
На основу члана 61. став 1. Закона о водама («Сл. гласник РС», бр. 30/2010), члана 

32. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр. 129/07) и   члана 41 и 138. Статута 

општине Владичин Хан („Сл. гласник Пчињског округа бр. 21/08 и 8/09), Скупштина 

општине Владичин Хан на седници одржаној дана  06.08.2012. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

           О ПРОГЛАШЕЊУ ЕРОЗИВНИХ ПОДРУЧЈА И ПРОПИСИВАЊУ 

ПРОТИВ ЕРОЗИВНИХ МЕРА  

 

 

                                                                 Члан 1. 

 

Овом Одлуком се утврђују и проглашавају ерзивна подручја и прописују 

противерозивне мере у циљу заштите земљишта на подручју општине Владичин Хан. 

                                                                 Члан 2. 

 

 Као ерозивно земљиште 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. 

 

                                                               Члан 3. 

 

Територија општине Владичин Хан припада сливу реке Јужне Мораве. 

Слив реке Јужне Мораве чине сливови 16. већих река и потока. Највеће сливно 

подручје поседују: река Врла, Јовачка река, Лепеначка река,  Сувоморавска река, Репинска 

река, река Калиманка, Караџина река, Летовичка река,  Џепска река, Козничка река, 

Прибојске бујице, поток Топило, Дулански поток, Декутинска река, Врбовска река и 

Гарвански поток. 

Поред наведених водотокова, појаву јаких ерозивних процеса земљишног покривача 

овог подручја проузрокују већи број безимених потока, долина и усека. 

 

                                                                 Члан 4. 

 

На подручју општине Владичин Хан према интензитету, утврђују се три степена 

ерозије : слаба, средња и јака ерозија. 

I. степен- слаба ерозија, изражена је на подручјима ниже надморске висине нагиба 

земљишта мањег од 12%. 

II. степен – средња ерозија, изражена је на брдско- планинском подручју чији је нагиб 

земљишта од 12 до 18% и које је делимично пошумљено и затравњено. 

III. степен – јака ерозија, карактеристична је за подручје где је изражено формирање  

бујичних токова без зеленог покривача и деградираних шума. 

 

                                                               Члан 5. 

 

У циљу заштите земљишта од ерозије и бујица овом Одлуком се одређују 

превентивне мере, граде и одржавају водни објекти за заштиту од ерозије и бујица и изводе 

заштитни радови. 

 



Превентивним мерама сматрају се нарочито: 

 

1. Забрањене радње: 

- пустошење, крчење и чиста сеча шума; 

- огољавање површина; 

- неконтролисано копање и преоравање ливада, пашњака и 

  необрађених површина ради узгоја једногодишњих култура; 

- 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 бујице;  

- изградња објеката који би могли да угрозе стабилност 

   земљишта ( воденице, бране, канали, рибњаци и сл.) и 

- друге радње којима се поспешује ерозија стварање бујица. 

 

2. Изградња и одржавање водних објеката: 

              -  регулација доњих токова бујица; 

              - изградња уздужних и попречних објеката на уређене бујичне 

                 потоке; 

              - изградња кинета, одводних колектора, преграда и сл.; 

              - изградња малих акумулација за воду, бујичне наносе и сл. 

 

 3.   Заштитни радови на пољопривредном и шумском земљишту ( 

               биотехнички и биолошки): 

                             -  крчење растиња; 

               -  затрављивање; 

               -  терасирање; 

                 -  подизање воћњака и вештачких ливада; 

               -  мелиорација пашњака; 

               -  одржавање заштитних шума чија је приоритетна функција 

                   заштита земљишта од ерозије; 

                 -  пошумљавање; 

                 -  мелиорација и обнова шикара; 

                 -  интензивна нега младих шума у свим фазама развоја и сл.; 

                       -  чишћење речних корита и други слични радови; 

          

Члан 6. 

 

Превентивне мере и заштитне радове на пољопривредном земљишту спроводи  

служба за пољопривреду, водопривреду и шумарство Одељења за привреду и финансије 

Општинске управе општине Владичин Хан у сарадњи са ЈП Дирекцијом за градско 

грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан. 

Превентивне мере и заштитне радове на пољопривредном земљишту и уређењу 

речних корита утврђују се оперативним планом заштите од поплава и ерозије. 

Члан 7. 

 

Мере заштите шума од деградације и ерозије и одржавање заштитних шума,  а у 

циљу уравнотежења водних односа и спречавање бујица и поплавних таласа и заштите  



земљишта, насеља и инфраструктуре од ерозије и клизишта спроводи надлежна Шумска 

газдинска јединица, Шумска управа Владичин Хан, у складу са Законом о шумама. 

Мере заштите утврђују се  Годишњим  планом газдовања шумом а на основу 

утврђеног стања на терену (састојинске инвентуре). 

 

Члана 8. 

 

Приликом извођења грађевинских радова, изградње акумулације за водоснабдевање 

и наводњавање, експлоатације минералних сировина и других инвестиционих радова на 

ерозивном подручју, инвеститор је дужан да у поступку израде техничке документације 

предвиди спровођење противерозивних мера. 

 

Члан 9. 

 

Корисник акумулације за водоснабдевање и наводњавање дужан је да сачини план 

противерозивних мера за сливно подручје акумулације и да се придржава истог. 

 

Члан 10. 

 

Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, преко надлежних инспекција. 

За неспровођење противерозивних мера предвођених овом Одлуком проимењиваће 

се казнене одредбе из Закона о водама и Закона о шумама. 

 

Члан 11. 

 

            На основу интензитета и карактеристике територије,  извршене категоризације  

ерозивног подручја и положаја и начина коришћења земљишта за територију општине 

Владичин Хан израђена  је Карта ерозивног подручја која је саставни део ове Одлуке. 

 

 

                                                           Члан 12. 

 

Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о проглашењу ерозивних подручја 

и прописивању против ерозивних мера донета на седници СО-е Владичин Хан бр. 06-3/94-

04  од  28.02.1994. године. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВЛАДИЧИН ХАН 

БРОЈ:06-84/7/2012-01 

 

 

 

 

  ПРЕДСЕДНИК,  

 Миљан Стојановић 
 

 


