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УВОД 

 

Шабачка Поцерина и Посавина се налазе у Панонској макрорегији, мезорегији 

Западна Србија (по неким ауторима Севреозападна Србија) и простиру се на ободу дна 

и странама Панонског басена. Ова два краја су мале површине па тако Шабачка 

Посавина заузима 312 km², а Шабачка Поцерина 315 km². То је знатно мање од области 

са којима се граниче. А граниче се са Сремом, Мачвом, Лешнишком Поцерином и 

Обреновачком Посавином. У геолошкој грађи учествују разне стене, највише неогени 

седименти, па се на основу тога формирао прави мозаик земљишта. Земљиште је мање 

плодно него у суседној Мачви или Срему, посебно се мисли на вишу Поцерину. Велике 

проблеме праве подземне воде Саве у Шабачкој Посавини, тако да су са пролећа велике 

површине ораница под водом. У средишњим деловима ове две области има малих и 

кратких река које се спуштају са Цера према северу, тако да је Сава на северној граници 

највећа река. Климатске карактеристике су сличне као у у другим областима која се 

налазе на ободу Панонског басена, присутна је прелазна клима између континенталне и 

умерено-континенталне у нижим, и планинска клима на врху Цера. 

Ове две области имају доста сличности са суседном Мачвом која је у већини 

литературе сврставана и обрађивана заједно са Шабачком Поцерином и Посавином. 

Највећим делом проучаване области обухватају подручје општине Шабац и то њен 

јужни, источни и југоисточни део, а мањим делом општину Владимирци и то њен 

западни део са десетак села која се налазе западно од линије, која спаја села Прово и 

Свилеува. Један део општине Шабац припада Мачви, и њега ћемо мање помињати 

током представљања друштвено-географских карактеристика. 

Проблем приликом представљања друштвено-географских карактеристика аутору 

је представљло то што су Шабачка Поцерина и Посавина природне области, а не 

друштвено-географске као на пример општине. У том проучавању аутор се служио 

подацима за целу општину Шабац, обухватајући при томе и део Мачве са становишта 

карактеристика и структура становништва, а стављајући у други план податке за 

општину Владимирци, јер се општина Владимирци у већем делу литературе мало 

помиње и подаци о њој су теже доступни. 

 

Рад је подељен на више целина које су саставни део два главна дела. Први део су 

природно-географске карактеристике Шабачке Поцерине и Посавине, а други део су 

друштвено-географске карактеристике поменутих области. 



 - 4 - 

1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

 

 

Шабачка Поцерина и Посавина леже у северозападном делу Србијеу Мачванском 

округу. 

 

 

Kао природне целине су ограничене између Срема на северу, Мачве на 

северозападу и западу, Лешничке Поцерине на југу и Обреновачке Посавине на истоку. 

 

 
Слика 3: Сателитски снимак са накнадно означеним границама Шабачке 

 Посавине и Поцерине и околне микрорегије 

 
Извор: http://www.google.com/maps 

 

Граница према Срему је река Сава. Граница према Мачви иде од Мишарске аде, 

преко атара села Поцерски Причиновић, атара села Јевремовац, Добрић све до 

Липолиста и до северозападних огранака Цера. Граница према Лешничкој Поцерини је 

таква да Шабачкој Поцерини припадају северне падине Цера, а Лешничкој Поцерини 

Слика 1: Положај Мачванског округа 

на карти Србије 

 
Извор: 

http://www.macvanski.okrug.gov.rs/mac

okr/images/420px-macvanski-okrug.png  

Слика 2: Положај Шабачке Посавине и Поцерине 

(ограничене црвеном бојом) на карти која приказује 

општине Мачванског округа 

 
Извор: http://www.381info.com/okruzi/images/9.jpg  

http://www.google.com/maps
http://www.macvanski.okrug.gov.rs/macokr/images/420px-macvanski-okrug.png
http://www.macvanski.okrug.gov.rs/macokr/images/420px-macvanski-okrug.png
http://www.381info.com/okruzi/images/9.jpg


 - 5 - 

припадају јужне падине Цера. Граница према Обреновачкој Посавини иде од села 

Прово на Сави до села Свилеува у источном подножју огранака Цера. 

Граница која дели Шабачку Посавину од Шабачке Поцерине чини развође између 

река Думаче, Добраве и њене притоке Вишњевачке реке. (Марковић Ј. 1987).С 

 

Географски положај је веома повољан јер се налазе на важним саобраћајним 

правцима: друмским, железничким и речним, а у близини су и велики градови, Београд 

и Нови Сад. Највеће градско насеље, Шабац се налази на 44º46` северне географске 

ширине и 19º46` источне географске дужине, и на надморској висину од 80 метара. 

Шабачка Посавина лежи на десној обали реке Саве, а град Шабац је 103 километара 

узводно од Београда. Град Шабац је мачвански, посавски и поцерски град, и ка њему 

гравитирају становници све три области. 

 

У наставку представљамо карту која нам показује близину већих градова у 

околини Шапца, тј. околини Шабачке Посавине и Поцерине. 

 
Слика 4: Карта која показује близину великих градских центара у односу на Шабац, 

 и проучаване области Шабачку Посавину и Поцерину 

 
Извор: http://www.tara-zaovine.com 

 

Ове две области су у недалекој близини коридора 10, он је од Шапца удаљен 30 

km. Налазе се на путу за Босну и Херцеговину, и у близину су Бијељина и Тузла, једни 

од највећих центара у Босни и Херцеговини. Аеродром у Сурчину код Београда удаљен 

је око 50 km. 

На маље од 30 минута вожње колима су Рума, Сремска Митровица, Богатић, 

Лозница, Ваљево, Дивчибаре, Обреновац и друга мања насеља. 

Шабачка Поцерина и Посавина имају квалитетно земљиште које је основни 

привредни потенцијал и погодно је за све пољопривредне производње, а близина реке 

Саве погодује развоју многих привредних грана, почев од индустрије, водопривреде, 

пољопривреде, речног саобраћаја и туризма. 

Центар Шабачке Поцерине и Посавине, Шабац, је од давнина био важај трговачки 

и војни град, и некада је био у рангу са Београдом по важности. 

http://www.tara-zaovine.com/
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2. Физичко-географска обележја 

 

Сва обележја физичко-географске структуре су веома сложена. На то су утицали 

специфични геотектонски односи, специфична клима и веома разноврстан педолошки 

покривач. У наставку текста покушаћемо да укажемо на најбитнија обележја из 

физичко-географске структуре посматране области. 

 

2.1. Геолошке одлике и геотектоника 

 

 Сви делови и сви стратиграфски чланови проучаваног краја нису геолошки 

подједнако проучени. Док је доњи плиоцен детаљно рашчлањен, о кватрарним 

седиментима скоро да и нема података.  

Геолошка структура Шабачке Посавине и Поцерине није тако хомогена као 

геоморфолошка структура. У његовој грађи учествују: гранити, шкриљци, кречњаци, 

лапорци и пешчари, затим глине, лес, пескови, шљунак и друго. Ове стене су архајске, 

карбонске и пермске, тријаске и кретецејске, сарматске, панонске и понтске, старије 

или млађе квартарне старости. Такође су зазтупљене пребореалне и бореалне наслаге. 

Оголићене кречњаачке партије, њихов број и распоред указују на претежно на 

кречњачку основу неогена Шабачке Посавине и Поцерине. Тријаски и кредни 

кречњаци јављају се код Метковића, у изворишту Мутника, у Копљевићкој реци код 

Цуљковића, у долини Бојићке реке, код Чокешине, око Новог Села (брдо Џајевац) и код 

Петковице (кречњак Плешевице и на Мачванском одсеку). У највећем делу Шабачке 

Поцерине топографску површину чине панонске и понтске наслаге, чија моћност 

износи од неколико метара до 80 m. Ови седименти се пењу уз северну страну Цера и 

преко 400 m. 

Најстарије стене Шабачке Посавине представљају шкриљци, тријаски и кредни 

кречњаци (код Риђаке, Миокуса). У бушотини код Жабара кречњак лежи у дубини од 

86 m, код Јеленче у дубини од 67 m, а код Орашца у дубини од 130 m. Сарматски 

кречњак код Прова гради одсек Камичка, висок 35 m и допире до средине корита Саве. 

Панонски пескови, глине и лапори простиру се од Саве до Посавско-тамнавске греде. 

Преко њих леже понтиске наслаге. Моћност доњепонтских пескова достиже 50 m. 

Најмлађе маринске седименте представљају горњопонтски пескови и лапори са 

Congeria rhomboidea (портаферски подкат) са дебљином до 100 m. Најмлађи марински 

седименти били су у постпонту изложени јачој ерозији. Моћност неогених наслага у 

проучаваном крају двоструко је мања него у Београдској Посавини, а вишеструко је 

мања него у Панонској низији. 

Геолошку особеност Шабачке Посавине, (и суседне Обреновачке Посавине), 

представљају виши терасасти седименти језерског порекла и нижи терасни седименти 

речног порекла, који се међусобно разликују како по пореклу тако и по 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. Они су представљени глинама, песком и шљунком укупне 

дебљине 25m. Моћност терасних шљункова у подини глина износи 5 m. Виши терасни 

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

преко мезозојских стена (на пример код Бобовика). П.Стевановић је ове седименте 

означио као левантијске или старије-плеистоценске језерске наслаге. Они представљају 

акумулативну раван Панонског језера и означавају последњу трансгресију у Панонском 

басену. Виши терасни седименти представљају преталожене неогене седименте из 

горњих токова и изворишта Добраве и Думаче (у Обреновачкој Посавини Вукодража). 
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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, коју је В.Ласкарев одредио 

као језерско-речни фосил средњег плеистоцена. (Марковић Ј., 1987.) 

 

Тање наслаге леса јављају се у облику мањих оаза. Лесни одсеци између Прова и 

Скеле дижу се 10 m изнад Саве. У лесу у долини Дубоке реке нађени су кутњаци 

мамута. Акватични лес је сталожен у нижим теренима око Саве. 

Алувијални речни наноси налазе се око Саве, у доњим токовима и речним 

проширењима Добраве, Думаче и притока. У савском песку и муљу налазе се кости 

крупних квартарних сисара: Elephas primigeniusa (мамут), Bison priscusa (бизон), Bos 

primigeniusa (тур – предак данасњих говеда) и другх. 

У млађенеогеним наслагама образовано је фосилно тектонско удубљење 

коритастог облика, услед спуштања земљишта дуж већег броја дубоких раседа. 

Фосилно тектонско-ерозивно удубљење је току квартара испуњено наносима Саве. 

Многе шљункаре и плитке бушотине поред Саве указују да се испод глине на 

површини (дебљине 3-6 m) налази песак и шљунак дебљине 20-35 m. На профилима 

бушотина запажају се две шљунковите серије, једна старија у већој дубини и млађа 

ближе површини. Млађи шљунак представља постлакустријску и само делом језерску 

творевину, односно сублакустријску и постлимниску плавину квартарне старости.  

Старији шљункови се налазе у дубини 32-50 m и такође указују на дуготрајну 

“фазу шљункова“ односно влажну климу и снажну ерозију у сливу Саве. Изнад 

старијих шљункова леже пескови, глине и муљ дебљине и до 40 m. Код Шапца је 

шљунковита серија на дубини од 11 m. Најсевернији део Шабачке Посавине углавном 

је изграђен од муља и песка Саведок се јужније јављају шљунак и песак, као и 

преталожени неогени седименти Шабачке Поцерине. 

Понегде има и лесоликих иловача, јавља се и лес, којег има и у околним регијама, 

а А.Рубинић сматра да се сремско-славонски лес ширио све до Цера. (Милојевић М., 

1962.) 
 

2.1.1. Геотектоника 

 

Познато је да је Панонски басен настао спуштањем старог Панонског копна на 

унутрашњој страни Алпа, Карпата и Динарских планина које су у исто време издизане. 

Делови велике јужнопанонске дислокације у проучаваном крају мачвански 

(новоселско-шабачки), орашачко-провски и савски (дубочки) расед. Раседне одсеке 

обрадила је Сава и мање-више померила ка југу. Отуда одсек Камичка код Прова не 

представља раседни, већ флувијални облик. 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.  

Цер је од Мачве одвојен мачванским раседом. Посавско-поцерски флувијални 

прегиб узвесно одговара посавско-поцерском раседу. Међу раседима меридијанског 

правца који се укрштају са раседима упоредничког правца истиче се провско-дебрчки 

расед (који се укршта са орашачко-провским раседом). 

Такође за тектонску еволуцију Шабачке Посавине и Поцерине значајни су 

јужнофрушкогорски расед и тамнавски расед, који је изазвао скретање Тамнаве. 

Тамнавски расед се са запада наставља у Лешнички расед, којим је планина Иверак 

одвојена од Цера. 
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Бројни раседи указују на скоро паркетну раседну структуру Шабачке Посавине и 

Поцерине, на диференцирана кретања блокова по смеру, а раседни скокови упућују на 

разлику у интензитету истосмерних кретања. Северни део Шабачке Посавине слабије је 

спуштен од земљишта у Мачви и Семберији, у доњој Колубари и око Саве. Док су се 

блокови у Мачви спуштали, Цер је извесно издизан. 

Већина наведених раседа припада покретина роданске тектонске фазе из средњег 

плиоцена и почетка леванта.како премарински, тако и постмарински раседи били су 

сукцесивно активирани током квартара (подмлађивање раседа) што указује не само на 

сложену тектонику Шабачке Посавине и Поцерине, већ и на велику зависност 

савременог рељефа од неогених, а нарочито квартарних покрета. 

У рељефу Шабачке Поцерине и Посавине радијална тектоника знатно 

преовлађује. Посебно су значајни квартарни радијални покрети спуштања, који су 

изазвали акумулацију шљунка и постанак нижих терасних седимената. О сасвим 

младим покретима сведоче изерени слојеви ниже терасне заравни, поремећени лесолки 

седименти, потонули седименти са квартарним фосилима. 

Радијалне покрете пратили су слаби тангенцијални покрети (провска антиклинала 

и свелеувска антиклинала). Понтиске наслаге су слабо убране током леванта и 

квартара, што је утврђено 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. (Милојевић М.,1962.) 

 

2.1.2. Сеизничке карактеристике терена 

 

Према изведеној сеизмичкој реонизацији подручје Генералног урбанистичког 

плана Шапца лежи у зонама од 6. до 8. степена сеизмичког интензитета, а коефицијент 

сеизмичности је у границама 0,010 < Ks < 0,032. 

Резултати сеизмичке реонизације су представљени у графичком прилогу 

Генералног урбанистичког плана Шапца, и они се користе у процесу пројектовања 

објеката II и III категорије, док се за објекте I категорије морају извршити геомеханичка 

и геофизичка истрашивања којима ће бити дефинисано локално тло. (Група аутора, 

1981.) 
 

2.1.3. Минералне сировине 

 

Досадашњом истраживањем, на простору Шабачке околине су откривене појаве 

лежишта претежно неметаличних минералних сировина. Многа од тих лежишта се 

одавно експлоатишу, нека без икакве документације о основним карактеристикама 

везано за површину распрострањења, капацитете и резерве. Општа карактеристика свих 

потенцијалних лежишта је да су њихове појаве, налазишта па и сама лежишта врло 

слабо истражена, са многобројним недостајајућим подацима.  

Од неметаличних минералних сировина утврђено је више налазишта, од којих су 

највреднија налазишта кречњака, песка, шљунка и цигларске земље. Кварцни пескови и 

глине су таложени у одређеним палеогеографским срединама, тачније на терасама 

насталим абразијом старијих приобалних терена на ободу басена. Нема значајнијих 

налазишта ових материјала у општини Шабац, али су керамичке и ватросталне глине 

врло заступљене на јужним падинама Поцерине, где су настале алтернацијом 

(каолинисањем) делова церског гранита. 
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Међутим, детаљнијим истраживањем северног обода церског гранита и чеоних 

челенки мањих водотока, могли би се утврдити евентуални потенцијали ових 

минералних сировина на територији Шабацке Поцерине.  

Генералним урбанистичким планом Шапца обухваћено је искоришћавање 

пескова, шљунка и лесоидних глина. (Група аутора, 1981.) 

 

 

2.2. Рељеф 

 

Подаци о рељефу Шабачке Посавине и Поцерине су донекле сиромашни, јер су 

аутори чешће радили суседну Мачву или Обреновачку Посавину од проучаваног 

Шабачког краја.  

Основни задатак у даљем тексту биће да се што боље прикаже донекле 

неиспитани рељеф Шабачке Посавине и Поцерине, развитак и однос делова низија и 

јужног обода Панонског басена, да се утврди генеза и однос површи Шабачке Посавине 

и Поцерине, као и тераса и подова на Церу и да се прикажу долине доњих токова Саве. 

Основни проблем морфогенезе Панонског басена у савременом геоморфолошком 

аспекту су мало третирани па не постоје ни нека посебна истраживања ни студије, већ 

вредни геолошки закључци се односе на панонско-понтску еволуцију јужног дела 

Панонскиг басена, а веома су оскудни у његовој квартарној еволуцији. А проучавани 

рељеф је углавном створен током квартара. Недовољна и непоуздана рашчлањеност 

квартарних седимената захтевала је да основне проблеме решавамо геоморфолошким 

методама уз помоћ недовољног броја геолошких чињеница. 

Рељеф Шабачке Поцерине и Посавине обухвата један део дна и јужног обода 

Панонског басена, и има полиморфно, полигенетско и полифазно обележје. У њему се 

преплићу тектонски и ерозивни, као и акумулативни облици рељефа. Они су резултат 

неогених и квартарних тектонских покрета и кватрарних промена климе. На тектонску 

основу углавном су накалемљени флувио-денудациони облици, док су палеоабразиони, 

крашки и еолски облици ређи. 

 
Слика 5: Сателитски снимак Шабачке Поцерине и Посавине 

 
Извор: http://www.google.com/maps 

 

Проучавана област обухвата земљиште између Мачве на западу, Цера и његових 

огранка на југозападу и југу, Провско-свилеувске греде на истоку и Саве и делова 

Мачве на северу.  

 Овај крај ограничававу веће целине као што су: Срем и Мачва на северу, Мачва 

на западу, лешничка Поцерина и Тамнава на југу и доња Колубара на истоку. 

http://www.google.com/maps
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Шабачка Посавина и Поцерина која је брежуљкаста је од ниске и равне Мачве 

одвојена Мачванским одсеком између Новог Села и Маова. Граница која дели 

Посавину од Поцерине чини развође између река Думаче, Добраве и њене притоке 

Вишњевачке реке, којом иде пут Шабац-Заблаће-Градојевић. 

Шабачка Посавина и Поцерина чине једну од већих морфолошких целина Србије, 

па тако Шабачкој Посавини припада површина од 312 km² a Шабачкој Поцерини 

припада 315 km². Поређења ради, суседни крај Мачва има површину од 860 km², а 

Обреновачка Посавина има 173 km².  

Терен Шабачке Поцерине и Посавине степеничасто се спушта од југа према 

северу. Он је представљен брежуљцима, слично као шумадијски рељеф. Његове 

заравни су слабо дисециране широким и плитким долинама. А рељеф Посавине је као и 

суседне Мачве доста хомоген и монотон. 

Шабачка Посавина и Поцерина су ограничене су према Тамнави Посавско-

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

Греде су уске и снижене јер су их изворишта наспрам потока подсекла па се на њима 

издвајају преседлине и главице. 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. Провско-

свилеувска греда се пружа меридијански, нагнута је ка северу и редставља остатак 

Посавско-Поцерске порвши са надморском висином 270-200 m, која се простирала 

северно од Посавско-Тамнавске побрши. (Марковић Ј., 1987) 

 

Цер је ниска острвска, хорстна планина, која је чимила јужни обод некадашњег 

Панонског мора. Она представља периферну планину динарског система на северу, а 

смештена је у северозападном делу Подриња. Пружа се правцем северозапад-југоисток 

у дужини од 25 km. Састоји се од гранита насталог пре много милиона година. Избачен 

из дубине земљине утробе, гранит није могао избити на површину него се задржао 

испод ње. Између гранита и површине избили су кристаласти шкриљци који кроз дуги 

низ година бивају испрани. На тај начин је оголићена гранитна маса. 

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. (Васиљевић М., (2002.) 

 

Својом висином из Церског масива издвајају се заравњени врхови: Тројан 607 m, 

Бркинац 646 m, Шанчине – највиши врх 689 m, Веселинов врх 546 m, Кумовац 593 m, 

Велико церје 521 m, Мршића гроб 492 m и Видојевица 378 m. 

Са спомеутих церских врхова спуштају се многобројне шумовите косе које се 

завршавају већим или мањим висовима и од којих су најпознатије: на северној страни 

Цера – Трајанова коса (највиша тачка Коњуша - 437 m) и од Бркинца према селу 

Десићу спушта се Сечански рт, наставља Тодоров рт који се продужава косом Лисина, 

изнад реке Врбовице. Између села Бела река и Петковица уздуже се коса чији је врх 

Грабовац – 502 m и он чини готово засебну планину у овом масиву. 

Од врхова Велико Церје и Мршића гроб – према селу Чокешина – одваја се 

неколико коса: Гробљанска (Старац – 207 m), Љуљашка, Јошевичка и Стојанова коса. 

Од Мршића гроба, преко Вратничког венца, долази се до Видојевице – 378 m, 

последњег виса на западу. 
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Рељеф Шабачке Поцерине, а нарочито Шабачке Посавине показује неке одлике 

пинеплена. Ниско побрђе углавном лежи на апсолутним висинама од 350 до 150m и 

благо је нагнуто ка северу и североистоку. 

Посавско-Поцерска површ у највишим деловима Шабачке Поцерине и јужном 

делу Шабачке Посавине одвојена је од Дубравско-Думачке површи (130-110 m) 

Посавско-Поцерским прегибом који представља наставак вишег дела Мачванског 

одсека. Прегиб одваја јужну, вишу Посавину од северне, ниже Посавине. Нижи део 

Мачванског одсека наставља се према североистоку у Посавски одсек, који одваја дно 

од јужног обода Панонског басена. Добравско-Думачка површ нагнута је ка северу, око 

20 m на дужини од 6-7 km. Испод ове површи простиру се ниска зараван Саве и 

Мачванска равница са апсолутном висином 100-80 m. 

Три површи и раван Мачве са одсецима и прегибом чине посавско-поцерско 

степениште, које је рашчлањено системом долина десних притока Саве, Добраве, 

Дуначе и њихових притока. Дубина долина обично износе 60-80 m, а ретко преко 100 m 

(долина Добраве код Румске). Сежења и проширења дају долинама композитни 

карактер. Сужења се јављају у долинама Думаче низводно од Грушица, долини 

Добраве код Заблаца и у долинама Радовашнице, Копљевићке и Бојићке реке. Речна 

проширења јављају се у долини Дубраве (Вукошићко и Жабарско проширење) и 

долинама њених притока Риђачке реке (Риђачко проширење) и Вишњеве реке 

(Лојаничко проширење). Међу проширењима највеће је жабарско, а најмање 

Вукошићко проширење, чији је јужни део под водом. Проширења се пружају 

меридијански, сем Вукошићког проширења које се прижа попречно на правац Добраве. 

Другу морфолошку одлику долинама Шабачке Посавине и Поцерине представљају 

ерозивни изворишни басенчићи (Тавтићки и Брдарички басен). 

Све поменуте површи су у основи структурног и флувио-денудационог порекла, а 

не абразиони облици Панонског језера како је сматрао Јован Цвијић. 

У полифазним долинама Шабачке Посавине и Поцерине, поред тераса јављају се и 

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

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

кречњачким оазама. Они су најчешће 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. (Марковић Ј., 1987) 

 

 

2.3. Климатска обележја 

 

Клима је значајан елемент географске средине. Географска ширина и рељеф су 

најважнији фактор од којих зависи клима Шабачке Посавине и Поцерине. Ово изразито 

низијско и равничарско земљиште лежи на граничној линији која одваја пространу 

Панонску низију и панонску Мачву на северу и северозападу, од обода Панонске низије 

(јужних делова Поцерине и Посавотамнаве) на југу и југоистоку. Зато се у Шабачкој 

Посавини и Поцерини осећају континентални климатски утицају који продиру са 

севера из панонске низије, и утицаја свежије климе који допиру са брдско-планинског 

југа. Шабачка Посавина и Поцерина леже у средини северног умереног топлотног 

појаса, (45-ти степен северне географске ширине пролази кроз Руму) што значи да су 

подједнако удаљени од екватора и северног пола, и пошто су на незнатној надморској 

висини ово подручје има умерено-континенталну климу са континенталним 

плувиометријским режимом. 
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Микроклима Цера изражена је свежином ваздуха, боље израженим даником и 

ноћником, ветровима који доносе пријатно освежење, већим избором експозиција, 

богатством ваздуха кисеоником, одсуством прашине, интензивнијом инсолацијом и 

бољим стимулативним дејством на људски организам. 

 

          Клима Шабачке Посавине и Поцерине је скоро иста као и клима у суседним 

областима, у Мачви, Срему, Обреновачкој Посавини. Она се карактерише малим 

варијацијама средње годишње температуре и максималним количинама падавина у 

месецима најбујније вегетације и то у периоду од маја до јуна. 

 

Цер се одликује посебном климом у односу на непосредну околину. Средња 

месечна температура ваздуха у јануару на врху Цера је -1º, а у подножју 1º. У 

најтоплијим месецима јулу и августу средња температура на врху је 21º а у подножју 

22º. Број дана са температуром ваздуха од 0º на Церу је 320 дана годишње. Са 

температуром од 5º и више је 20 дана годишње. Са температуром од 10º и већом има 

200 дана годишње, и са температуром изнад 15º има 140 дана. 

У наставку ћемо се ближе упознати са климатским карактеристикама, па ћемо 

навести и неке параметре и из околних области односно градова представника тих 

области, а то су Ковиљача (бања), Шабац и Ваљево. 

Средња годишња температура ваздуха креће се од +11,1º  у Ковиљачи до +11,5º у 

Шапцу. Просечне средње месечне температуре износе од -0,7º у Шапцу до +23,1º 

такође у Шапцу. Највише средње месечне температуре колебају се од +5,3º у Ковиљачи 

до +25,5º у Шапцу, а најниже од -10,3º у Шапцу до +19,8º такође у Шапцу. Најниже 

средње месечне температуре су у зимским месецима и износе од -0,3º у Ковиљачи до -

10,3º у Шапцу, а највише у летњим месецима и крећу се од +24,4º у Ковиљачи до +25,5º 

у Шапцу. 

Сличне температурне прилике постоје и у пролећним и јесењим месецима: у 

марту, априлу и мају средње месечне температуре износе +5,9º у Шапцу до +16,8º у 

Ковиљачи. Овакав температурни ток побељно утиче на нормално развијање свих усева 

и воћа чија вегетациона периода почиње крајем марта и почетком априла. 

Кретање средњих месечних, максималних и минималних температура у току 

године приказано је на табелама које следе: 

 
Табела 1: Средње месечне температуре ваздуха (1925-1940. год) 

Станице М   е   с   е   ц   и    

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ковиљача -0,2 1,1 6,2 11,9 16,8 20,4 22,7 21,3 17,8 12,7 8,0 1,1 

Шабац -0,7 0,7 5,9 11,9 16,4 20,1 23,1 20,7 17,7 12,6 8,4 1,0 

Ваљево -0,1 1,1 5,9 11,3 16,3 19,8 22,3 21,1 17,1 12,2 7,4 1,1 

Извор: Милојевић Мирослав, “Мачва, Шабачка Поцерина и Посавина“,  

Географски институт “Јован Цвијић“, Београд, 1962. 

 

 

Табела 2: Највише средње месечне температуре ваздуха (1925-1940. год) 

Станице М   е   с   е   ц   и    

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ковиљача 5,4 7,5 10,8 14,5 17,7 21,4 23,4 22,0 19,8 15,0 12,3 5,3 

Шабац 5,6 7,1 ,13,7 15,9 19,3 24,0 25,5 23,4 20,7 16,0 12,1 6,8 

Ваљево 5,7 7,2 10,3 14,1 18,7 23,5 25,1 24,8 20,6 15,6 11,1 5,8 

Извор: Милојевић Мирослав, “Мачва, Шабачка Поцерина и Посавина“, 

Географски институт “Јован Цвијић“, Београд, 1962. 
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Табела 3: Најниже средње месечне температуре ваздуха (1925-1940. год) 

Станице М   е   с   е   ц   и    

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ковиљача -7,3 -9,5 -0,3 7,9 13,5 17,3 18,6 17,6 13,3 7,7 5,5 -3,5 

Шабац -6,6 10,3 -0,8 6,8 11,9 17,8 19,8 17,7 14,1 7,1 5,6 -6,0 

Ваљево -6,9 -9,8 -2,2 8,1 13,7 17,1 19,7 18,3 14,1 9,5 5,1 -3,2 

Извор: Милојевић Мирослав, “Мачва, Шабачка Поцерина и Посавина“, 

Географски институт “Јован Цвијић“, Београд, 1962. 

 

Број дана са температуром од 5º је од великог значаја за пољопривреду¸ први дан 

(средњи датум) са срењом дневном температуром од 5º је 10.03., а последњи 28.9. у 

Шапцу. У Шабачкој Посавини и Поцерини на средњој дневној температури од 5º 

отпочиње развој знатног броја културних биљака. Број дана са средњом температуром 

од 10º доста је велики и износи 207. За овај период температурна сума се креће око 

3.661. Овако велика температурна сума обезбеђује добар квалитет већине плодова који 

сазревају од маја до октобра. 

 

Релативна влажност ваздуха којом се изражава степен засићености ваздуха 

воденом паром – значајан је климатски елемент у првом реду за облачност и падавине 

као и за живи свет уопште, и за здравље људи посебно.  

У периоду 1949-1970 година средња годишња релативна влажност ваздуха 

износила је 78%. У свом годишњем и дневном току углавном је у обрнутом односу са 

температуром ваздуха. У најхладнијим месецима (новембар, децембар, јануар и 

фебруар) релативна влажност ваздуха има вредност изнад 80%, и то највише у 

децембру (86%). Најнижа релативна влажност ваздуха је у априлу (71%).  

Годишње колебање релативне влажности је незнатно и креће се у релацији до 9% 

(од 82 % у 1955. години до 73% у 1952. години. Њено годишње колебање у 

вегетацијском периоду је нешто изразитије и достиже вредност до 15%. Иначе, 

просечна релативна влажност ваздуха у вегетацијском периоду износи 75 %.  

У току дана влажност ваздуха се региструје у 7, 14 и 21 h. Разумљиво је што је 

влажност највиша у 7, затим у 21, а најнижа у 14 часова.  

 

Облачност је веома промењив климатски елемент. Како директно утиче на 

осунчаност и Земљину радијацију, облачност је значајан индикатор температурних 

односа на Земљи. Код мале облачности температурне амплитуде су изразите, и 

обрнуто. Небо Шабачке Посавине и Поцерине је током године више од половине 

прекривено облацима. 

Облачност је највећа у децембру и јануару и то у просеку 4 до 9,6 десетина. 

Најмања облачност запажена је у августу 3,6 десетина. Просечна облачност износи 5,3 

(период осматрања 1950-1970) и то је најмања облачност у западној Србији 

Највећи број дана са средњом дневном облачношћу од > 2,5 имају зимски месеци 

(7,7-14,2), а најмањи летњи (2,2-4,4). (Милојевић М., 1962) 

 

 

Инсолација (осунчаност) се у Шапцу не мери, али је извесно да је она због мање 

облачности већа него у Лозници и Ваљеву, и на другим станицама у Западној Србији. 

Ово је такође показатељ утицаја континенталне климе са севера. Средња дужина 

трајања сунчевог сјаја у Лозници износи 2019,6 часова годишње, док је у Ваљеву 1977,6 
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часова годишње, или у просеку 5,5 часова дневно за Лозницу односно 5,6 часова 

дневно за Ваљево. 

Како равничарска места имају дужу инсолацију од оних у брдско-планинским 

пределима која су заклоњена брдима, и овај климатски елемент доприноси већој 

осунчаности Шапца. 

 

Падавине представљају веома важан климатски елемент. Оне су поред 

температуре ваздуха од изузетног значаја за опстанак биљног света. 

Годишња количина воденог талога смањује се према Сави од 747 до 652 mm, док 

се ка Церу повећава и износи 747 до 800 и више mm. Узрок томе лежи у неједнаким 

надморским висинама, које се крећу од 76 до 300 m. Са пољопривредног гледишта 

годишња количина воденог талога довољна је за успевање свих врста усева, како са 

раним тако и са касним сазревањем. У најсушнијим годинама потребно је додати свега 

500 m³ воде по 1 ha, да би се добио принос од 2.200 килограма пшенице. 

Падавине по месецима доста колебају. Максимум воденог талога пода у мају и 

износи од 77,0 mm у Сремској Митровици до 110,2 mm у Ковиљачи, а минимум у 

јануару од 38,0 mm у Сремској Митровици до 44,1 mm у Ковиљачи. Овакав распоред 

воденог талога по месецима у вези је са распоредом ваздушног притиска и са правцем 

ветрова. Минимум воденог талога уШапцу пада у фебруару 29,2 mm, а максимум у мају 

83,2 mm. Јануарски минимум изазван је кошавом која дува са истока  као ветар 

континенталног порекла, доноси ведро време. Према подацима Метеоролошке станице 

у Шапцу мајски, пролећни максимум је последица ниског ваздушног притиска и велике 

честине којом се креће барометарска депресија, идући Савско-дунавском удолином од 

запада ка истоку. 

Количина воденог талога која у просеку падне од марта до октобра, доста је 

велика. Она у Шапцу износи 356 mm. 

На планини Цер, разлика у висини падавина између највишег дела планине (800 

mm) и подножја Цера (700 mm) износи 100 mm. Висина падавина на овој планини је 

мања од просека за Србију и погодује планинарско-туристичким кретањима. 

У погледу распореда честине падања воденог талога, без обзира на трајање, 

највећи број дана отпада на месец мај, а најмањи на септембар и октобар, 101 према 67. 

најдужих кишних периода има у априлу (11), септембру (13) и октобру (12). Оваква 

честина подања воденог талога повољно утиче на успевање свих усева, чија 

вегетациона периода почиње на температури од 5º у марту и завршава почетком лета. 

 
Табела 4: Годишњи ток честине кишних периода 

Трајање 

периоде 
М   е   с   е   ц   и    

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 дан 31 32 29 29 42 33 47 41 31 24 28 34 

2 дана 21 18 17 24 28 23 16 14 15 19 22 19 

3 дана 11 13 13 11 10 11 12 12 9 8 8 10 

4 дана 4 3 4 7 10 7 6 5 5 5 9 8 

5 и више дана 8 2 8 8 11 7 0 4 7 11 7 16 

Извор: Милојевић Мирослав, “Мачва, Шабачка Поцерина и Посавина“, 

 Географски институт “Јован Цвијић“, Београд, 1962. 

 

Из података о мерењима водених талога види се да у Шабачкој Посавини и 

Поцерини су за вегетацију најпрактичнији месеци јули и август. Нису реткост ни дуге 

суше које лети могу да трају и преко 20 дана. Оне проузрокују знатне штете. Према 

подацима Метеоролошке станице у Шапцу, најчешће се суше јављају у јулу. Није 

реткост да у овом месецу падне и испод 10 mm воденог талога. Исто тако честе суше се 
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јављају и у марту, што је од значаја за сетву јарих култура. У погледу суше највећу 

стабилност за време вегетацијског периода показују мај и јун. Нажалост, количине 

воденог талога које падну у овим месецима биљке не могу најрационалније да 

искористе јер падају у облику пљуска. Исти случај је и у осталим летњим месецима.  

 

Најснежнији месеци су децембар и јануар према мерењима од 1949-1970 године. 

Први дан са снегом је 30.новембар., а последњи 17.март. Нису ретке године да снег 

почне да пада и раније (средином новембра), као и касније да престане (почетком 

априла). И у једном и у другом случају дебљина снежног покривача износи најчешће 

10-15 cm и у стању је да заштити усеве од мразева.  

Снег се у Шапцу просечно задржава 40 дана. Екстрмене вредности трајања 

снежног покривача су један дан 1951 године, и најдуже 95 дана 1956 године.  

Средња вредност висине снежног покривача износи 33 cm, док је максимална 

висина снежног покривача од 57 cm забележена 1962 године. 

За развитак култивисаних биљака од значаја је време појављивања мразева. Они 

се обично јављају крајем октобра, а у пролеће до почетка априла. Није реткост да се 

јаве касније или раније и да начине велике штете, које се огледају у опадању коначног 

приноса и за преко 20% по 1 ha. 

Град је ретка појава, али најчешће пада у мају и јуну. Иако пада краткотрајно (2-7 

минута) он може нанети знатне штете усевима 

 

Ветар је толико значајан климатски елемент да се често убраја и у климатске 

чиниоце. То је разумљиво јер он утиче на температуру и влажност ваздуха, затим на 

испаравање, облачност, падавине и др. При климатским проучавањима води се рачуна о 

правцу и брзини ветра. 

Ветрови у Шабачкој Посавини и Поцерини су различити, а преовладава 

северозападни ветар који се јавља најчешће у марту, а најређе у октобру. Југоисточни 

ветар највећу учестаност има у марту, априлу, новембру и децембру. Западни ветар се 

чешће јавља у току зиме и лета него у пролеће и јесен. 

 
Табела 5: Честина и јачина ветрова у Шапцу у периоду 1949-1970. 

  N NE E SE S SW W NW Тишина 

Честина (у 
промилима) 

67 63 86 148 36 600 108 184 248 

Јачина (у бофорима) 1,7 1,5 1,8 2,1 1,6 1,5 1,6 2   

Извор: http://sabac.rs/files/downloads/file_sr/leap_sapca_knjiga_i_-_opsti_uslovi.pdf 
 

У Шапцу најчешће дува северозападни ветар (184 %о) а потом њему супротан, 

југоисточни ветар (148 %о). Ветрови из осталих праваца имају честину од 86 до 36 %о. 

Како је Шабац са југа заштићен Цером, у њему јужни ветар има најмању честину. Сви 

ови ветрови су слаби, а према подацима Метеоролошке станице у Шапцу средња 

брзина ветрова креће се од 1,7 до 3,3 m/sec. 

Шабац је релативно ветровит јер има свега 248 %о тишине. Иначе средње јачине 

ветрова нису посебно изражене и крећу се од 1,5 бофора код северозападног ветра, до 

2,1 бофора код југоисточног ветра (кошава).  

Највеће брзине постижу ветрови из северног, западног и северозападног правца, и 

оне се крећу до 24,4 m/sec, односно 87,8 km/h.  

У току године Шабац у просеку има 13,1 дан са јаким ветром јачине  и више 

бофора (јачина од  бофора одговара брзини ветра од 12,3 m/sec, односно 44 km/h. У 

периоду од 1949-1970 године забележено је 29 дана са јаким ветром, а 1965. године 

само четири дана. Тако је 26. марта 1957 године дувала јака кошава која је достизала 

http://sabac.rs/files/downloads/file_sr/leap_sapca_knjiga_i_-_opsti_uslovi.pdf
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брзину близу 100 km/h између Думаче и Мрђеновца. Да је дувала великом снагом види 

се из тога да је у атару села Орид поред Саве ишчупала и поломила на више места 

засађене багремове, а у Мишару од 13 до 16 часова односила цреп са кровова 

пољопривредне економије. (Милојевић М., 1962) 

 

 

 

2.4. Хидролошке особености 

 

Шабачка Посавина је богата подземним водама, док Шабачка Поцерина с обзиром 

на већу надморску висину на другом месту по богатству. Површинске воде заступљене 

кратким рекама, изузев Саве, са малом количином воде у току летње половине године, 

а бујичног карактера у пролеће и касну јесен, тј. преко зимске половине године.  

Када погледамо све аспекте може се рећи да је простор Шабачке Посавине и 

Поцерине може задовољити своје захтеве за водом. Овакво “богатство“ у речним и 

подземним водама је са једне стране повољно за све делатности, највише за 

пољопривредну производњу. Пре свега оно омогућава подизање вештачких рибњака и 

башта поред Саве и њених притока, затим успешно гајење индустријског биља, 

житарица од којих највише кукуруза. Међутим ове природне погодности се до сада 

неповољно користе и са њима се добијају скромни приноси. 

 

2.4.1. Подземне воде 

 

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

чине стене хидрогеолошки различите функције. Издани формиране у квартарним 

језерским и барским наслагама имају задовољавајућу оводњеност, док су издани 

неогених наслага местимично сиромашне водоносним слојевима, чији је просторни 

континуитет нарушен смањивањем прослојака глина, или још чешће, где су глине и 

лапори основни седименти. Водоносни слојеви, и кад су присутни, одликују се 

неповољним гранулометријским саставом и прекомерно присутним фракцијама 

прашине или прашинастих пескова, релативно слабе порозности и мале 

трансмисибилности. Водоносни слојеви неогена су просторно ограниченог пружања и 

невелике дебљине, па се значајне количине вода добијају само дубоким бунарима. 

Груба подела издани из којих се могу експоатисати пијаће воде, може се извршити 

на издани квартарног и издани неогеног комплекса. На овом подручју 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 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. 

У току 1948 године бушењем је установљено да се подземна вода у непосредној 

околини Шапца јавља у неколико хоризоната, од којих су најважнија три: 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 измељу 43,80 и 49,15 m. (Марковић Ј., 1987.) 

 

2.4.2. Термо-минерални извори  

 

Старо копно овог дела Србије, пре него што је поново постало морско дно у 

неогену, чинили су највећим делом тријаски кречњаци и доломити, а мање 

горњокредни лапоровити и кречњачки седименти. Карстификација тријаских кречњака 
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и доломита вршила се током 70 милиона година (јура, доња креда и палеоген). Као 

резултат палеогеографских услова тријаски кречњаци и доломити постали су порозни и 

као такви издашни резервоари најпре хладних а потом термалних вода. 

Од хидрогеолошких и геотермалних услова средине зависи издашност и 

температура извора. Главна налазишта термалних вода Шабачке Посавине јављају се у 

карстификованим кречњачким и доломитским стенским масама тријаске и кредне 

старости. Ове стенске масе имају хидрогеотермална резервоарска својства захваљујући 

томе што леже у подини седиментних стена терцијерне, углавном неогене старости. 

Главни узрок формирања налазишта термалних вода је висок геотермални терестички 

топлотни ток због танке Земљине коре и топлотно-изолаторска функција глиновитих 

неогених седимената, који у хидрогеотермалним системима имају улогу повлатног 

изолатора. 

Термалне воде у Дебрцу регистроване су у оквиру неогених и пренеогених 

резервоара. Током 1988. и почетком 1989 године, у кругу силоса и млина ПИК “7 јули“, 

истражном бушотином БДц-1 дубине 740 m, утврђено је постојање неогених 

седимената до 474 m. У подини неогених седимената налазе се тријаски кречњаци. 

Термалне воде захваћене су са 508 m. Добијен је самоизлив од 4,2 l/s, температуре 

48,6ºC. 

Другом истражном бушотином, ИБДц-1 (1989. год) на десној обали Саве, 150 m 

североисточно од бушотине БДц-1, стигло се до дубине од 1.002 m. Тријаски седименти 

заступљени су до 483 m дубине, након чега се јављају средњотријаски карстификовани 

кречњаци. Максимални капацитет истражног бунара износи 14  l/s, са температуром од 

око 52 ºC. 

Трећом истражном бушотином, до 1.000 m, добијена је вода температуре 58 ºC. 

Резервоар чине тријаски кречњаци. 

Термалне воде Дебрца припадају хидрокарбонатно-натријумским водама 

(алкалне), укупне минерализације од 242 mg/l (ИБДц-1) до 640 mg/l (БДц-1). Од анјона 

доминира хидрокарбоксилни јон (HCO3¯ ), сулфатни (SO4¯ ) и хлоридни јон (Cl¯ ). У 

катјонском саставу најзаступљенији су јони натријума (Na+), јони калцијума (Ca ++ ) и 

магнезијума (Mg ++ ). Мала минерализација воде највероватније је резултат близине 

зоне прехрањивања. Воде истражне бушотине ИБДц-1 садрже значајне количине 

сумпорводоника. Вредност pH износи од 7,0 до 7,5 (неутралне до благо алкалне). 

Радиоактивност вода је у границама дозвољене. Воде су изузетног квалитета и по 

одузимању топлоте могу се користити за пиће.  

 

На основу добијених резултата хидрогеолошких, геофизичких и хидрохемијских 

истраживања доказано је да издан на простору Дебрца представља део јединствене 

издани термоминералних вода формиране у горњокредним и средњетријаским 

стенским масама. Тиме је потврђено да се крашка издан са термалном водом, која је 

константована у Семберији, Мачви и југоисточном Срему простире и у Посавино-

Тамнави, западно од Бољевачког раседа и Колубаре. Поред Дебрца, доказано је 

постојање карстне издани у Владимирцима и Белотићу. Откривена налазишта 

квалитетних термалних вода у Дебрцу, температуре до 58ºC, пружају могућност за 

вишенаменску експлоатацију и коришћење. 

 

Цер је богат минералним и термоминералним водама од којих ћемо споменути 

бању у Радовашници, киселу воду и Сланачу, сумпоровиту воду у Белој Реци, а важно 

је поменути лековиту воду у селу Текеришу. (Гајић М., Вујадиновић С., 2005.), 
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2.4.3. Потенцијали у искоришћавању геотермалне енергије 

 

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 експлоатушу. 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 тона 

термално еквивалентне нафте. (Гајић М., Вујадиновић С. 2005.), 

 

2.4.4. Површинске воде 

 

У Шабачкој Посавини и Поцерини нема великих река. Бела Река, Јерез, Думача и 

Добрава представљају главне хидрографске објекте, релативно су кратки водени 

токови. У овој области Сава тече својим доњим током,  од Јарка ка југоистоку. На 

сектору до Прова, Сава прима са десне стране више мањих притока. Најдужа притока 

јој је Дубрава дугачка 39,2 km. 

За Шабачку Посавину најзначајнија је Сава, чији се квалитет воде прати дужи низ 

година и из показатеља за квалитет и бонитет њене воде утврђено је да се у периоду од 

2005. године до 2010. године бонитет речне воде био 2. класе. Тако су физичко-

хемијски показатељи извршених анализа били у оквиру друге класе док су 

микробиолошки показатељи показивали веће осцилације и у том погледу квалитет је 

варирао од друге до четврте класе водотока. Максимална вредност микробиолошких 

показатеља је добијена у месецу јулу 2010. године и забележена је вредност од 240.000 

укупних колифорних бактерија на литар воде, а анализу је урадио Завод за јавно 

здравље из Шапца. 

Што се тиче водостаја, у периоду март-мај и сама Сава доста набуја под утицајем 

Дрине, јер се у њеном сливу тада интензивно топе огромне количине снега.  У режиму 

Саве јевљају се главни и секундарни максимум. Главни максимум је у августу (144 cm), 

а споредни у септембру (158 cm). Главни максимум се јавља у априлу (451 cm), а 

секундарни у новембру (424 cm). Апсолутно највиши водостај Саве забележен је 

20.09.1940 године код Сремске Митровице и износио је 731 cm, а апсолутни минимум 

износио је 18 cm 29.11.1932. 

 Дoбрава постаје од неколико притока на североисточној страни Цера. Површина 

слива Добраве износи 375 km². Лети и зими ова река има низак водостај, а у пролеће и 

јесен после отапања снеа и обилних киша њен водостај и протицај су знатно повећани. 

У пролеће Добрава толико набуја да јој је ширина корита повећана од 1 на 20 и 

више метара, док се Јерез претвори у бујицу која плави околно земљиште. 

Поред Добраве, Сава у Шабачкој Посавини и Поцерини прима још и Думачу чији 

је ток дугачак 27,3 km, а укупна површина слива Думаче износи 41,5 km². 

Бела Река настаје од неколико мањих потока који се сустичу у месту Блажиште. 

Сви потоци долазе са Широке равни и Равне косе. Са реком Милошевицом (која извире 

испод Грабовца и виса Немирна крушка – 223 m) и реком Долушом (која извире испод 

Мишковца – вис од 218 m) улива се у реку Мутник. 

 



 - 19 - 

Масив Цера обилује изворима добре пијаће воде. Важнији су Врело (изнад 

Кривајске главе – 242 m), Бубановац (испод Букорске главе). Прича се да је у давна 

времена извор био толико јак да су га, да би га обуздали, морали затрпавати. Нису 

успели и вода је таквом снагом пробила да је стигла чак у Мачву до данашње 

Бубање.Отуда по предању долази име Бубања. 

Врело Млаква извире испод Брачинца, Воденчина извире у Текеришу, а Дејановац 

извире испод Тројана, извор Водице извире са јужне стране Тројана, а најлепши и 

најпознатији Церски извор је Липова вода који се налази испод планинарског дома. 

Познати су још и: Добра вода испод Кумовца и Оштре косе, Чанак који извире између 

Кумовца и Грабовца. 

Мутник извире испод виса Дуге њиве – 228 m, ниже Грушићке Бобије, затим 

прима Добрићку реку (она настаје од Радовашничке реке и Врбовице) и воде Беле Реке 

код церског ободног канала у Касарским ливадама, а у току кроз Шабац назива се 

Камичак. 

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. (Милојевић М. 1962.) 

 

2.4.5. Проблем поплава и подземних вода 

 

Највеће поплаве између два светска рата забележене су 1924, 1932, 1937 и 1940 

године. Тако су 1924. сва села поред Саве била поплављена. Према подацима Водне 

заједнице у Шапцу, за време ове поплаве село Дреновац је личило на острво које је са 

свих страна опкољавала вода. Исти случај је био и са осталим селима. 

У периоду од 1953-1957 у Шабачкој Посвини, као и суседној Мачви нису 

забележене веће поплаве, јер су после Другог светског рата изграђени одбрамбени 

насипи. Али изградњом насипа овај део Србије није обезбеђен од поплава јер проблем 

праве изданске воде које се за време високих водостаја река издижу.  

Навешћемо нека села која се у поплавама од 1952/53 била поплављена и 

површину која је била под водом: Шеварице 32 ha, Дреновац 140 ha, Петловача 25 ha, 

Слепчевић 15 ha, Богосавац 120 ha, Змињак 25 ha, Липолист 190 ha, Варна 80 ha, 

Добрић 200 ha. 
 

Слика 6: Село Мрђеновац под водом, налази се неколико километара низводно од Шапца на крају 

Церског канала који пролази кроз јужни део Шапца, (слика је новијег датума, стара до три године) 

 
Извор: http://www.google.com/maps 

 

http://www.google.com/maps
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2.5. Педолошка обележја 

 

Земљиште је необновљив ресурс. Потербно је 1.000 година да се образује слој 

земљишта дебљине 1 cm. 

Услови које човек омогућује биљкама за правилан раст, јесу вегетациони 

чиниоци, који могу бити: абиотички (чиниоци климе и чиниоци земљишта) и биотички 

(инсекти, коровске биљке и човек). 

Ови су веома битни чиниоци одређивања квалитета земљишта, његове улоге у 

пољопривредној производњи као и утицаја човека на његову деградацију. То је битно 

јер земљиште настаје деловањем климе и вегетације на матичну подлогу, као и 

деловањем човека – позитивно или негативно. Поштујући правилну агротехнику, добру 

пољопривредну праксу, може се постићи потпун склад у биљној производњи, а да се у 

исто време не угрози и не наруши структура земљишта и његов квалитет. 

Чиниоци земљишта нам говоре о физичким и хемијским особинама, као и 

експозиција и нагиб терена. Физичке особине се одликују топлотом, воденим и 

ваздушним режимом земњишта, механичким саставом и структуром. Хемијске особине 

представљају плодност земљишта, његову киселост, адсорпцију, супституцију и 

пуферност. 

Климатски услови су веома значајни фактор одређивања како распрострањености 

тако и сортимента појединих пољопривредних култура, гледано са становишта гајења, 

говоримо о примени минералних и органских ђубрива и пестицида, као потенцијалног 

загађивања земљишта и околине. 

Температура ваздуха је један од основних климатских елемената, који нам 

омогућује увид у топлотно стање атмосфере која се у приземном слоју загрева од 

земљине површине. Апсорбовање дела сунчевог зрачења и загревање ваздуха зависи 

углавном од географске ширине, надморске висине и експозиције терена. 

Падавине представљају важан климатски елеменат јер је наше поднебље 

окарактерисано као предео са више облачности и падавина. На режим падавина утицај 

имају циклонске активности различитог порекла, а које се манифестују у продорима 

влажних и хладних ваздушних маса са Атланског океана, са запада и северозапада, 

топлих са југа и југозапада у току зимског периода. Кретање ваздушних маса је такође 

важан чинилац поднебља јер директно утиче на температуру ваздуха, испаравање, 

облачност, падавине и др. 

Како се у земљишту под утицајем различитих чинилаца одигравају физички, 

хемијски и биолошки процеси за чије нарушавање је крив и човек, који треба да 

применом различитих мера утиче да се  гајеним биљкама обезбеди потребна база за 

развој и развиће. То се може обезбедити правилним деловањем на земљиште 

превођењем биљних хранива на приступачан ниво за усвајање, што се назива 

активација. Биљна хранива морају бити доступна што дужи временски период и да се у 

земљишту задрже, како не би дошло до испирања у дубље слојеве. Способност 

земљишта да усваја и задржава биљна хранива, назива се адсорпција, тако да земљишне 

честице заједно са хранивом и водом представљају адсорптивни комплекс. Уколико су 

земљишне честице засићене, што показује киселост земљишта, од тога којим јонима су 

засићене, показује вредност киселости. Уколико је адсорптивни комплекс засићен 

водониковим јонима, тада је земљиште киселе реакције, ако је засићен базама онда је 

базна реакција, а уколико у одговарајућем односу има и водоникових јона и база, тада 

је реакција неутрална, што је најбољи однос за биљке и микрофлору у ораничном слоју.  



 - 21 - 

Пољопривредници морају да заоравањем жетвених остатака или ђубрењем 

органским материјама одржавају све параметре што подразумева богаћење земљишта 

хумусом.  

 

На основу природно-еколошких фактора – рељефа, климе и потенцијала 

земљишта, на подручју Шабачке Посавине и Поцерине се могу издвојити три 

производна реона: 

1. Равничарски реон који се простире од 75 – 100 m надморске висине, са умерено 

континенталном климом, дубиким и плодним земљиштима разноврснијих типова. 

Земљиште је доброг потенцијала, са делимично извршеном мелиорацијом, где у 

укупној структури обрадиво земљиште учествује са 82,3%, од тога су оранице 

заступљене са 77,2% и засађене су углавном кукурузом, житарицама, крмним и 

индустријским биљем. 

2. Ратарско-воћарски реон који се простире узмеђу 100 и 300 m надморске висине, 

са влажнијом континенталном климом, са мање дубоким плодним земљиштем. Код 

овог реона обрадљиво земљиште учествује са 74,5%, од тога су оранице на 66% 

површина засађене углавном пшеницом и кукурузом. 

3. Брдско-планински реон или шумско-пашњачки реон који се простире изнад 300 

m надморске висине, има оштрију климу, и плитко земљиште мале плодности. У овом 

реону обрадиво земљиште заузима свега 10,9% од укупне површине. 

 

Друга подела земљишта на подручју Шабачке Посавине и Поцерине може се 

свести на поделу земљишта према плодности, дакле према способности снабдевања 

биљака водом и асомилативима. 

На овом подручју доминантно место заузимају климатогена земљишта (75%), 

затим типогена (14,9%) и генетички неразвијена (на 10,2% површина). (Николић М., 

2015.) 
 

Табела 6: Подела земљишта према плодности 
 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. Смоница 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 Милош, “Здрава земља за здрав живот Мачве“, Унија еколога УНЕКО, Београд, 2015. 
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Излужени или бескарбонатни чернозем је природно најплодније земљиште на 

ком се могу узгајати све културе са високим приносом. Јавља се у атарима села 

Шеварице, Дреновац и др. Процес испирања креча утицао је на промену боје и 

структуре ове врсте чернозема. Хумусни хоризонт је дубок 50-70 cm и нешто је 

затвореније боје од карбонатног чернозема. Излужени чернозем је у погледу садржаја 

хумуса богатији од карбонатног, у површинском слоју количина хумуса износи 4,11 – 

4,44%. Има грудвичасту структуру. 

Черенозем у огајњачавању представља даљу етапу деградације чернозема, и он 

и даље представља земљиште за све културе али даје слабије приносе од излуженог 

чернозема. Јавља се у атарима села Шеварице, Дреновац. По морфолошком изгледу 

доста се разликује од нормалног чернозема, јер усред покретљивости минералних 

састојака, пре свега кретања гвожђа ово земљиште се налази у процесу интензивног 

заруђивања и на њему се на многим местима јасно испољавају већи процеси 

огајњачавања. У процесу огајњачавања смањује се садржај хумуса тако да га у 

ораничном слоју има 3%. 

Гајњача нормална представља земљиште мање плодности али још увек даје 

добре приносе. Она чини јединствен комплекс у Змињаку а мањих површина има у 

атарима Табановића, Шапца, Јевремовца и Поцерског Причиновића. У Посавини га има 

око Прова. Главна морфолошка особина гајњача је њихова смеђа (руда) боја, условљена 

слабо хидратисаним оксидима гвожђа. Хумусни хоризонт је тамноруде, а ређе смеђе и 

мрке боје дубине 25-35 cm. 

Гајњача лесивирана (или у оподзољавању) има слабија филтрациона својства и 

склоност преовлажености, тако да се може користити за ограничен број култура. Она 

представља прелаз између нормалне гајњаче (код које процеси испирања још нису 

изражени) и подзола (код којег је спирање већ одмакло). Јавља се у Шабачкој Посавини 

у атарима села Драгојевац, Прову, Миокусу и Мишару. Гајњача у лесивирању има 

сивкасту боју, грашкасту или лискасту структуру. Хумус се разлаже или испира, а 

водене, ваздушне и топлотне особине су знатно лошије него код нормалних гајњача. 

Параподзол или псеудоглеј има доста ограничену производну плодност због 

ограничења у водоваздушним својствима. То је подтип подзола код којег су процеси 

деструкције и оподзољавања најмање одмакли. Параподзол је типичан за заталасан и 

брежуљкаст део Шабачке Посавине и Поцерине. Параподзол спада у бескарбонатна и 

кисела земљишта. Потпуно одсуство CaCO3 све до дубине од 150cm последица је 

утицаја бескречне језерске глине на којиј је ово земљиште настало. Садржај хумуса се 

креће од 2,91% (Јеленча) до 4% (Липолист и Јевремовац). У периоду зиме и пролећа 

псеудоглеј се засити водом па озиме културе могу страдати од измрзавања или 

недостатка кисеоника, а и сетва се тешко може извести на време. Псеудоглеј се користи 

за комбиновану њивско-ливадску и за воћарску производњу. Од њивских усева добро 

успевају жита (пшеница, овас и кукуруз), затим црвена детелина и кромпир. Од 

воћарских култура шљиве, јабуке и малине. 

Минерално барско земљиште често се описује као ливадско. Ако није плавно 

могу се на њему гајити све културе. Поплаве церских река стварале су једанпространи 

рт, у ком су се временом образовала ритска земљишта. Овај процес довео је до 

постанка једног морфолошки карактеристичног типа земљишта који се одликује 

присуством тамног хумусног хоризонта у горњем и једног сивкастог хоризонта у 

доњем делу земљишног слоја. Ова земљишта имају нешто слабије физичке особине, 

мање су порозна, тешко регулишу влажност и подложна се забаривању. 

Смoнице имају јако лоше физичке особине и тешка су за обраду. Производна 

вредност  је мања од ливадских земљишта. Влажна и мокра смоница бубри, количина 

ваздуха се смањује, земљиште се расплињава и претвара у блато, па се машина и 
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других агротехничких мера ограничава. За време суше вода се губи испаравањем, при 

чему се образују велике пукотине које стварају јак механички отпор корену. Смонице 

се лако обрађују само када су полувлажне. Агротехничке мере захтевају 

калцификацију, хумизацију и гајење вишегодишњих трава (луцерке на пример). На 

смоницама успевају окопавине, крмно биље и воће, а житарице слабије. 

Алувијални наноси по природној плодности могу се сврстати у најплоднија, 

међутим, местимична појава песка умањује вредност. Ова земљишта спадају у групу 

генетичких, неразвијених (азоналних) земљишта код којих су типични педогенетски 

процеси слабо изражени. Алувијални наноси представљају значајне површине из реку 

Саву и Добраву. Иако је по механичком саставу алувијум доста промењив, у 

зависности од удаљености од речног корита, код њега ипак преовлађује лака односно 

песковита иловача. Ова песковита земљишта су доста плодна јер су помешана са 

муљем. Његове морфолошке, физичке и хемијске особине пружају повољне услове за 

пољопривредне културе, посебно поврће а такође за шуме и ливаде. 

Скелетоидно – параподзоласто земљиште је различито по правцу и стадијуму 

педогенезе, најчешће се срећу плитка земљишта у иницијалној фази генезе. Ова врста 

земљишта заузима подручје високе Поцерине, углавном изохипсе од 300 m. Покрива 

горње делове атара Петковице, Десића, Беле Реке. Процес оподзољавања условљавају 

једнако - влажнија клима, шумска вегетација и геолошка подлога коју чине киселе 

метаморфне и еруптивне стене. То су плитка земљишта која се у погледу педогенезе 

налазе још увек у почетном стадијуму образовања и као таква обилују грубим 

састојцима, а релативно су сиромашна глином. Пошто је ово земљиште плитко, уз то 

оранични слиј је неповољног састава и подложан ерозији због великог нагиба, ово 

земљиште је неповољно за пољопривреду и претежно је под шумским покривачем. 

(Николић М., 2015.) 

 

2.5.1. Плављење, забаривање и ерозија 

 

Плављење и забаривање се односи на пољопривредно земљиште које се налази у 

близини већих речних водотокова, каналске мреже, као и у подножју планине Цер и 

села кроз која протиче река Думача (део КО Грушић, као и делови КО-а Криваја, 

Синошевић, Метлић, Накучани, Горња Врањска и Мала Врањска), као и ободни канали 

чије испирање наноси велике штете у равничарском делу ататра Петковица, рибари, 

Липолист и Бела Река, што се у 2010. год. која је била климатски јако неповољна, као и 

2014-та година, обзиром на обилне падавине, одразило штетама проузрокованим 

немарним и неадекватним одржавањем истих. Такође су штетне последице на подручју 

реке Саве, која изазива велике штете забаривањем, подизањем нивоа воде у поједним 

периодима године и угрожава села КО Дреновац, Шеварице, Табановић, 

пољопривредне површине територије града Шапца, као што су Мајур, Штитар, Мишар, 

Миокус, Мрђеновац, Орашац, Предворица, Корман и Јеленча. 

Ерозија у сливе реке Добраве бујучким изливањем односи и уништава поред усева 

и најплоднији слој пољопривредног земљишта. 

Примећена је појава све већег броја одрона и клижења земљишта као последица 

неконтролисане сече шума на теренима Поцерине (терени са нагибом) услед чега 

долази до нестанка ораничног слоја, као и уништавања насеља и инфраструктуре. 

(Група аутора, 1981.) 
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2.6. Биљни и животињски свет 

 

У погледу вегетације у Шабачкој Посавини и Поцерини се могу издвојити три 

различита дела.  

Први део представља гранични појас поред Саве, где је вегетација углавном 

представљена ниском барском шумском вегетацијом, природним ливадама и 

пашњацима, крмним и повртарским биљем. У Шапцу око Саве и у Дреновцу има 

неколико карактеристичних врста природне вегетације међу којима су најважније 

populus alba и potentila. И једне и друге врсте има поред бара. Баре у Дреновцу које 

никада не пресушују обрасле су са populus alba. Сем ње има има још доста mentha 

pulegium.  

Други део, много већи од првог, чини виши источни део мачванске равни. Док је 

трећи Поцерско-Посавско побрђе. Последња два имају сличну вегетацију. Други део 

углавном се налази под житима, индустријским и крмним биљем. Посавско-Поцерско 

побрђе је знатно више него мачванска раван засађена воћем или обрасла шикарама. 

Крајем 18. и почетком 19. века виши делови Шабачке Посавине и Поцерине били 

су прекривени густом шумом. Из испитивања које је обављао Ђ. Танасијевић, види се 

да су тада у њима претежно расли храст и цер. После победе у Првом и Другом устанку 

ово стање се изменило због интензивног крчења шуме. У већини места уместо шума, у 

другој половини 19. и почетком 20. века оранице су заузеле скоро сва топографски 

погодна земљишта. Скоро исти случај је био и у време између два светска рата. 

Боривоје Ж. Милојевић који је средином априла 1937 године проучавао долину Саве 

око Шапца, каже да је “у северном делу Мачве биљни покривач двојак. На сувљем 

земљишту, северно и јужно од Битве, око села су њиве са пшеницом и кукурузом, 

пашњаци и ливаде, а око кућа у селима воћњаци са дудовима, јабукама, трешњама и 

шљивама. На влажнијем земљишту у барама заостала је шума.“ 

Цер је добио име по церу (врсти храста) којим је некада био густо обрасао. Од 

осталих врста дрвета највише је било букве и храста. О храстовим шумама пише и 

познати геолог Ами Бује следеће: “Цер је планина спљоштеног врха и дугих падина, 

покривених лепим ливадама или храстовим шумама тако да пружају пољски изглед“. 

У 19 веку, а и почетком 20 века, Мачвани су са јесени доводили велике групе 

свиња које су остављали по Церу и хранили жиром храста. 

 

И животињски свет се разликује у различитим деловима ове области због 

разичитих природних станишта. У граничном појасу поред Саве, тамо где су поплаве 

честе и подземне воде избијају на површину има разноврсног барског животињског 

света, готово скоро остог као у јужном Срему (пијавице и др). Супротно овом 

мочварном делу области, на вишем делу Посавско-Поцерског побрђа поред домаћих 

животиња има срна, фазана и друге дивљачи као и пернатих штеточина.  

Од птица грабљивица има: јастребова, кобаца, ћукова и других. Некада су, у 

средњем веку, у Манастиру Радовашница калуђери гајили соколове од којих су 

сакупљали перије, које је у то време било на цени. Турски цар их је својим ферманом 

ослободио сваке друге дажбине. Соколови су употребљавани првенствено за лов, а 

њихово перије за украшавање (калпаци, челенке) 

Сем ових животиња на Посавско-Поцерском побрђу  има лисица, творова, зечева, 

дивљих мачака, дивљих свиња, куна, срна, јазаваца, веверица а јављају се и вукови. 

(Васиљевић М., (1996.) 
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3. Друштвено-географска обележја 

 

Повољни природни услови на овом простору су од давнина привлачили људе за 

насељавању овог простора, нарочито плодно тле, повољна клима и друго, које су 

омогућавале пре свега разноврсну пољопривредну производњу а касније и друге 

делатности. Тако да ћемо у наредном тексту приказати та битна обележја.   

 

3.1. Најстарији трагови насељености 

 

Веома повољни услови за опстанак човека, као што су природна богатства, 

приступачни терени, обиље шуме, водени токови, повољна клима и други услови 

допринели су да Цер и његова ближа околина буду насељени кош у најранија позната 

времена. Поцерина је била погодна за сточарство и рударство, а мање за земљорадњу. 

Настањеност овог региона нарочито је изражена за време већих немира на прелазу 

каменог у метално доба. 

 

Поцерина и Посавина у праисторији 

 

Неолитско (камено) доба: Најстарији остаци насељ азабележени су на Липовици 

у Новом Селу. Старост овог насеља досеже у 5.000 година пре Христа. Становници 

овог насеља становали су у полуукопаним земуницама. Главно занимање становника 

насеља била је примитивна мотичка земљорадња (пшеница), сакупљање плодова и лов 

на дивље животиње. Оруђа за рад су од глачаног камена и кремена, рогова јелена и 

срндаћа, дрвета и слично. 

Највећа насељеност забележена је при крају неолитског доба после 3.300-те 

године пре Христа. У то време започиње употреба бакарног оруђа – крстастих секира. 

Познавање и употреба бакра изазива велике покрете и сеобе. Из равничарских крајева 

људи се селе у брдске пределе где оснивају специјални тип насеља утврђених градина. 

То су природно утврђена места која се могу лако бранити, односно заштитити 

сухозидом или палисадом. Градине су биле: Радовијевића градина у Букору, Црквине у 

Румској, Пресоји, Мировача и Крчевине у Милошевцу; у Радовашници – Плоче, у Белој 

Реци – Варошиште и Стражаница; у Петковици – Преко брдо, Грабовац, Градиште, 

Гранак и Бело поље, затим Свињче у Чокешини. Парлози у Десићу лоцирани по 

завршетку косе Лисица издан реке Врбовице представљају право ремек дело ондашње 

форстификације. 

Бакар је вађен у атару села Текериша у потесу Сребрне рупе и Крам, о том 

рударству говоре налази бакарних секира у селима: Румској, Милошевцу (2 комада), 

Радовашници, Белој Реци, Липолисту, Помијачи, Текеришу и Милини. 

Бронзано доба: У ово доба људи су пронашли нову легуру бакра – бронзу која 

чини спој калаја и бакра. Оруђа и оружја израђени од бронзе знатно су бољи од 

бакарних. Рудник бакра у Сребрним рупама наставио је са радом, док су калај вадили у 

кориту Лешничке реке. Из бронзаног доба потичу остаци насеља на Јерском брегу, 

испод Белоречке Бобије, као и налази из села Бела Река, Синошевића и Цуљковића. 

Своје покојнике сахрањивали су под веће, насуте хумке – тимуле. Покојника су 

стављали на земљу и заштитили га камењем, а потом су земљом насипали гроб који је 

добио изглед мањег брежуљка висине до 2 метра и пречника 10 до 20 метара. Постојао 

је и други облик сахрањивања, односно спаљивања покојника на ломачи. Остатке 

покојника (пепео) стављали су у земљане урне, и заједно са ломачом насипали у облику 

хумке. На Церу су утврђени тимули у Поповом парлогу у Јошеву и Столичици у 

Радовашници. 
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Гвоздено доба: У овом периоду започиње употреба гвожђа у изради оруђа и 

оружја. Познати су први, историјски становници већег дела Балканског полуострва. 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. 

Илири се сахрањују исто у тумулама. 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 живе у 

заједништву све до појаве Римљана. (Васиљевић М., 2002.) 

 

Античко доба 

 

Римљани су избили на линију Саве и Дунава почетком нове ере, водећи ратове са 

илирско-панонским племенима и Скордисцима. Покорено становништво Римљани су 

током 200 година у потпуности романизовали, силом им наметнули језик, веру и 

обичаје. Ради лакшег владања над овим покореним становништвом Римљани деле 

територије на веће административне целине – провинције. Цер је више од четири века 

био граница провинција Далмације и Доње Паноније. Северно од Цера (Поцерина, 

Мачва и Посавина) била је провинција Доња Панонија са седиштем у Сирмијуму 

(сремска Митровица), а јужно од Цера провинција Далмација са седиштем у Салони 

(Солин код Сплита). 

Главно занимање становника била је земљорадња, сточарство и нарочито 

рударство. Основни тип насеља је била вила рустика слична данашњим салашима. У 

овом крају оваквих насеља било је Воденчина у Текеришу, Градина Кружевац ниже 

Коњуше, Рупље и Кућине у Десићу, Осоје и Црквине у Белој Реци, Пусто поље у 

Чокешини, Шанчине и Главичурак на Церу. Најзначајнији налаз римског доба је из 

Беле Реке. На локалитету Црквина нађена је већа остава сребрних предмета, накита и 

новца. Остава се чува у Народном музеју Београд и позната је у научном свету под 

именом “Шабачка остава“. 

На Церу код Сребрних рупа у Текеришу била је развијена рударска активност о 

чему говоре налази шљаке и јаловине експлоатације бакра и сребра. 

Од 3. века на северним границама Римског царства наваљују разна варварска 

племена која продиру и у унутрашњост Балкана. На планини Цер Римљани подижу 

неколико утврђења са циљем одбране унутрашњости царства. То су Тројанов град, 

Кулина, Косанин град и Видин град на Видојевици. 

 
Слика 7: Утврђење Тројанов град 

 
Извор: “Церу с љубављу“, Васиљевић М., 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 9: Пресек и плоцрт утврђења Видин 

град на Видојевици  

 
Извор: “Церу с љубављу“, Васиљевић М., 

2002. 
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Слика 8: Косанин град, плоцрт куле осматрачнице 

 
Извор: “Церу с љубављу“, Васиљевић М., 2002. 

 

 

Утврда Тројанов град налази се на церском вису Тројан (607 m), остаци града су 

мало сачувани, прекривени су шутом и земљом. Над земљом једино стоје остаци 

осмоугаоне куле у северозападном делу града. Утврђење има дужину 150 m, са 

просечном ширином око 50 m.  

Утврђење Кулина је на мањем вису изнад манастира Радовашнице. Мањег је 

обима и типа осматрачнице. На основу остатака ломљеног камена тврди се да су зидиви 

зидани баш тим каменом. На основу постојања сличног утврђења Косаниног града, 

може се рећи да су оба утврђења осигуравала пут који води гребеном Цера. 

Косанин град лежи испод највишег церског врха. Истраживања су показала да се 

овде ради о римском каструму из друге половине 4 века. 

Видин град на Видојевици је било утврђење које је штитило мањи римски град 

Гензис, познат са неколико карата из 3 и 4 века. Град се налази на западној падини 

Видојевице. (Васиљевић М., 2002.) 

 

Средњи век 

 

Крајем 4. века Римска држава је била немоћна пред налетима варвара. Ради 

лакшег управљања империјом извршена је подела на два царства – Источно и Западно.  

    Граница између два царства била је Дрина. Србија је припала Источном 

царству, касније названом Византија. 

У 5. и 6. веку ове просторе нападају Хуни, Гепиди, Готи. Главна линија одбране је 

била на Дунаву, а акасније на Сави. Византијски цареви изграђују низ утврђења. На 

јужним границама некадашње провинције Паноније изграђене су на Церу и Гучеву две 

тврђаве – Коњуша и Градац.  

Утврђење Коњуша ситуирано је на истоименом Церском вису Коњуша (кота 437 

m) испод Тројана а изнад села Милошевца. Одатле се могла контролисати савска 

долина. Приступ утврђењу онемогућен је са свих страна сем са јужне, брањене воделим 

ровом. Улаз је на западу. 
Слика 10: Утврђење Коњуша 

 
Извор: “Церу с љубављу“, Васиљевић М., 2002. 
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У овом крају са почетком досељавања Авара у 6. веку долазе и Словени. Срби дају 

називе рекама, брдима, планинама, насељима и др. Овим крајевима Византија је 

владала дуже време са повременим прекидима. 

У периоду од 976-1018 године Србија је била у саставу македонског царства под 

царем Цамуилом. 

Угри су 1248. од области северне Србије и источне Босне створили своју управно-

војничку јединицу – Мачванску бановину. Српски владари Милутин, Душан и Урош су 

само повремено упадали у Мачванску бановину. Кнез Лазар је успео да освоји овај крај 

пред крај своје владавине. После Косовског боја 1389. године Мачва и Поцерина су у 

поседу Мађара. Деспот Стефан Лазаревић добија од мађарског краља на управу Мачву 

и неке делове Босне – Сребреницу. Он је оставља свом сестрићу Ђурђу Бранковићу у 

наслество и 1459. године овај крај и Србија потпадају под власт Турака. (Васиљевић 

М., 2002.) 

 

Владавина Турака 

 

Неколико година након што су Турци покорили овај крај, тачније 1470. године 

они на обали Саве подижу тврђаву на погодном месту где се обала Саве благо уздиже. 

Тврђаву су назвали Бигир Делен, она није много велика по димензијама, али је снажних 

и високих бедема. Са кулама истуреним према Сави, она је кроз векове представљала 

снажно упориште према турском супарнику у борби за превласт на Балкану - Угарској 

и касније Аустро-угарској. Турци су новосаграђеној тврђави и граду који је око ње 

настао дали име Бејерделен, што у преводу са турског значи “онај који удара са бока“. 

Тако лоциран и изграђен град био је значајна испостава са које се лако могло упадати 

на угарску територију, контролисати саобраћај Савом и вршити успешно низ других 

војних функција. 
 

Слика 11: Скица Шабачке тврђаве 

 
Извор: Стаменковић С., 2012. 

 
Слика 12: Слика Шабачке тврђаве 

 
Извор: http://wd.pmf.uns.ac.rs/VitomirHas/Sajt/tvrdjava3.jpg 

 

http://wd.pmf.uns.ac.rs/VitomirHas/Sajt/tvrdjava3.jpg
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Током наредних неколико векова Шабац је више пута прелазио из турске под 

аустријску власт и обрнуто. Током периода владавине једног и другог царства, град је 

мењао свој изглед. За турске услове, био је то типичан оријентални град, са уским 

уличицама, малим занатским радњама са ћепенцима и са више џамија са минаретима.  

 

        Шабац у 19. веку 

 

Већи историјски значај за Србе Шабац добија са избијањем Првог српског устанка 

1804. године. У његовој околини одиграло се неколико значајних битака између Турака 

и српских устаника. Најзначајнија је свакако била битка на Мишару 13.августа 1806. 

године. Мишар, село удаљено 6 km од Шапца идући ка Београду, било је поприште 

славног боја у коме су Срби предвођени Карађорђем Петровићем до ногу потукли 

силну турску војску Кулин Капетана. Ту су се храброшћу истакли многи српски јунаци, 

а нарочито Милош Стојићевић - Поцерац, Јаков Ненадовић, Стојан Чупић - Змај од 

Ноћаја, поп Лука Лазаревић, прота Смиљанић и Цинцар Јанко. 

Први замах у развоју град Шабац добија по завршетку ратних дејстава у Другом 

српском устанку. Овај период се поклапа са временом управе просвећеног Јеврема 

Обреновића, брата кнеза Милоша, који је био једини писмен од браће и човек широких 

и напредних назора. Он је Шапцем управљао 15 година, и за то време је много тога из 

корена променио и унапредио укупан живот дотадашње турске касабе. Ангажује 

инжењере који постављају основе за правилну, урбанизовану изградњу Шапца, гради 

путеве, доноси уредбе о комуналној делатности. Први пут се у Србији уместо 

традиционалних гусала или фруле могао звук клавира чути баш овде, а уместо 

пенџерли хартије угледати прозорско стакло. 

Другу половину 19. века у развоју Шапца обележио је његов веома убрзани развој. 

Нарочито је развијена трговина, јављају се почетни облици индустријске производње, 

као и традиционална пољопривреда. Шабац се, уз Београд и Крагујевац, дефинитивно 

утврђује као један од најзначајнијих српских градова. У урбанистичком смислу он 

такође напредује. На просторима некадашњих мочвара које се исушују, ничу нове 

стамбене и пословне зграде. Све више је шапчана који прихватају моделе живота 

европске цивилизације. Због свог тако убрзаног развоја и полета којим је одисао, као и 

развијеног кафанског живота, заслужио је назив „Мали Париз“. Шапчани су у то време 

могли да читају своје новине, и то од 1883. године, а од 1909. још 11 листова. 

 

        Шабац у Првом и Другом светском рату 

 

Велике војне операције које су се током четири ратне године догађале на овим 

просторима, као и освета Аустроугарске због изгубљених битака на бојном пољу, 

кулминирале су страховитим страдањем Шапца и његове околине. Град порушен, 

попаљен и опљачкан, села у околини такође. Народ побијен, расељен и оболео, у 

великој материјалној беди, дочекује слободу 1918. године. Од предратних 14.000 

становника, једва да је у животу остало 7.000, а и број постојећих кућа је био више него 

преполовљен. Непријатељ није поштедео чак ни шабачку цркву. Колика је утеха што се 

овај град опет издвојио у Србији, али сада по страдалаштву, и по своја три јединствена 

орђена добијена за ратне заслуге: француски Ратни крст са палмом (1920), 

чехословачки Ратни крст (1925) и Карађорђева звезда. 

У непосредној близини града, на обронцима планине Цер, догодила се чувена 

Церска битка, августа 1914. године. Величанствена победа српске војске под командом 

генерала Степе Степановића, који тада бива унапређен у звање војводе, прва је 

савезничка победа у Првом светском рату.  
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Слика 13: Аустријски план напада 

 

 
Извор: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Battle_of_Cer.jpg 

 

Слика 14: Војвода Степа Степановић 

 
Извор:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sr/7/7f/Stepa_stepanovicvm.jpg 

 

 

Шабац током Другог светског рата 

 

Други светски рат свом својом жестином сручио се и на ове просторе, и већ у 

првој ратној години Шабац жестоко страда. Септембра 1941. године Немци брутално 

протерују око 5.000 Шапчана у сремачко село Јарак, где су били смештени у 

импровизованом логору. Са тог марша, "Крвавог марша", како је касније назван, многи 

се никад нису вратили кући. Током рата у Шапцу је постојао концентрациони логор 

кроз који је за четири ратне године прошло око 25.000 грађана. Укупне жртве које је 

овај град дао током Другог светског рата износе око 7.000 људи. Слобода је коначно 

стигла 23. октобра 1944. године. (Васиљевић М., 1996.) 

 

 

3.2. Становништво 

 

Промене у укупном становништву су условљене различитим и бројним факторима 

и због тога су сложене. Неки фактори који утичу су миграције (тј. механичка кретања 

становништва) као и природно кретање становништва (односно промене под утицајем 

наталитета и морталитета). Разлике у виду раста или пада укупног становништва на 

одређеној територији се добијају анализом резултата спреведених пописом 

становништва. 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Battle_of_Cer.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sr/7/7f/Stepa_stepanovicvm.jpg
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Број становника 

 

Анализом резултата пописа становништва на републичком, окружном и 

општинском нивоу у периоду од 1948. до 2011. године у табели која следи је дат 

упоредни преглед броја становника. 

 
Табела 7: Упоредни преглед броја становника у периоду од 1948. до 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, http://webrzs.stat.gov.rs/ 

 

График 1: Кретање становника у Мачванском округу и општини Шабац 
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Извор: формирано на основу претходне табеле 

 

Може се приметити раст становника до 1991. године. Након тога почиње опадање 

броја становника и негативан демографски развој општине Шабац. 

Највећи пораст броја становника је забележен између пописа 1971. (на графику тачка 

број 4) и 1981. године (на графику тачка број 5) и износи 12.526 становника. 

Укупно повећање броја становника у општини Шабац за период 1948-2011. године је 

40.788. становника. 

Можемо обратити пажњу и на однос сеоског и градског становништва у општини 

Шабац који је представљен у табели испод. 

 
Табела 8: Однос сеоског и градског становништва у периоду 1948-2011. године 

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

Градско 21,63 24,13 31,99 39,27 43,60 44,19 44,88 46,53 

Сеоско 78,37 75,86 68,01 60,73 56,40 55,81 55,12 53,47 

Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 

 

Из табеле се може уочити да је број градског становништва стално повећаван и да тај 

број, свој максимум бележи у попису 2011. године када је износио 55.163 становника. 

(Републички завод за статистику, 2011.) 

 

 

 

http://webrzs.stat.gov.rs/
http://webrzs.stat.gov.rs/
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        Густина насељености 

 

Према попису из 2011. године Мачвански округ има 298.931 становника, а захвата 

површину од 3.268 км². Општа густина насељености износи 91,5 становника на км². То 

је више од густине насељености за Србију која износи 93 ст/км². Општина Шабац спада 

у густо насељене пределе јер има 145,7 ст/км². Разлика између пописа из 1991. и 2011. 

године у густини насељености износи око 10 ст/км² мање за 2011. годину, и тај пад је 

последица највећим делом због негативног природног прираштаја. (Републички завод 

за статистику, 2011.) 

 
Табела  9: Кретње опште густине насељености за Мачвански округ и општину 

 Шабац  у периоду 1948-2011. године у станоницима по километру квадратном 

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, http://webrzs.stat.gov.rs/ 

 

Природни прираштај 

 

Природни прираштај представља разлику између броја рођених (наталитета) и 

броја умрлих (морталитета) на одређеном простору у одређеном временском периоду у 

оквиру једне популације. Природни прираштај може бити позитиван или негативан. 

Следећа табела приказује природни прираштај за две најбитније друштвено-

географске целине које могу послужити као показатељи за простор Шабачке Поцерине 

и Посавине. 

 
Табела 10: Стопа природног прираштаја у општини Шабац,  

у периоду од 1961. до 2010. године изражена у промилима 

Година 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2010. 

Мачвански округ 11,0 6,0 5,0 1,3 -3,1 -6,0 

Општина Шабац 8,4 5,4 6,2 1,7 -3,0 -5,2 

Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 

 

График 2: Кретање стопа природног прираштаја у општини Шабац и Мачванском округу 

 
Извор: формирано на основу претходне табеле. 

 

Из табеле и са графика се може закључити да је негативан природни прираштај у 

општини Шабац у последња два пописа, такође и у целом Мачванском округу, и 

прогнозира се да ће се тај тренд у будућности наставити. 

http://webrzs.stat.gov.rs/
http://webrzs.stat.gov.rs/
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 Главни разлози су смањење стопе наталитета а повећање стопе морталитета. 

Разлика између првог приказаног пописа и последњег приказаног износи 13,6 промила, 

што је забрињавајуће. (Републички завод за статистику, 2011.) 

 

Миграције 

 

Простор Шабачке Посавине и Мачве, па и Шабачке Поцерине је од давнина био 

привлачан за насељавање, у првом реду због плодног земљишта и доброг положаја. 

Током историје најјаче миграционе струје су биле херцеговачка и црногорска. 

 
Табела 11: Број досељеника по временским периодима у општини Шабац 

  
Број досељеника 

Удео у укупном број 

досељеника 

до 1940. 602 0,98 

1941-1945. 691 1,13 

1946-1960. 10.062 16,41 

1961-1970. 9.813 16,00 

1971-1980. 9.788 15,96 

1981-1990. 8.471 13,81 

1991-2000. 9.912 16,16 

2001-2005. 3.714 6,06 

2006.+ 5.238 8.05 

непознато 3.036 4,95 

Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 
 

У периоду од 1940. до 2002. године скоро трећина становништва је вршила 

миграциона кретања у оквиру исте општине. Највећим делом то су миграције село-

град. 

 

Из претходне табеле може се закључити да је највећи број досељеника досао 

после Другог светског рата, и година после њега. Такође је исти случај са повећаном 

досељеношћу у периоду од 1991-2000. године због немира и ратова у бившим 

Југословенским републикама, а касније због исељавања са Косова и Метохије. 

Дневне миграције су такође значајне и оне се могу поделити на оне који путују 

ради школовања и оних који обављају занимање. Укупан број дневних миграната на 

подручју шабачке општине по попису из 2011. године био је 15.720 мигранта. 

Миграције због школовања су заступљене са 32,08%, док су миграције због посла 

67,92%.  

Највећи проценат оних који путују због школовања су они дневни мигранти који 

путују из једног у друго насеље исте општине и заступљени су са 25,83% у укупним 

дневним мигрантима. Због школовања у другој општини мигрира 6,00% дневних 

миграната, а оних који се школују у другој држави има 0,25% дневних миграната. 

Дневни мигранти због посла се могу поделити на оне који обављају занимање у 

оквиру другог места исте општине и они су заступљени са 52,02% у укупним дневним 

мигрантима, затим они који мигрирају због посла у другој општини о њих има 15,73% 

дневних миграната, и миграната који раде у другој држави 0,17% дневних миграната. 

То су проценти како смо навели, од укупно 15.720 дневних миграната колико их има 

општина Шабац. (Републички завод за статистику, 2011.) 

 

 

http://webrzs.stat.gov.rs/
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Биолошке структуре становништва 

 

Ову групу структура чине класификације становника према полу и старости. Оне 

имају велики значај, па и у оквиру њих значајне су и анализе појединих контигената 

група становника према полу и одређеној старости.  

Полна структура одређује однос мушког и женског становништва. Анализом 

резултата из табеле (уз сазнање да је однос укупног мушког и женског становништва у 

односу ) може се рећи да општина Шабац има карактеристичан однос учешћа мушког и 

женског становништва као што је на нивоу Републике Србије. 

 

Полна структура одређује однос мушког и женског становништва.  

 
Табела 12: Удео мушког и женског становништва у  

општини Шабац за период од 1961-2011. године 

Година % мушког % женског 

1961. 48,7 52,3 

1971. 49,3 51,7 

1981. 49,3 51,7 

1991. 49,2 50,8 

2002. 48,8 51,2 

2011. 48,9 51,1 

Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 

 

Анализом резултата из табеле уз сазнање да је однос укупног мушког и укупног 

женског становништва у 2011. години био у односу 48,7% мушког према 51,3% 

женског на територији целе Србије, без података за Косово и Метохију, може се рећи 

да општина Шабац има карактеристичан однос учешћа мушког и женског 

становништва као што је на нивоу Републике Србије. 

Ови подаци нам показују стопу маскулинитета, тј број мушкараца на 1.000 жена. 

У 2011. години у општини Шабац било је 957,1 мушкарца на 1.000 жена. 

 

Старосна структура нам показује однос и број различитих старосних група 

становништва. Најчешће се на графиконима приказују групе старости од по 5 или 10 

година, а ми ћемо у наставку видети старосне структуре са интервалима од по 5 година 

за општину Шабац, и то први графикон се односи на подтке уз 1971. године, а други 

графикон на податке из 2011. године. 

Прво ћемо обратити пажњу на старосну структуру по подацима из 1971. године. 

 
График 3: Графички приказ становништва по контигентима старости за 1971. годину за општину 

Шабац 

 
Извор: Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 

 

http://webrzs.stat.gov.rs/
http://webrzs.stat.gov.rs/
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Са графика изнад закључујемо да према подацима за 1971. годину, пирамида 

старости у општини Шабац припада типу прогресивне на преласку у стационатни тип. 

Прогресивни тип одликује висок удео младог становништва, док су лица изнад 50 

година заступљена у веома малом проценту. Овакве популације имају висок природни 

прираштај и раст становништва. Стационарни тип се одликује тиме да су све групе 

подједнако заступљене, јер опада наталитет а морталитет је у порасту. 

Из претходног графика видимо да су најбројније групе 1971. године били 

контигенти од 15-19 година. Такође је уочљиво да је мали број становника који 

припадају старосном контигенту од 25-29 година јер су то генерације које су рађане за 

време Другог светског рата, и тада је био знатно смањен наталитет па се он одразио на 

природни прираштај. 

 

Следећи график представља податке за 2011. годину. График за 2011. годину је 

тип графика чија старосна пирамида припада типу стационарне на преласку у 

регресивни тип.  

 
График 4: Графички приказ становништва по контигентима старости за за 2011. годину за општину 

Шабац 

 
Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 

 

У поређењу са стањем из 1971. године, закључује се да се број млађих од 20 

година знатно смањио, док се број старијих повећао. У 2011. години је најбројније 

становништво у старосној групи од  до 9 година што је последица старења 

становништва, и на њега утичу неповољно: негативан природни прираштај, низак 

наталитет и висок морталитет. По предвиђањима у будућности ће пирамида старости 

добијати облик регресивниг типа (облик обрнуте пирамиде). 

Становништво општине Шабац, по подацима за 2011. годину има просечну 

старост од 39,5 година и то за мушкарце је просечна старост 38,3 година а код жена је 

просечна старост 40,6 година. (Републички завод за статистику, 2011.) 

 

Социо-економска структура 

 

Становништво се према улози коју има у економском животу може поделити на 

економски активно и економски неактивно становништво, где се економски неактивно 

становништво може поделити на оно са личним приходима или издржавано. Дакле 

целокупно становништво је подељено на три групе: 1. активно становништво (лица која 

обављају неко активно занимање и на тај начин обезбеђују средства за живот), 2. лица 

са личним приходима (лица која не обављају активно занимање, него живе од прихода 

који потичу из њиховог ранијег рада или активности неког члана њихове уже 

породице), и 3. издржавано становништво (лица која немају сопствених прихода од 

којих би се издржавала, него их издржавају родитељи, рођаци или друга лица). 

 

 

http://webrzs.stat.gov.rs/
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Табела 13: Структура становништва према активности према попису из 2002. године за општину Шабац 

 

 

Општина 

Шабац 

Удео у укупном 

становништву општине (%) 

Укупно становништво 122.893 100,00 

Активно становништво 60.875 49,53 

Активно становништво које обавља 

занимање 
45.384 36,92 

Лица са личним приходима 18.697 15,21 

Издржавано становништво 43.052 35,03 

Лица у иностранству 269 0,21 

Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 

 

Табела нам показује да је 2002. године скоро половина становништва била 

активна (60.875 становника). Међутим само њих 45.384 има запослење. Лица са личним 

приходима су заступљена са 15,21% са скоро подједнаким уделом за оба пола. Код 

издржаваног становништва којег има 35,03% важно је напоменути да има 8% више 

женског становништва него мушког у укупних 100%. (Републички завод за статистику, 

2011.) 

 

Школско-образовна структура 

 

Школско-образовна структура се може посматрати као структура према 

писмености и према завршеном степену формалног образовања. Она има велики значај 

у многобројним демографским истраживањима. 

Писменост представља први степен у процесу образовања и основни је предуслов 

за даље образовање. Према стандардима статистике Р. Србије писмене особе су она 

лица старија од 10 година која умеју да читају и пишу. Ниво писмености и образовања 

је показатељ економско-социјалног развоја у прошлости и детерминанта развоја у 

будућности. Неписменост је карактеристика неразвијених друштава са релативно 

високим учешћем пољопривредног становништва. 

 
Табела 14: Становништво старије од 10 и више година према неписмености по 

 пописима из 1961., 2002. и 2011. године на територији општине Шабац. 

Година 
Укупно 

10+ 

Број 

неписмених 
Мушко Женско 

1961. 51.027 10.286 1.583 8.703 

2002. 10.708 4.916 613 4.303 

2011. 99.082 3.367 496 2.871 

Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 

 

Према подацима се види да је број неписмених са временом све мањи. Из 

резултата се долази до тврдњи да је 1961. године број неписмених био скоро 20,1%, док 

је по резултатима пописа из 2011. тај број  3,4%, што је седам пута мање. 

 

Школска спрема класификује становништво према завршеној школи тј. према 

достигнутом нивоу образовања. У табели испод ће бити приказани резултати за пописе 

из 1961. и 2011. године, и треба имати у виду да су при попису 1961. узимана лица 

старија од 10. година а при попису 2011. лица старија од 15. година. 

 

http://webrzs.stat.gov.rs/
http://webrzs.stat.gov.rs/


 - 37 - 

 
Табела 15: Структура становништва по школској спреми у општини Шабац за 1961 и 2011. годину 

Година Свега 

Без школе или 

непотпуна основна 

школа 

Основна 

школа 

Средња 

школа 

Више или 

високе 

школе 

Непознато 

1961. 51.027 41.002 3.701 5.330 669 125 

2011. 99082 16.349 20.019 49.558 12.861 295 

Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 

 

У попису 1961. године највише становништва је било без основне школе или са 

непотпуном основном школом. Мање од 10% је имало завршену основну школу, а било 

је око 10% становника са средњом школом. 

Према попису из 2011. примећује се напредак у образовању. При том попису 

скоро половина је била са средњом школом, знатно је мање оних који нису завршили 

целу основну школу, и има пуно напретка са лицима која су завршила више или високе 

школе. Овакав тренд би требао да се настави, јер је основно образовање обавезно 

законом, а старија лица могу да похађају “вечерње школе“. (Републички завод за 

статистику, 2011.) 

 

Становништво према националном саставу 

 

При пописивању овог чиниоца, дешава се да се лица у различитим пописима 

изјашњавају различито и то под утицајем различитих фактора, или да се уопште не 

изјашњавају. Најчешће промене у декларисању националне припадности су код Турака, 

муслимана, Рома, Буњеваца и Југословена. У табели која следи приказаће се подаци из 

пописа из 1961. и 2011. године по националној припадности. 

 
Табела 16: Етничка структура општине Шабац по пописима из 1961. и 2011. године 

  1981. 2011. 

Етничка група % % 

Срби 93,7 95,5 

Југословени 2,9 0,1 

Црногорци 0,3 0,1 

муслимани 0,7 0,3 

Роми  0,3 1,6 

Хрвати 0,2 0,1 

остали 0,6 0,5 

непознато 1,2 1,8 

Извор: Републички завод за статистику, http://webrzs.stat.gov.rs/ 

 

Може се видети да је удео Срба повећан за више од 2%, број Југословена значајно 

смањен са 2,9 на 0,1 %. Црногораца и Муслимана је мање, а Рома знатно више у 

последњем попису и они бележе напредак од скоро више од 5 пута. Број Хрвата се 

смањио а оних који су “непознати“ повећао. (Републички завод за статистику, 2011.) 

http://webrzs.stat.gov.rs/
http://webrzs.stat.gov.rs/
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3.3. Насеља 

 

У шабачкој Поцерини и Посавини имамо једно градско насеље: Шабац, три 

приградска: Поцерски Причиновић, Мишар и Јевремовац, а остала су сеоска насеља, 

њих више од 40, од којих нека припадају општини Владимирци, а њих 28 описаних у 

наредним страницама припадају општини Шабац. 

Аутор дугује напомену, да је због немогућности набављања литературе о селима 

која територијално припадају општини Владимирци (тачније њих десетак, из овог 

разлога а и због мањка простора није приказао), па је решио да представи само она 

насеља у  западном, северном, централном и јужном делу Шабачке Поцерине и 

Посавине која територијално припадају општини Шабац, села из источног дела 

изостала. 

Важно је напоменути да, према физиономској класификацији села Шабачке 

Поцерине и Посавине се према Цвијићевој класификацији деле на збијена и разбијена. 

О селима у даљем тексту, читаоци ће моћи да прочитају каквог су физиономског 

распореда улице и куће у сваком поменутом насељу. По неким ауторима ова села у 

Шабачкој Посавини и Поцерини су такозвани „Мачвански тип“ насеља чија је одлика 

да су настала тако што се две главне улице секу под различитим углом у различитим 

насељима, и она су „крстаста села“, па у даљој еволуцији могу да пређу у двогубо-

крстаста и вишеструко крстастог облика.  

У наставку прочитајте неке занимљиве чињенице о 30 насеља са подручја 

Шабачке Посавине и Поцерине. 

 

Бела Река (1.048 ст.) је сеоско насеље збијеног типа (61,7% аграрног ст.) на 

северним падинама Цера (689м) и изворишним странама Беле реке, десне притоке Саве. 

Површина атара му је 2.347 ха, а име добија по истоименој реци, мада се у прошлости 

звала Црна Река. Основана је на траговима старије насељености као што су остаци 

винчанских насеља, а помиње се и у турско доба. Становништво је српско, 

староседелачко и досељено из околних села и Босне, а има и православних Рома. 

Водоснабдевање је индивидуално (копани бунари – 61,4% домаћинства, сопствени 

доводи – 31%). Има четвороразредну ОШ, МЗ, МК. Белоречки Роми су од давнина 

познати по корпарском занату (изради предмета од врбовог прућа). 

Варна (1613 ст.) је ратарско-сточарско насеље разбијеног типа, на 105-130м 

долинским странама Думаче, десне притоке Саве., са обе стране локалног пута Шабац-

Завлака. Површина атара му је 2225 ха и чине га четири мале. Становништво је 

већином досељено из Босне, околине Чачка и Јгодине, а има и етничких мањина 

(Црногорци, Македонци и др.). Водоснабдеање је из сопствених водовода (53%) и из 

копаних бунара (43%). Има осморазредну ОШ, МЗ, МК, здравствену и ветеринарску 

амбуланту, Земљорадничку задругу “Варна“, а производња поврћа је доминантна. 

Горња Врањска (1627 ст.) је сеоско асеље збијеног типа са 64% аграрног 

становништва. Налази се на (90-120м) долинским странама Думаче, десне притоке 

Саве, са обе стране пута ка Шапцу, на удаљености од 9км. Основана је на остацима 

насељености “маџарског“ гробља са праисторијским хумкама и са траговима из 

неолита и бронзаног доба на локалитету Јусуповац или  Јосиповац. Становништво је 

српско, досељено из Босне и околине Уба. Доминирају копани бунари (51%) и 

сопствени водоводи (44%) за водоснабдевање. Има осморазредну ОШ, МЗ, МК, дом 

културе, здравствену и ветеринарску амбуланту. Постојала је и земљорадничка задруга, 

која је престала са радом, а производња раног поврћа у пластеницима је доминантна. 

Грушић (976 ст.) је сеоско насеље збијеног типа (72% аграрног становништва), на 

левој долинској страни Думаче, десне притоке Саве. Удаљен је 19км од Шапца. 
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Површина атара износи 1.661ха. настало је на остацима “маџарског“ гробља и 

локалитета “церски камен“ са старословенским натписом на месту Крстови. У селу је 

пронађена статуа римског бога Меркура, која се чува у шабачком Народном музеју. 

Становништво је српско, досељено из Босне, црне Горе и Срема и околних насеља. 

Водом се снабдева из копаних бунара (66%). Има четвороразредну ОШ, МЗ, 

продавницу и др. 

Двориште (307 ст.) је сеоско насеље разбијеног типа (91% аграрног 

становништва), на (180-250м) левој долинској страни Нечаје, изворишног крака Бојићке 

реке, у југоисточном подножју Цера, на 689м надморске висине. Површина атара 

износи 1.273ха. Становништво је српско, досељено из Сјенице, Босне и околних места, 

а има и православних Рома, који су познати као свирачи. Снабдевање водом се врши из 

копаних бунара (91% домаћинстава). Имају четвороразредну ОШ, МЗ, а доминантна је 

производња поврћа, грожђа и воћа која је тржишно оријентисана. 

Десић (387 ст.) је сеоско насеље збијеног типа са 75% аграрног становништва. 

Налази се на (180-240м) левој- долинској страни горњег тока Думаче, десне притоке 

Саве, у источном подножју Цера (689м) и удаљен је 22км од Шапца. Површина атара 

износи 1.147ха, а у њему има више извора Липик, Брањевина, Брестов и др. Подељен је 

на шест махала, које се налазе на остацима винчанских насеља. Станобвиштво је 

српско, досељено из Херцеговине, са Борање и околних насеља. Електричну енергију је 

добило 1976, а водоснабдевање је доминантно са копаним бунарима (75%). Има 

четвороразредну ОШ, МЗ, МК, дом културе, спомен-чесму борцима палим у Другом 

светском рату и ловачко друштво “Цер“. Земљорадничка задруга је радила до 1998.год.  

Добрић (1.265 ст.) је ратарско-сточарско сеоско насеље збијеног типа (59% 

аграрним становништва), на (90-150м) долинским странама Добрићке реке, леве 

притоке Мутника, на 12км од Шапца. Помиње се и као Поцерски Добрић, а површина 

атара износи 2.001ха. Налази се на остацима раније насељености “неке гвожђушине“ и 

“маџарског“ гробља на локалитету Мостина. Помиње се више пута у турским записима. 

Становништво је српско, досељено из Гацка, Ужица, а има и православних Рома. У 

сеоској цркви Св. Апостолима Петру и Паблу је сахрањен Милош Поцерац, познати 

српски кнез. Има осморазредну ОШ, МК, МЗ, пошту, здравствену и ветеринарску 

амбуланту, Земљорадничку задругу “Добрић“ и др. 

Жабар (756 ст.) је ратарско-сточарско сеоско насеље (54% аграрног 

становништва) разбијеног типа, на (100-150м) левој долинској страни Црне баре, 

недалеко од њеног ушћа у Добраву, 4км јужно од пута Шабац-Обреновац-Београд. 

Налази се на 9,5км од Шапца. Површина атара је 741ха. Предпоставља се да назив 

потиче од мочвара у којима је било жаба. У селу се налази “шеперуша“, објекат 

народне архитектуре, стара више од 150 год. Становништво је српско, досељено из 

Ваљевске Подгорине, Црне Горе и околних насеља. Сопствени бунари (54%) и копани 

бунари (42%) су доминантни у водоснабдевању. Има четвороразредну ОШ, МЗ, 

пољопривредну апотеку, а доминира производња поврћа за продају у околним 

градовима. 

Заблаће (748 ст.) је сеоско насеље разбијеног типа (73% аграрног становништва) 

на (100-160м) долинским странама Добраве и десној страни њене леве притоке Бојићке 

реке. Налази се на 14км од Шапца, а површина атара је 989ха. Име води порекло од 

бара (у народу блато) поред којих је основано село. Темељи села су на траговима 

неолитске насељености. Становништво је српско, досељено из Гацка, јужног Баната, 

Херцеговине, Црне Горе, Рађевине. Копани бунари (80%) су заступљени у 

водоснабдевању. Има четвороразредну ОШ, МЗ, МК, споменик палим борцима у 

Другом светском рату, земљорадничку задругу “Заблаће“. Познато је по производњи 

раног (кромпир) и касног (парадајз, краставац) поврћа. Роми који су познати по 
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корпарству, су у великом броју на привременом раду у иностранству, највише у 

Израелу. 

Јеленча (1.902 ст.) је приградско ратарско-сточарско сеоско насеље разбијеног 

типа (11% аграрног становништва), на (60-100м) десној обали Саве и десној долинској 

страни њене притоке Думаче, код раскрснице магистралних путева Шабац-Обреновац-

Београд и Шабац-Ваљево. Површина атара је 461ха. Обухваћена је урбанистичким 

планом Шапца. Становништво је српско, досељено из Црне Горе, Босне, Лике, Бруса и 

околних насеља, а има и Рома, Црногораца и др. Сопственим бунарима (65%) се 

снабдева водом, а имају четворогодишњу школу, МЗ, МК, амбуланту, старачки дом. У 

северном делу атара, поред обале Саве, налази се део индустријске зоне Шапца. 

Корман (407 ст.) је сеоско насеље разбијеног типа (70% аграрног становништва), 

на (100м) левој долинској страни Дубраве, у близини ушћа њене притоке Црне Баре, 

јужно од магистралног пута Шабац-Обреновац-Београд. Налази се на 8,5км од Шапца, 

а површина атара је 507ха. Становништво је српско, досељено из Хрватске, Босне, 

Љубовије, Битоља. Водоснабдевање је из сопствених бунара (54%) и из копаних бунара 

(44%). Има четвороразредну ОШ, МЗ, радионицу за производњу предмета од 

пластичних маса. 

Криваја (1.126 ст.) је сеоско насеље збијеног типа, на (160-270м) изворишниим 

странама Добраве, десне притоке Саве. Од Шапца је удаљена 26км. Површина атара 

износи 2.228ха. У атару има крашких облика рељефа (вртаче и др). Значајни су трагови 

раније насељености: стари град код Дубраве, турско гробље, локалитет Црквине где се 

налази стара црква. Становништво је досељено из Рађевине, Бугарске, Ваљебске 

Подгорине. Садашњој цркви Преображења Господњег претходио је манастир 

Кривојник, јер се на парцели у склопу црквеног имања налази Војничко гробље са 42 

гроба војника страдалих у Церској битци. Водоснабдевање је из копаних бунара (57%) 

и уређених извора (26%). Село има осморазредну ОШ, стару школу која је служила као 

болница за време Церске битке, МЗ, МК, Земљорадничку задругу “Поцерка“, 

амбуланте, а најпознатија је по производњи јагода. 

Мала Врањска (812 ст.) је сеоско насеље збијеног типа (54% аграрног 

становништва). Налази се на (90-105м) обалама Мрмољца, десне притоке Думаче, 

западно од пута Шабац-Ваљево и удаљено је 7км од Шапца. Површина атара му је 

880ха. Принађене су праисторијске хумке и остаци римских насеља. Становништво је 

српско, досељено из Босне, Срема, Јадра и др. Водоснабдевање је из копаних бунара 

(54%) и сопствених водовода (43%). Има четвороразредну ОШ, МЗ, споменик 

изгинулим ратницима од 1912. до 1918, има воћарску откупну станицу и објекат за 

производњу предмета од пластике. 

Маови (731 ст.) је сеоско насеље збијеног типа (71% аграрног становништва), на 

(95-120м) долинским странама Мутника, десне притоке Камичка. Шабац је удаљен 7км. 

Површина атара је 1.315ха. По предању, на локалитету Бус налази се црква “од набија 

прекривена шиндром“. Становништво је српско, досељено из Босне, Лике и околине 

Ваљева. Водоснабдевање је из копаних бунара (60%) и преко сопствених водовода 

(31%). Имају четвороразредну ОШ, МЗ, МК, Земљорадничку задругу “Маови“, а 

породица Берић је позната у околини по узгоју расних коња. 

Метлић (1.315 ст.) је сеоско насеље разбијеног типа (78% аграрног становништва) 

на (150-200м) странама Добраве и њене десне притоке Црљенске, а налази се на 28км 

јужно од Шапца. Површина атара је 2.471ха. Постоје локалитети из праисторије на 

месту Бобија, “маџарска“ гробља, ненасељена мезра Островица која се наводи 1533. у 

турском попису. Становништво је српско, досељено са Косова, из Босне, Јадра. Копани 

бунари доминирају (са 69%) у водоснабдевању. Има две четвороразредне ОШ, МЗ, МК, 
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Земљорадничку задругу “Метлић“, ловачко друштво “Цер“. Доминира производња 

јагода. 

Милошевац (131 ст.) је сеоско становништво разбијеног типа (71% аграрног 

становништва) на (200-250м) југоисточним падинама Цера, у изворишту Думаче, десне 

притоке Саве. Налази се 23км од Шапца. У атару су пронађени остаци средњевековних 

градова: Трајанов град површине 1ха и Коњуше која је, верује се представљала 

коњушницу Милоша Обилића. У историји је познат по Милошу Поцерцу, кнезу из 

Карађорђевог времена. Становништво је српско, највише досељено из Црне Горе и 

Азбуковице. Православна црква је сазидана на темељу маџарског гробља. У 

водоснабдевању доминирају сопствени бунари (75%). У селу је пре Другог светског 

рата постојао мајдан у коме су се производиле гранитне коцке за поплочавање 

шабачких улица. Има МЗ, парохијски дом, а познат је по производњи воћа и грожђа. 

Миокус (340 ст.) је сеоско насеље разбијеног типа (71% аграрног становништва, 

налази се на десној алувијалној равни Саве, источно од магистралног пута Шабац-

Обреновац-Београд. Од Шапца је удаљен 13км, а површина атара износи 641ха. 

Помиње се у прошлости као Мијоку (1548 год.) и као Мојикус (1921 год.) 

Становништво је српско, досељено почетком 19. и 20. века из Црне Горе, Босне и 

околине Бечеја. У водоснабдевању копани бунари учествују са 41%, а сопствени 

водоводи са 35%. Има четворогодишњу школу и месну канцеларију. 

Мишар (1.973 ст.) је приградско сеоско насеље разбијеног типа (17% аграрног 

становништва) у близини десне обале Саве, са обе стране магистралног пута Шабац-

Обреновац-Београд, и удаљен је 6км од Шапца. Површина атара износи 1.074ха 

обухваћен је Градским урбанистичким планом Шапца. Има остатака римских насеља, а 

помиње се и у турском периоду под називом Мишјар и Мишјак а касније добија 

данашњи назив. У селу се налазе остаци старог гробља и српске цркве. Становништво 

је српско, а досељеници су из Херцеговине, Бугарске, а има и православних Рома. 

Снабдева се водом из сопствених водовода (73%) и бушених бунара (18%). Има 

четворогодишњу ОШ, МЗ, МК, музејску поставку посвећену “Боју на Мишару“, 

споменик Карађорђу и мишарским јунацима из Првог српског устанка, амбуланту, 

производњу папирне амбалаже, текстилну испоставу фабрике из Шапца. У северном 

делу атара, поред обале Саве налази се део индустријске зоне Шапца, насупрот које је 

Мишатска ада (15ха) које је савско речно острво, а пољопривредно земљиште на ади је 

у власништву мештана. 

Мрђеновац (730 ст.) је сеоско насеље збијеног типа (71% аграрног становништва) 

на (80м) десној обали Саве, у близини ушћа Добраве. Налази се 3км северно од пута 

Шабац-Обреновац-Београд, и од Шапца је удаљен 12км. Површина атара износи 939ха. 

Постоје мишљења да је основан као рибарско насеље које се налазило на ушћу 

Добраве. У прошлости се помиње под именима Вихиновац, Викњевац, Вижњевац. 

Становништво је српско, досељено из Бачке, околине Ужица и др. У водоснабдевању 

учествују сопствени водоводи (49%) и бушени бунари (46%). Има четворогодишњу 

ОШ, МЗ, Земљорадничку задругу “Мрђеновац“. Мрђеновац је познат по производњи 

раног и касног поврћа.  

Накучани су сеоско насеље разбијеог типа (71% аграрног становништва) на (120-

170м) долинским странама Добраве, десне притоке Саве. Удаљени су 22км од Шапца. 

Површина атара је 1.095ха. Помиње се у време турске владавине под именом 

Островица. Православни храм посвећен Рођењу св. Јована Крститеља – Ивањдан, 

подигнут је 1876. до 1878. на темељима старе цркве дашчаре. Водом се снабдева из 

копаних бунара (79%) и преко сопствених водовода (19%). Имају осморазредну ОШ, 

МЗ, МК, руинирани дом културе, а познати су по производњи јагода. 
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Орашац (416 ст.) је сеоско насеље збијеног типа (65% аграрног становништва) на 

(80-100м) левој долинској страни Добраве, десне притоке Саве. Налази се северно од 

магистралног пута Шабац-Обреновац-Београд., 9км источно од Шапца. Површина 

атара износи 633ха. Формиран је на траговима старије насељености винчанских насеља, 

старих споменика са старословенским натписима и др. Водоснабдевање је из бушених 

бунара (53%) и сопствених водовода (43%). Има четороразредну ОШ, МЗ, дом културе, 

а најзначајнија је производња поврћа.  

Орид (245 ст) је сеоско насеље разбијеног типа (31% аграрног становништва) на 

(80-100м) долинским странама Добраве, десне притоке Саве, са обе стране пута Шабац-

Обреновац-Београд. Налази се на 9км југоисточно од Шапца. Површина атара износи 

9ха. Порекло имена води из два извора, по првом извору назив води порекло од 

Охриђанина, Македонца који је отворио истоимену кафану, а други извор каже да је 

име настало од својства терена и пута као и из изреке путника: о рид (узвишење, успон 

и сл). Основан је на месту остатака неолитских насеља на ликалитету Утрине и др. 

Помиње се у прошлости под именом Охрид (1528). Становништво је српско, досељено 

у 20. веку из околних места Жабари, Мрђеновци, Заблаће и др. Садашња црква Успења 

Пресвете Богородице подигнута је 1872. године на месту старе цркве брвнаре коју су 

Турци запалили 1806. год. Водоснабдевање је из сопствених водовода (63%) и копаних 

бунара (35%). Има осморазредну ОШ, МЗ, МК, здравствену и ветеринарску амбуланту, 

пољопривредну апотеку. Најзначајнија је производња поврћа. 

Петковица (1.161 ст.) је сеоско насеље збијеног типа (65% аграрног 

становништва) на (95-160м) северним падинама Цера, у изворишту Сувог Грма и 

Нечаја, десних притока Јереза. Налази се 5км јужно од пута Шабац-Лозница, а од 

Шапца је удаљена 26км. Површина атара износи 2.557ха. У атару има крашких облика 

рељефа (вртаче и др). Назив је добила по истоименом манастиру. Сматра се да је 

западно од садашњег насеља постојало село Нечајна (Нечајан) које се помиње 1533. у 

турским пописима. Становништво је српско, досељено из Херцеговине, Босне, Јадра, 

околине Богатића. Било је више породица Румуна, који су се иселили у новије време. 

Манастир Петковица са црквом Св. Петке подигнут је у 14. веку. У водоснабдевању су 

најзаступљенији копани бунари (51%) и сопствени водоводи (36%). Има 

четворогодишњу ОШ, МЗ, МК, дом културе, Земљорадничку задругу Петковица..  

Поцерски Метковић (917 ст.) је сеоско насеље збијеног типа (84% аграрног 

становништва) на (120-200м) долинским странама Думаче, и њене десне притоке 

Гњионице. Налази се 4км западно од пута Шабац-Завлака, на 13км од Шапца. 

Површина атара износи 1.642ха. Ушорено је село, крстастог типа. Пре 1941.год. носи 

назив Метковић, а под Турцима Велики Метковић. Становништво је српско, досељено 

из Босне, Јадра, околине Ваљева, а има и Рома. Водом се снабдева из копаних бунара 

(76%) и сопствених водовода (20%). Има четвороразредну ОШ, МЗ, Земљорадничку 

задругу “Поцерски Метковић“, познат је по производњи воћа, грожђа и товних јунади. 

Поцерски Причиновић (5.488 ст.) је приградско насеље збијеног типа (11% 

аграрног становништва) на (85-95м) левој долинској страни Думаче, десне притоке 

Саве, и налази се јужно од Шапца са којим је физиономски спојен. Површина атара је 

885ха, а урбанистичким планом је обухваћно 795ха. Спада у стара насеља, помиње се 

још у турско доба под назвом Оџино село. Становништво је српско, досљљеници су из 

Јадра, Рађевине, Подриња и Ваљевске Подгорине. Водоснабдевање је преко сопствених 

водовода (49%) и копаних бунара (23%). Има четвороразредну ОШ, МЗ, МК, 

Здравствену амбуланту “Божур“. Доминантан је тов свиња, телади и призвода поврћа. 

Радовашница (261 ст.) је сеоско насеље разбијеног типа (71% аграрног 

становништва) на (180-220м) источним падинама Цера, у изворишном делу Добрићке 

реке, леве притоке Мутника, и налази се 22км југозападно од Шапца. Површина атара 
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је 1.037ха, у којем се налазе извори сумпоровите воде, који су раније служили као 

“бања од реуматизма“. У селу се налазе остаци маџарског гробља, на локалитету 

Гучево је старо гробље, на месту Кулина су темељи куле, затим ту су локалитети 

Косанин град и Костића градина. Становништво је српско, досељено из околине и из 

Срема. Манастир Радовашница је подигнут у 16 веку, и наводно је припадао 

Немањићима. Водоснабдевање је из копаних бунара (41%), преко сопствених водовода 

(19%) и са извора (19%). Има четворогодишњу ОШ, МЗ и др. 

Румска (1.015 ст.) је сеоско насеље збијеног типа (79% аграрног становништва) на 

(180-220м) изворишним долинским странама Церске реке, леве притоке Добраве. 

Налази се источно од пута Шабац-Завлака и удаљена је 26км од Шапца. Површина 

атара износи 2.404ха. Има трагова винчанских насеља, локалитет Црквина где се налази 

стара црква која је за време Турака пренета у Кривају. Помиње се 1528. као Рупска. 

Становништво је српско, досељено из Босне, Рађевине, околине Ниша, а има и Рома. 

Копани бунари учествују у водоснабдевању са 56%, а сопствени водоводи са 21%. Село 

има четвороразредну ОШ, МЗ, МК, а познато је по производњи јагода. 

Слатина (248 ст.) је сеоско насеље разбијеног типа (72% аграрног становништва) 

на (120-160м) десној долинској страни Думаче, и налази се на 13км југозападно од 

Шапца. Припада катастарској општини Варна (2.225ха) и води назив од имена извора – 

Слатина и истоименог водотока. Нађени су трагови старословенских насеља, а 

данашње становништво је српско, досељено из Рађевине, Јадра и околних места. Воду 

добијају из копаних бунара (59%) и сопствених водовода (41%). Имају МЗ и откупну 

станицу за млеко Земљорадничке задруге из Варне.  

Церовац (487 ст.) је сеоско насеље разбијеног типа (53% аграрног становништва), 

на (90-120м) левој долинској страни Добраве, са обе стране пута Шабац-Ваљево и то 

11км јужно од Шапца. Површина атара је 686ха. Становништво је српско, досељено уз 

Лике, околине Ужица, Босне. Водоснабдевање је колективно, јер је од почетка 2002. 

године Церовац прикључен на водовод села Риђаке које припада општини Владимирци. 

Има осмогодишњу ОШ, МЗ, МК, Земљорадничку заругу “Церовац“, ресторан, објекат 

за производњу електричних машина и уређаја, фабрику за израду пластичних флаша, а 

производња поврћа је тржишна. 

Цуљковић (800 ст.) је сеоско насеље разбијеног типа (73% аграрног 

становништва) али и “кречарско“ насеље, које се налази на долинским странама 

Добрићке реке, леве притоке Мутника, а од Шапца је удаљено 17км. Површина атара је 

1.509ха, и у њему се налазе облици крашког рељефа: бртаче, пећине и др, од којих је 

најпознатија Цуљковића пећина и више извора. Становништво је српско, досељено из 

Босне, Лике, Јадра, околине Лесковца, Осечине. Водом се снабдева из копаних бунара 

(67%) или преко сопствених водовода (31%). Има четвороразредну ОШ, МК, МЗ, 

мајдан и каменолом, више кречана, две Земљорадничке задруге “Цуљковић“ и “Воће“. 

(Стаменковић С., 2012.) 

 

 

3.4. Привреда 

 

Шабац са околином која обухвата проучавану Шабачку Поцерину и Посавину, 

има важну улогу за Републику Србију. То је индустријски, трговачки и саобраћајни 

центар који је повезан са главним привредним центрима у Србији и шире. 

Потенцијали у развоју привреде се огледају у следећем: повољан саобраћајно-

географски положај, природни ресурси (пољопривредна производња на целом 

проучаваном подручју), изграђени капацитети, висок степен инфраструктурне 

опремљености, велики комплекси земљишта у државној својини, висок степен 



 - 44 - 

извршене својинске трансформације, радна снага и велики број стручних школа за 

образовање потенцијалне радне снаге. 

Ограничења у развоју представљају недостатак финансијског капитала, 

недостатак високо стручних кадрова, недовољна опремљеност инфраструктуром, 

преоптерећење магистралног путног правца према Руми и Коридору 10 и заступљеност 

нижих фаза прераде и застарела опрема. 

Циљеви који би требало бити достигнути у привредном развоју су: комплетан 

завршетак својинске трансформације, реструктуирање привреде, развој производње у 

великим, средњим и малимпредузећима, рационално коришћење радних зона, 

комплетно инфраструктурно опремање, максимално интензивирање развоја 

терцијарних и информатичких делатности на подручју самог града и запошљавање 

максимално могућег броја становништва. 

 

Пољопривреда 

 

Природни услови за пољопривреду у Шабачкој Посавини и Поцерини су веома 

разнолики. Ово се пре свега односи на педолошки састав земљишта, климатске прилике 

и природну вегетацију. Сагласно свим овим чињеницама, земљишни фонд је веома 

различит. Од укупне површине, 69,2% је под ораницама, шумско земљиште износи 

6,1%, воћњаци су на 5,3% површине, ливаде на 2,9%, пашњаци на 2,7%, виногради на 

0,7%, трстици на 0,5 %, а на неплодно земљиште отпада 12,6% површине. Насупрот 

овој општој слици структуре земљишног фонда, која је веома повољна за привредни 

живот, треба истаћи да та слика није таква ако се област посматра у правцу од севера 

према југу, и од запада према истоку. Најмањи проценат под ораницама је у поцерско-

посавском побрђу и у инудационом појасу Саве, док је највећи на пешчаним гредицама 

и у вишем делу мачванске и посавске равни. Супротно ораницама, природних ливада и 

пашњака има највише у посавско-поцерском побрђу и у граничном појасу поред Саве. 

Карактеристика Шабачке Поцерине и Посавине је та што су заступљене велике 

површине под воћњацима. У неким селима цели потеси су засађени купином, малином, 

јагодом. Што се тиче других воћних врста оне бележе пад у површини у корист већ 

поменутих купина малина и јагода.  

Што се тиче сточног фонда, број свиња и пернате живине бележи раст у 

последњих година, док се број говеда смањује постепено и за задњих 30-ак година се 

преполовио. Коњи су значајно смањени због механизације. Овој области предстоје 

значајне инвестиције у будућности што се тиче мелиоративних мера, у првом реду 

решавање проблема подземних вода, које праве велике проблеме пољопривреди у 

Шабачкој Посавини. 

 

Шумарство 

 

Шумарство нема неки већи значај, осим на Церу. Око Саве је инудациони појас 

обрастао млађом хигрофилном вегетацијом. Само понегде се могу видети тополе старе 

и преко 80 година. У приобаљу Саве и на неким савским острвимасе до пред Други 

светски рат више од 50 % плављеног земљишта налазило се под шумом. Касније је сеча 

вршена без икаквог вођења рачуна о прирасту. Касније су општинске власти донеле 

тридесетогодишњи план одржавања и обнове шума, који није много поправио стање у 

сектору шумарства, али се у годинама након тога запажа благи пораст површина у 

шумама са државном својином, тако да су у годинама после Другог светског рата 

делови неких шума проглашени за општенародно добро и у њима преовладава шумска 
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вегетација средњег доба, чија се укупна залиха дрвне масе процењивала на 10.000 

кубних метара дрвета. 

 

Лов и риболов 

 

На простору Шабачке Поцерине и Посавине лов се одвија под окриљен и 

надзором тамошњих ловачких друштава и контролисан је. Одређеним уредбама се 

ограничава време за лов, отганизује се храњење дивљачи и друге активности. 

Што се тиче риболова, површина риболовног подручја је доста велика, али низак 

водостај Саве некада делује као ограничавајући фактор за улов. Чланови риболовачке 

задруге у Шапцу су према подацима за 1955. годину, уловили 11.000 килограма рибе. 

Данас је риболов ограничен на приватне рибњаке који су мали и поред Саве, пре свега 

због колебања нивоа подземних вода, и због мртваја и спорог тока Саве, а риболов на 

рекама је добио рекреациони карактер. 

Што се тиче врста риба, лове се све врсте које живе у реци Сави и по мртвајама. 

На основу података риболовачке задруге у Шапцу на овом делу Саве, око 60% 

годишњег улова отпада на белу рибу, а на остале рибе око 40%. У овој другој групи 

највише има мрене, шарана, главаша и сабљака.  

 

Од секундарних делатности најбитнија је индустрија, затим грађевинарство, 

занатство и рударство. Што се тиче рударства, оно је на проучаваном простору слабо 

развијено, с обзиром на сиромаштво краја минералним сировинама. Под ово само 

можемо уврстити експлоатацију песка, шљунка око Саве, камена и гранита на Церу. 

Индустрија у шабачком крају је веома витална и разноврсна. Поседује значајне 

капацитете у дрвопрерађивачкој и тапетарској индустрији, металопрерађивачкој, 

водопривреди, грађевинарству, текстилној индустрији и прехрамбеној. Дугогодишња 

карактеристика Шапца је било развијено и квалитетно занатство. Приватни сектор, 

популарно назван мала привреда, одавно је имао по неколико запослених. Данас су то 

фирме са неколико десетина и стотина запослених који су постали привредни субјекти 

са значајним обимом производње или пружених услуга. 

Данас у шабачком крају имамо значајне ремонтне центре, произвођаче намештаја, 

грађевинске столарије, чарапа, фабрије меса, козметике, кућне хемије, папирне 

амбалаже и друго.  

Основна окосница развоја индустрије у овој области заснива се на активирању 

северозападне радне зоне Шапца. Она обухвата простор од око 921 хектар, од чега је 

око 400 хектара државно власништво. Северозападна радна зона оцењује се као 

изузетно перспективан ресурс који захтева значајнија улагања. Побољшањем свих 

параметара, корист од ове зоне ће бити двострука: смањиће се број незапослених 

отварањем нових радних места и оствариће се значајнији прилив новчаних средстава у 

буџет.  

Предвиђа се да се наредних годинапочну изграђивати додатни инфраструктурни 

објекти како би што пре ппочела градња привредних објеката и отворила се нова радна 

места.  У процедури према плану детаљне регулације, у радној зони се планира 

изградња дистрибутивно-гасне мреже, секундарне водоводне мреже и канализационе 

мреже, јер је основни услов инвеститора да земљиште буде комунално опремљено и да 

до сваке парцеле води пут. Уз све наведено у току је одређивање трасе будућег 

аутопута од Шапца до Руме од стране Института за путеве, тако да ће Шабац и његова 

околина постати магнет за привлачење инвестиција. 
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Тренутно највећи број радника, посматрано по облицима својине, ради у 

приватном сектору и то 37% запослених, у друштвеном сектору ради 34% запослених, 

у мешовитом 27,6%5 и у задружном сектору око 1,3% запослених. 

Од великих привредних субјеката занимљиво је поменути хемијску индустрију 

Зорку Шабац (која производи вештачка ђубрива, средства за заштиту биља, има 

постројење за електролизу цинка, производњу сумпорне киселине), Индустрију 

конзерви Шапчанка, млекару Шабац чувену у Србији, затим су ту мања постројења 

млинске индустрије у Шапцу и већим местима, постројења за дрвну индустрију и 

производњу намештаја, мада се дрво увози из Босне и Црне Горе, и пуно других мањих 

предузећа која су већином у приватном власништву. 

 

Трговина 

  

Географски положај, па и саобраћајни положај Шапца и околине, утицали су да 

овај град, заједно са околином, током историје поред битног војничког положаја има и 

битан трговачки положај. Овде се укрштају сувоземни и речни путеви који повезују 

велика привредна подручја и значајна тржишта. 

Околина Шапца је увек имала развијену трговину. О трговачкој “слави“ шабачког 

краја довољно говори Шабачки вашар. Сваке године, од 21. до 23. септембра одржава 

се вашар који је готово синоним за овај град, јер је то најчувенији вашар на Балкану, и 

њега је преславила песма чије су почетне речи: “Хоћемо ли у Шабац на вашар“? У дане 

шабачког вашара који се одржава у Михајловцу поред Саве, слије се на хиљаде људи 

који би продали, куповали или се само забавили. Просечно, последњих година 

Шабачки вашар посети око 100.000 људи. 

На подручју града Шапца постоји неколико пијаца, такође и у околним селима 

која су на значајнијим путним правцима и она која имају неколико хиљада становника. 

Све ове пијаце су у граду сталног карактера, у селима се одржајају једном недељно, 

ређе двапут, а у Шапцу већина ради свакодневно. Оне функционишу као зелене, робно-

зелене и робне пијаце. Од укупног броја само је једна затвореног типа – Градска 

тржница, а остале су отворене пијаце. На простору обухваћеном просторним планом 

има око 18.000 m² површине под пијацама. Све градске пијаце раде са максималним 

капацитетом и смештене су на локацијама где нису могућа проширења, па се стога 

задржавају садашњи капацитети и ради се на побољшању инфраструктуре и услова за 

бољу организацију, пре свега организацију саобраћајних токова на прилазним 

путевима. У околини Шапца смештена је „радна зона“ у којој се према просторном 

плану планира изградња сајамског комплекса, сточне пијаце, бувље пијаце, ауто пијаце 

и кванташке пијаце. 

Поред вашара и пијаца, Шабачки крај је познат и по специјализованим трговцима 

и фирмама које увозе полоцне аутомобиле из Европске уније. Има на десетине салона 

половних аутомобила, а у Шапцу постоји цела улица у којој су начичкани продавни 

аута. Ако живите у Србији, сигурно сте имали прилику да је неко вама познат био у 

Шабац по полован ауто. Тржиште половних аутомобила у Шабачком крају се мери 

милионима евра, а на највећим плацевима има у сваком тренутку преко 100 возила. 

 

Туризам 

 

Туристичке вредности Шапца и његове околине су везане за његово природно 

окружење и са историјским локалитетима. У подношју Цера може се развијати широк 

спектар различитих видова туристичких кретања. Догађаји из историјске прошлости 

оставили су многобријне трагове тих прошлих времена у виду археолошких 
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локалитета, историјских споменика, манастира и цркава. Сви природни и културно-

историјски потенцијали заједно са етнографским мотивима и манифестацијама дају 

посебан печат вредности Шабачког краја, самим тим и Шабачке Поцерине и Посавине.  

Ево шта би туриста који посети Шабачки крај могао од туристичких вредности да 

посети: на Церу остатке Косаниног града и византијских утврђења на Коњуши и 

Тројану, остатке турске тврђаве у Шапцу из 1470. године, Шабачку православну цркву, 

манастир Радовашницу у подножју Цера у истоименом селу, манастир Петковица у 

селу Петковица, Народна библиотека и Народни музеј у Шапцу, кућу књижевника Лазе 

Лазаревића и Косте Абрашевића, као и Дуњића кућу у којој се налази ликовна галерија, 

монументални споменик са костурницом српских војника погинулих у Церској бици 

1914. године у селу Текериш, манастир Чокешина, у селу Мишар је споменик 

Карађорђу и српским војницима погинулим у Мишарској бици и друго. 

Од културних манифестација туристи би могли да посете: Фестивал дечијих 

хорова Србије (мај), Руже Липолиста (јун), Међународни пливачки маратон Јарак-

Шабац (август), прославу Мишарске битке (август), Чивијаду (септембар), Шабачки 

вашар (21-23 септембар), Позоришне дане “Љубиша Јовановић“ (октобар и Лазине дане 

(новембар), као и остале манифестације у околним селима. 

 

Саобраћај 

 

Шабачка Посавина и Поцерина, као и град Шабац су добро саобраћајно повезани. 

Прометни путеви меридијанског и упоредничког правца, железничка пруга и речна 

пловидба омогућавају већи транзитни развој. Од укупне дужине путне мреже на 

територији општине Шабац (415 km) око 53 km су магистрални путеви, 109 km су 

регионални путеви и око 253 km  путеви регионалног карактера. Друмска веза са 

Београдом одржава се ауто-путем преко Срема (85 km) и магистралним путем преко 

Обреновца (83 km). Шабац је повезан магистралним путем са Ваљевом дужене 67 km. 

Магистрални пут повезује Шабац са Босном и Херцеговином преко “Павловића 

ћуприје“, а регионални путеви са Богатићем (22 km), Мачванском Митровицом, 

Крупњем и Владимирцима (19 km). Локалним путевима је Шабац повезан са осталим 

местима у околини. Други значајан вид саобраћајне инфраструктуре представља 

железничка мрежа коју чине пруга Рума-Шабац-Лозница-Мали Зворник, дужине око 

130 km и око 48 km индустријских колосека. Речни саобраћај није развијен иако су 

Шабац и Шабачка Посавина уз Саву. Шабац има само пристаниште. Најближи 

аеродром је београдски аеродром Никола Тесла у Сурчину. (Група аутора, 1981.) 

 

Школство 

 

Развој и унапређење овог сегмента јавних служби своди се на оптималну 

рационализацију постојећих просторних капацитета и изградњу нових, било да се ради 

о недостајућим површинама корисног простора или школског комплекса, а у складу са 

пројекцијом развоја становништва и нормативима. 

За предшколске установе, корисна површина на читавом простору заједно, не 

задовољава планиране потребе. За норматив од 6-7 m² и по пројекцијама развоја 

становништва за планирани период у будућности треба обезбедити око 13.000 m² у 

Шапца, и око 32.000 m² за цео простор. За развој ове функције предвиђене су нове 

локације за градњу, а постоји могућност да део ових функција из јавног пређе у 

приватни сектор. 

За категорију основних школа, по нормативима од 15-18 m² по ученику постојећа 

површина корисног простора у школама задовољава, за разлику од потребне површине 
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комплекса (недостаје скоро половина капацитета). Када се узме пројекција развоја 

становништва, може се закључити да би уз обезбеђивање потребне површине школског 

комплекса, задржавања садашњег капацитета школских објеката и режима рада у две 

смене стандарди били испуњени. 

Када је у питању категорија средњошколског образовања, величина школских 

комплекса задовољава потребе, али не и површине корисног простора. За норматив, 

недостаје једна трећина потребног корисног простора. Недостајајуће површине ће се 

обезбедити израдама одговарајућих просторних планова нижег реда. 

Зоне намењене образовању су на постојећим локацијама, са препоруком за њихово 

проширење где је то потребно и изводљиво. Нове зоне у функцији образовања, могу се 

формирати у зонама становања, као и у радним зонама, ово се односи на категорију 

средњег и вишег стручног образовања, односно образовне профиле из домана уско 

стручног образовања. (Група аутора, 1981.) 

 

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. 

Садашњи капацитети и њиховом провером преко стандарда дошло се до резултата 

да  по подацима по становнику града и по становнику гравитационог подручја, 

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. Слична је ситуација и са 

објектима специјализоване медицинске заштите. По обављеним организационим и 

структуралним трансформацијама у домену опште и специјализоване здравствене 

заштите, на постојећим локацијама се мора задржати основна намена. У случају 

промене концепта у пружању здравствених услуга (програм “болница под једним 

кровом) и омогућавања испуњења свих потребних стандарда за функционисање ове 

установе као регионалног центра, постоји могућност да део објеката промени намену. 

Објекти и парцеле ветеринарске медицине задовољавају важећи стандард и 

задржавају се на постојећим локацијам, уз могућност повећања капацитета (доградња, 

надзидање и сл). У стамбеним зонама дозвољена је изградња мањих ветеринарских 

амбуланти и апотека, уз услов да спуњавају и остале прописане услове. (Група аутора, 

1981.) 

 

Култура 

 

Даљи развој институција који су главни носиоци културних догађања на овом 

подручју према просторном плану су следећи: побољшање услова за наменско 

коришћење простора, а када је у питању Шабачка библиотека проштрење је неопходно. 

Ако се узму потребни параметри и стандарди по питањи површине по клијенту, долази 

се до закључка да на овом простору, за потребе јавних функција културе треба 

обезбедити још око 8.500 m² простора. Посебни пажњу треба посветити унапређењу 

ове функције ван централних градских области, где постојећи капацитети не 

задовољавају ни минимум потреба својих корисника. Бољим коришћењем и и бољим 

просторним распоредом довело би до децентрализације, тачније бољој доступнсти 

корисницима. (Група аутора, 1981.) 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Шабачка Поцерина и Посавина располажу плодном земљом са пуно воде за 

наводњавање, добрим положајем, добрим путевима и пловном Савом, великим 

градовима и тржиштима на мање од 100 километара удаљености, и што је најбитније -  

вредним људима. 

Овај крај може бити много развијенији, када би му се поклонила пажња, и када би 

се уложила одређена финансијска средства у одбрану од поплава, укрупњавање 

пољопривредних поседа, механизацију и наводњавање. 

Ово је типичан пољопривредни крај са врло развијеном индустријом, која треба 

заједно са другим гранама да се још више развија јер постоје могућности. Могућности 

за развој туризма су цркве и манастири, споменици, термални извори, видиковци, 

манифестације и друге туристичке вредности. Близу су и велики градови, чији 

становници, ако не дуже, могу да сврате у Шабачку Поцерину на викенд. Путеви 

постоје, само их треба модернизовати, а туристичке манифестације афирмисати и 

популаризовати. Ту су споменици из Српских устанака, Балканских ратова и оба 

Светска рата која показују јунаштво становника овог краја и значајна места која треба 

посетити.  

 Места за развој индустрије постоје, има пуно постојећих фабрика и има пуно 

места плански поредодређеног за градњу нових фабрика, првенствено у индустријским 

зонама. Потписивани су бројни меморандуми са италијанским и немачким фирмама 

којима је овај крај занимљив звог близине са границом и близине ауто-пута. То ће у 

будућности још више смањити незапосленост у Шабачкој Посавини , Поцерини и 

Шапцу, па и Мачванском округу. Овај крај је у прошлости могао да се похвали са пуно 

домаћина, велепоседника, трговаца и привредника који су били чувени на простору 

Балкана. 

 Уз адекватну политичку управу, нове инвестиције, поштовање правила из 

просторног плана и правила уопште, овај простор би могао бити идеално место за 

живот у будућности. 
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