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Географски положај Г.Ј. „Источна Борања“, слива реке Чађавице и пилот подручја



Катастар клизишта на Г.Ј. “Источна Борања”

 5 појава клижења на Г.Ј. „И.Б.“;

 10 појава у непосредној близини;

 Нагиб косина (15-35°≈26.8-70%);

 Дужина падина: 50-280 м;

 Узрок клизања: морфометрија
падина, својства стена, падавине,
у једном случају ископ земље и
засецање падине.



КАРАКТЕРИСТИКЕ ЕРОЗИОНИХ ПРОЦЕСА

Метод потенцијал ерозије



Разлози коришћења методе МПЕ

 Не захтева велики број улазних параметара;

 Једноставно се користи;

 Могућа је примена ГИС-а;

 Развијена на нашем подручју;

 Велику примену има у земљама бивше Југославије, а и шире;

.
 Карта има квалитативно-квантитативну вредност, јер се

поред информације о типу ерозије добија и податак о
ерозионој продукцији на годишњем нивоу.



Примена методе потенцијала ерозије у 

GIS програму



Пилот подручје-део Г.Ј. „Источна Борања“, 500 ха 
(pixel: 20x20m; дигитализован ортофото)



Ерозиони процеси на пилот подручју
(pixel: 20x20m; дигитализован ортофото)



Ред.б

р
Начин коришћења

km2 %

1 Пашњаци 0.002 0.01

2
Комплекс аграрних простора

0.019 0.04

3 Агрошумски простори 0.215 0.48

4 Листопадне шуме 42.617 95.20

5 Четинарске шуме 0.019 0.04

6 Шибљаци 0.019 0.04

7 Путеви 1.874 4.19

Укупно 44.76 100.00

Г.Ј. “Источна Борања”

(pixel: 100x100m; Corine)



Категорија 

пута

Минимална 

вредност  Z

Максимал

на 

вредност 

Z

Средња 

вредност Z

Асфалтни 

пут

0.10 0.85 0.56

Шумски 

пут-тврди

0.07 1.11 0.23

Шумски 

пут-меки

0.98 0.98 0.98

Г.Ј. “Источна Борања”

(pixel: 100x100m; Corine)



Категорија 

разорности

(ерозивности)

Јачина ерозионих 

процеса

заступљеност

km2 %

V Врло слаба ерозија 42.99 93.95

IV Слаба ерозија 0.18 0.39

III Средња ерозија 0.49 1.07

II Јака ерозија 1.43 3.13

I Ексцесивна ерозија 0.67 1.46

Укупно 45.76 100.00

Средња вредност за Г.Ј. „И. Борања“ Zsr = 0,15

Г.Ј. “Источна Борања”

(pixel: 100x100m; Corine)

Wgodsp=141.5 m3.km-2 ; Z=0.15

Пилот подручје:

Wgodsp˂50 m3.km-2 ; Z=0.05 



Ре

д.б

р

Начин коришћења km2 %

1 Оранице (њиве) 2.09 8.7

2 Шуме 18.41 76.5

3 Ливаде 0.48 2.0

4

Мешовите 

пољопривредне 

културе

0.22 0.9

5
Деградиране 

површине

0.33 1.4

6 Деградиране шуме 1.94 8.1

7 Сеоска насеља 0.28 1.2

8 Зона реке 0.17 0.7

9
Урбано (градско) 

подручје

0.13 0.5

Укупно 24.04 100



Ерозиони процеси на сливу реке Чађавице

Wgodsp=635.1 m3.km-2 ; Z=0.40





Карта ризика појаве ерозионих процеса



Циљеви препорука за иновативно планирање
 смањити ризик од појаве интензивних ерозионих процеса, клижења земљаних маса и 

бујичних поплава, елиминацијом жаришта процеса ерозије, продукције ерозионог 
материјала и брзог површинског отицаја; 

 очувати повољне ефекте стабилних, добро структуираних шума, високог степена 
покровности (интерцепција; инфилтрационо-ретенциони капацитет шумских земљишта);

 смањити површине под голетима и збијеност земљишта;

 спречити транспорт ерозионог материјала од изворишта на падинама до хидрографске 
мреже;

 формирати заштитне зоне приобаља (ЗЗП);

 очувати стабилност и функционалност мреже шумских путева и влака, уз минимизирање 
негативних утицаја. 



Информациона основа за процесе планирања и касније одрживо коришћење шума

• границе радног (планског) подручја;  

• хидрографску мрежу и границу сливног подручја;  

• типове земљишта; 

• величине нагиба; 

• претпостављену локацију главних шумских путева и влака;  

• потенцијалне локације за складишење посечених стабала;  

• локације прелаза шумских путева и влака преко водотокова; 

• обележене приобалне зоне којима се управља на специфичан начин. 

...скуп података о подручју којим треба газдовати у циљу оптимизације времена, трајања и

метода коришћења, уз примену принципа одрживости и заштите земљишних и водних ресурса;

карте Р=1:5.000-1:10.000), које садрже следеће елементе (поред стандардних топографских и

хидрографских информација):



Шумски путеви и влаке

 избегавати коришћење путева за транспот трупаца или кретање тешке 
механизације, током екстремно влажних периода;

 одржавати дренажне канале и пропусте у функционалном стању (конструктивно 
стабилне, очишћене од наноса и другог материјала који смањује њихову 
пропусну моћ);  

 све влаке које се више не користе за експлоатацију требало би да се затворе, 
чему претходи њихова стабилизација (поправка оштећења и формирање серије 
плетера од локалне вегетације) и ревегетација; 

 уклонити све привремене прелазе преко водотокова (формирати сталне, 
стабилне прелазе, са пропустима или мостовима); 



 вршити периодичне инспекцијске прегледе стања шумских путева и влака, у једнаким 
интервалима, као и ванредне прегледе после сваке интензивне кишне епизоде или наглог 
отапања снега, утврдити и поправити евентуална оштећења;

 коловоз пута треба да буде чист а препреке се морају ажурно отклањати (пало дрвеће, 
остаци од сече, крупно камење и стене);

 током периода интензивне експлоатације контролисати стање коловоза, посебно носивост
пута, пројектовани нагиб, ефикасност у евакуацији површинских и подземних вода, и одмах
отклањати све недостатке и оштећења;

 ажурно чистити поточна корита од нанетог материјала у зони укрштања са путевима и око 
пропуста (грање, стабла, шљунак, камен). 

Шумски путеви и влаке



Заштитна зона приобаља (ЗЗП) 

 Заштитна зона приобаља (ЗЗП) се успоставља са обе стране водотока у близини 

подручја шумске експлоатације, где је повећана могућност појаве ерозионих 

процеса, клижења већих земљаних маса и транспорта ерозионог материјала 

(нарочито после јачих кишних епизода). 

 Њена функција је да задржи ерозиони материјал (земља, комади камена,

шљунак) који се јавља на месту обарања стабала (посебно на стрмим,

нестабилним падинама) и дуж транспортних путања за извлачење. Ефикасност
ЗЗП зависи од ширине, структуре и врсте биљног покривача.



Заштитна зона приобаља (ЗЗП) 

Нагиб падине (%)
Минимална ширина заштитне зоне у приобалном 

појасу (m)

0-10 30

10-20 35

20-30 40

30-40 50

40-50 55

50+
Експлоатација није пожељна због великог ризика од

покретања земљаних маса и интензивне ерозије

Минимална ширина ЗЗП: по 30 метара са обе стране водотока, мерено од највише коте обале



 не планирати и пројектовати шумске путеве унутар ЗЗП;

 унутар ЗЗП није дозвољено формирање шумских влака;

 избегавати сечу, сем појединачних, јасно означених стабала, када је неопходно (суво, болесно 
стабло);

 не сећи стабла на обалним косинама и поред водотокова; 

 уклањати пала стабла и грање из поточних корита; 

 уклоњени отпад не одлагати унутар ЗЗП, већ на предвиђену депонију;

 све косине и насипи треба да буду стабилизовани;

 складишта опреме и одлагалишта посечене дрвне масе треба да буду лоцирани ван ЗЗП. 

Заштитна зона приобаља (ЗЗП) 



Легислативни основ за примену предложених препорука

Актуелни Закон о шумама (Сл. Гл. РС бр. 30/10 , 93/12 , 89/15) и Закон о водама (Сл. Гл. РС 
бр. 30/10 , 93/12 , 101/16), веома прецизно дефинишу проблематику ерозије земљишта, 

бујичних поплава и појава клижења.

Закон о шумама

Члан 6. 

 Став 6: уравнотежавање водних односа и спречавање бујица и поплавних
таласа;

 Став 8: заштита земљишта, насеља и инфраструктуре од ерозије и
клизишта;



Закон о водама

Члан 30. 

 Став 4: Границе ерозионог подручја уносе се у план управљања водама, план управљања
ризицима од поплава, програм развоја шумарства, план развоја шумског подручја,
пољопривредне основе и у просторне (просторни план јединице локалне самоуправе,
просторни план подручја посебне намене и регионални просторни план) и урбанистичке
планове (план генералне регулације, генерални урбанистички план и план детаљне
регулације);

 Став 5: Министарство надлежно за послове пољопривреде, министарство надлежно за
послове шума и министарство надлежно за послове заштите животне средине и
природне ресурсе врше преиспитивање карте ерозије за територију Републике Србије по
истеку шест година од дана њене израде, а новелирање по истеку десет година од дана
њене израде;

 Став 6: Јединица локалне самоуправе је дужна да, за потребе новелирања плана
управљања водама, евидентира све појаве и радове који могу да утичу на промену
стања ерозије и бујица и да податке о томе доставља јавном водопривредном предузећу
једном годишње.”

Легислативни основ за примену предложених препорука



Члан 31.

 Став 1: забрањене радње: пустошење, крчење и непланска чиста сеча шума; огољавање површина; непланско
преоравање ливада, пашњака и необрађених површина; затрпавање извора и неконтролисано сакупљање и
одвођење тих вода; изградња објеката без одговарајуће планске и пројектне документације; вађење речних
наноса са дна или падина, осим за потребе обезбеђења пропусне способности корита водотока; изградња
објеката који би могли да угрозе стабилност земљишта; друге радње којима се поспешује ерозија и стварање
бујица;”.

Члан 33. 

 Став 1: Власници и корисници земљишта на ерозионом подручју дужни су да изводе радове и предузимају мере
за заштиту од ерозије и бујица у складу са планом управљања водама и условима за коришћење ерозионог
подручја.

Легислативни основ за примену предложених препорука

Закон о водама



Планови за проглашење ерозионих подручја и одбрану од поплава на 
водотоковима II реда  

 Применом методе Потенцијала ерозије (познате и као метод професора

Гавриловића) израђена је карта ерозије за истраживана подручја (ГЈ „Источна

Борања“; слив реке Чађавице, до профила Крупањ);

 Карта има квалитативно-квантитативну вредност, јер се поред информације о типу

ерозије добија и податак о ерозионој продукцији на годишњем нивоу;

 Карта је основни елемент Плана за проглашење ерозионих подручја на територији

локалне самоуправе (Град Лозница и општина Крупањ) и Оперативног Плана за

одбрану од поплава на водотоковима II реда;

 Дефинисана је диспозиција ерозионих подручја, тако да стручне службе могу да

саставе табеларни попис парцела са подацима о кориснику, површини, нагибу,

начину коришћења. На угроженим површинама се прописују административне

забране:



Забране:

 чиста сеча шуме на израженим нагибима (односи се и на културе); 

 кресање лисника ради исхране стоке.

 гајење окопавина на нагибима; 

 орање низ нагиб; 

 испаша на деградираним пашњацима; 

Планови за проглашење ерозионих подручја и одбрану од поплава на 
водотоковима II реда  



Препоруке:

 пошумљавање голети; 

 противерозионо газдовање земљиштем и шумама;

 примена контурне обраде земљишта; 

 формирање тераса на стрмим парцелама;

 претварање деградираних њива у ливаде; 

 мелиорације деградираних пашњака.

Планови за проглашење ерозионих подручја и одбрану од поплава на 
водотоковима II реда  

Усаглашеност планских докумената за газдовање шумама са Планом за проглашење ерозионих подручја и 

Оперативним Планом за одбрану од поплава на водотоковима II реда, представља једну од смерница за 

интегрисано управљање простором брдско-планинских сливова Србије, у циљу превенције ерозионих 

процеса, већих покрета земљаних маса и бујичних поплава, са квалитативно новим и комплементарним 

везама између шумарства и водопривреде.  


