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О Д Л У К A 
О ПРОПИСИВАЊУ ПРОТИВЕРОЗИОНИХ МЕРА  

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАБАЦ  
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Прописују се противерозионе мере на пољопривредном и шумском земљишту  

које се  налази на подручју катастарских општина: Петковица, Бела Река, Радовашница, 
Десић, Милошевац, Румска, Криваја, Букор, Грушић, Поцерски Метковић, Двориште, 
Метлић и Волујац. 

Члан 2. 
Примена противерозионих мера односи се на она пољопривредна и шумска 

земљишта која су угрожена од ерозије. 
Угроженим земљиштем из претходног става, сматра се земљиште које је под 

утицајем воде и ветра, подложно спирању  и подривању. 
 

Члан 3. 
Противерозивне мере    предузимаће се на подручју чије су  спољне  границе 

следеће: од истока према западу почев од реке Буровице, место звано ''Трешњев рт", 
затим први рт „Црвена јабука", испод Владичиних њива испод градине изнад Коњуше па 
до Косаниног града, Бобије, Кумовца, Црног потока Велике нечаје, затим северо-западно 
поред Јадовице,  Буздованилије,    изнад    Кућишта    преко     реке  Милошевице па до 
реке Долуше, па до луга изнад   Милачке,  а  затим  испод    Белог  камена  до      
Бојићког  брда,   Церова  јаруга  поред  реке  Вирмне и   Бојићевке,   Лободера,   затим   
сече   реку   Добраву, преко Царића  на  Стројице, испод    турске    јаруге,Чепљевца  
поред  Градојевића,  затим  Буровице,  па до „Трешњевог рта". 
 

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 4. 
На пољопривредном земљишту које се налази унутар граничног подручја из 

претходног члана прописују се следеће противеорозионе мере: 
- забрана преоравања  ливада  и пашњака, 
-  забрана орања низ падину, 
-  гајење вишегодишших пољоприаредних култура, 

            -  забрана напасања стоке. 
Члан 5. 

На шумском земљишту које се налази на подручју предвиђеном чланом 3. ове Одлуке, 
прописују се следеће противерозионе мере: 

-  обавезно пошумљаваше необраслот шумског земљишта, 
-  превођење  шикара у квалитетније шуме, 
-  обнова запуштених  шума, као и заштита постојеће шумске вегетације, 
-   забрана испаше стоке. 
 
 
 
 
 



Члан 6. 
Сопственици односно корисници земљишта, на која постоји право својине на 

ерозивном подручју, дужни су примењивати мере предвиђене чланом  4. и 5.  ове 
Одлуке. 

Члан 7. 
За поједине противерозивне мере из члана 4. и 5. ове Одлуке, Општинска управа 

налагаће предузимање неодложних хитних мера и радова. 
Жалба на решење не задржава извршење истих. 

 
Члан 8. 

Сгупањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о прописивању 
противерозивних мера на подручју општине Шабац („Сл. лист општине Шабац", бр. 
11/75). 

Члан 9. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине 

Шабац''. 
 
 
   


