
         На основу члана 61. став 1. и члана 62.  Закона о водама ( „Сл. гласник РС“, бр. 
30/10, 53/93 и 54/96), члана 20. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/2007) и члана 15. став 1. тачка 21. Статута града Лозице („Сл. лист града Лознице“, 
бр. 19/2008), Скупштина града Лознице на седници одржаној дана 10. октобра 2012. 
године доноси  
 
 

О Д Л У К У 
        о утврђивању ерозивног подручја и прописивању противерозивних мера   
                                                       на подручју града Лознице 
 
 
 

Члан 1. 
 
        Овом Одлуком утврђују се ерозивна подручја  и прописују противерозивне мере у 
циљу заштите пољопривредног земљишта угроженог ерозијом  и спречавања штета на 
објектима, заштите од даље деградације деградираних шума, шикара и шумског 
земљишта, спречавања штетног дејства вода и наноса и стварања услова за рационалну и 
економичну употребу и заштиту вода. 
 

Члан 2. 
 

Под ерозивним подручјем у смислу ове Одлуке подразумевају се катастарске 
парцеле чије је земљиште угрожено односно нападнуто ерозијом  I, II и III степена у 
бујичним токовима, односно скелетна земљишта VI, VII и VIII класе и земљишта на коме 
услед дејства воде настају појаве спирања, браздања, подривања и клижења. 
Као ерозивна подручја на територији града Лознице утврђују се према степену 
ерозивности сливна подручја река Јадар, Лешница, Жеравија, Штира, Трбушничка река и 
Бањски потоци односно следеће катастарске општине: Јадранска Лешница, Јошева, 
Каменица, Милина, Трбосиље, Текериш, Помијача, Горња Бадања, Горња Сипуља, 
Рибарице, Јаребице, Симино Брдо, Филиповићи, Ступница, Доња Сипуља, Доња Бадања, 
Велико Село, Брњац, Брадић, Доње Недељице, Грнчара, Руњани, Клупци, Слатина, 
Коренита, Тршић, Пасковац, Воћњак, Зајача, Трбушница, Крајишници, Башчелуци и Бања 
Ковиљача. 
      Границе ерозивног подручја утврђује основа заштите коришћења и уређења 
пољопривредног земљишта. 
 

Члан 3. 
 
      На ерозивним подручјима I, II и III степена интензитета и бујичним токовима 
примењиваће се биотехничке мере и то: пошумљавање, затрављивање, изградња 
ретенционих објеката (градиони, терасице, рустикални зидићи, плетери и остали 
ретенциони објекти) као и изградња депонско-консолидационих објеката у речном кориту 
водотока (преграде, каскаде и остале попречне и уздужне грађевине). 
 



Члан 4. 
 
      У циљу заштите пољопривредног и шумског земљишта које се налази унутар 
граница ерозивног подручја предузимају се у смислу ове Одлуке и следеће мере: 
 

- привремена или трајна забрана преоравања ливада и пашњака и других површина 
ради њиховог претварања са једногодишњим  усевом, 

- увођење плодосмена, 
- начин обраде пољопривредног земљишта – да се терени са нагибом већим од 10% 

обрађују паралелно са изохипсама, да на таквим теренима једна трећина укупне 
површине буде засејана или засађена вишегодишњим засадима и да се терени са 
нагибом већим од 25% не користе као оранице, 

- подизање и гајење пољозаштитних појасева или сађење вишегодишњих дрвенастих 
биљака, 

- забрана напасања стоке на одређено време или ограничавање броја грла која се 
могу пуштати на одређене површине, 

- забрана крчења дугогодишњих засада, 
- забрана сече шума и шумских засада изнад угрожених парцела, 
- забрана вађења земље, песка и камена, 
- уређење бујичних токова, 
- мелиорација деградираних шума и пашњака и заштита постојеће вегетације. 

 
Члан 5. 

 
      За изградњу инвестиционих објеката и извођења биотехничких радова на 
ерозивним подручјима инвеститор је у обавези да на основу издатих водопривредних 
услова од надлежног органа уради инвестиционo-техничку документацију и за исту 
прибави водопривредну сагласност. 
      Надлежни орган из става 1. овог члана издаће водопривредне услове у складу са 
основом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и Водопривредном 
основом за одређено подручје. 
 

Члан 6. 
  
      На основу одобрене инвестиционо-техничке документације из члана 5. ове Одлуке, 
у зависности од расположивих средстава, инвеститор доноси годишње извођачке планове. 
 

Члан 7. 
 
      Средства за финансирање радова из члана 3. и 4. обезбеђује Дирекција за воде 
Републике Србије, као и друга правна и физичка лица у складу са годишњим планом 
прописаним Законом о водама Републике Србије и другим прописима. 
 

Члан 8. 
 
      Надзор над спровођењем ове Одлуке врши надлежни орган Градске управе. 



 
Члан 9. 

 
      Предузеће или друго правно лице које поступи супротно члану 4. ове Одлуке 
казниће се новчаном казном од 100.000,00 до 500.000,00 динара. 
     За исти прекршај новчаном казном од 5.000,00 до 25.000,00 динара казниће се 
одговорно лице у правном лицу. 
 

Члан 10. 
 
      Новчаном казном од 5.000,00 до 25.000,00 динара казниће се за прекршај грађанин 
који поступи супротно одредбама члана 4. ове Одлуке. 
 

Члан 11. 
 
      До доношења пољопривредне основе заштите коришћења и уређења 
пољопривредног земњишта из члана 5. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. 
гласник Републике Србије“, бр. 62/2006 и 41/2009), примењиваће се постојећи прописи 
којима се уређује ова област. 
 

Члан 12. 
 
      Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
града Лознице“. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
 
 
 
Број: 06-17/12-4-9                                                                                         
Датум: 10. октобар 2012. година                                                                
Л о з н и ц а                                                                                      
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с.р. 


