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На основу члана 28. и 29. Закона о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 65/2008 - др. 
закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др. закон) и члана 40.  Статута Општине Велико Градиште 
("Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/2019), Скупштина општине Велико Градиште, на  
31. седници одржаној дана 01.06..2020. године, доноси 

О Д Л У К У 
О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 Овом одлуком уређује се заштита садница, стабала и пољопривредне механизације на имањима, 
оштећења која доводе до смањења продуктивности, структуре и слојева пољопривредног земљишта, као и 
свако друго оштећење на пољопривредном земљишту од пољске штете, утврђују се мере заштите од 
елементарних непогода и утврђује забрана спаљивања органских остатака на пољопривредном земљишту. 
 

Члан 2. 
 Заштита пољопривредног земљишта обухвата мере и активности које се предузимају са циљем 
трајног обезбеђења природних функција земљишта, коришћења земљишта у складу са његовом наменом, 
очувања и 
унапређивања наменског коришћења земљишта. 
 

Члан 3. 
 Власник односно корисник пољопривредног земљишта дужан је да пољопривредно земљиште, 
обрађује, примењује потребне агротехничке мере по принципима добре пољопривредне праксе, да се стара 
да не дође до умањења његове плодности и да га одржава у функцији пољопривредне производње. 
 

II МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЉСКЕ ШТЕТЕ И МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУОД СПАЉИВАЊА 
ОРГАНСКИХ ОСТАТАКА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМЗЕМЉИШТУ 

 
Мере заштите од пољске штете 

Члан 4. 
 Пољска штета је уништавање и оштећење усева, садница, стабала и пољопривредне механизације на 
имањима, оштећења која доводе до смањења продуктивности, структуре и слојева пољопривредног 
земљишта, као и свако друго оштећење на пољопривредном земљишту. 
Мере заштите пољопривредног земљишта од пољске штете, које су утврђене овом Одлуком, односе се и на 
скинути род док се налази на пољопривредном земљишту. 
 

Члан 5. 
 Ради заштите од пољске штете на пољопривредном земљишту, корисници пољопривредног 
земљишта дужни су да: 

1. не уништавају или оштећују усеве, саднице, стабла, засаде и пољопривредну  
механизацију на свом и туђем пољопривредном земљишту; 

2. не остављају стоку у пољу без чувара и не поверавају је на чување лицу које није  
у стању да њоме влада; 

3. не прогоне и не напасају стоку и живину на туђем пољопривредном 
земљишту  без одобрења корисника тог земљишта; 

4. не праве пешачке стазе и не прелазе запрежним или моторним 
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возилима или  
прогоне стоку преко туђег пољопривредног земљишта без одобрења корисника 
тог земљишта; 

5. не бацају или одлажу на свом или туђем пољопривредном земљишту отпадни  
материјал, камење, земљу, коров и не бацају или покопавају животињске лешеве; 

6. не руше, уништавају или оштећују објекте, направе и опрему (колиба, ограда,  
машина, алата, прибора и сл.), које су у функцији коришћења пољопривредног  
земљишта; 

7. не прекопавају и не преоравају пољске путеве, пашњаке и утрине, не бацају  
отпатке и друго смеће на њима; 

8. не уништавају и неовлашћено уклањају или премештају ознаке за неку забрану,  
међу, границу или друга слична катастарска обележја; 

9. не испуштају или одлажу отпадне воде, хемијска средства за третирање усева и  
друге опасне и штетне материје на пољопривредном земљишту; 

10. по коришћењу биолошки неразградиве фолије (ПВЦ фолије), после скидања  
усева исту уклоне, а не да је тањирају или заоравају на пољопривредном  
земљишту; 

11. прописно саде воћне и шумске биљне врсте, тј. не близу граничне линије суседних  
парцела пољопривредног земљишта; 

12. редовно обрађују пољопривредно земљиште, у смислу спречавања појаве  
амброзије и других коровских врста, као и уклањања сувих биљних остатака, на њему и уз 
путеве и канале који се са њим граниче и 

13. не спаљују органске остатке после жетве усева на пољопривредном земљишту 
 

Поступак утврђивања пољске штете 
Члан 6. 

 Ради процене причињене пољске штете Председник општинеименује Комисију за процену  пољске 
штете  актом о именовању (у даљем тексту: Комисија). 
 Kомисија се састоји од четири стална члана различитог профила пољопривредне струке (ратарства, 
сточарства, заштите биља, воћарства и виноградарства) и једног променљивог члана, председник савета 
Месне заједнице на чијем је подручју причињена штета, који ће учествовати у раду Kомисије, према 
територијалној припадности. 
 Мандат сталних чланова Комисије је 4 године. 
 Актом о именовању чланова Kомисије утврђује се и висина накнаде за њен рад. 
 Комисија доноси Пословник о свом раду. 

На захтев оштећеног лица врши се процена пољске штете а захтев за процену пољске штете подноси 
се Kомисији. 
 Корисник пољопривредног земљишта коме је причињена пољска штета и лице које је одговорно за 
причињену штету, могу да присуствују раду Комисије. 
 Корисници пољопривредног земљишта могу остварити накнаду за причињену штету од лица која су 
одговорна за причињену штету споразумно или у одговарајућем судском поступку. 
Одељење за локални и економски развој Општинске управе општине Велико Градиште врши ће 
административно-техничке послове за именовану комисију. 
 

Члан 7. 
 Kомисија 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 присуствују радном састанку Kомисије. 
 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). 
 Kомисија доставља записник о процени пољске штете подносиоцу захтева. 
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Мере за заштиту од спаљивања органских остатака на пољопривредном 
земљишту 

Члан 8. 
 Мере заштите од спаљивања органских остатака  односе се  на забрану спаљивања органских 
остатака после жетве усева на пољопривредном земљишту.  
 Ове мере односе се и на забрану спаљивања делова биљака ( лишће, гране, шибље, сенои др.) на 
пољопривредном земљишту. 
 

III МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОД 
МРАЗА, ГРАДА И ПОЖАРА 

 
Мере за заштиту пољопривредног земљишта од мраза 

Члан 9. 
 Заштиту пољопривредног земљишта и биљака од мраза корисници пољопривредног земљишта могу 
спроводити применом: 

1. активних мера за заштиту од мраза и 
2. пасивних мера за заштиту од мраза. 

 
Члан 10. 

 Активним мерама за заштиту од мраза спречава се губитак топлоте или се топлота доводи биљци 
како би се температура биљке одржала изнад тачке мржњења.  

Постоји више фактора који показују који ће активна мера бити најадекватнија за дате услове, нпр. 
материјални трошкови, опрема која стоји нарасполагању, радна снага, степен ризика, итд. 

 
Члан 11. 

 У активне мере заштите од мраза спадају: конзервација топлоте и додавање топлоте. 
 Конзервација топлоте подразумева задржавање топлоте коју земљиште емитује у приземном слоју 
ваздуха током ноћи.  
 Мера из претходног става се може извести на вишеначина: покривањем биљака, замагљивањем, 
задимљавањем и прскањем (орошавањем).  
 Заштита биља се може извршити покривањем: отпадним материјалом сапољопривредних газдинстава 
(слама, сено, лишће, грање...), индустријским производима (тканине, картон, новине, стакло...) и хемијским 
производима (стаклена вуна, порозна пена, вештачки снег...) као и ''додавањем топлоте'', јер се коришћењем 
тзв. пећи, може остварити пораст температуре од 2-5°С.  
 За загревање се користе разне врсте горива (нафта, разна уља, угаљ, дрво, струготина од дрвета, итд.). 

 
Члан 12. 

 Пасивне мере за заштиту од мраза се користе како би се избегла опасност одмраза и оне се планирају 
и примењују много пре него што се појави опасност одмраза (избор локације за сађење где се избегавају 
долинска дна, уски басени или депресије, постављање природних или вештачких баријера и померање 
времена сађења). 
 

Мере за заштиту пољопривредног земљишта од града 
Члан 13. 

 Корисници пољопривредног земљишта могу у циљу заштите пољопривредног земљишта и усева од 
дејства града предузимати индивидуалне мере као што је постављање противградних мрежа на засадима 
воћа или постављањем пластеника и стакленика за заштиту поврћа и цвећа. 
 
Мере за заштиту пољопривредног земљишта од пожара 

Члан 14. 
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 Мере за заштиту од пожара односе се на забрану ложења отворене ватре на удаљености мањој од 6 
метара од зграда, објеката у којима бораве људи и стока, објеката за смештај сточне хране и других објеката 
који су подложни паљењу.  
 Ове мере се односе и на забрану спаљивања остатака после жетве и прилаз отвореном ватром у 
близини:  
- засејаних парцела у времену сазревања усева до завршетка жетве и уклањања пожњевених усева са њива. 
- места на којима се обавља вршидба и машинама којима се обавља вршидба.  
 Лица која управљају машинама за обављање жетве и вршидбе морају бити упозната са мерама за 
спречавање избијања пожара и оспособљена за руковање средствима и опремом за гашење пожара.  
 Машине којим се обавља жетва и вршидба морају у опреми имати прописане апарате за гашење 
пожара.  
 Поред мера заштите од пожара утврђених овом Одлуком њен саставни део су и мере заштите од 
пожара прописане Правилноком о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди („Сл.гласник СРС“, 
бр. 27/84). 
  

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 15. 

 Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Велико Градиште''. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаве у ''Службеном гласнику општине Велико Градиште''. 
 
 
 
Број: 320-31/2020-01-1 
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