
           На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008), члана  72.  Пословника  о  раду Градског  већа  Града Ниша  („Службени лист
Града  Ниша”  број  1/2013) 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  01.08.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I  Утврђује  се  Предлог   одлуке  о  измени Одлуке  о  заштити  пољопривредног
земљишта и организовању пољочуварске службе на подручју Града Ниша.

II  Предлог   одлуке о  измени 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 Љубиша Стојановић, заменик начелника Управе за пољопривреду и
развој села.  

Број: 1093-2 /2014-03
У Нишу, 01.08.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

     Проф.др Зоран Перишић



На основу члана 28. и 29. Закона о пољопривредном земљишту  (''Службени
гласник Републике  Србије'',  број 62/06, 65/08, 41/09 )  и члана 37. Статута Града
Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број  88/08 ),

 Скупштина Града Ниша, на седници од  _______  2014.године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И

ОРГАНИЗОВАЊУ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НИША

Члан 1.

У  Одлуци  о  заштити  пољопривредног  земљишта  и  организовању
Пољочуварске службе на подручју Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'' број
90/13), у члану 7. став 3. мења се, тако да гласи: 

'' Управа надлежна за послове пољопривреде, организоваће обављање послова из
става 2. овог члана''.

Члан 2.
Члан 22. се брише. 

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном

листу Града Ниша''.

Бој: ____________
У Нишу, ________2014.године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                   Проф.др Миле Илић



Образложење

Одлуком  о  заштити  пољопривредног  земљишта  и  организовању

Пољочуварске службе на подручју Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'' број

90/13),  чланом  7.  став  3.,  послови  Пољочуварске  службе  поверени  су  Јавном

комуналном  предузећу  ''Горица''.  Финансијска  средства  неопходна  за   рад и

функционисање  Пољочуварске  службе  обезбеђују  се  у  буџету  Града  Ниша а

Одлуком о буџету Града Ниша за 2014.годину (''Службени лист Града Ниша'' број

95/13) опредељена су на позицијама Управе за пољопривреду и развој села. 

Применом  предметне  одлуке  у  пракси,  утврђено  је  да  овако  прописани

концепт отежава и бирократизује рад Пољочуварске службе, те се у циљу боље

организације  исте  службе  и   усклађивања  Одлуке  о  заштити  пољопривредног

земљишта  и  организовању  Пољочуварске  службе  на  подручју  Града  Ниша  са

надлежностима Управе за пољопривреду и развој села, доноси Одлука о измени

Одлуке  о  заштити  пољопривредног  земљишта  и  организовању  Пољочуварске

службе на подручју Града Ниша.

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА

                                                                                               НАЧЕЛНИК

                                                                                             Саша Стоиљковић



Члан Одлуке о заштити пољопривредног земљишта и организовању Пољочуварске
службе на подручју Града Ниша 

чија се измена/брисање предлаже

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 уколико се иста врши супротно одредбама члана 3. и  4. ове одлуке,
 Организује смештај стоке ухваћене у штети и без чувара,
 Обавести  надлежну инспекцију  и  комунално предузеће  ради уклањања 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 техничке 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,

Послови  из  става  2.  овог  члана  поверавају  се  Јавном  комуналном  предузећу
''Горица'' Ниш.

Члан 22.
Обавезује се Јавно комунално предузеће  „Горица“ Ниш, да у року од 30 дана од

дана ступања на снагу ове одлуке, усагласи организацију и рад Пољочуварске службе са
одредбама ове одлуке.


