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  На основу члана 61. став 1. Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12), 
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. 8/2014 - 
пречишћен текст), Скупштина града Лознице на седници одржаној дана 19. јуна 2015. 
године доноси  
 
 
 
                                                                О Д Л У К У 
        о утврђивању ерозионих подручја и прописивању противерозионих мера на   
                                              територији града Лознице 
 
 
 

Члан 1. 
 
       Овом одлуком утврђују се ерозиона подручја на територији града Лознице и 
прописују противерозионе мере  у циљу  спречавања штета од ерозија и бујица. 
 

Члан 2. 
 
 Као ерозионо подручје сматра се свако подручје  на коме, услед дејства воде, 
настају појаве спирања, јаружања, браздања, подривања и клижења, земљиште које може 
постати подложно овим утицајима због промена начина коришћења (сеча шума, 
деградација ливада, изградња објеката на нестабилним падинама и друго), као и земљиште 
рудничких и индустријских јаловишта.  
  Ерозионо подручје одређује се на основу следећих критеријума: карактеристике, 
интензитет и категорије ерозије, положај и начин коришћења земљишта.                                                        

Под ерозионим подручјем на територији града Лознице подразумевају се 
катастарске парцеле чије је земљиште угрожено односно нападнуто ерозијом  I, II и III 
степена ерозије у складу са картом ерозије Подрињско-колубарског региона из 1983 год. 
године и  Регистром бујичних сливова и падина на подручју града Лознице из Главног 
пројекта регулације реке Јадар из 1988. год. 

 
                                                              Члан 3. 

 
Територија града Лознице припада сливу реке Дрине, који чине сливови већег 

броја река и потока. 
Као ерозиона подручја  из члана 2. став 3. на територији града Лознице утврђују се 

према степену ерозивности сливна подручја  притока реке Дрине: река Јадар, Лешница, 
Жеравија, Штира, Трбушничка река и Бањски потоци (у даљем тексту водотокови). 

Поред водотокова из става 2. овог члана, појаву јаких ерозионих процеса 
земљишног покривача проузрокује и већи број безимених потока, долина и усека.   

Ерозиона подручја из члана 2. став 3. обухватају катастарске општине: Јадранска 
Лешница, Јошева, Каменица, Милина, Трбосиље, Текериш, Помијача, Горња Бадања, 
Горња Сипуља, Рибарице, Јаребице, Симино Брдо, Филиповићи, Ступница, 
Шурице,Цикоте, Доња Сипуља, Доња Бадања, Велико Село, Брњац, Брадић, Доње 
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Недељице, Горње Недељице, Грнчара, Руњани, Слатина, Коренита, Тршић, Пасковац, 
Воћњак, Зајача, Г.Борина, Трбушница, Бања Ковиљача, Г.Ковиљача, Лозница село, 
Клупци.  

 У Одељењу за привреду се налазе табеларни прикази парцела на ерозионим 
подручјима. Подаци о власницима, односно корисницима, површинама, начину 
искоришћавања земљишта и степену оштећења систематизовани су  од стране Градске 
управе – Одељења за привреду на основу података добијених од Службе за катастар 
непокретности Лозница и утврђеног стања на терену. Новонастале промене се  једном  
годишње усклађују и допуњавају. 

 Саставни део ове Одлуке је и Регистар бујичних сливова и падина на подручју 
града Лознице (табеле  1,2 и 3) и карта ерозије Подрињско-колубарског региона из 1983. 
године. 

 
Члан 4. 

 
     У циљу заштите земљишта од ерозије и бујица одређују  се превентивне мере, граде и 
одржавају водни објекти за заштиту од ерозије и бујица и изводе заштитни радови. 
 
 1. Превентивнe мере: 
1) Забрањене радње: 
- пустошење, крчење и чиста сеча шума;  
- огољавање површина, 
- неконтролисано копање и преоравање ливада, пашњака и необрађених површина ради 
узгоја једногодишњих култура; 
- гајење окопавина на нагибима; 
- орање низ падину; 
- испаша на деградираним пашњацима; 
- кресање лисника ради исхране стоке; 
- затрпавање извора и неконтролисано сакупљање и одвођење тих вода; 
- дуготрајно складиштење чврстог материјала; 
- изградња објеката без одговарајуће планске и пројектне документације, 
- експлоатација речних наноса са дна или падина, осим за потребе обезбеђења пропусне 
способности корита бујица; 
- изградња објеката који би могли да угрозе стабилност земљишта (воденице, бране, 
канали, рибњаци и слично; 
- друге радње којима се поспешује ерозија и стварање бујица. 
 
2) Коришћење пољопривредног и другог земљишта у складу са  захтевима антиерозионог 
уређења земљишта. 
 
 2. Изградња и одржавање водних објеката за заштиту од ерозије и бујица: 
- изградња попречних објеката (преградa и праговa за стабилизацију корита и обала и 
задржавање наноса, стабилизационих појасева, мањих насутих брана за задржавање 
поплавног таласа), 
- изградња подужних објеката у речном кориту (обалоутврде, регулације) 
 

 3. Заштитни радови (биотехнички и биолошки заштитни радови): 
- крчење растиња; 
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- затрављивање; 
- терасирање; 
- подизање воћњака и вештачких ливада; 
- контурно орање; 
- претварање деградираних њива у ливаде; 
- мелиорација пашњака; 
- узгој и одржавање заштитне вегетације, 
- пошумљавање; 
- мелиорације и обнова шикара; 
- интензивна нега младих шума у свим фазама развоја и сл.  
- чишћење речних корита, потока и други слични радови. 
                                                                

 
Члан 5. 

 
 Превентивне мере и заштитни радови се ближе утврђују Оперативним планом 
одбране од поплава и Годишњим програмом мера и радова за смањење ризика од поплава 
на водотоцима II реда на територији града Лознице, којe доноси Скупштина града 
Лознице. 

Члан 6. 
 

Корисници пољопривредног  земљишта су дужни да на ерозионом подручју 
поступају у складу са чланом 4. ове oдлуке. 
 

Члан 7. 
 
 Мере заштите шума од деградације и ерозије и одржавање заштитних шума, а у 
циљу уравнотежења водних односа и спречавања бујица и поплавних таласа и заштите 
земљишта, насеља и инфраструктуре спроводи надлежна Шумска газдинска јединица, 
Шумска управа Лозница. 
 Мере заштите утврђују се годишњим планом газдовања шумама а на основу 
утврђеног стања на терену, у складу са Законом о шумама.  
 
                                                                        Члан 8. 
 

Ако је водним актима за изградњу објеката предвиђено извођење радова  и мера за 
заштиту од ерозије и бујица инвеститор је дужан да те радове и мере изведе на начин 
предвиђен техничком документацијом, пре добијања употребне дозволе за тај објекат. 

 
Члан 9. 

 
Надзор над спровођењем ове одлуке вршиће Одељење за привреду.   

 
Члан 10. 

 
      Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању ерозионог 
подручја и прописивању противерозивних мера на подручју града Лознице («Сл. лист 
града Лознице», број 16/2012). 
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Члан 11. 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Сл. листу града 

Лознице».  
 
 
                                                                              

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
 

 
 
Број: 06-19/15-24-6                                                                              
Датум: 19. јун 2015. године                                                                
Л о з н и ц а                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Јован Тодоровић, с.р. 

 
 
 

                                                              
 


