
 
 
 
           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 и 58/2009) 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 25.02.2010. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о заштити пољопривредног земљишта и  
организовању пољочуварске службе на подручју Града Ниша. 
 
 II Предлог одлуке о заштити пољопривредног земљишта и  организовању 
пољочуварске службе на подручју Града Ниша, 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 Управа за пољопривреду и развој 
села. 
 
 
 
      
Број: 192-2/2010-03 
 
У Нишу, 25.02.2010. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 
 
 
 
 
 



 
 На основу члана 28. и 29. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", 
број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 37.  Статута  Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 
88/08),  
 Скупштина Града Ниша, на седници одржаној дана ______ 2010.године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
О ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И  ОРГАНИЗОВАЊУ 

ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НИША 
 
 

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1.  
 

 Овом одлуком уређује се заштита усева и засада на пољопривредном земљишту од 
пољске штете, мраза, града и пожара, заштита пољских путева и канала за наводњавање и 
одводњавање и утврђује забрана спаљивања органских остатака на пољопривредном земљишту. 
 

Члан 2. 
 

 Под пољопривредним земљиштем, у смислу ове одлуке, сматрају се њиве, вртови, 
воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци и рибњаци без обзира на облик својине, на територији 
Града Ниша.  
 Под пољском штетом, у смислу ове одлуке, подразумева се штета која је настала 
уништавањем и оштећењем усева, садница, стабала и пољопривредне механизације на 
пољопривредном земљишту, оштећења која доводе до смањења продуктивности, структуре и 
слојева пољопривредног земљишта, као и свако друго оштећење на пољопривредном земљишту.  
 Под пољским путевима подразумевају се путеви који повезују парцеле пољопривредног 
земљишта. 
 Под каналима за наводњавање и одводњавање подразумевају се канали који се граниче са 
парцелама и пољским путевима. 
 
 
 II МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  
 

Члан 3. 
 

 Ради заштите oд пољске штете, на пољопривредном земљишту, забрањено је: 
 1. уништавање и оштећење усева, садница и стабала,  
 2. остављати стоку без чувара, или поверити чување лицу које није у стању њоме да 
влада,  
 3. прогонити стоку преко туђег поседа без одобрења власника, односно корисника,  
 4. чинити штету на објектима и направама које се користе за пољопривредну 
производњу,  
 5. неовлашћено сакупљати остатке и брати усеве и плодове на туђем поседу,  
 6. оштетити усеве или засаде на суседној парцели приликом вршења послова обраде 
земљишта, убирања усева и плодова и заштите биља хемијским средствима, 



 7. правити пешачке прелазе и прелазити превозним средствима преко туђег поседа. 
 Ради заштите oд пољске штете на пољопривредном земљишту, и штете на пољским 
путевима и каналима забрањено је: 
 1. испуштати и одлагати опасне и штетне материје,  
 2. бацати разне биљне остатке, смеће, грађевински шут, као и лешеве угинулих 
животиња,  
 3. остављати или заоравати употребљене пластичне масе у виду фолија, амбалаже и 
слично, као и друге тешко разградиве материје 
 Забрањено је преоравати, сужавати, прекопавати, засипати и затрпавати пољске путеве и 
канале.  
 Заштита од мраза, пољопривредних култура врши се применом пасивних и активних 
мера.  
 Избор локације, покривача код вишегодишњих засада и оптималне влаге у земљишту 
представљају пасивне мере код заштите од мраза. Примена задимљавања, орошавања, грејача и 
машина за ветар представљају активне мере заштите од мраза. 
 Заштита од града, вишегодишњих засада, врши се применом противградних мрежа. 
 Заштита од пожара обавља се у складу са важећим законским прописима. 
 

Члан 4. 
  
 Испаша стоке може се вршити само на пашњацима и сопственом земљишту.  
 Сопственици односно корисници могу своје обрадиво земљиште да користе за испашу 
стоке у време када оно није засејано пољопривредним усевима.  
 

Члан 5. 
 

 На пољопривредном земљишту забрањено је спаљивање органских остатака.  
 

Члан 6. 
 

 Ради заштите и очувања хемијских и биолошких својстава пољопривредног земљишта од 
прве до пете катастарске класе и обезбеђења правилне употребе минералних и органских 
ђубрива и пестицида власник, односно корисник обрадивог пољопривредног земљишта треба 
да: 

- спроводи контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта сваке пете 
године у акредитованој лабораторији за контролу квалитета земљишта и  

- води годишње евиденције о количини унетог минералног ђубрива и пестицида. 
 
 

       III ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАШТИТE ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 7. 
 

 Послове обезбеђења организоване заштите од пољске штете и заштите од спаљивања 
органских остатака на пољопривредном земљишту, и заштите пољских путева и канала у 
смислу ове одлуке, на територији Града Ниша, обавља пољочуварска служба.   
 Послови пољочуварске службе су да:  
 - путем чувара поља врши непосредну заштиту усева и засада на пољопривредном 
земљишту од пољске штете и заштиту пољских путева и канала,  



 - путем чувара поља спречи спаљивање органских остатака на пољопривредном 
земљишту,  
 - путем чувара поља спречи чување и испашу стоке на обрадивом пољопривредном 
земљишту у колико се иста врши супротно одредбама члана 3 и 4. ове одлуке,  
 - организује смештај стоке ухваћенене у штети и без чувара, 
 - обавести надлежну инспекцију и комунално преузеће ради уклањањa лешева угинулих 
животиња, 
 - за сваку недозвољену радњу којом је причињена пољска штета утврди ближе обележје 
радње, прикупи податке о пољопривредном земљишту на којем је штета учињена и његовом 
власнику, односно кориснику, прикупи податке о извршиоцу и сведоцима уколико их има, и о 
свему томе сачини записник,  
 - о причињеној пољској штети благовремено обавештава пољопривредног инспектора и 
власника, односно корисника пољопривредног земљишта коме је штета причињена, 
 - прима захтеве оштећених лица за процену пољске штете и поступа по истом на начин 
уређен овом одлуком,  
 - врши административно техичке послове за потребе Комисије за процену пољске штете, 
 - за сваку недозвољену радњу којом је причињена штета на пољском путу или каналу 
утврди ближе обележје радње, прикупи податке о извршиоцу и сведоцима уколико их има, о 
свему томе сачини записник и благовремено обавештава надлежну инспекцију,   
 - редовно, најмање два пута годишње, у сваком селу на видном месту истиче 
препоручене мере надлежних правних субјеката за заштиту од мраза, града и пожара, 
 - годишњи извештај о свом раду подноси Скупштини  Града Ниша. 
 Послови из става 2. овог члана поверавају се Јавном комуналном предузећу "Горица" 
Ниш. 
 

Члан 8. 
 

 Пољочуварком службом руководи руководилац пољочуварске службе. 
 Послове заштите пољопривредног земљишта обављају чувари поља. 
 Чувар поља обавља послове заштите пољопривредног земљишта на површини не већој 
од 5.500 хектара.  
 Чувар поља има службену легитимацију која садржи личне податке, број, својство и 
подручје на којем врши дужност чувара поља.  
 За време обављања послова, чувар поља мора носити службену легитимацију и јасно 
видљиву ознаку на одећи о свом својству.  
 

Члан 9. 
 

  Чувар поља је дужан да приликом откривања штете фотографише пољопривредно 
земљиште, пољски пут или канал на којем је штета учињена и остало што је битно за 
утврђивање обележја радње, као и да сачува пронађене предмете на лицу места.  
 Записник са доказима (фотографије, пронађени предмети), чувар поља је дужан да 
достави руководиоцу пољочуварске службе у року од 24 часа од часа сачињавања истог.  
 

Члан 10. 
  

 Уколико власник, односно корисник пољопривредног земљишта утврди да му је штета 
причињена, а чувар поља није то уочио, може штету пријавити пољочуварској служби 
најкасније у року од два дана од дана сазнања за причињену штету.  



 Приликом пријаве пољске штете, власник, односно корисник пољопривредног земљишта 
којем је штета причињена, дужан је у писаној пријави дати све податке који се односе на 
пољопривредно земљиште, време и радњу којом је штета причињена и друге околности које 
могу бити од значаја за утврђивање висине и починиоца штете.  
 У случају из става 1. овог члана, чувар поља ће поступити на начин како је то уређено 
чланом 9. ове одлуке. 

 
Члан 11. 

 
 Руководилац пољочуварске службе, на основу примљеног записника са доказима о 
недозвољеној радњи којом је причињена штетa, дужан је одмах, а најкасније у року од пет дана, 
да обавести и достави примерак записника власнику, односно кориснику пољопривредног 
земљишта коме је штета причињена.  
 Руководилац пољочуварске службе дужан је да примерак записника са доказима о 
недозвољеној радњи којом је причињена штета достави пољопривредној инспекцији а уколико 
постоји потреба и другим надлежним инспекцијама. 
 Руководилац пољочуварске службе, на основу примљеног записника са доказима о 
недозвољеној радњи којом је причињена штетa на пољским путевима и каналима дужан је да 
примерак записника одмах а најкасније у року од 24 часа достави надлежним инспекцијама. 
  

Члан 12. 
 

 Чувар поља je дужан да уколико затекне стоку у пољској штети без чувара или чији је 
власник непознат организује превоз и смештај стоке, сачини записник и исти достави 
руководиоцу пољочуварске службе.  
 На основу записника из претходног става, пољочуварска служба је дужна  да на огласној 
табли Месне канцеларије истакне обавештење којим позива власника, односно држаоца стоке да 
у року од 5 дана преузме стоку, са назнаком да ће стока у противном бити продата.  
 Ако се власник, односно држалац јави у одређеном року и докаже да је стока његова, 
након измирења трошкова превоза, исхране и чувања стока му се предаје.  
 

Члан 13.  
 

 Када се власник, односно држалац стоке не јави у утврђеном року или одбије да преузме 
стоку под условима из члана 12. став 3. ове одлуке,   спроводи се поступак продаје путем јавне 
лицитације. Од добијених новчаних средстава, намирују се трошкови превоза и смештаја стоке. 
Преостала новчана средства полажу се у депозит.  
 Депозит се може употребити за изградњу, доградњу, адаптацију и одржавање објеката за 
смештај ухваћене стоке, и техничко опремање пољочуварске службе.  
 

Члан 14. 
 

 Чланови савета грађана, месних заједница као и референти месних канцеларија су дужни 
да пољочуварскoj служби на њиховој територији, пружају све релевантне информације везане за 
конкретне случајеве наношења штете, идентификације власника усева или починиоца. 
 
 
 IV ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ПОЉСКЕ ШТЕТЕ  

 



Члан 15. 
  

 На захтев оштећеног лица врши се процена пољске штете 
 Захтев за процену пољске штете подноси се пољочуварској служби, а руководилац 
пољочуварске службе прослеђује га Комисији за процену пољске штете (у даљем тексту: 
Комисија).  
 Комисија се састоји од четири стална члана различитог профила пољопривредне струке 
(ратарства, сточарства, зашите биља, воћарства и виноградарства) и једног променљивог члана, 
представника Савета грађана или Месне заједнице на чијем је подручју причињена штета, који 
ће учествовати у раду Комисије, према територијалној припадности.  
 Комисију именује Градоначелник на период од четри године.  
 Актом о именовању чланова Комисије одређује се и висина накнаде за њен рад.  
 

Члан 16. 
  

 Комисија је дужна да у складу са поднетим захтевом за процену пољске штете изађе на 
место настанка штете и о томе сачини записник.  
 Власник, односно корисник пољопривредног земљишта коме је штета причињена и лице 
које је одговорно за учињену штету могу да присуствује раду Комисије.  
 Записник о процени пољске штете садржи: дан и час вршења процене, основне податке о 
идентитету оштећеног и починиоца, чињенични опис радње (време, место и начин извршења 
радње) и стручну процену настале штете исказану количински и вредносно.  
 Записник садржи и доказе о начину вршења процене штете (фотографије, стручно 
образложење, прорачуне и сл).  
 Комисија доставља записник о процени пољске штете подносиоцу захтева и руководиоцу 
пољочуварске службе.  
 

Члан 17.  
 

 Власници односно корисници пољопривредног земљишта, на којој је начињена пољска 
штета могу само путем суда остварити право на накнаду  штете.  
  
 
 V ФИНАНСИРАЊЕ СЛУЖБЕ 

 
Члан 18.  

 
 Финансијска средства неопходна за рад, функционисање пољочуварске службе 
обезбеђују се буџетом Града Ниша. 
  
 
 VI НАДЗОР 

 
Члан 19.  

 
 Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Управа за  пољопривреду и развој села 
Града Ниша. 
  
 



 VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 20. 
 

 Обавезује се Јавно комунално предузеће "Горица" Ниш, да у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке, организује пољочуварску службу. 
 Пољочуварска служба одпочиње са радом обезбеђењем потребних материјалних и 
техничких средстава, неопходних за рад службе. 

 
Члан 21. 

 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града 
Ниша".  
 
  
 Број: ________  
 У Нишу, ___.02.2010. године 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША   
 

 
 
                                                                                   Председник  
                                                                          Проф.др Миле Илић  



 


