравље, 

односно преглед годишњих резултата највећих стационарних загађивача на појединим 

мерним местима у Шапцу за 2009. годину. 

Табела 10 - Преглед годишњих резултата највећих стационарних загађивача на 

појединим мерним местима 
Мерна места 

Ватрогасни дом АТД Касарна Топлана Б. Бара ЈКП Стари град 

Параметри 

CO2 

GVI 150µг 

Средња Макс Средња Макс Средња Макс Средња Макс Средња Макс 

15,47 38,69 14,66 51 14,24 40,69 14,27 45,4 16,96 44,15 

НОx  

ГВИ 150µг 

Средња Макс Средња Макс Средња Макс Средња Макс Средња Макс 

15,98 28,74 16,67 23,76 15,95 28,74 12,78 25,62 18,82 33 

НХ3  

ГВИ 150µг 

Средња Макс Средња Макс Средња Макс Средња Макс Средња Макс 

12,93 29,81 12,31 30,95 11,79 23,48 10,86 27,46 11,81 31,14 

Чађ  

ГВИ 50µг 

Средња Макс Средња Макс Средња Макс Средња Макс Средња Макс 

22,74 78,3 19,07 76,6 20,74 78,7 14,17 47 14,51 46,2 

Хлороводоник 

ГВИ 50µг 

Средња Макс Средња Макс Средња Макс Средња Макс Средња Макс 

5,1 11,1 5,14 11,66 4,67 11,87 4,52 10,98 5,4 11,4 

Таложне 

материје ГВИ 

450µг 

Средња Макс Средња Макс Средња Макс Средња Макс Средња Макс 

282,93 628,6 147,41 329,39 204,78 356,98 / / / / 

Извор: Локални еколошки акциони план Шапца, (2010): Књига I: Општи услови локалне 

заједнице, технички извештаји 

На основу претходне табеле може се извести закључак да резултати мониторинга 

показују да је стање квалитета ваздуха 2009. године у Шапцу било задовољавајућег 

квалитета. Током зимских месеци долазило је до порекорачења ГВИ за чађ (Ватрогасни 

дом - 78,3; АТД - 76,6; Касарна - 78,7), као последица сагоревања у индивидуалним 

ложиштима. Из табеле се може приметити да у насељу где је грејање на гас доминантно, 

не долази до прекорачења ГВИ за чађ. 

Констатовано је да побољшање квалитета ваздуха у Шапцу, на жалост није 

последица увођења еколошких технологија, већ пада индустријске производње и 

престанка рада привредних субјеката који су били највећи загађивачи. Посматрајући 

уназад вишегодишњи период (2002-2009.), коришћење гаса као енергента првенствено у 
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топланама и већем броју домаћинстава има дугорочни позитиван утицај на квалитет 

ваздуха.  

Године 2012. уочено је прекорачење максималне дозвољене концентрације 

сумпор-диоксида током 4 дана, на основу годишњег извештаја лабораторије санитарне 

хемије са екотоксикологијом. „Прекорачање максимално дозвољене концентрације за 

чађ регистровано током 32 мерења. ТСП је током 2012. год. 35 дана прешао максималну 

дозвољену концентрацију. Наведени резултати се односе на мерења која су током 2012. 

год. вршена на 4 мерне станице у граду. Препорука Светске здравствене организације је 

да прелазак максимално дозвољених концентрација не би требао да буде већи од 10 % у 

односу на укупан број мерења.“53 

Током августа месеца 2020. године, извршено је испитивање квалитета ваздуха на 

постојећој мрежи мерних места у Шапцу. Испитивање је спровео Завод за јавно здравље 

из Шапца. Праћене су концентрације SO2, чађи, азотдиоксида, суспендованих материја, 

таложних материја, затим специфични загађивачи, амонијак и флуороводоник. У 

наставку рада табеларно су приказане концентрације SO2 и чађи, а текстуално 

представљене концентрације таложних материја, амонијака и флуороводоника. 

Праћење концентрације SO2 у ваздуху, августа месеца 2020. године, вршено је на 

два мерна места, Касарни и Ватрогасном дому. Контрола је рађена свакодневно, узимани 

су континуирани 24-часовни узорци, док су резултати изражени у  µg/m3. У табели испод 

представљене су концентрације SO2. 

  

 

53 Завод за јавно здравље, Шабац: https://www.zjz.org.rs/aerozagadjenje/, преузето 10.05.2021. 

https://www.zjz.org.rs/aerozagadjenje/
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Табела 11 - Концентрације SO2 по мерним местима у Шапцу за август 2020. 

годину (µg/m3) 
ЛОКАЦИЈА ВАТРОГАСНИ ДОМ КАСАРНА 

Време узорковања 24h 24h 

ГВ 125 125 

Број мерења 31 31 

Средња месечна вредност 18 16 

Медијана C50 18 16 

Минимална вредност 10,5 10,2 

Максимална вредност 26 22 

Број дана > ГВ 0 0 

Извор: Завод за јавно здравље Шабац, Информација о стању загађености ваздуха на територији 

града Шапца за август 2020. годину: https://sabac.rs/wp-content/uploads/2020/09/vazduh-avgust.pdf, 

преузето дана 15.05.2021. 

 

На основу претходне табеле, може се закључити да су концентрације SO2 у 

ваздуху, августа 2020. године у Шапцу биле испод граничне вредности. У следећој 

табели приказана је концентрација чађи у истом периоду, која је праћена на четири мерна 

места у граду: Ватрогасни дом, Касарна, Бенска бара и Аутобуска станица. 

  

https://sabac.rs/wp-content/uploads/2020/09/vazduh-avgust.pdf
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Табела 12 - Концентрације чађи по мерним местима у Шапцу за август 2020. 

годину (µg/m3) 
ЛОКАЦИЈА ВАТРОГАСНИ 

ДОМ 

КАСАРНА БЕНСКА БАРА АУТОБУСКА 

СТАНИЦА 

Време 

узорковања 

24h 24h 24h 24h 

ГВ 50 50 50 50 

Број мерења 31 31 31 31 

Средња месечна 

вредност 

<7 <7 <7 <7 

Медијана C50 <7 <7 <7 <7 

Минимална 

вредност 

<7 <7 <7 <7 

Максимална 

вредност 

<7 <7 <7 <7 

Број дана > ГВ 0 0 0 0 

Извор: Завод за јавно здравље Шабац, Информација о стању загађености ваздуха на 

територији града Шапца за август 2020. годину: https://sabac.rs/wp-content/uploads/2020/09/vazduh-

avgust.pdf преузето дана 15.05.2021. 

На основу претходне табеле констатовано је да у датом периоду у Шапцу 

концентрација чађи у ваздуху била испод граничне вредности на свим мерним местима. 

Такође је утврђено да је и концентрација азотдиоксида и суспендованих материја исто 

била испод граничних вредности важећих граничних прописа.  

„Када су у питању таложне материје, чије мерење је извршено на три мерна места 

у истом периоду (Аутобуска станица, Бенска бара и Ватрогасни дом), утврђено је да је 

највећа количина таложних материја измерена на мерном месту Ватрогасни дом (2l7 

mg/m2/dan), а најмања на мерном месту Бенска бара (135 mg/m2/dan). Гранична вредност 

таложних материја била је 450 mg/m2/dan. Од специфичних загађивача одређене су 

концентрације амонијака и флуороводоника на мерним местима Аутобуска станица и 

Бенска бара. Праћење концентрације амонијака и флуороводоника у ваздуху на 

https://sabac.rs/wp-content/uploads/2020/09/vazduh-avgust.pdf
https://sabac.rs/wp-content/uploads/2020/09/vazduh-avgust.pdf
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територији града Шапца у августу 2020. године, показало је да су концентрације свих 

узетих узорака биле испод граничне вредности.“54 

 „Проблем загађења ваздуха у Шапцу потиче од сагоревања фосилних горива у 

грејној сезони и саобраћаја. Овом приликом треба напоменути да би покретање 

производње, са постојећом технологијом, у затвореним деловима Х.К. Зорка могло 

променити стање показатеља квалитета ваздуха. На територији града постоји неколико 

значајних стационарних емитера у ваздух. Највећи емитери су ЈКП Топлана Шабац и 

USS Steel. Поред емисије у квантитативном смислу, значај сегмент је и врста полутаната 

који се испушта. Код повремених спаљивања пластике и отпадних уља стварају се јако 

токсичне материје. Пракса спаљивања стрњишта такође представља емисију штетних 

продуката у ваздух, а тиме се уништава значајна количина биомасе.“55 

Мерења емисије гасова извршена су у грејној сезони (октобар, новембар и јануар) 

2007, 2008, 2009. године за оба енергента ЈКП „Топлана“. Она поседује шест котлова и 

то три на локацији Тркалиште и три у Бенским Барама. У Бенским Барама су котлови 

новијег датума (година производње је 2003.), док су котлови на Тркалишту нешто 

старији (године производње су 1986, 1991.). Као горива материја се користе природни 

гас и мазут.  

На основу концентрације испитаних аерозагађујућих материја у Шапцу, августа 

месеца 2020. године, биле су у оквиру граничних вредности за све испитиване 

аерозагађујуће материје, и самим тим није постојала могућност угрожавања животне 

средине и здравље људи.  

Међутим, поред испитаних вредности, које су углавном биле у оквиру граничних 

вредности, велики број грађана се жалило, организовало протесте и обраћало 

Министарству заштите животне средине, због отежаног дисања и непријатних мириса, 

који су распрострањени у амбијенталном ваздуху, на територији града Шапца и 

 

54 Завод за јавно здравље Шабац, Информација о стању загађености ваздуха на територији града 

Шапца за август 2020. годину: https://sabac.rs/wp-content/uploads/2020/09/vazduh-avgust.pdf, преузето дана 

15.05.2021. 
55 Локални еколошки акциони план Шапца, (2010): Књига I: Општи услови локалне заједнице, технички 

извештаји 

 

https://sabac.rs/wp-content/uploads/2020/09/vazduh-avgust.pdf
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Летњиковца, у вези са емисијама гасова из емитера фабрике Еликсир Зорка – минерална 

ђубрива Шабац. 

Потребно је нагласити да је Шабац град са развијеном хемијском индустријом 

која је значајан извор загађења ваздуха. Из фабрика се свакодневно испуштају у 

атмосферу киселине, амонијак, испарења сумпорне киселине и још доста смртоносних 

гасова. Све ове супстанце могу довести до разних плућних и кожних обољења, а неретко 

и превремене смрти.  

Мерења која врши Завод за јавно здравље Шабац, су недовољна и не саопштавају 

се јавности правовремено. Поред тога, инспекцијске контроле надлежних републичких 

инспекција нема у критичним моментима прекомерног емитовања загађујућих 

супстанци. Грађани града Шапца покренули су велики број инцијатива и боре се за 

свакодневно извештавање о квалитету ваздуха у реалном времену, затим за набавку 

мобилне мерне станице за мерење квалитета ваздуха, и за појачан инспекцијски надзор 

над фабриком минералних ђубрива и осталим потенцијалним загађивачима, као и 

пооштравању прописа о квалитету ваздуха и самих казни за загађиваче.  

Неопходно је нагласити да су на званичном сајту Еликсир Зорка, истакнути 

Извештаји са мерног места „Ватрогасни дом“ по месецима од јануара 2019. до марта 

2021. године, као и Извештај са континуалног мерача Еликсир Зорка, који су јавно 

доступни свима, и које је вршило Завод за јавно здравље Шабац. Анализирајући 

најновије извештаје за прва три месеца 2021. године, може се констатовати да је 

концентрација флоуроводоника, тачније стање узорака на мерном месту „Ватрогасни 

дом“ било прихватљиво. 
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Слика 12 - Издувни гасови фабрике минералних ђубрива у Шапцу – Еликсир 

Зорка 

 

Извор: https://blogomanija.net/elixir-zorka-mineralna-dubriva-truje-sabac-zagadjenje/, преузето дана 

19.05.2021. 

„У градским срединама, у овом случају у Шапцу, саобраћај је доминантан извор 

загађења ваздуха. Друмски саобраћај је извор емисије угљен-моноксида, угљоводоника, 

азотових оксида и угљеничних честица. Основни узроци емисије ових загађујућих 

супстанци су употреба горива ниског квалитета и повећан број возила. Обзором на то да 

се код нас највише користи оловни бензин, наведеним полутантима треба додати и олово 

у издувним гасовима.“56 

„Такође, саобраћај је веома значајан извор емисије штетних гасова. О томе 

сведоче следећи подаци:  

• број регистрованих возила на подручју Полицијске управе Шабац је око 

39.000; 

• по бројању возила и пројекцији за 2011. годину само у граду Шапцу 

требало би да има око 18.211 возила; 

• градских саобраћајница има око 128 km; 

• на путу Шабац–Рума у оба путна правца дневно прође 7.629 возила на 

основу задњег бројања; 

 

56 Завод за јавно здравље, Шабац: https://www.zjz.org.rs/aerozagadjenje/, преузето 19.05.2021. 

https://blogomanija.net/elixir-zorka-mineralna-dubriva-truje-sabac-zagadjenje/
https://www.zjz.org.rs/aerozagadjenje/
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• највећа градска оптерећења чине раскрснице: Масарикова–Цара Душана, 

Војводе Мишића–Косте Абрашевића као и Карађорђева-Поп Лукина-

Милоша Поцерца.“57 

Нажалост, у овом тренутку не постоје валидни подаци за емисије издувних гасова 

по категоријама возила у Шабцу. 

До зaгађења ваздуха долази и услед непостојања законских одредби које 

ограничавају потрошњу појединих енергената, затим због недостатка квалитетне мерне 

опреме и неуређености финансирања периодичних испитивања (загађивач плаћа мерење 

директно институцији која мери). Поред тога, постојећа законска регулатива која се 

односи на састав коришћеног горива, минималну ефикасност постројења и емисију 

штетних продуката сагоревања се не спроводи у оној мери и којој је потребно. 

 

4.1.2. Предлог мера заштите и унапређења квалитета ваздуха 
 

Потребно је преузети велики број мера у циљу заштите и унапређења квалитета 

ваздуха Шапца. Прва и основна је успостављање мониторинга квалитета ваздуха у 

складу са законском регулативом од стране надлежне институције, који је већ 

успостављен на територији Шапца. 

„Заштита ваздуха ће се обезбедити применом следећих општих мера: 

• Поштовање Закона о заштити ваздуха и пратећих подзаконских аката; 

• Обавезно вршење мониторинга квалитета ваздуха на територији сваке 

општине у обухвату Плана, на основу утврђене мреже мерних станица 

и/или мерних места у државној и локалној мрежи мерних станица; 

• Вршење континуалног и/или повременог мерења/узимања узорака 

загађујућих материја на фиксним локацијама; 

• Повремена мерења/узимање узорака загађујућих материја на мерним 

местима која нису обухваћена мрежом мониторинга квалитета ваздуха; 

 

57 Локални еколошки акциони план Шапца, (2010): Књига I: Општи услови локалне заједнице, технички 

извештаји 
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• Поштовање Уредбе о поступању са супстанцама које оштећују озонски 

омотач, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци 

("Службени гласнику РС", бр. 22/10), којом су дефинисани рок и распоред 

за смањивање потрошње контролисаних супстанци до њиховог потпуног 

искључивања из употребе, начин и поступци издавања дозволе за увоз или 

извоз контролисаних супстанци; 

• Израда локалног регистра извора загађивања животне средине у складу са 

Законом о заштити животне средине; 

• Мониторинг квалитета ваздуха успоставити посебно поред државних 

путева.“ 

С обзиром да је у Шапцу развијена индустрија, поготову хемијска, потребно је 

предузети посебне мере заштите ваздуха за постројења. „То су: 

• Поштовање Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих 

материја у ваздух ("Службени гласник РС", бр. 71/10 и 6/11); 

• Примена одговарајућих техничко-технолошких решења и мера, приликом 

пројектовања, градње и експлоатације постројења, којима се обезбеђује да 

емисија загађујућих материја у ваздуху задовољава прописане граничне 

вредности; 

• Уколико дође до квара уређаја којим се обезбеђује спровођење прописаних 

мера заштите, или до поремећаја технолошког процеса, услед чега долази 

до прекорачења граничних вредности емисије, носилац пројекта је дужан 

да квар или поремећај отклони или прилагоди рад новонасталој ситуацији, 

односно обустави технолошки процес, како би се емисија свела у 

дозвољене границе у најкраћем року; 

• У случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у 

ваздуху, обавезно је предузимање техничко-технолошких мера или 

обустављање технолошког процеса, како би се концентрације загађујућих 

материја свеле на ниво прописаних вредности; 

• Код стационарног извора загађивања, у току чијег обављања делатности се 

могу емитовати гасови непријатних мириса, обавезна је примена мера које 

ће довести до редукције мириса, иако је концентрација емитованих 

материја у отпадном гасу испод граничне вредности емисије; 
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• Субјекат новоизграђеног или реконструисаног стационарног извора 

загађивања за који није прописана обавеза издавања интегрисане дозволе 

или израде студије о процени утицаја на животну средину дужан је да пре 

пуштања у рад прибави дозволу.“ 

Такође је неопходно формирати заштитне појасеве, као баријере у промету 

аерозагађивача у односу на околне садржаје око постојећих индустријских зона. Затим 

је повољно формирати зелене заштитне појасеве, који ће бити у функцији заштите 

ваздуха од дистрибуције аерозагађивача око комуналних површина, радних зона, поред 

саобраћајница и др. 

Разликују се општи и посебни циљеви за заштиту ваздуха на територији општине 

Шабац. 

„Општи циљ 1: Показатељи квалитета ваздуха се налазе у дозвољеним 

границама  

Посебни циљеви и активности  

o 1.1. Успоствљен мониторинг квалитета ваздуха на територији града 

Шапца: 

▪ 1.1.1 Наставити праћење показатеља квалитета 

амбијенталног ваздуха и његовог утицаја на здравље људи и 

квалитет животне средине; 

▪ 1.1.2 Успостављање базе података од значаја квалитет 

ваздуха и животне средине уопште; 

▪ 1.1.3 Наставити праћење емисије загађујућих материја у 

ваздух из највећих стационарних загађивача у складу са 

важећим прописима; 

▪ 1.1.4 Успоставити систем мониторинга концентрације 

аерополена у ваздуху у сезони цветања биљака. 

 Општи циљ 2: Смањења аерозагађења пореклом од саобраћаја и индивидуалних 

ложишта 

Посебни циљеви и активности 
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o 2.1 Потпуно измештање теретног саобраћаја из урбаног дела Шапца 

и регулисање саобраћаја у граду: 

▪ 2.1.1. Изградња обилазнице око града; 

▪ 2.1.2. Контрола забране проласка теретних возила кроз 

градско језгро; 

▪ 2.1.3. Успостављање координисаног рада семафорске 

сигнализације. 

o 2.2. Повећање коришћења природног гаса у индивидуалним 

ложиштима: 

▪ 2.2.1. Наставак изградње гасне инфраструктуре; 

▪ 2.2.2. Доношење пакета стимулативних мера, са циљем 

повећања исплативости преласка на грејање на гас. 

Општи циљ 3: Квалитет ваздуха у унутрашњем простору у дозвољеним 

границама 

Посебни циљеви и активности 

o 3.1. Праћење квалитета ваздуха у унутрашњем простору: 

▪ 3.1.1. Дефинисање параметара који би могли бити 

посматрани, са акцентом на количину радона у ваздуху у 

просторијама; 

▪ 3.1.2. Дефинисање најзначајнијих објеката са 

највулнерабилнијом популацијом; 

▪ 3.1.3. Мерење количине радона, са анализом добијених 

резултата и евентуалним последицама по здравље. 

Општи циљ 4: Побољшање сарадње и координације органа, ораганизација и 

јавности. 

Посебни циљеви и активности 

o 4.1. Побољшати координацију између Градске управе, надлежних 

инспекцијских органа и Завода за јавно здравље: 

▪ 4.1.1. Успостављање сталног тела сачињеног од 

представника свих институција; 

▪ 4.1.2. Подношење извештаја Градској управи и јавности. 
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o 4.2. Побољшање сарадње са НВО: 

▪ 4.2.1. Дефинисати сарадњу са НВО и грађанима са циљем 

откривања повремених извора емисије токсичних супстанци 

и присуства јавности у свим активностима.“58 

У наредном периоду је потребно успоставити јединствену базу података 

сачињену од информација о загађивачима и резултатима мониторинга загађујућих 

супстанци. Ти подаци би пре свега морали бити доступни јавности. На тај начин би се 

потпомогла сарадња надлежних државних органа, Градске управе, здравствених 

установа, невладиних организација, медија и јавности. 

4.2. Праћење квалитета вода и предлог мера заштите 

 

„Слободно се може констатовати да је у Србији значајно опао квалитет вода услед 

убрзане индустријализације, урбанизације и потреба пољопривреде. Површинске воде 

су данас све значајнији пријемници отпадних вода из канализационих система и 

загађених спираних површина. Ове воде, уз антропогени фактор негативно утичу на 

промене акватичне средине.“59 

Праћење квалитета воде на подручју Шапца, поред Агенције за заштиту животне 

средине, обавља и Завод за јавно здравље Шабац у центру за микробиологију. Подаци 

испитивања квалитета воде су доступни на њиховом званичном сајту. 

Површинске воде 

„Површинске воде на територији општине Шабац се могу поделити на следеће 

основне групе: 

1. Река Сава са мањим притокама као што су Думача, Добрава, Бела река, 

Јерез ,Битва, својим мањим делом река Дрина и други мањи водотокови. 

2. Систем канала за одводњавање, 

3. Вештачки направљене акумулације.“60 

  

 

58 Локални еколошки акциони план Шапца, (2011): Књига II: Акциони планови 
59 Поповић, Т. и сарадници (2015): Воде Србије у времену прилагођавања на климатске промене, 

Министарство пољопривреде и заштите животне средине. Агенција за заштиту животне средине. Београд 
60 Локални еколошки акциони план Шапца, Књига II: Акциони планови 
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4.2.1. Стање и проблеми квалитета вода 

 

На територији Шапца стање водних ресурса је генерално на задовољавајућем 

нивоу. Квалитет реке Саве се прати дужи низ година.  Показатељи квалитета и бонитета 

реке Саве поред Шапца од 2005. до 2010. године, приказани су у табели испод. 

Табела 13 - Утврђени бонитет Реке Саве покрај Шапца у периоду од 2005. до 

2010. године 

Река Сава 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 

Утврђени 

бонитет 

II 

класа 

II 

класа 

II класа II класа II класа II класа 

Извор: Локални еколошки акциони план Шапца, (2011): Књига II: Акциони планови 

На основу претходне табеле може се закључити да су физичко-хемијски 

показатељи извршених анализа били у оквиру друге класе. „Завод за јавно здравље – 

Шабац је такође урадио детаљне анализе квалитета воде и истако да су микробиолошки 

показатељи показивали веће осцилације, тако да је у том погледу квалитет варирао 

између II и IV класе водотока. Максимална вредност микробиолошких показатеља је 

добијена у месецу јули 2010. године и забележена је вредност од 240.000 укупних 

колиформних бактерија на литар воде.“ 61  Нажалост систем мониторинга на другим 

водотоковима у Шабцу, који гравитирају ка реци Сави, није успостављен те се не 

располаже подацима о њиховом квалитету и бонитету, нити о степену њиховог могућег 

утицаја на квалитет реке Саве. 

На територији општине Шабац вештачки су направљене 9 акумулације, које су 

настале експлоатацијом шљунка од којих су настале локално познате „Шљункаре“ 

(Табановачка, Мишарска, Богосавачка, Штитарска, шљункара Дуваниште, Змињак, 

Петловача, Липолист и шљункара Прњавор). Нажалост систем мониторинга и праћења 

квалитета воде на ових 9 вештачких акумулација није успостављен. Забележене су само 

две анализе воде на Табановачкој шљункари које је урадио Завод за јавно здравље – 

Шабац. Увидом у извештаје о испитивању може се видети да квалитет воде припада 

другој класи генерално посматрано а у појединим случајевима гледано по појединачним 

 

61 Локални еколошки акциони план Шапца, (2011): Књига II: Акциони планови 
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параметрима и првој класи. Ове воде представљају тзв. прву издан и њихов квалитет је 

врло битан. Оне и те како могу имати утицај на квалитет подземних вода и свакако 

постоји могућност њихове злоупотребе кроз одлагање различитих врста опасног отпада. 

Слика 13 - Приказ стања на шљункари у Прњавору 

 

Извор: Локални еколошки акциони план Шапца, (2010): Књига I: Општи услови локалне 

заједнице, технички извештаји 

„Завод за јавно здравље Шабац је 2020. године извршио мониторинг површинских 

вода реке Саве. Када су у питању микробиолошка испитивања, површинских, подземних 

и отпадних вода реке Саве, 2020. године Завод је констатовао да  параметри (укупне 

колиформне, фекалне колиформне бактерије, однос олиготрофних и хетеротрофних 

бактерија и број аеробних хетеротрофа) не прелази прописане граничне вредности. Када 

су у питању физичко-хемијска испитивања следећих параметара: pH вредност, 

електропроводљивост, BKP5, суспендоване материје, засићеност О2, NO2, и NH4, њихове 

вредности одговарају II класи воде. Док остали параметри: HPK, NO3, хлориди и Fe, 

тачније њихове вредности припадају I класи воде.„62 

Подземне воде 

Када су у питању подземне воде, у погледу физичко-хемијске и бактериолошке 

исправности, на дубинама већим од 20 m, а испод глиненог заштитног слоја, воде су 

стерилне и хемијски исправне. Међутим, последњих година забележен је садржај 

нитрата, који је изнад дозвољене границе, и који потиче доминантно од вештачких 

 

62 Завод за јавно здравље Шабац, Мониторинг површинских вода 2020. године: http://www.zjz.org.rs/wp-

content/uploads/2020/06/% , преузето дана 26.05.2021. 

http://www.zjz.org.rs/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5-22.06.2020.pdf
http://www.zjz.org.rs/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5-22.06.2020.pdf
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ђубрива из пољопривреде. Побрђе територије града Шапца (Поцерина, Посавотамнава и 

Посавина) је угрожено, пре свега у погледу квалитета воде. Расположива количина воде 

(Поцерина), плитки, отворени, водни објекти, затим велики број септичких јама, чине 

воду неупотребљивом за пиће, са аспекта микробиолошког (фекално загађење) и 

хемијског квалитета.  

Артешки бунари 

Артешки бунари на територији града нису под контролом од 2004. године. 

Неопходно је истаћи, да их је све до тог периода карактерисала већа или мања хемијска 

неисправност. За артешке бунаре на територији општине Шабац не постоје 

систематизовани подаци о квалитету ових вода. Такође, није познато ни када је последњи 

пут вршена провера њихове хигијенске исправности. 

Водоснабдевање и квалитет воде за пиће 

Организовано снабдевање водом Шапца датира још од средине прошлог века, 

тачније од 1939. године, када је основано ЈКП „Водовод – Шабац“. Постоје два 

изворишта водоснабдевања: „Мали Забран“, и „Табановић“.Систем за снабдевање водом 

састављен је из три целине: захватање подземне сирове воде, прераду сирове воде и 

дистрибуцију питке воде. 

Централни водовод у Шапцу је под надзором Завода за јавно здравље - Шабац где 

се врши и перманентна лабораторијска анализа воде према важећој законској регулативи. 

На основу континуираног праћења квалитета и хигијенске исправности воде за пиће 

градског водовода може се констатовати изузтно низак проценат неисправности и у 

бактериолошком и физичко – хемијском погледу. Међутим, велику опасност по квалитет 

пијаће воде  имају угрожени водни објекти из непосредне околине (септичке јаме, штале 

и ђубришта) који су често стационирана у зонама санитарне заштите изворишта. 

Квалитет отпадних вода 

Генерално гледано, главни загађивачи вода данашњице су: становништво 

насељених места, индустријски комплекси и остали привредни субјекти. Међутим, и 

поред бројних активности предузетих у досадашњем периоду у смислу управљања 

отпадним водама, проблем отпадних вода на овом подручју веома је изражен. 
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Једина светла тачка је подручје ГУП-а Шапца, где је изграђена канализациона 

мрежа у укупној дужини од око 150 km. Изграђена је углавном по општем, а мањим 

делом по сепарационом систему. Нажалост у осталим насељеним местима општине 

ситуација је веома критична, јер не постоје ни системи за сакупљање и одвођење, а ни 

системи за третман употребљених вода. Диспозиција ових вода врши се индивидуално у 

неадекватно изведене септичке јаме и копане бунаре или у оближње водотоке. 

Главни проблем отпадних вода је тај, што осим самог града Шапца и мањих 

делова приградских насеља, остала насељена места уопште немају решено питање 

отпадних вода. Следећи проблем је тај што је читава градска територија покривена 

канализацијом конципираном по општем систему, то је систем којим се сакупљају и 

кишне и фекалне воде и одводе, без икаквог третмана у реку Саву као реципијент. Једино 

решење овог проблема било би усвајање сепарационог концепта. „Такође, један од 

проблема је тај што ни једно насеље не поседује постројење за третман отпадних вода, 

већ се сакупљене отпадне воде, без икаквог пречишћавања, неконтролисано упуштају у 

оближње водотоке, неисправне водопропусне септичке јаме или напуштене копане 

бунаре, што доводи до константне и прогресивне опште деградације животне средине. 

Индустријски комплекси на овом подручју данас нису изузетно активни, тако да, иако 

проблем њихових отпадних вода није решен, тренутно не постоји већа продукција 

загађујућих материја пореклом од ових привредних субјеката када се оне упореде са 

ранијим периодом.“63 

У Шапцу је 2017. године завршена изградња сепарационог система одвођења 

фекалних и атмосферских вода. По принципу крвотока, отпадне воде се одводе путем 

колектора и уличне канализације на Централно постројење за прераду отпадних вода. У 

систему фекалне канализације је 12 црпних станица, 5 које препумпавају мешовиту воду 

(кишну и фекалну) и 1 црпна станица за кишну воду. У питању је најмодерније централно 

постројење за пречишћавање отпадних вода. Од 2017. године, отпадне воде се не уливају 

више у Саву, већ се збрињавају у складу са законом. Поред тога се и 5000 тона муља 

уместо изливања у реку, збрињава у складу са законом.  

Слика 14 - Централно постројење за прераду отпадних вода у Шапцу 

 

63 Локални еколошки акциони план Шапца, (2011): Књига II: Акциони планови 
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Извор: https://www.ekapija.com/news/1945627/sabac-dobio-liniju-za-preciscavanje-otpadnih-voda, преузето 

дана 27.05.2021. 

 

4.2.2. Предлог мера заштите и унапређења квалитета вода 
 

Неопходно је преузети адекване мере заштите зарад унапређења квалитета вода 

на територији општине Шабац. Основни циљ ових мера је заштита водних ресурса и 

унапређење квалитета површинских, подземних и отпадних вода на територији града. 

Оне подразумевају следеће активности: 

• примена мониторинга као основа за заштиту и побољшање квалитета, 

• предузимање мера да се постојећи извори загађења уклоне или сведу на 

могући минимум, 

• предузимање мера за спречавање даљих загађивања водених екосистема, 

• израда катастра загађивача природних водотокова, 

• утврђивање стања постројења за пречишћавање отпадних вода и снимак 

стања свих предтретмана, 

• дефинисање мера за оптимизацију третмана отпадних вода пре њиховог 

укључивања у природне екосистеме, 

• едукација становништва и медијска кампања, 

• израда билборда, флајера и другог пропагандног материјала са образовним 

садржајима везаним за заштиту вода. 

https://www.ekapija.com/news/1945627/sabac-dobio-liniju-za-preciscavanje-otpadnih-voda
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Данас је неопходно развити свест код становништва о поштовању начела 

одрживог развоја, да би се побољшало стање вода и обезбедила њихова заштита. 

Управљање водама и коришћење вода мора се одвијати тако да се потребе садашњих 

генерација задовољавају, а да се тиме не угрожава могућност будућих генерација да 

задовоље своје потребе.  

„Вода представља природни ресурс који се не сме неповратно и нерационално 

трошити. Тачније, воду треба посматрати као део природе, есенцијалну, динамичку, 

важну и променљиву компоненту екосистема. Због тога је потребно рационално 

коришћење ресурса подземних пијаћих вода и вршити континуирано праћење квалитета 

и промена стања воде. То подразумева испитивање физичко-хемијских и 

микробиолошких карактеристика целокупне издани, али и проучавање геолошких, 

хидролошких, еколошких и других значајних фактора који утичу на квалитет воде.“64 

 Разликују се општи и посебни циљеви за заштиту вода на територији општине 

Шабац. 

„Општи циљ 1: Заштита квалитета површинских вода. 

Посебни циљеви и активности 

o 1.1. Заштита квалитета вода у Шљункарама: 

▪ 1.1.1. Утврђивање власништва над Шљункарама; 

▪ 1.1.2. Уклањање отпада око и из Шљункара; 

▪ 1.1.3. Заштита шљункара од новог загађења привођењем 

одговарајућој намени; 

▪ 1.1.4. Успостављање континуираног мониторинга над 

шљункарама. 

o 1.2. Заштита квалитета реке Саве са притокама: 

▪ 1.2.1. Уклањање чврстог отпада из приобаља реке Саве и 

притока; 

▪ 1.2.2. Успостављање континуираног мониторинга над реком 

Савом и притокама. 

 

64 Међународна еко конференција (2005): Заштита животне средине градова и приградских насеља, 

Монографија, Еколошки покрет града Новог Сада 
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Општи циљ 2: Заштита квалитета подземних вода Мачве. 

Посебни циљеви и активности 

o 2.1. Елиминација утицаја конвенционалне пољопривредне 

производње на квалитет подземних вода саобраћаја у граду: 

▪ 2.1.1. Израда техноекономске студије изводљивости 

елиминације утицаја конвеционалне пољопривредне 

производње на квалитет подземних вода; 

▪ 2.1.2. Елиминација студије изводљивости елиминације 

утицаја конвеционалне пољопривредне производње на 

квалитет подземних вода. 

o 2.2. Елиминација утицаја хазардних индустријских објеката на 

квалитет подземних вода: 

▪ 2.2.1. Подношење захтева за стављање Мачве у категорију 

шире зоне заштите изворишта; 

▪ 2.2.2. Покретање иницијативе о заштити реке Дрине кроз 

успостављање међудржавног споразума. 

o 2.3. Елиминација утицаја квалитета артешких и субартешких вода 

на здравље грађана Шапца: 

• 2.3.1. Успоставити континуиран мониторинг артешких и 

субартешких вода на административној територији града; 

• 2.3.2. Доношење одлуке о трајном затварању бунара чија 

вода није за употребу односно представља опасност по 

здравље људи; 

• 2.3.3. Успоставити систем одржавања техничке исправности 

артешких и субартешких вода на територији града. 

Општи циљ 3: Систематско сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних 

вода. 

Посебни циљеви и активности  

o 3.1. Успоставити предтретман и третмане индустријских отпадних 

вода према унапред утврђеним листама приоритета: 
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• 3.1.1. Израда листе приоритета потенцијално највећих 

загађивача у области продукције отпадних вода који морају 

успоставити третман својих отпадних вода; 

• 3.1.2. Успоставити третман и предтретман отпданих вода 

према приоритетима. 

o 3.2. Успоставити функционалан систем за прикупљање и 

пречишћавање сеоских отпадних вода (воде ван градског 

канализационог система): 

• 3.2.1. Израда техно економске студије прикупљања и 

пречишћавања отпадних вода сеоских насељених места; 

• 3.2.2. Израда листе најугроженијих сеоских насеља и листе 

приоритета за изградњу постројења за третман отпадних 

вода; 

• 3.2.3. Реализација пројекта прикупљања и пречишћавања 

отпадних вода у сеоским насељеним местима према 

утврђеним листама приоритета. 

o 3.3. Усклађивање постојеће законске регулативе на локалном нивоу 

са прописима ЕУ.: 

• 3.3.1. Ревизија правилника о квалитету отпадних вода које се 

могу упуштати у градску канализациону мрежу који је 

усклађен са важећом европском регулативом; 

• 3.3.2. Презентовање ревидираног правилника стручној 

јавности града Шапца; 

• 3.3.3. Усвајање правилника на скупштини општине Шабац. 

o 3.4. Ширење канализационе мреже и довођење градских отпадних 

вода до постројења за третман: 

• 3.4.1. Изградња црпне станице – «главна» (раздвајање 

кишних од фекалних отпадних вода); 

• 3.4.2. Изградња цевовода ø 1000мм кроз ХК «Зорка» до 

ЦППОВ; 

• 3.4.3. Изградња обалоутврде на локацији постројења. 

o 3.5. Изградња ЦППОВ: 
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• 3.5.1. Изградња централног градског постројења за третман 

отпадних вода. 

o 3.6. Ширење канализационе мреже (примарне и секундарне): 

• 3.6.1. Ширење канализационе мреже по постојећем моделу 

као стална активност.“65 

4.3. Праћење квалитета земљишта и предлог мера заштите 

 

„Земљиште је поред воде и ваздуха, саставни део животне средине. Убраја се у 

условно обновљиве ресурсе с обзиром на дуготрајне процесе настанка и развоја. 

Земљиште обезбеђује око 90% хране за човечанство и из тог разлога неопходно је 

одржавати његове функције и квалитет. Битно је поменути и то, да једанпут када се 

наруше функције и квалитет земљишта, његова регенерација може бити веома тешка, 

дуготрајна и скупа.“66 

 „Када су у питању педолошке карактеристике земљишта општине Шапца, 

доминантно место заузимају климатогена земљишта (75%), затим топогена (14,9%) и 

генетички неразвијена (10,2%).“67 

Што се тиче структуре земљишта на територији општине Шабац, пољопривредно 

земљиште заузима највећи проценат (79,6%), затим следи земљиште под шумом (13,9%) 

и неплодно земљиште (6,5%). 

Плодност земљишта општине Шабац испитује се у Пољопривредној Стручној 

Служби града Шапца за свих пет општина Мачве које покрива Стручна Служба. Од 2004. 

године, према програму Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, 

ПСС Шабац на подручју општине Шабац, Богатић, Владимирци, Коцељева и Обреновац 

врши се сваке године системска контрола плодности пољопривредног обрадивог 

земљишта од прве до пете класе за све регистроване (али и оне који нису) пољопривредне 

 

65 Локални еколошки акциони план Шапца, (2011): Књига II: Акциони планови 
66 Стаменковић М. С., Ђекић Т. (2019): Основе заштите животне средине, Универзитет у Нишу, 

Природно-математички факултет, Ниш 
67 Локални еколошки акциони план Шапца, (2010): Књига I: Општи услови локалне заједнице, технички 

извештаји 
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произвођаче. Груписање земљишних површина у производне (бонитетне) класе дате су 

следећој табели. 

Табела 14 - Груписање земљишних површина у производне (бонитетне) класе  

Класа Основне 

одлике 

Равничарска 

(ha) 

Прибрежна 

(ha) 

Брд.-План. 

(ha) 

Σ 

I Гајење свих 

култура 

8.050 18,1   8.050 

II Гајење мањег 

броја врста 

17.750 39,8   17.750 

III Смањен принос 

– потребна 

мелиорација 

17.501 39,2 21.995  39.496 

IV Плићи профили, 

ерозија, 

подземне воде 

- - 6.925 474 7.399 

V Еродиране 

површине, већи 

нагиб 

  4.000 500 4.500 

VI Површине 

угрожене 

ерозијом и 

водом 

1.320 2,9 237 908 2.465 

 СВЕГА 44.621 100 33.157 1.882 79.660 

Извор: Локални еколошки акциони план Шапца, (2010): Књига I: Општи услови локалне 

заједнице, технички извештаји 

„На територији општине Шабац делује више институција и предузећа чија је 

делатност везана за земљиште као што су: 

• Општинске управе – преко дирекције за пољопривреду града Шапца, 

• Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем, 

• Урбанизам, 

• Пољопривредна стручна саветодавна служба, 

• Завод за јавно здравље Шабац, 

• Висока школа струковних студија (некадашња виша пољопривредна 

школа), 

• ВПЦ „Сава“ Шабац која се бави заштитом земљишта од ерозије и штетног 

дејства вода извођењем специјализованих грађевинско-биолошких радова, 
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• Експлоатацијом земљишта као извора грађевинског материјала, као и 

грађевинским радовима на санацији клизишта, бави се више грађевинских 

фирми са подручја општине.“68 

4.3.1. Стање и проблеми квалитета земљишта  
 

Стање квалитета земљишта на подручју општине Шабац није на задовољавајућем 

нивоу. О томе сведочи велики број истраживања и испитивања земљишта. „Једно од 

истраживања које је покренуто 2015. године од стране Европске уније јесте испитивање 

и анализа земљишта на 32 могућа „жаришта“. Након четири године прелиминарних 

истраживања и анализе земљишта издвојено је 14 напуштених индустријских локација 

које су приоритетне за чишћење. Међу напуштеним индустријских локација нашли су 

се: Први српски „еколошки устанак" у Белој Цркви, Депоније у Србији: Еколошке 

темпиране бомбе и Загађење ваздуха на Балкану: Ваљево до Пекинга. У питању су 

подручја у близини 12 градова широм Србије, међу којима се нашао и град Шабац.“69 

Међу приоритетним локацијама за санацију нашла су се подручја у околини фабрика 

хемијске и тешке индустрије, међу којима је била Зорка – обојена металургија.  

Испитавања која су рађена од стране Агенције за заштиту животне средине јесте 

испитивање контаминираности опасним и штетним материјама Србије. „Године 2010. 

Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о програму системског праћења квалитета 

земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за 

израду ремедијационих програма. Ова Уредба дефинише термин „контаминиране 

локације” као оне локације на којима је потврђено присуство опасних и штетних материја 

проузроковано људском активношћу, у концентрацијама које могу да имају значајан 

ризик по људско здравље и животну средину. Члан 14 наводи следеће врсте 

контаминираних локација: 

• Одлагалишта отпада; 

• Локације чије загађење проузрокују активне или неактивне инсталације 

или локације на којима су депоноване опасне материје; 

 

68 Локални еколошки акциони план Шапца, (2010): Књига I: Општи услови локалне заједнице, технички 

извештаји 
69 https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-50003333, преузето 29.05.2021. 

https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-50003333
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• Локације акцидента, односно локације загађене услед ванредних догађаја, 

укључујући и кварове; 

• Индустријски девастиране локације (brownfield локације).“70 

 

Слика 15 - Мапа потенцијално контаминираних локација у Републици 

Србији 

 

Извор: Министарство заштите животне средине – Агенција за заштиту животне средине 

Београд, 2018, „Ка деконтаминацији земљишта“: 

http://www.sepa.gov.rs/download/zemljiste/KaDekontaminacijiZemljista.pdf, преузето дана 29.05.2021. 

На приложеној слици се види да контаминираних подручја има и у Шабцу.  

„Испитивање контаминираности опасним и штетним материјама постаје све неопходније 

са повећањем емисије загађујућих материја из индустријских постројења, продуката 

сагоревања фосилних горива у индустрији, саобраћају и домаћинствима, повећаном 

хемизацијом у пољопривреди и другим активностима којима се ремети основна функција 

 

70 Министарство заштите животне средине – Агенција за заштиту животне средине Београд, 2018. „Ка 

деконтаминацији земљишта“: http://www.sepa.gov.rs/download/zemljiste/KaDekontaminacijiZemljista.pdf, 

преузето дана 29.05.2021. 
 

http://www.sepa.gov.rs/download/zemljiste/KaDekontaminacijiZemljista.pdf
http://www.sepa.gov.rs/download/zemljiste/KaDekontaminacijiZemljista.pdf
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земљишта, да омогући успешно гајење биљака. Садржај никла на подручју Шапца 

износи 30-50 mg/kg.  

Слика 16 - Карта садржаја никла на подручју Шапца 

 

Извор: Локални еколошки акциони план Шапца, (2010): Књига I: Општи услови локалне 

заједнице, технички извештаји 

„С обзиром да пољопривредно земљиште у структури земљишта заузима највећи 

проценат, загађеност је условљена следећим чиниоцима: 

• Велике сточне фарме (говеда и свиња) које припадају поцерском делу и нека 

мачванска села ближа граду Шапцу. 

• Необезбеђено и неадекватно одлагање стајњака (органског ђубрива), које се 

огледа у немарном складиштењу и заштити од осипања и загађивања околине, 

што се свакако огледа у непланском коришћењу, као и производњи истог и 

немогућности аплицирања на парцеле, јер се не спроводи добра пољопривредна 

пракса. 

• Нерегулисана канализациона мрежа за отпадне воде из сеоских домаћинстава. 

• Неконтролисана употреба минералних ђубрива и пестицида, као и немарно 

бацање амбалаже у близини парцела на којима се врши њихово коришћење. 
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• Одузимање пољопривредних површина за одлагање отпада, како из сеоских 

домаћинстава, тако и отпада из хемијске индустрије и других приватних 

прерађивача који се налазе како у градовима, тако и у селима.“71 

Такође, велики проблем представља и плављење и забаривање. Оно се односи на 

пољопривредно земљиште у подножју планине Цер и села кроз која протиче река 

Думача, као и ободни канали чије испирање наноси велике штете у равничарском делу 

атара Петковица, Рибари, Липолист и Бела Река. Године 2010. клима је била јако 

неповољна. Велике количине падавина нанеле су штету плодном земљишту. Поред 

падавина, река Сава је изазвала забаривање, подизањем нивоа воде у појединим 

периодима године и тиме угрозила велики број села и пољопривредне површине Шапца. 

Још један проблем који се јавља јесте ерозија земљишта. Ерозија у сливу реке 

Добраве бујичким изливањем односи и уништава поред усева и најплоднији слој 

пољопривредног земљишта. У току реке Дрине која припада општини Шабац у дужини 

4,5 km, својом снагом руши обалу и односи најплодније пољопривредно земљиште 

(алувијално земљиште).  

Нажалост, примећена је појава све већег клизишта, као последица неконтролисане 

сече шума на теренима Поцерине, (терен са нагибом), услед чега долази до нестанка 

ораничног слоја, као и уништавања насеља и инфраструктуре. 

У фабрици сумпорне киселине “Зорка” – Минерална ђубрива, јавља се пиритна 

изгоретина, која настаје при сагоревању пирита у производњи сумпорне киселине у 

фабрици. Она је у периоду од 1980. – до 1990. године извлачена на депонију у селу 

Орашац. Према доступним подацима, на депонији је ускладиштено око 700 000 – 800 000 

тона пиритне изгоретине. На месту где се сада налази пиритна изгоретина, раније се 

налазила шљункара. Она је временом попуњавана изгоретином, те је дебљина слоја 

различита у зависности од дебљине слоја шљунка.  

„Године 2010. на основу урађене карактеризације од стране овлашћене стручне куће 

пиритна изгоретина је окарактерисана као опасан отпад. Присутан је повећан садржај 

тешких метала - олова и знатно повећан садржај арсена. Испитивани су узорци пиритне 

 

71 Локални еколошки акциони план Шапца, (2010): Књига I: Општи услови локалне заједнице, технички 

извештаји 
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изгоретине на радиоактивност и том приликом су детектовани природни радионуклиди 

226 Ra, 232 Th, 40 K, као и произведени радионуклид 137 Cs, чија је вредност гама 

индекса мања од један, што указује да се изгоретина може одлагати у животну 

средину.“72 Локације индустријског отпада налазе се у оквиру комплекса некадашњег 

комбината ХК „Зорка“. Нажалост не постоје проверени подаци о дубинама наслага, 

односно о запремини отпадних материја. 

Следећи проблем који се јавља при раду фабрике „Зорка“ - Обојена Металургија 

Шабац, јесте депонија јарости талога. Настала је из поступка производње цинка, 

применом јаросит технологије. Овај талог представља значајан 17 извор загађења, због, 

пре свега знатног садржаја у води растворљивих сулфата метала и сумпорне киселине. 

Године 1977. започето је одлагање јаросит муља, при чему је производња цинка на 

годишњем нивоу била нешто испод 30 000 тона, што је производњом једне тоне цинка, 

генерисана једна тона влажног муља – јаросита. До 2006. године, производња се одвијала 

у прекидима, тако да се данас на депонији налази око 300 000 тона влажног јаросит 

талога.  

„На југоисточном делу комплекса Холдинг Компаније „Зорка“, између крака 

железничког колосека према „Зорка“ Керамика и УС Стеел и Церског ободног канала, 

налази се привремено одлагање овог талога. Одлагалиште је удаљено од реке Саве око 

100 – 500 метара при нормалном водостају. Дужина одлагалишта је приближно 350 m, 

ширина 120 – 200 m, и висина до 5 m у односу на конфигурацију околног терена. 

Површина је око 45 000 m2. Потенцијалне опасности од привременог одлагања за околне 

фабрике и железничку пругу састојале би се од могућег евентуалног клизања косина и 

пробијања насипа.“73 

Поред наведених проблема земљишта, јавља се и проблем велике количине 

комуналног отпада на подручју општине. Отпад на територији општине Шабац чини 

хетерогени отпад различитог састава: отпад из домаћинстава, органски отпад, амбалажни 

отпад, пластични отпад, метални отпад. Управљање отпадом у Региону за управљање 

отпадом кога чини административно подручје Града Шапца врши Јавно комунално 

 

72 Локални еколошки акциони план Шапца, (2011): Књига II: Акциони планови 
73 Локални еколошки акциони план Шапца, (2011): Књига II: Акциони планови 
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предузеће „Стари Град“. У следећој табели приказане су врсте, количине и састав отпада 

општине Шабац. 

Табела 15 - Врсте, количине и састав отпада 

Просечна дневна количина 

комуналног отпада у растреситом 

стању 

600 m3 

138 t 

Просечна дневна количина 

инертног и неопасног 

индустријског отпада 

600 m3 

138 t 

Просечна дневна количина других 

врста отпада (медицински, 

кланични, индустријски...) 

- 

Укупна дневна количина отпада 600 m3 

138 t 

Процењени састав отпада: 

Папир 10.93 % 

Стакло 5.29 

Пластика 10.14 

Гума  

Текстил 22.36 

Метал 6.43 

Органски 35.64 

Грађевински 8.57 

Са јавних 

површина 

 

Остало 0.64 

Извор: Регионални план управљања отпадом за општине: Шабац и Сремска Митровица, 2008.: 

http://www.sepa.gov.rs/download/UpravOtpad/RPUO_SabacSremskaMitrovica.pdf, преузето 29.05.2021. 

„Према подацима ЈКП „Стари Град“ из Шапца, количине скупљеног и одложеног 

отпада су: 

http://www.sepa.gov.rs/download/UpravOtpad/RPUO_SabacSremskaMitrovica.pdf
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• Дневно 96 тона, 

• Месечно 2875 тона, 

• Годишње 34506 тона.“74 

„У Шапцу постоји три предузећа које се баве сакупљањем секундарних сировина и 

неколико мањих која углавном сакупљају метале. Највеће предузеће је „ИНОС 

Напредак“. Основна делатност предузећа је сакупљање, сортирање и примарна прерада 

индустријског отпада, односно рециклажа секундарних сировина: гвожђа, бакра, 

алуминијума, цинка, олова, папира и сличног. Предузеће се претежно бави сакупљањем 

сировина из индустрије. Предузеће „ХЕМИКО“ из Шапца поседује ливницу обојених 

метала, која служи за прераду секундарних сировина од обојених матала. Предузеће 

„Ђолекс“ д.о.о. се налази у Шапцу и бави се сакупљањем, сортирањем и прометом 

секундарних сировина.“75 

Сакупљени отпад са подручја града и сеоских насеља у садашњем стању се депонује 

на депонију „Дудара“, која нажалост не испуњава минималне захтеве за ове намене. 

Отворена је 1991. године, заузима 21,3 ha, од чега је 18,5 ha испуњено, висина отпада је 

5 m. Велики проблем представља све већи број дивљих депонија.  

  

 

74 ЈКП „Стари Град“ Шабац: http://www.jkpstarigrad.rs, преузето дана 29.05.2021. 
75Локални еколошки акциони план Шапца, (2011): Књига II: Акциони планови 

 

http://www.jkpstarigrad.rs/
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Слика 17 - Графички приказ локација дивљих депонија у општини Шабац 

 

Извор: Регионални план управљања отпадом за општине: Шабац и Сремска Митровица, 2008.: 

http://www.sepa.gov.rs/download/UpravOtpad/RPUO_SabacSremskaMitrovica.pdf, преузето 02.06.2021. 

„На основу приказаних података, може се закључити да су основни проблеми у 

области управљања опасним отпадима: 

• Не постоји ефикасна хоризонтална и вертикална административна и стручна 

организација за управљање опасним отпадом у Региону, 

• Не постоји едукација становништва о опасном отпаду, начину поступању, 

обавези рециклаже, тако да су веома изражени страхови јавности од опасног 

отпада и његовог третмана, 

• Не постоји комплетна база података са идентификацијом свих генератора у 

складу са прописима и директивама ЕУ, 

• Није извршена карактеризација целокупног опасног отпада у складу са 

националним законодавством и директивама ЕУ, 

• Не постоји стратегија управљања опасним отпадима у Региону, 

http://www.sepa.gov.rs/download/UpravOtpad/RPUO_SabacSremskaMitrovica.pdf
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• Нису утврђени оптимални и дозвољени технолошки поступци за третман и 

прераду опасног отпада, 

• Нису снимљени и утврђени капацитети постојећих система за прераду отпада 

који би могли да послуже за прераду већих количина, а који сада не раде 

пуним капацитетом, 

• Нису јасно дефинисани генератори секундарних сировина, нити одређени 

потенцијални корисници секундарних сировина, 

• Нерешено питање транспорта опасног отпада или секундарних сировина до 

сакупљача, 

• Постојећа складишта у оквирима фабрика су привременог карактера, без 

грађевинске и употребне дозволе, 

• Не постоји одобрена локација депоније опасног отпада, 

• Не постоји постројење за спаљивање опасног отпада, 

• Само делимично су разматране могућности и направљен план искоришћења 

постојећих технолошких производних поступака који би се могли користити 

за прераду одређених врста и типова отпада (цементаре, ливачке пећи и сл.), 

• Не постоји план санације земљишта контаминираних опасним отпадом, нити 

санације дивљих индустријских депонија опасног отпада, 

• Просторним планом Србије нису предвиђене локације за изградњу 

постројења за третман опасних отпада, 

• У фабрикама не постоје програми управљања опасним отпадима, као ни 

процедуре за поступање са опасним отпадима, 

• У фабрикама, углавном, не постоје посебна лица или службе задужене за 

евидентирање опасних отпада.“76 

 

4.3.2. Предлог мера заштите и унапређења квалитета земљишта 

 

 

76 Локални еколошки акциони план Шапца, (2011): Књига II: Акциони планови 
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„Под термином заштите земљишта подразумева се систем издвајања, вредновања 

и заштите природних особености, тј. скуп 162 мера које се предузимају ради очувања 

или враћања функција земљишта у првобитно стање квалитета.“77 

„Заштита земљишта се обезбеђује и остварује спровођењем стратешких, планских 

и докумената за заштиту земљишта. Заштита земљишта се остварује спровођењем мера 

и активности у поступцима планирања, управљања, коришћења, мониторинга и заштите 

од загађења и деградације земљишта ради очувања његових природних особина и 

функција.“78 

Потребно је преузети велики број мера у циљу очувања и заштите земљишта 

Шапца. „Мере заштите земљишта обухватају забрану, односно ограничење обављања 

активности у циљу спречавања: 

o непланске и/или неконтролисане промене намене пољопривредног 

земљишта; 

o претварања шумског у пољопривредно земљиште; 

o испуштања и одлагања опасних и штетних материја и отпадних вода на 

површину земљишта и у земљиште; 

o начина обраде земљишта који није у складу са конфигурацијом терена и 

рељефом; 

o негативне промене структуре земљишта; 

o смањења биолошке активности земљишта; 

o сабијања земљишта; 

o прекорачења оптималног броја грла стоке у складу са природним одликама 

локалитета; 

o ерозије земљишта; 

o смањења нивоа органских материја у земљишту у односу на ниво 

природног садржаја; 

o неадекватног коришћења минералних и органских ђубрива; 

o неадекватне примене средстава за заштиту биља и других препарата; 

 

77 Стаменковић М. С., Ђекић Т. (2019): Основе заштите животне средине, Универзитет у Нишу, 

Природно-математички факултет, Ниш 
78Закон о заштити земљишта, ("Сл. гласник РС", бр. 112/2015): https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-

zastiti-zemljista-republike-srbije.html, преузето 02.06.2021. 

 

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-zastiti-zemljista-republike-srbije.html
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-zastiti-zemljista-republike-srbije.html
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o неадекватног коришћења и уређења пољопривредног земљишта; 

o непланске и неконтролисане сече шума; 

o садње дрвећа која не одговара станишту; 

o неконтролисане и/или непланске експлоатације минералних и органских 

сировина; 

o недозвољених археолошких ископавања и истраживања; 

o непланске и/или неконтролисане експлоатације шљунка и песка из речних 

корита, водотокова и њихових утицајних подручја.“79 

Постоје општи и посебни циљеви и активности за заштиту земљишта у Шапцу. 

„Општи циљ 1: Смањење загађења и очување и рационално коришћење 

земљишта и пољопривредног земљишта на подручју општине Шабац. 

Посебни циљеви и активности 

o 1. Идентификација, препознавање тачака загађења и мониторинг 

загађења: 

▪ 1.1.1. Формирати комисију за процену стања на терену; 

▪ 1.1.2. Одредити најугроженија подручја према постојећим 

показатељима помоћу постојеће базе података (ако не 

постоји настојати да се у што краћем року одреде 

најугроженија места, формирати базу података и 

дефинисати приоритете). Извршити анализе и рокове 

праћења стања пољопривредног земљишта или искористити 

базу података ПССС Шабац за одређивање најугроженијих 

места; 

▪ 1.1.3. Извршити анализе и рокове праћења стања 

пољопривредног земљишта или искористити базу података 

ПССС Шабац за одређивање најугроженијих места; 

▪ 1.1.4. Пратити третирање земљишта свим штетним 

средствима (пестициди, ђубрива, хербициди и др.),одредити 

рокове праћења; 

 

79 Закон о заштити земљишта, ("Сл. гласник РС", бр. 112/2015): https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-

zastiti-zemljista-republike-srbije.html, преузето дана 02.06.2021. 

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-zastiti-zemljista-republike-srbije.html
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-zastiti-zemljista-republike-srbije.html
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▪ 1.1.5. Урадити анализе на присуство остатака пестицида, 

тешких метала и др. загађивача; 

▪ 1.1.6. Обрадити добијене податке у циљу сагледавања стања 

са терена, као и приступити санацији. 

o 1.2. Едукација становништва: 

▪ 1.2.1. Учешће и помоћ у раду са организацијама које 

учествују у едукацији и покретање нових идеја и тема за 

састанке; 

▪ 1.2.2. Спровести анкету међу грађанима о очувању животне 

средине и обрадити податке; 

▪ 1.2.3. Едуковати акционим планом обухваћене стране 

испитаника (пољопривредно и градско становништво, 

предавањима и другим конкретним акцијама у граду и селу); 

▪ 1.2.4. Одржавање практичних радионица (рад на терену) 

јасан концепт пољопривредног отпада, објаснити принципе 

спровођења ГЛОБАЛГАП; 

▪ 1.2.5. Организовати јавне трибине у циљу едукације и 

упознавања са проблемом и предстојећим акцијама које се 

планирају. 

o 1.3. Очување пољопривредног земљишта од прве до пете класе: 

▪ 1.3.1. Уредити начин коришћења обрадивог 

пољопривредног земљишта од I до V класе и донети план о очувању 

и газдовању пољопривредног земљишта; 

▪ 1.3.2. Усагласити све активности између МПШВ, УАП 

Шабац и катастра непокретности о евиденцији плодног 

пољопривредног земљишта; 

▪ 1.3.3. Постављање посебних контејнера за пољопривредни 

отпад (одстрањивање корова, заражених садница и др. биљака, 

амбалаже од средстава за хем. третирање, пластичне амбалаже и 

пласт. џакова, амбалаже од мазива и горива, нус производа са фарме 

од клања стоке или угинулих животиња и др); 

▪ 1.3.4. Сачинити књигу поља; 

▪ 1.3.5. Израда Просторног плана Шапца са наменом 

површина за грађевинске реоне и за пољопривреду ; 
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▪ 1.3.6. Укључити систем контроле воде за наводњавање из 

каналске мреже - Израда стручних студија и финансијских 

пројекција - Решавање административних питања везаних за 

извођење пројектних система - Пројектовање иригационих система; 

▪ 1.3.7. Контролисана производња потребних формулација 

минералних ђубрива и пестицида и тачне избалансираности 

минералних ђубрива и тачно оних препарата за заштиту који су по 

Европским стандардима без употребе забрањених компонената. 

o 1.4. Израда плана заштите земљишта од елементарних непогода 

(поплава, ерозија земљишта, клизиште, као и против градну заштиту): 

▪ 1.4.1. Израда планова заштите од ерозије, клизишта и поплава; 

▪ 1.4.2. Утврдити план заштите од елементарних непогода; 

▪ 1.4.3. Додељивање и спровођење послова институцијама који се 

баве заштитом од елементарних непогода; 

▪ 1.4.4. Утврдити приоритете за почетак радова најугроженијих 

подручја на којима већ постоји проблем елементарне непогоде; 

▪ 1.4.5.Спровести контролу непланског сечења шума; 

▪ 1.4.6. Едукација пољопривредног становништва о правилној 

агротехници коришћењем ГАП-а Општи циљ. 

o 2: Санирање историјских загађења Посебни циљеви и активности: 

▪ 2.1. Санација индустријских депонија: 

▪ 2.1.1. Израда Студије извпдљивпсти, санације депоније „јарпсит 

талпга”; 

▪ 2.1.2. Израда пројекта санације депоније; 

▪ 2.1.3. Санација депоније „јаросит талога“; 

▪ 2.1.4. Израда Студије извпдљивпсти санације деппније пиритне 

изгпретине; 

▪ 2.1.5. Израда пројекта санације депоније; 

▪ 2.1.6. Санација простора депоније пиритне изгоретине. 

Општи циљ 2: Санирање историјских загађења  

Посебни циљеви и активности  

o 2.1. Санација индустријских депонија: 
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▪ 2.1.1. Израда Студије изводљивости, санације депоније „јаросит 

талога”; 

▪ 2.1.2. Израда пројекта санације депоније; 

▪ 2.1.3. Санација депоније „јаросит талога“; 

▪ 2.1.4. Израда Студије изводљивости санације депоније пиритне 

изгоретине; 

▪ 2.1.5. Израда пројекта санације депоније; 

▪ 2.1.6. Санација простора депоније пиритне изгоретине.“80 

4.4. Појам буке, приказ постојећег стања и предлог мера заштите 

 

4.4.1. Појам буке и приказ постојећег стања 
 

„Специфичан вид загађења и то физичког загађења животне средине, јесте бука. 

Она представља акустичко оптерећење које потиче од природних извора, али је највећим 

делом антропогеног порекла и представља сваки нежељени и непријатни звук.“81 Мерна 

јединица интензитета буке је децибел (dB).  

Бука има утицај на животну средину, па се из тог разлога проблем буке прати и 

изучава још од настанка великих градова. Уочено је да она није само еколошки проблем, 

већ да представља непредвидљиву опасност и по здравље становништва. Саставни је део 

савременог живота, не само у урбаним и индустријским зонама, већ све више и у 

руралној средини. Битно је нагласити да је забрањено емитовање буке у животној 

средини изнад прописаних граничних вредности. 

Природни извори буке су: грмљавина, шумови олује и ветра, кретања воде, 

морски таласи, земљотреси, ерупције вулкана, звукови животиња, итд, док су вештачки 

извори буке изазвани од стране човека, то је тзв. комунална бука. Разликују се извори 

комуналне буке на отвореном простору и у затвореном простору. Главни извори 

комуналне буке на отвореном простору су: саобраћај, индустрија, грађевински и јавни 

 

80 Локални еколошки акциони план Шапца, (2011): Књига II: Акциони планови 
81  Стаменковић М. С., Ђекић Т. (2019): Основе заштите животне средине, Универзитет у Нишу, 

Природно-математички факултет, Ниш 
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радови, рекреација, спорт, забава, итд. Док су извори комуналне буке у затвореном 

простору вентилациони системи, кућни апарати, уређаји за музичку репродукцију, итд. 

Слика 18 - Дијаграм заступљености буке у животној средини, зависно од извора 

 

Извор: Стаменковић М. С., Ђекић Т. (2019): Основе заштите животне средине, Универзитет у 

Нишу, Природно-математички факултет, Ниш 

Према максимално допуштеном нивоу буке, подручје града Шапца подељено је 

на 5 зона: 

o I зона - подручје за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, 

културно-историјски локалитети, велики паркови; 

o II зона - туристичка подручја, кампови и школске зоне; 

o IV зона - пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја и 

дечја игралишта; 

o V зона - градски центар, занатска, трговачка, административно-управна 

зона са становима, зона дуж саобраћајница, магистралних и градских 

саобраћајница. 

У табели испод приказане су граничне вредности индикатора буке на отвореном 

простору по зонама у Шапцу. 
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Табела 16 – Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору по 

зонама у Шапцу. 

Зона Намена простора 

Ниво буке dB (А) 

За дан и 

вече 

За ноћ 

1. подручје за одмор и рекреацију, болничке зоне и 

опоравилишта, културно-историјски локалитети, велики 

паркови 

50 40 

2. туристичка подручја, кампови и школске зоне 50 45 

4. пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја 

и дечја игралишта 

60 50 

5. градски центар, занатска, трговачка, административно-

управна зона са становима, зона дуж саобраћајница, 

магистралних и градских саобраћајница 

65 55 

6. индустријска, складишна и сервисна подручја и 

транспортни терминали без стамбених зграда 

На граници ове зоне 

бука не сме да прелази 

максимални ниво зоне 

са којом се граничи. 

Извор: Одлука о мерама за заштиту од буке ("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, 

Владимирци и Kоцељева", бр. 28/2010, 23/2012 и 5/2014 - др. одлука): 

http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2014_05/t05_0059.htm, преузето дана 02.06.2021. 

На територији града Шапца са приградским и сеоским насељима, нажалост није 

било успостављено систематско мерење буке. Вршена су само појединачна мерења по 

налогу инспектора, при дневном и ноћном режиму рада. Поред приказа појединачне 

контроле буке за 2008. и 2009. годину, у наставку рада приказана је и структура укупног 

протока саобраћаја на улазно-излазним правцима у Шапцу, као и детаљније мерење 

нивоа буке из 2016. године, које је извршило Завод за јавно здравље Шапца.  

„Појединачна контрола буке у периоду за 2008. год. и 2009. год., обављена је 

укупно 43, при чему је било 19 прекорачења и стављено је 9 забрана (7 у градском 

подручју и 2 у сеоским подручјима) на коришћење уређаја и обављање делатности, јер 

предузетим техничко-технолошким мерама о трошку инвеститора, бука није сведена у 

http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2014_05/t05_0059.htm
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законом дозвољене граничне вредности. Прекорачења су се кретала у интервалу од 5 до 

25 dB(A), од тога 3 дневна и 6 ноћна.“82 

Међутим, када је у питању саобраћајна бука, град Шабац је израдио Саобраћајну 

студију којом су обрађени сви аспекти угрожавања, између осталих и буком. Са аспекта 

буке интересантан је податак о структури укупног протока саобраћаја на улазно-

излазним правцима, који су приказани у табели испод. 

Табела 17 - Структура укупног протока саобраћаја на улазно-излазним правцима 

Структура возила Укупан број возила у 

периоду снимања 

Проценат учешћа 

Путничка возила 30.137 76,5 

БУС 702 1,8 

Теретна возила 5.705 14,5 

Остало 2.854 7,2 

УКУПНО 39.398  

Извор: Локални еколошки акциони план Шапца, (2010): Књига I: Општи услови локалне 

заједнице, технички извештаји 

Из претходне табле може се закључити да је најинтензивнији правац ка аутопуту, 

а затим ка Крупњу и Обреновцу. На основу овога се може претпоставити да су у овим 

правцима и нивои буке повишени. „Флуктуација возила на градским раскрсницама у 

једном сату је најинтензивнија на раскрсници Карађорђеве-Кајмакчаланске-Милоша 

Подцерца у поподневном испитном термину, а најнижа на раскрсници Гаврила 

Принципа и Хајдук Станкове, приближно 10 пута нижа у односу на прву раскрсницу.“83 

Завод за Јавно здравље у Шапцу је 2016. године извршио испитивање нивао буке 

у животној средини. „Мерење буке у животној средини је извршено у складу са следећим 

прописима: 

 

82 Локални еколошки акциони план Шапца, (2010): Књига I: Општи услови локалне заједнице, технички 

извештаји 
83 Локални еколошки акциони план Шапца, (2010): Књига I: Општи услови локалне заједнице, технички 

извештаји 
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• Закон о заштити од буке у животној средини (''Сл. гл. РС'' 36/2009; 

88/2010); 

• Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 

оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у 

животној средини (''Сл. гл. РС'' 75/2010); 

• Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о 

мерењу буке (''Сл. гл. РС'' 72/2010); 

• Правилник о условима које мора да испуњава стручна организација за 

мерење буке(''Сл.гл.РС'' 75/2010).“84 

„Коришћене су следеће методе мерења: 

• SPRS ISO 1996-1:2010 Акустика - Описивање, мерење и оцењивање буке у 

животној средини – Део 1: Основне величине и процене оцењивања; 

• SPRS ISO1996-2:2010 Акустика - Описивање, мерење и оцењивање буке у 

животној средини – Део 2: Одређивање нивоа буке у животној средини.“85 

Мерења нивоа буке у животној средини су вршена на отвореном простору града 

Шапца на 10 мерних места, распоређених у осам месеци, односно 5 мерних места у току 

24h у пет термина мерења у три референтна временска интервала (два у дневном, једно 

у вечерњем и два у ноћном) у току једног месеца, једно мерење месечно. У следећој 

табели је приказан списак 5 мерних места по акустичним зонама у Шапцу где је вршено 

мерење нивоа буке. 

  

 

84 Извешта о испитивању нивоа буке у животној средини: https://sabac.rs/wp-

content/uploads/2020/10/merenje-buke-septembar-2016.pdf, преузето дана02.06.2021. 
85 Извешта о испитивању нивоа буке у животној средини: https://sabac.rs/wp-

content/uploads/2020/10/merenje-buke-septembar-2016.pdf, преузето дана 02.06.2021. 

https://sabac.rs/wp-content/uploads/2020/10/merenje-buke-septembar-2016.pdf
https://sabac.rs/wp-content/uploads/2020/10/merenje-buke-septembar-2016.pdf
https://sabac.rs/wp-content/uploads/2020/10/merenje-buke-septembar-2016.pdf
https://sabac.rs/wp-content/uploads/2020/10/merenje-buke-septembar-2016.pdf
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Табела 18 - Списак 5 мерних места по акустичним зонама у Шапцу где је 

вршено мерење нивоа буке (2016. год.) 

Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, 

методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и 

штетних ефеката буке у животној средини 75/2010 

Редни 

број 
Мерно место 

ЗОНЕ 

Подручје за одмор и рекреацију, болничке зоне и 

опоравилишта, културно-историјски локалитети, 

велики паркови (1) 

1. Поцерска улица, на паркингу 

испод стадиона ФК „Мачва“ 

Градски центар, занатска, трговачка, 

административно управна зона са становима, зона дуж 

саобраћајница, магистралних и градских 

саобраћајница (5) 

2. Карађорђева улица, пешачка 

зона испред хотела „Слобода“ 

Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена 

подручја и дечја игралишта (4) 

3. Краља Милутина бр. 138 

Туристичка подручја, кампови и школске зоне (2) 4. Улица В.Ј.Стојићевића испред 

ОШ „Стојан Новаковић“ 

Индустријска, складишна и сервисна подручја и 

транспортни терминали без стамбених зграда (6) 

5. Обилазни пут, на паркингу 

испред бившег „Либертаса“ 

Извор: Извештај о испитивању нивоа буке у животној средини: https://sabac.rs/wp-

content/uploads/2020/10/merenje-buke-septembar-2016.pdf, преузето 02.06.2021. 

Завод за јавно здравље Шапца дошло је до следећих резултата на основу мерења 

нивоа буке на 5 мерна места у граду, који су приказани у следеће две табеле, по Уредби 

о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, 

узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (''Сл. гл. РС'' 75/2010). 

  

https://sabac.rs/wp-content/uploads/2020/10/merenje-buke-septembar-2016.pdf
https://sabac.rs/wp-content/uploads/2020/10/merenje-buke-septembar-2016.pdf
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Табела 19 - Резултати граничних вредности буке на отвореном простору за дан и 

вече и меродавни дневни ниво буке на мерним местима у Шапцу 

Мерно место Зона Рeзултати мерења 

Гранична вредност буке 

на отвореном простору за 

дан и вече 

Меродавни 

дневни ниво 

Поцерска улица, на 

паркингу испод 

стадиона ФК „Мачва“ 

1. 

50 dB 

 

60 dB 

Карађорђева улица, 

пешачка зона испред 

хотела „Слобода“ 

5. 

65 dB 

 

56 dB 

Краља Милутина бр. 

138 
4. 60 dB 66 dB 

Улица В.Ј.Стојићевића 

испред ОШ „Стојан 

Новаковић“ 

2. 50 dB 59 dB 

Обилазни пут, на 

паркингу испред 

бившег „Либертаса“ 

6. 65 dB 66 dB 

Извор: Извештај о испитивању нивоа буке у животној средини: https://sabac.rs/wp-

content/uploads/2020/10/merenje-buke-septembar-2016.pdf, преузето 03.06.2021. 

Анализирајући резултате мерења нивоа буке, који су приказани у претходној 

табели долази се до следећег закључка. У Поцерској улици, на паркингу испод стадиона 

ФК „Мачва“ меродавни дневни ниво буке је био за 10 dB више од граничне вредности 

буке за дан и вече. У Карађорђевој улици, пешачкој зони испред хотела „Слобода“, 

меродавни дневни ниво буке је био за 9 dB мање од граничне вредности буке за дан и 

вече. На мерном месту - Краља Милутина бр. 138, меродавни дневни ниво буке био је за 

6 dB више од граничне вредности буке за дан и вече. У улици В.Ј.Стојићевића испред 

ОШ „Стојан Новаковић“, меродавни дневни ниво буке је био за 9 dB више од граничне 

вредности буке за дан и вече, док је на обилазном путу, на паркингу испред бившег 

„Либертаса“, меродавни дневни ниво буке био за 1 dB више од граничне вредности буке 

https://sabac.rs/wp-content/uploads/2020/10/merenje-buke-septembar-2016.pdf
https://sabac.rs/wp-content/uploads/2020/10/merenje-buke-septembar-2016.pdf
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за дан и вече. Такође се  изводи закључак да је једино на мерном месту Карађорђева 

улица, пешачка зона испред хотела „Слобода“, које припада Зони 5. меродавни дневни 

ниво буке био мањи од граничне вредности буке за дан и вече, док је нажалост код 

осталних мерних места био виши.  

Табела 20 - Резултати граничних вредности буке на отвореном простору за ноћ и 

меродавни ноћни ниво буке на мерним местима у Шапцу 

Мерно место Зона 

Рeзултати мерења 

Гранична вредност буке на 

отвореном простору за ноћ 

Меродавни дневни 

ниво 

Поцерска улица, на 

паркингу испод 

стадиона ФК „Мачва“ 

1. 40 dB 57 dB 

Карађорђева улица, 

пешачка зона испред 

хотела „Слобода“ 

5. 55 dB 54 dB 

Краља Милутина бр. 

138 
4. 50 dB 63 dB 

Улица В.Ј.Стојићевића 

испред ОШ „Стојан 

Новаковић“ 

2. 45 dB 56 dB 

Обилазни пут, на 

паркингу испред 

бившег „Либертаса“ 

6. 55 dB 61 dB 

Извор: Извештај о испитивању нивоа буке у животној средини: https://sabac.rs/wp-

content/uploads/2020/10/merenje-buke-septembar-2016.pdf, преузето дана 03.06.2021. 

Анализирајући резултате мерења нивоа буке, који су приказани у претходној 

табели долази се до следећег закључка. У Поцерској улици, на паркингу испод стадиона 

ФК „Мачва“ меродавни ноћни ниво буке је био за 17 dB више од граничне вредности 

ноћне буке. У Карађорђевој улици, пешачкој зони испред хотела „Слобода“, меродавни 

ноћни ниво буке је био за 1 dB мање од граничне вредности ноћне буке. На мерном месту 

- Краља Милутина бр. 138, меродавни ноћни ниво буке био је за 13 dB више од граничне 

вредности ноћне буке. У улици В.Ј.Стојићевића испред ОШ „Стојан Новаковић“, 

меродавни ноћни ниво буке је био за 11 dB више од граничне вредности ноћне буке, док 

https://sabac.rs/wp-content/uploads/2020/10/merenje-buke-septembar-2016.pdf
https://sabac.rs/wp-content/uploads/2020/10/merenje-buke-septembar-2016.pdf
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је на обилазном путу, на паркингу испред бившег „Либертаса“, меродавни ноћни ниво 

буке био за 6 dB више од граничне вредности ноћне буке. Такође се  изводи закључак да 

је једино на мерном месту Карађорђева улица, пешачка зона испред хотела „Слобода“, 

које припада Зони 5. меродавни ноћни ниво буке био мањи од граничне вредности ноћне 

буке, док је нажалост код осталних мерних места био виши.  

„Главни проблеми када је у питању бука у Шапцу су: 

1. Непоштовање локалне Одлуке од стране угоститеља о радном времену 

угоститељских објеката; 

2. Непостојање континуалног мониторинга буке и података о буци; 

3. У појединим деловима града је висок ниво буке проузрокован саобраћајем 

и неисправношћу возила; 

4. Лоше стање саобраћајница; 

5. Лоше стање градског зеленила; 

6. Пси и мачке луталице; 

7. Неинформисаност јавности о буци у животној средини и резултатима 

мерења.“86 

Прекорачења нивоа буке у Шапцу јављају се на свим мерним местима, осим на 

мерном месту у Зони 5, тј. у Карађорђевој улици, пешачка зона испред хотела „Слобода“ 

Међутим, ове вредности нису високе, па се може закључити да је стање нивоа буке 2016. 

године у Шапцу било задовољавајуће. Како би се бука у граду додатно смањила, у 

наставку рада дат је предлог мера заштите.  

 

4.4.3. Предлог мера заштите 
 

Мере које треба предузети у циљу смањења нивоа буке узроковане саобраћајем 

могу се поделити на: 

• краткорочне и 

• дугорочне.  

 

86 Локални еколошки акциони план Шапца, (2011): Књига II: Акциони планови 
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„Краткорочне мере обухватају: ограничење брзине кретања возила, забраном 

саобраћаја за поједине категорије возила; бољом регулацијом саобраћаја, побољшањем 

коловозног застора. Дугорочне мере обухватају правилно планирање намене простора 

укључивањем мера заштите од буке у фази пројектовања: изградњом вертикалних 

заштитних зидова и хортикултурним уређењем.“87 

Генерално гледано, најповољнија решења за смањење буке изазвана саобраћајем 

се постижу постављањем појаса зеленила дуж саобраћајнице. Наравно овај вид заштите 

захтева обично велику површину, коју није могуће увек остварити, па га треба остварити 

са другим видовима заштите од буке. На локацијама са недозвољеним нивоима буке 

потребна је изградња вертикалних заштитних зидова, односно баријера као 

најповољнијег решења. 

Баријере се могу изградити од разних материјала, камен, бетон, дрво, пластика и 

др. Њихов циљ је заштита од буке, коју врше апсорпцијом и рефлексијом звучних таласа. 

Постоје посебни услови који су неопходни при пројектовању баријере. Потребно је да 

висина баријере мора да спречи оптичку видљивост извора буке, где се на тај начин 

смањује ниво буке за 5 dB, где свако даље повећавање висине заштитне баријере од 1m 

самњује ниво буке за додатних 1.5 dB. 

„На подручју града Шапца, на отвореном или полуотвореном простору 

(надстрешница, импровизована барака, зграда са незастакљеним прозорима и сл.), 

забрањује се инсталисање и пуштање у погон било какве машине, уређаја и сл., чији 

максимални ниво специфичне буке, мерен на 2 метра растојања од центра извора, 

прелази допуштени дневни ниво за дату зону увећан за 15 dBА, односно 10 dBА за В 

зону. Такође, на подручју града у занатским и другим радионицама и погонима за обраду 

метала, дрвета, камена, пластике и сл., у којима се обављају бучне радне операције: 

ковање, закивање, резање, брушење, дробљење, млевење, заваривање, фарбање и сл., 

забрањује се рад при отвореним вратима или прозорима. У таквим радионицама обавезно 

је инсталисање система вентилације.“88 

 

87 Локални еколошки акциони план Шапца, (2011): Књига II: Акциони планови 
88 Одлука о мерама за заштиту од буке ("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 

Kоцељева", бр. 28/2010, 23/2012 и 5/2014 - др. одлука): 

http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2014_05/t05_0059.htm, преузето дана 03.06.2021. 

 

http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2014_05/t05_0059.htm
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Слика 19 - Карта зона буке Шапца 

 

Извор: Одлука о мерама за заштиту од буке ("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, 

Владимирци и Kоцељева", бр. 28/2010, 23/2012 и 5/2014 - др. одлука): 

http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2014_05/t05_0059.htm, преузето дана 03.06.2021. 

Постоје општи и посебни циљеви и активности за смањење нивоа буке у Шапцу.  

„Општи циљ 1: Побољшати акустички амбијент у Граду Шапцу. 

Посебни циљеви и активности: 

o 1.1. Спровођење одлуке о мерама за заштиту од буке: 

▪ 1.1.1. Контола извора буке и звучне снаге; 

▪ 1.1.2. Утврђивање мера приликом одржавања јавних скупова и 

манифестација. 

o 1.2. Успостављање континуалног мониторинга и формирање базе 

података: 

▪ 1.2.1. Анализа градског подручја у циљу успостављања мерних 

места - Мерење нивоа буке на најоптималнијим мерним местима 

утврђеним од стране овлашћене институције; 

▪ 1.2.2. Континуални мониторинг и формирање базе података; 

▪ 1.2.3. Израда стратешких карата буке; 

▪ 1.2.4. Израда пројеката за заштиту од буке; 

http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2014_05/t05_0059.htm
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▪ 1.2.5. Имплементација активности дефинисаних пројектима за 

заштиту од буке (Нпр: Изградња ветрикалних заштитних зидова 

дуж путних саобраћајница и складу са стратешким документима). 

o 1.3. Увођење административних, техничких технолошких мера заштите од 

буке: 

▪ 1.3.1. Редукција буке у индустријским постројењима; 

▪ 1.3.2. Пошумљавање и озелењавање, и завршетак зелених појасева 

око пута; 

▪ 1.3.3. Изградња обилазнице и измештање тешког саобраћаја из 

града; 

▪ 1.3.4. Уклањање паса и мачака луталица, изградњом азила за псе и 

мачке; 

▪ 1.3.5. Изградња јавне гараже. 

o 1.4. Успостављање сарадње између надлежних органа и генератора буке: 

▪ 1.4.1. Дефинисати услове при којима стамбени простор прелази у 

пословни са аспекта заштите од буке; 

▪ 1.4.2. Успостављање сарадње и разумевања са власницима 

угоститељских објеката. 

Општи циљ 2: Информисање о стању буке у животној средини и апел 

генераторима буке. 

Посебни циљеви и активности  

o 2.1. Информисање јавности: 

▪  2.2.1. Информисање јавности о постојању буке у животној средини 

и резултатима мерења.“89 

  

 

89 Локални еколошки акциони план Шапца, (2011): Књига II: Акциони планови 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Данашње човекове потребе су разнолике, непрестано расту и мењају се са 

развојем технологије. Не може се рећи да ресурса за задовољење истих више нема, али 

их је нажалост све мање. Како је ресурса све мање, у исто време је негативан утицај људи 

на животну средину све већи. Непрестано се купује, троши, баца, без имало еколошке 

свести. Из тог разлога веома је битно формирање еколошке културе. Заштитом свог 

окружења, човек води рачуна и о свом здрављу, и из тог разлога је животна средина 

важна у животу човека. 

Висок степен индустријализације, урбанизације, али и недовољна брига 

становника о својој средини, довели су до нарушавања и загађења животне средине 

Шапца. Најугроженији њени делови су ваздух, вода и земљиште. Убедљиво 

најзагађенији елемент животне средине у Шапцу је ваздух. Иако је на територији Шапца 

успостављен Мониторинг квалитета ваздуха на пет мерна места (Касарна Церски јунаци, 

Ватрогасни дом, Топлана у Бенској бари, и Амбуланта АТД у Општој болници), који 

спроводе акредитоване и овлашћене лабораторије Завода за јавно здравље Шабац, 

квалитет ваздуха поред приказаних параметара, који су углавном у оквиру граничних 

вредности, ипак није на задовољавајућем нивоу.  

Геоморфолошке особине подручја Шапца које су са аспекта аерозагађења 

неповољне, затим близина Саве, која узрокује повећану влажност ваздуха и ствара 

услове за трансформацију сумпор-диоксида, затим вегетација која је између 

индустријских постројења и насеља слаба, али и руже ветрова, због које југо-источни 

ветар носи загађења директно од индустријских извора ка насеља, треба додати и 

индустрију, нарочито хемијску, која је директан загађивач ваздуха. 

Главни емитер штетних гасова је фабрика минералних ђубрива – Еликсир Зорка. 

Из фабрике се свакодневно испуштају у атмосферу киселине, амонијак, испарења 

сумпорне киселине и још доста смртоносних гасова. Све ове супстанце могу довести до 

разних плућних и кожних обољења, а неретко и превремене смрти. Поред фабрика, 

велики загађивачи ваздуха су и друмски саобраћај, затим ЈКП Топлана Шабац и USS 

Steel. 
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Слична ситуација је и са земљиштем. Утврђено је да подручја у околини фабрика 

хемијске и тешке индустрије, (Еликсир Зорка) треба санирати. Проблем представљају 

контаминирана подручја, где је утврђен садржај никла на подручју Шапца (30-50 mg/kg). 

У фабрици сумпорне киселине “Зорка” – Минерална ђубрива, проблем представља 

пиритна изгоретина. Она је у периоду од 1980. – до 1990. године извлачена на депонију 

у селу Орашац, где је према доступним подацима, на депонији ускладиштено око 700 000 

– 800 000 тона пиритне изгоретине. Године 2010. на основу урађене карактеризације од 

стране овлашћене стручне куће пиритна изгоретина је окарактерисана као опасан отпад. 

Присутан је повећан садржај тешких метала - олова и знатно повећан садржај арсена. 

Проблем по земљишту представља депонија јарости талога, настала при раду 

фабрике „Зорка“ – Обојена Металургија. Данас се на депонији налази око 300 000 тона 

влажног јаросит талога. Поред наведених проблема земљишта, јавља се и проблем 

велике количине комуналног отпада на подручју општине, затим процес ерозије 

земљишта у сливу реке Добраве, затим клизишта која се јављају као последица 

неконтролисане сече шума на теренима Поцерине, затим загађења земљишта од стране 

пољопривреде, итд. 

Квалитет воде реке Саве на подручју Шапца одговара II класи воде, док нажалост 

систем мониторинга на другим водотоковима у Шабцу, који гравитирају ка реци Сави, 

није успостављен те се не располаже подацима о њиховом квалитету и бонитету, нити о 

степену њиховог могућег утицаја на квалитет реке Саве. Што се тиче отпадних вода, 

проблем је био присутан све до 2017. године, када су отпадне воде без икаквог третмана 

испуштане директно у Саву. Међутим 2017. године завршена је изградња сепарационог 

система одвођења фекалних и атмосферских вода. У питању је најмодерније централно 

постројење за пречишћавање отпадних вода. Поред тога се и 5000 тона муља уместо 

изливања у реку, збрињава у складу са законом.  

На територији града Шапца са приградским и сеоским насељима, нажалост није 

било успостављено систематско мерење буке. Вршена су само појединачна мерења по 

налогу инспектора, при дневном и ноћном режиму рада, који су приказани у раду. На 

основу резултата мерења нивоа буке у Шапцу, може се закључити да је дошло до 

прекорачења дозвољеног нивоа, које није много забрињавајуће. Ипак, и оно угрожава 

здравље становника, па је свакако потребно предузети мере његовог уклањања. Главни 

проблеми када је у питању бука у Шапцу су: непоштовање локалне Одлуке од стране 
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угоститеља о радном времену угоститељских објеката, затим непостојање континуалног 

мониторинга буке и података о буци, у појединим деловима града је висок ниво буке 

проузрокован саобраћајем и неисправношћу возила, лоше стање саобраћајница, лоше 

стање градског зеленила, као и неинформисаност јавности о буци у животној средини и 

резултатима мерења.  

Како би се заштитила животна средина Шапца, а самим тим и поправило здравље 

људи, потребно је много више радити на смањењу и елиминацији узрока загађења. Због 

тога је потребно адекватно спроводити прописане мере заштите животне средине. Неке 

од њих су: рационално коришћење природних ресурса (воде, земљишта) и сировина у 

технолошким процесима, очување квалитета вода (Река Сава – II класа воде), подстицати 

предузећа за увођење чистије производње, стимулисати предузећа да уводе и примењују 

систем управљања заштитом животне средине, користити гориво бољег квалитета у 

саобраћају, спроводити одговарајући третман употребљених вода из технолошког 

процеса пре њиховог испуштања, чешћа мерења квалитета ваздуха, едукација 

становништва о важности здраве животне средине, итд. 

Зарад унапређења животне средине Шапца неопходно је испунити све опште, 

посебне циљеве и активности, али и предузети адекватне мере, које су прописане од 

стране Министарства, Агенције за заштиту животне средине и Завода за јавно здравље 

Шабац. Сви наведени општи и посебни циљеви у раду, затим активности и мере заштите, 

изведене су на основу истраживања од стране наведених институција. Предузимањем 

адекватних мера и испуњењем циљева и активности заштите животне средине, живот 

грађана Шапца и њихових будућих генерација био би бољи, а они здравији. 
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