На основу члана 41. став 4. Закона о заштити природе („Службени Гласник РС“, бр.
36/2009, 88/2010 и 91/2010),члана 32. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник
РС“ број 129/07 и 83/14-др. закон) и члана 41. и 138. Статута општине Владичин Хан
(„Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и «Службени гласник града
Врања» 15/10 и 9/14), уз претходну сагласност Министарства пољопривреде и заштите
животне средине број: 353-02-58/2014-17 од 07.11.2014. године, Скупштина општине
Владичин Хан на седници одржаној 20.12.2014. године, донела је

ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ
„ЈОВАЧКА ЈЕЗЕРА“
Члан 1.
Скупина од шест већих урвинских језера и више забарених површина са њиховом
околином, у подножју планине Облик у Јужној Србији, стављају се под заштиту као
Споменик природе под називом „Јовачка језера“ и утврђују за заштићено подручје
локалног значаја - III(трећа) категорија (у даљем тексту: Споменик природе).
Члан 2.
Споменик природе ставља се под заштиту ради очувања шест урвинских језера на
стабилисаном Јовачком клизишту, као редак пример сачуваних језера у оквиру клизног
тела или на преграђеном кориту Јовачке реке.Јовачка језера су уврштена на списак
Инвентара геонаслеђа Србије (2005, 2008), као хидролошки објекти националног нивоа
вредности.Биодиверзитет подручја представљен је са 77 таксона васкуларне флоре,
распоређених у оквиру 36 фамилија (61 род). На подручју Споменика природе развијене
су ретке мезофилне мешовите и хигрофилне шуме које местимично покривају подручје
клизишта. Постоји 19 врста херпетофауне са посебно значајним налазом строго заштићене
врсте дугоногог мрмољка (triruruskarelinii) и барске корњаче (emysorbicularis), односно 12
врста риба у језерима и Јовачкој реци.Подручје Јовачких језера је део националне
еколошке мреже и припада одабраном подручју за дневне лептире (Планина Кукавица,
РВА 18), где је констатована 81 врста лептира.
Члан. 3.
Подручје Споменика природе налази се у Јужној Србији, на територији општине
Владичин Хан, КО Јовац и КО Островица.
Укупна површина Споменика природе износи 53hа 12а 88м², од тога 36hа 06а 97м²
(67,89%) налази се под режимом заштите II степена и 17hа 05 а 91м² (32,11%)под режимом
заштите III степена. Заштићено подручје је подељено на три целине-локалитета:
1. Локалитет језеро Жилевје и Русимово језеро (II степен заштите),
2. Локалитет Црквено, Мало и Живково језеро (II степен заштите) и
3. Локалитет Јовачко језеро (III степен заштите).
Од укупне површине Споменика природе, у приватној својини налази се 41 hа 39а
30м² (77,91%), 7hа 74а 24м²(14,57%) је државна имовина, а 3hа 99а и 34м²(7,52%) је
црквена имовина.

Члан 4.
Локалитет језеро Жилевје и Русимово језеро - режим заштите II степена, налази се
у К.О. Островица и обухвата следеће катастарске парцеле: 459, 460, 461, 462, 463, 464,
487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505,
506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524,
525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543,
544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562,
563, 564, 565, 566, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587,
591, 626, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647,
648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666,
667, 668, 669, 670, 672, 673, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 4043 (део).
Локалитет Црквено, Мало и Живково језеро - режим заштите II степена, налази се у
К.О. Јовац и обухвата следеће катастарске парцеле: 4561/1, 4614, 4617/1, 4618/1, 4619/1,
4620/1, 4621/1, 4622/1, 4623/1, 4624/1, 4625/1, 4625/2, 4628/1, 4629/1, 4630/1, 4631/1,
4632/1, 4633/1, 4634, 4635, 4636, 4637/1, 4638, 4639/1, 4640/1, 4641, 4642/1, 4643, 4644,
4645, 4646, 4647, 4648/1, 4652/1, 4653/1, 4658, 4659, 4660, 4661, 4662, 5131, 5132, 5134,
5135/1, 6700/2, 6725/2, 6741, 6742, 6743, 6744, 6745, 6746, 6747, 6767, 6769, 6772, 6773.
Локалитет Јовачко језеро- режим заштите III степена, налази се у К.О. Јовац и
обухвата следеће катастарске парцеле: 1331, 3920, 3921, 3937(део), 3945, 3946, 3947, 3948,
3949, 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 3976/2, 3977,
3978, 3979, 3980, 3981, 3982, 3983, 3985, 3986, 3987, 3988, 3991, 3998/2(део), 4003, 4004,
4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019,
4020(део), 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044,
4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4059,
4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 4070, 4071, 4072, 4073, 4074,
4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4081, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4089,
4090, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104,
4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4211, 4212,
4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225, 4226, 4227,
4228, 4229, 4230, 4231, 4232, 4233, 4234, 4235, 4237, 4238, 4239, 4253, 4254, 4255,
6692(део), 6697(део), 6722(део), 6723(део) и 6724(део).
Опис граница Споменика природе, по режимима заштите, са графичким приказом
одштампан је уз ову Одлуку и чини њен саставни део.
Члан 5.
У Споменику природе установљавају се режими заштите IIи III степена.
У II степену заштите могу се вршити управљачке интервенције у циљу
рестаурације, ревитализације и укупног унапређења заштићеног подручја, без последица
по примарне вредности њихових природних станишта, популација, екосистема, обележја

предела и објеката геонаслеђа, обављати традиционалне делатности и ограничено
користити природне ресурсе на одржив и строго контролисан начин.
Осимактивностикојесузабрањене/ограниченезакономкојимасеуређујезаштитаприро
де и
подзаконскимактомкојимсеуређујурежимизаштите,
у режимузаштите
II
степенаодређујусеследећемерезаштитекојимасе забрањује:
 измена хидролошких и морфолошких карактеристика подручја Јовачких језера
(измена обалских линија, заравњивање простора око језера и друго),
 радове и интервенције које могу утицати на измену хидролошког режима
подземних и површинских вода, осим радова који имају за циљ регулисање
кретања воде у стабилисаној клизној маси, односно одводњавање подручја
Јовачког клизишта,
 употребу чамаца и других пловила која користе моторе са унутрашњим
сагоревањем,
 промену постојеће морфологије терена, посебно на засецању или усецању терена у
оквиру стабилисане клизне масе,
 извођење радова који могу довести до уништавања или оштећивања објеката
геонаслеђа,
 чисту сечу шума или површина под шибљацима,
 изградњу нових саобраћајница и путева преко стабилисаног клизишта,
 паљење ватре, осим на местима одређеним за ту намену,
 уништавање и сакупљање строго заштићених и заштићених биљних и
животињских врста,
 уклањање и уништавање аутохтоне вегетације приобаља,
 употребу свих недозвољених средстава за лов рибе (нпр. креч, хлор, конопља,
експлозив, струја, мреже, као и лов рибе рукама),
 активности које доводе до значајног узнемиравање птица у периоду размножавања
(март-јул),
 уништавање гнезда птица,
 формирање мрциништа на подручју природног добра,
 постављање (укуцавање) табли и других обавештења на стаблима,
 слободно испуштање отпадних и загађујућих вода у водотоке и језера,
 промена намене водног земљишта,
 порибљавање баре код клизне равни у систему језера Жилевје,
а ограничава се:
 извођење хитних и неопходних санационих шумских радова након акцидентних
ситуација приликом ветролома, ветроизвала, пожара, каламитета инсеката,
активности на уклањању алохтоних врста флоре и фауне,
 примену одговарајућих биолошких мера против фитопатолошких и ентомолошких
обољења шума,
 извођење мера активне заштите и унапређења популација ретких и угрожених
биљних и животињских врста,
 спровођење одговарајућих мера противпожарне и противерозионе заштите,
 уклањање ниског растиња сходно орографији терена ради омогућавања несметаног
пролаза дуж постојећих стаза за кретање кроз заштићено подручје.

У режиму заштите III степена могу се вршити управљачке интервенције у циљу
рестаурације, ревитализације и укупног унапређења заштићеног подручја, развој села и
унапређење сеоских домаћинстава, уређење објеката културно-историјског наслеђа и
традиционалног градитељства, очување традиционалних делатности локалног
становништва, селективно и ограничено коришћење природних ресурса и простора уз
потрбну инфраструктурну и другу изградњу.
Осим активности које су забрањене/ограничене законом којима се уређује заштита
природе и подзаконским актом којим се уређују режими заштите, у режиму заштите III
степена одређујусе следеће мере заштите којима се забрањује:
 извођење радова на чистој сечи и крчењу шумског комплекса, као и свака
непланска сеча и уништавање аутохтоних врста дрвећа и жбуња осим узгојносанитарних радова и активности на очувању локалитета са реликтном шумском
вегетацијом,
 уништавање и сакупљање строго заштићених и заштићених биљних и
животињских врста,
 извођење активности које могу довести до оштећења или деградације објеката
геонаслеђа,
 узимање фосилоносних материјала са геолошких профила,
и ограничава на:
 хидротехничке радове на спречавању засипања Јовачког језера речним наносом
или спречавање снижавања природне бране језера ерозијом Јовачке реке.
Члан 6.
Заштићено подручје поверава се на управљање ЈП» Дирекцији за грађевинско
земљиште и путеве општине Владичин Хан» (у даљем тексту: Управљач).
Члан 7.
Управљач има права и обавазе прописане законом којим се уређује заштита
природе.
Управљач испуњава своје обавезе у сарадњи са органима локалне самоуправе, а уз
стручну помоћ Завода за заштиту природе Србије.
Члан 8.
Управљач је дужан да у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке
изврши упис делатности управљања заштићеним подручјем у складу са прописима којима
се уређује класификација делатности и регистрација удружења.

Члан 9.
Очување, унапређење, одрживо коришћење и приказивање природних и других
вредности подручја Споменика природе спроводи се према плану управљања који доноси
Управљач на период од 10 година (у даљем тексту: План управљања), са садржином и на
начин прописан законом којим се уређује заштита природе.
План управљања, између осталог, садржи и превентивне мере заштите од пожара у
складу са законом који уређује заштиту од пожара и прописима донетим на основу тог
закона.
На План управљања сагласност даје надлежни орган јединице локалне
самоуправе, по претходно прибављеном мишљењу Завода за заштиту природе Србије.
План управљања Управљач ће донети и доставити органу јединице локалне
самоуправе надлежном за послове заштите животне средине најкасније у року од шест
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Управљач је дужан да једном у три године анализира спровођење Плана
управљања и остварене резултате и по потреби изврши његову ревизију.
План управљања остварује се годишњим програмима управљања, који садрже
нарочито: сажет приказ природних и других вредности заштићеног подручја, циљеве
заштите и одрживог коришћења, могућности и ограничења за њихово остваривање;
детаљан приказ годишњих задатака на чувању, одржавању, унапређењу, приказивању и
одрживом коришћењу заштићеног подручја за потребе науке, образовања, рекреације и
туризма и укупног социо-економског развоја; приказ конкретних послова на изради и
доношењу управљачких докумената, првенствено Плана управљања, акта о унутрашњем
реду и чуварској служби и акта о накнади за коришћење заштићеног подручја; приказ
задатака на обележавању заштићеног подручја, заснивању информационог система и
противпожарној заштити; приказ субјеката и организационих и материјалних услова за
извршења програма, висине и извора потребних финансијских средстава.
До доношења Плана управљања, Управљач ће послове заштите и развоја
заштићеног подручја обављати према привременом програму управљања који ће донети у
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, уз сагласност органа локалне
самоуправе надлежног за послове заштите животне средине.
Извештај о остваривању годишњег програма за претходну годину и годишњи
програм управљања за наредну годину, Управљач доставља надлежном органу до 15.
децембра текуће године, а извештај о остваривању Плана управљања, најкасније 60 дана
пре истека периода за који је План управљања донет.
Члан 10.
Управљач ће у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке,
извршити идентификацију граница заштићеног подручја на терену и њихово обележавање
на прописани начин.

Члан 11.
Управљач је дужан да обезбеди унутрашњи ред и чување заштићеног подручја у
складу са правилником о унутрашњем реду и чуварској служби који доноси уз сагласност
органа локлане самоуправе надлежног за послове заштите животне средине.
Актом из става 1. овог члана утврђују се правила за спровођење прописаних
режима заштите, а нарочито: начин и услови понашања посетилаца, власника и корисника
непокретности при кретању, боравку и обављању послова на заштићеном природном
добру, места, површине и објекти у којима се ограничава кретање или забрањује и
ограничава обављање одређених радњи, као и трајање тих мера; врсте дивљих биљака и
животиња и других природних вредности које је забрањено уништавати,оштећивати;
врсте дивљих биљака и животиња чије је коришћење, односно брање, сакупљање и излов
ограничено, као и начин и услови обављања тих радњи; начин сарадње са физичким
лицима, предузетницима и правним лицима која по различитом основу користе или су
заинтересовани за коришћење природних богатстава и простора; услови заштите
приликом обављања научних истраживања и образовних активности, као и начин чувања
и одржавања заштићеног подручја.
Правила одређена актом из става 1. овога члана и друге неопходне информације за
спровођење режима заштите, Управљач је дужан да јавно огласи и на погодан начин
учини доступним посетиоцима и корисницима.
Висину, начин обрачуна и плаћања накнаде за коришћење заштићеног подручја
одређује својим актом Управљач у складу са критеријумима које прописује Влада.
На акт из става 4. овога члана сагласност даје орган локлане самоуправе надлежан
за послове заштите животне средине.
Управљач је дужан да средства од накнада за коришћење заштићеног подручја
користи за заштиту, развој и унапређење заштићеног подручја. Ова средства од накнада,
Управљач је дужан да води на посебном рачуну.
Члан 12.
Финансирање заштићеног подручја обезбеђује се из:
1) средстава буџета јединице локалне самоуправе (Општина Владичин Хан);
2) средстава обезбеђених за реализацију програма, планова и пројеката у области заштите
природе;
3) накнада за коришћења заштићеног подручја;
4) прихода остварених у обављању делатности и управљања заштићеним подручјем;
5) донација, поклона и помоћи;
6) других извора у складу са законом.
Члан 13.
Планови уређења простора, водопривредне и друге основе и други програми који
обухватају заштићено подручје, усагласиће се са Просторним планом Републике Србије и
планом управљања из члана 9. ове Одлуке.

Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у„Службеном гласнику
града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
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ПРЕДСЕДНИЦА
Данијела Поповић

ОПИС ГРАНИЦА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ЈОВАЧКА ЈЕЗЕРА“

Локалитет језеро Жилевје и Русимово језеро (II степен заштите):
- опис границе почиње у најисточнијој тачки тј. у четворомеђи к.п.бр. 682, 683, 751
и 752 одакле у правцу југа прати поток Базовка односно источне границе к.п.бр. 682,681,
680 сече к.п.бр. 4043 наставља у истом правцу к.п.бр. 631, 626, 632, 635, 641, 642, 566, 562,
574, 573, 576, 591, 586 и 587 до тромеђе к.п.бр. 586, 585 и 4042 где скреће на запад
северном границом к.п.бр. 4042 до тромеђе к.п.бр. 4042, 540 и 465. Из те тромеђе граница
скреће на север западним границама к.п.бр. 540, 464, 487, 488, 489, 459 и 491 стиже до
преломне тачке 6 на граници К.О. Островица и К.О. Јовац коју надаље прати у правцу
севера до тромеђе к.п.бр. 5513 у К.О. Јовац и к.п.бр. 670 и 671 у К.О. Островица. Од те
тромеђе кроз К.О. Островица граница наставља у правцу истока северним границама
к.п.бр. 670, 672, 673 и 676 и стиже до почетне тачке описа;
Локалитет Црквено, Мало и Живково језеро (II степен заштите):
- опис границепочињезапочиње на чеворомеђи к.п.бр. 5426, 5427, 5430 и 5135/1
одакле у правцу севера прати поток тј. западну границу к.п.бр. 5135/1 и 5132 до тромеђе
к.п.бр. 5132, 5130 и 4644 где скреће на југозапад југоисточном границом к.п.бр. 4644 а
затим опет скреће на север западним границама к.п.бр. 4645, 4659 и 4658 до тромеђе
к.п.бр. 4658, 4667/1 и 4657/1 из које у правцу североистока прати северне границе к.п.бр.
4658, 4653/1, 4652/1, 4648/1, 4642/1, 4640/1, 4639/1 скреће ка северу и прати западне
границе к.п.бр. 4637/1, 4628/1, 4629/1 и 6769 до тромеђе к.п.бр. 6769, 6747 и 6748. Из те
тромеђе граница у правцу запада прати јужне границе к.п.бр. 6747 и 6772 скреће на север
западом границом к.п.бр. 6741, скреће ка истоку северним границама к.п.бр. 6741 и 6742
до тромеђе к.п.бр. 6769, 6742 и 6740. Од те тромеђе граница у правцу североистока прати
северозападне границе к.п.бр. 6769 и 4619/1 скреће на исток северном границом к.п.бр.
4619/1 а затим у правцу југа прати источне границе к.п.бр. 4614 и 4625/1 и ломи се у
правцу истока пратећи северне границе к.п.бр. 6743, 6744, 6745, 6746 и 5235/1 до међе
К.О. Јовац и К.О. Стубал коју надаље прати у правцу југозапада до преломне тачке 9
одакле југоисточном границом к.п.бр. 5135/1 стиже до почетне тачке описа.
Локалитет Јовачко језеро (III степен заштите):
- опис граница за Јовачко језеро почиње у најзападнијој тачки, на тромеђи к.п.бр.
6697 (Јовачка река), 3824 и 3827 одакле у правцу истока прати десну обалу Јовачке реке тј.
јужну границу к.п.бр. 6697 до тромеђе к.п.бр. 6697, 4115 и 4119 скреће ка југу и прати
западне границе к.п.бр. 4115, 4116, 4117 а затим и јужну границу к.п.бр. 4117 и наставља
западним границама к.п.бр. 4214, 4213, 4212, 4211 до тромеђе к.п.бр. 4211, 4208 и 4256.
Од те тромеђе граница у правцу истока прати јужне границе к.п.бр. 4211, 4255, 4254, 4253,
4235, 4237 и 4239, стиже до тромеђе к.п.бр. 4239, 5173 и 6697 где сече к.п.бр. 6697 у
правцу тромеђе к.п.бр. 6697, 4031 и 4032, прати источну границу к.п.бр. 4032, сече к.п.бр.
4020, прати источну границу к.п.бр. 4003, сече к.п.бр. 3998/2 и истим правцем наставља
к.п.бр. 2991 и 3988 до тромеђе к.п.бр. 3988, 3989 и 3990. Из те тромеђе граница у правцу
северозапада прати североисточне границе к.п.бр. 3988 и 3985 сече к.п.бр. 6724 и
наставља границама к.п.бр. 3983, 3976/2 и 3961 до потока тј. до тромеђе к.п.бр. 3961, 3962
и 1330 одакле скреће на запад северним границама к.п.бр. 3961, 3960, 3959 сече к.п.бр.

6692 (поток) наставља северном границом к.п.бр. 1331, пресеца к.п.бр. 6723 (пут), прати
северну границу к.п.бр. 3945 до к.п.бр. 3937 коју пресеца у правцу тромеђе к.п.бр. 3937,
3922 и 3921. Из те тромеђе у правцу запада граница продужава северним границама к.п.бр.
3921 и 3920, скреће на југ, пресеца к.п.бр. 6772 у правцу тромеђе к.п.бр. 4114, 6722 и 6697
одакле у правцу запада прати леву обалу Јовачке реке тј. северну границу к.п.бр. 6697 до
тромеђе к.п.бр. 3844, 3845 и 6697 из које пресеца Јовачку реку (к.п.бр. 6697) у правцу
тромеђе к.п.бр. 6697, 3824 и 3827 односно у правцу почетне тачке описа.

