
На основу члана 61. став 1. Закона о водама («Сл. гласник РС», бр. 30/2010), члана32. Закона о
локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр. 129/07) и члана 21. и 29. Статута општине Пирот („Сл.
Гласник  РС бр.11/08 и  44/12 ),  Скупштина општине  Пирот на седници одржаној  дана  30.04.2014.
године, донела је

О Д Л У К У
О ПРОГЛАШЕЊУ ЕРОЗИВНИХ ПОДРУЧЈА И ПРОПИСИВАЊУ

ПРОТИВЕРОЗИОНИХ МЕРА

Члан 1.
Овом Одлуком се утврђују и проглашавају  ерозиона подручја  и прописују  противерозионе

мере у циљу заштите земљишта на подручју општине Пирот.

Члан 2.
Под ерозионим 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.

Члан 3.
Територија општине  Пирот као сливно подручје реке Нишаве, Јерме, Височице, Темштице,

Бистрице, Војнеговачког потока и Расничке реке са целокупном разгранатом хидрографском мрежом
представља јединствено ерозионо подручје у смислу ове одлуке.Поред наведених водотокова, појаву
јаких  ерозионих процеса  земљишног  покривача  овог  подручја  проузрокују  већи  број  безимених
потока, долина и усека.

Члан 4.
На ерозионим подручјима I, II, и III степена интензитета и бујичним токовима примењиваће се

биотехничке  мере и то:  пошумљавање,  затрављивање,  изградња ретенционих објеката  (  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 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; и
- друге радње којима се поспешује ерозија стварање бујица.

2. 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;

Члана 6.
Приликом  извођења  грађевинских  радова,  изградње  акумулације  за  водоснабдевање  и

наводњавање,  експлоатације  минералних  сировина  и  других  инвестиционих  радова  на  ерозионом
подручју, инвеститор је дужан да у поступку израде техничке документације предвиди спровођење
противерозионих мера.

Члан 7.
Корисник  акумулације  за  водоснабдевање  и  наводњавање  дужан  је  да  сачини  план

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

Члан 8.
Надзор  над  спровођењем  ове  Одлуке  вршиће  Министарство  пољопривреде,шумарства  и

водопривреде,  преко  надлежних  инспекција.За  неспровођење  противерозивних  мера  предвиђених
овом Одлуком примењиваће се казнене одредбе из Закона о водама и Закона о шумама.

Члан 9.
Доношењем  ове  Одлуке  престаје  да  важи  Одлука  о  проглашењу  ерозионих подручја  и

прописивању противерозионих мера донета на седници Скупштине општине Пирот бр. 06-/21-93 од
30.03.1993. године.

Члан 10.
Ова  одлука  ступа  на  снагу осмог  дана  од  дана  објављивања  у  ,,  Службеном листу града

Ниша”.

I бр. 06/26-14
30.04.2014 год.
П и р о т

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                        Милан Поповић


