
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) и члана 12. 
Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист 
Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 05.06.2012. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Пољочуварске 
службе у 2011. години. 
 
 II Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Пољочуварске службе у 2011. 
години доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у 
дневни ред седнице Скупштине Града.  
 

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Александра Брзаковић, начелник Управе за пољопривреду и 
развој села. 
 
 
 
 
Број: 356-60/2012-03 
 
У Нишу, 05.06.2012. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

мр Милош Симоновић 



На основу члана 37. Статута Града Ниша (″Службени лист Града Ниша″, број 
88/08), а у вези члана 7. Одлуке о заштити пољопривредног земљишта и 
организовању пољочуварске службе на подручју Града Ниша (″Службени лист Града 
Ниша″, број 22/10), 

Скупштина Града Ниша на седници од ________2012. године, донела је  

 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Пољочуварске службе у 2011. години. 
 

            
II 

Ово решење доставити Управи за пољопривреду и развој села. 
 

  
 

 

Број :  __________  

У Нишу _________2012. године    

 

СКУПШТИНА    ГРАДА   НИША 
 
 

                                                                                                  П Р Е Д С Е Д Н И К 
       
          Проф. др Миле Илић 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

На основу Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ бр. 
62/06 и 65/08), Скупштина града Ниша je донела одлуку о заштити пољопривредног 
земљишта и организовању пољочуварске службе („Службени лист града Ниша“ бр. 
22/2010) којом се уређује заштита усева и засада на пољопривредном земљишту од 
пољске штете, мраза, града и пожара, заштита пољских путева и канала за 
наводњавање и одводњавање, утврђује забрану спаљивања органских остатака на 
пољопривредном земљишту.  

Одлуком су дефинисане: забрањене радње на пољопривредном земљишту, 
пољским путевима и каналима, као и испашa стоке, спаљивање органских остатака, 
мере заштите од мраза, града и пожара, начин формирања пољочуварске службе, 
послове које служба обавља и дужности и начин поступања чувара поља код 
регистровања начињене пољске штете, састав и рад комисије за процену пољске 
штете, као и потребна средства за рад пољочуварске службе.  

Послове организоване заштите од пољске штете обавља Пољочуварска 
служба а надзор над њеним радом и применом Одлуке о заштити пољопривредног 
земљишта и организовању пољочуварске службе врши Управа за пољопривреду и 
развој села града Ниша. 

Поступајући у складу са својим овлашћењима, Управа за пољопривреду и 
развој села, подноси извештај о раду Пољочуварске службе у 2011. години и 
предлаже Скупштини Града доношење Решења као у диспозитиву.  
 
 
 

Управа за пољопривреду и развој села 
 

                                                                                                        НАЧЕЛНИК  
 

Александра Брзаковић                



 
 
 
 
 
 
 
ИЗВЕШТАЈ 
О РАДУ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ  
У 2011. ГОДИНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ниш, јануар 2012. године 
 
На основу Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ бр. 62/06 и 65/08), 
Скупштина града Ниша донела је одлуку о заштити пољопривредног земљишта и 
организовању пољочуварске службе („Службени лист града Ниша“ бр. 22/2010). Одлуком се 
уређује заштита усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске штете, мраза, града 
и пожара, заштита пољских путева и канала за наводњавање и одводњавање, утврђује 
забрану спаљивања органских остатака на пољопривредном земљишту. Послове обезбеђења 
организоване заштите од пољске штете и осталих наведених радњи обавља пољочуварска 
служба. 
 



Одлуком су јасно дефинисане: забрањене радње на пољопривредном земљишту, пољским 
путевима и каналима, као и испашa стоке, спаљивање органских остатака, мере заштите од 
мраза, града и пожара, начин формирања пољочуварске службе, послове које служба обавља 
и дужности и начин поступања чувара поља код регистровања начињене пољске штете, 
састав и рад комисије за процену пољске штете, као и потребна средства за рад 
пољочуварске службе. 
 
1. ФОРМИРАЊЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ 
 
Надзор над применама одредаба Одлуке о заштити пољопривредног земљишта и 
организовању пољочуварске службе врши Управа за пољопривреду и развој села града Ниша 
(члан 19 одлуке). 
 
 1.1 Јавни оглас 
 
Градоначелник Града Ниша је Решењем бр. 2007/2010-01, именовао комисију за избор 
кандидата за чуваре поља. Управа за пољопривреду и развој села града Ниша урадила је 
Упутство бр. 10-547/10 за избор чувара поља, којим је дефинисанo које услове треба да 
испуњавају кандидати и територију града Ниша поделила је на седам целина по 
катастарским општинама и то: 
 
I катастарске општине: Сићево, Ореовац, Пасјача, Малча, Врело, Јасеновик и Кнез село;  
IIкатастарске општине: Бреница, Горња Врежина, Горњи Матејевац, Доња Врежина, Доњи 
Матејевац, Каменица, Ниш-Пантелеј и Церје; 
IIIкатастарске општине: Берчинац, Кравље, Лесковик, Палиграце, Велепоље, Доња Трнава, 
Горња Трнава, Миљковац и Паљина; 
IVкатастарске општине: Вртиште, Горња Топоница, Горњи Комрен, Доња Топоница, Доњи 
Комрен, Мезграја, Медошевац, Ниш-Црвени Крст, Чамурлија, Рујник; 
Vкатастарске општине: Бубањ, Горње Међурово, Доње Међурово, Крушце, Лалинац, Ново 
Село, Поповац, Сечаница, Суповац, Трупале и Чокот;  
VIкатастарске општине: Брзи Брод, Суви До, Бербатово, Вукманово, Доње Власе, 
Габровац, Лазарево Село, Нишка Бања, Ниш-Бубањ, Ниш-ћеле Кула, Паси Пољана, Прва 
Кутина и Радикина Бара; 
VIIкатастарске општине: Банцарево, Горња Студена, Доња Студена, Куновица, Јелашница, 
Просек Манастир, Островица, Равни До и Раутово. 
  
Свака целина у просеку обухвата око 5000  ha за коју је задужен по један чувар поља, који је 
одговоран за спровођење прописаних мера из одлуке. 
 
Комисија за избор кандидата за чуваре поља објавила је јавни позив у дневном листу 
„Народне новине“ 09.09.2010. године. У остављеном року, комисији је достављено 12 
пријава кандидата. Комисија је предложила Градоначелнику града Ниша да донесе коначну 
одлуку о избору 6 кандидата за чуваре поља и руководиоца пољочуварске службе. 
Градоначелник је донео Одлуку, бр.3199/2010-01, о избору кандидата. 
 
1.2 Опремање пољочуварске службе 
 
За несметан рад и обављање поверених послова набављена је следећа опрема: 
 
 Назив Количина Цена по 

јединици 
Укупна вредност

1 Тернски моторцикл 7 104.999,94 734.999,58 



Томос АПН 6с 
2 Кацига ЛС2-са 

атестом 
7 4.900,00 34.300,00 

3 Радна одела и обућа 7 23.369,00 163.589,3 
4 Двоглед 7 4.340,00 30.380,00 
5 Фотоапарат 4 8.096,65 32.386,60 
Укупно опрема:                                                                                   995.655,48 
 
За опремање пољочуварске службе утрошено је 995.655,48 динара. Средства су обезбеђена 
преко Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 
града Ниша, односно из средстава о давању државног пољопривредног земљишта у закуп и 
промене намене пољопривредног земљишта. 
 
 
 
 
 
1.3 Обука чувара поља 
 
Након пријема и опремања Управа за пољопривреду и развој села града Ниша је извршила 
обуку чувара поља. Обука се односила на обилазак терена (целина) сваког чувара поља и 
упознавање са представницима села. Посебно се обратила пажња на специфичности терена, 
односно на места која се најчешће користе као дивље депоније и којe су најзаступљеније 
пољопривредне културе које се гаје на том терену. 
 
Током априла месеца на подручију града Ниша одржано је Европско такмичење у 
обучености ловачких паса трагача. Такмичење је одржано у атарима Горњег и Доњег 
Међурова, Лалинца, Вртишта и Трупала. На пољопривредном земљишту биле су засејане 
разноврсне пољопривредне културе на отвореном и затвореном простору (пластеници). 
Реално је постојала могућност настанка штете. Радом чувара поља на терену у координацији 
са Ловачким Савезом избегнуте су евентуалне штете на усевима. 
 
1.4 Информисање  јавности 
 
Пољочуварска служба је представљена јавности наступима представника Управе за 
пољопривреду и развој села и чувара поља на локалним медијима. Одржани су састанци у 
свим Градским општинама, на којима су представљени чувари поља и катастарске општине 
које ће контролисати чувари поља. 
 
Приликом представљања рада чувара поља и пољочуварске службе јавности, објашњене су 
мере заштите пољопривредног земљишта и начин организовања и поступака у раду 
пољочуварске службе. Ради заштите од пољске штете  на пољопривредном земљишту. 
Одлуком скупштине града донесене су одређене забране: уништавање усева, садница и 
стабала, чување стоке и крађе плодова на туђем поседу, испуштање опасних и штетних 
материја, бацање смећа, шута, лешева угинулих животиња, спаљивање биљних остатака.  
 
1.5 Сарадња са другим службама 
 
Пољочуварска служба не би могла успешно да функционише и спроводи Одлуку уколико не 
постоји добра сарадња са другим службама. Управа за пољопривреду организовала је 
састанке са: председницима савета грађана и месних заједница, надлежним инспекцијама, 
ватрогасном службом, МУП-ом, ЈКП „Медијана“, комуналном полицијом и комуналним 



инспекторима, ловочуварском службом, шумарском службом и представницима градских 
општина. Договорена је узајамна сарадња служби у циљу ефикаснијег функционисања не 
само пољочуварске службе већ и наведених служби. Посебно је договорена сарадња са 
надлежним инспекцијама у смислу обезбеђења валидних доказа код причињене пољске 
штете како би инспекцијски и правосудни органи ефикасно реаговали и у њиховој 
надлежности предузимали казнене мере. 
    
   2. РАД НА ТЕРЕНУ 
 
У току јануара и фебруара набављена је опрема и превозна средстваза пољочуваре. Овај 
период искоришћен је да се јавност путем медија, обиласком градских општина и 
представника села, упозна са одлуком о формирању пољочуварске службе, изабраним 
пољочуварима, пословима обезбеђења организоване заштите од пољске штете и начином 
рада пољочувара.  
 
Март-април је период у коме је обављена обука пољочувара око поступка утврђивања 
пољске штете, као и курс о против пожарној заштити и поступању са потенцијално опасним 
хемијским средствима на терену.  Одржани су састанци са надлежним инспекцијама, 
комуналном полицијом, МУП-ом и са осталим службама са којима је неопходна 
сарадња.Чувари поља са представницима Управе обишли су сва села на територији града и 
успоставили контакте са председницима савета грађана и месних заједница и упознали се са 
специфичностима терена који контролишу. У овом периоду у Нишу је одржано европско 
такмичење паса трагача. Обука и такмичење се одвијало на претежно пољопривредном 
земљишту у приватном власнишву. Чувари поља су свакодневно били присутни за време 
обуке и такмичења у циљу спречавања оштећења објеката (пластеника) и усева. 
Манифестација је завршена без већих штета на пољопривреднимм културама. 
 
Мај-јун је сезона када пољопривредни произвођачи врше хемијску заштиту пољопривредних 
култура. Приликом третирања хемијским средствима услед неадекватног извођења ове 
операције или под утицајем ветра долази до наношења штете на пољопривредним културама 
у суседним парцелама. Било је доста пријава. У том случају чувари поља по пријави излазе 
на терен сачине записник, пријаве комисији за процену штете и фитосанитарној инспекцији. 
Углавном се радило о штетама мањег обима и у директном контакту са произвођачима 
вршено је поравнање штете тако да није било потребе за подношење прекршајних пријава. У 
пракси причињене штете и надокнада истих врши се искључиво судским поступком. 
Било је притужби на несавесно напасање стоке на туђим парцелама, али интервенцијом 
чувара поља спречене су штете већих размера. 
Половином јуна месеца део нишког атара захватило је олујно невреме праћено градом, које 
је нанело огромне штете на пољопривредним културама. Пољочуварска служба заједно са 
комисијом за процену штете обавила је ефикасно посао у њиховој надлежности.  
 
 
Јул-новембар     
Почетком јула месеца почела је жетва стрних жита на територији града Ниша. Схватајући 
значај жетве а и могућност појаве пожара пољочуварска служба је пре почетка жетве са 
штабовима за жетву и комбајнерима деловала превентивно указујући на законску обавезу 
против пожарне заштите. Поред упозорења било је појава пожара. Разлог је лоша навика 
попољопривредника да спаљују биљне остатке на њивама не водећи рачуна какве ће штете 
проузроковати на суседним парцелама. Чувари поља су непрестаним дежурством уочавали 
појаве ватре (сами гасили ако је мањег обима), обавештавали ватрогасну службу која је која 
више пута гасила и локализовала пожаре. Пријава против изазивача пожара није било из 
разлога што је мала могућност затећи починиоца у тренутку паљења. 



Чувари поља су активно учествовали у реализацији пројекта сређивање атарских путева у 
организацији Управе за пољопривреду и развој села и Градске општине Пантелеј, у акцији 
Очистимо Србију и реализацији пројекта пошумљавања ерозивних терена. 
 
Почетком убирања плодова сезонског поврћа и воћа било је пријава крађе мањег обима него 
претходих година из разлога што је пољочуварска служба у том периоду појачала дежурства 
и рад на терену.  
 
Што се тиче воћарства остварена је добра сарадња са воћарима са територије општина 
Пантелеј и Црвени Крст. Заједничком акцијом на лицу места затечени су починиоци у крађи 
воћа. По пријави чувара поља интервенисала је полиција и роба је враћена власницима. 
 
Пољочуварска служба је у сарадњи са комуналном полицијом и комуналном инспекцијом 
утицала на сузбијање постојећих и стварање нових дивљих депонија спречавањем истовара 
грађевинског шута, биљних остатака, цистерни са фекалним садржајем, бацања лешева 
угинуле стоке, преоравања атарских путева и затрпавања канала. 
 
Чувари поља нису службена лица и нису у могућности да легитимишу починиоца прекршаја 
већ само да фотографишу починиоца и пријаве надлежним службама које у оквиру своје 
надлежности предузимају потребне мере. 
 
 3. ФИНАНСИРАЊЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ 
 
У извештају су приказани трошкови опремања пољочуварске службе у износу од 995.665,48 
динара. Средства за набавку опреме обезбеђена су преко Програма заштите,  уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта.  
Из буџета града у 2011. години за рад службе утрошена су средства за следеће намене:  

• одржавање опреме у износу од 3.500,00 динара. Ова средства употребљена су за 
регистрацију седам (7) моторцикала; 

• набавка горива у износу од 90.000,00 динара. Набављено је гориво (мешавина) 
за рад моторцикала у циљу обиласка терена и рад чувара поља; 

• надокнада за рад чувара поља и руководиоца у износу 2.928.761,44 динара у 
бруто износу. Надокнада за рад чувара поља за месец дана износи 18.000,00 
динара нето, а за руководиоца пољочуварске службе 22.000,00динара нето. 
Месечни бруто износ надокнаде за рад 7 радника износи 244.063,45 динара.  

 
Утрошена буџетска средства у 2011. години за рад пољочуварске службе  износе 3.022.261,44 
динара. Укупно утрошена средства за опремање пољочуварске службе и њен једногодишњи 
рад износе 4.017.916,80 динара. Радници за рад у пољочуварској служби ангажовани су на 
основу Уговора о делу. 
 
 4. ЗАКЉУЧНЕ ОЦЕНЕ 
 
Пољочуварска служба је формирана на основу Одлуке о заштити пољопривредног земљишта 
и организовању пољочуварске службе. Ово је прва година функционисања службе. Управа за 
пољопривреду и развој села уложила је доста напора око обезбеђења средстава за опремање 
службе, процедуре избора чувара поља и све што је неопходно за несметан рад.  
Генерална оцена једногодишњег рада службе је да је оправдала своје постојање из следећих 
разлога: 
 

- Остварена је добра сарадња са представницима села и пољопривредним 
произвођачима у спречавању пољске штете на пољопривредним културама;  



- Превентивним деловањем у сарадњи са ватрогасном службом спречена је појава 
већих пожара од спаљивања биљних остатака;  

- Откривени починиоци и у великој мери спречено убирање плодова на туђим 
парцелама; 

- Сарадњом са комуналном полицијом и инспекцијом спречава се стварање 
дивљих депонија и истакање цистерни са фекалним садржајем; 

- Брзо се уклањају лешеви угинулих животиња у сарадњи са ЈКП Медијана; 
- На основу пријава и обезбеђења доказа од стране ове службе и комисије за 

процену штете инспекцијски органи предузимају одговарајуће мере. 
 
Радом пољочуварске службе код пољопривредних произвођача створена је сигурност за 
заштиту својих производа. Пољочуварска служба поред послова који су поверени Одлуком 
обавља и послове из надлежности Управе за пољопривреду око организовања манифестација 
удружења и сајма пољопривреде, обавештавања пољопривредника око заштите 
пољопривредних култура, око регистрације газдинства и друго. 
У наредном периоду потребно је обезбедити недостајућу опрему и набавити теренско возило 
Лада Нива за ефикаснији рад комисије за процену штете и контролу. У зависности од 
обезбеђења средстава повећати број извршилаца. Унапредити сарадњу са инспекцијским 
органима и осталим надлежним службама.       
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