
На основу члана 28. став 4. и члана 29. Закона о пољопривредном земљишту 

(„Сл. гласник РС“ број 62/06 и 41/09 ), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“ број 129/07 ), члана 41. и 138. Статута Општине Владичин Хан („Сл. 

гласник Пчињског округа“ број 21/08 и 8/09) и члана 123. Пословника Скупштине 

општине Владичин Хан („Сл. гласник Пчињског округа“ број 23/08 и 19/09), 

Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној дана  08.09.2009. године 

донела је 

 

  О Д Л У К У 

О мерама заштите пољопривредног земљишта на подручју 

 Општине Владичин Хан 

 

I  ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ 

 

        Члан 1. 

Овом Одлуком прописују се мере за заштиту усева и засада на 

пољопривредном земљишту од пољске штете, коју могу починити људи и стока и 

организовање непосредне заштите пољопривредног земљишта од пољске штете, као и 

мере заштите пољопривредног земљишта од елементарних непогода ( мраз, град, пожар 

и слично) на територији Општине Владичин Хан. 

Мере заштите пољопривредног земљишта од пољске штете, које су утврђене 

овом Одлуком односе се и на скинути род док се налази на пољопривредном 

земљишту. 

     

      Пољска штета 

 

             Члан 2. 

Под пољском штетом, у смислу ове Одлуке, подразумева се штета која је 

настала уништавањем усева и засада, паљењем биљних остатака, као и крађом 

пољопривредних производа и слично. 

 

 

 

II  МЕРЕ  ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЉСКЕ ШТЕТЕ И  МЕРЕ ЗА 

ЗАШТИТУ ОД СПАЉИВАЊА ОРГАНСКИХ ОСТАТАКА НА 

ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ   
 

 

     

           Члан 3.  

Мере заштите од пољске штете односе се на забрану уништавања и 

оштећења усева, садница, стабала и пољопривредне механизације на имањима, 

оштећења која доводе до смањења продуктивности, структуре и слојева 

пољопривредног земљишта, као и сваког другог оштећења на пољопривредном 

земљишту ( у даљем тексту пољска штета). 

Ове мере се односе и на забрану: 

1. Спаљивања органских остатака после жетве усева на пољопривредном 

земљишту; 

2. Испаше стоке на обрадивом пољопривредном земљишту, осим на 

сопственом. 

 



            Члан 4. 

Мере заштите од пољске штете односе се и на забрану: 

1. Остављања стоке у пољу без чувара или је поверавати на чување лицу које 

по свом узрасту, душевној или телесној способности није у стању да стоком стално и 

потпуно влада; 

2. Прелаза запрежним или моторним возилима или прогона стоке преко 

туђег обрађеног или за сетву припремљеног земљишта; 

3. Растурања разбацивања или рушења на пољопривредном имању сложене 

туђе плодове и остатке пољопривредних усева у пољу ( пластови и сл.); 

4. Кидања, чупања,  убирања или на други начин оштећења  пољских 

плодова поврћа, воћа, грожђа или траве на туђем пољопривредном земљишту; 

5. Ломљења, сечења или на други начин наношења оштећења туђим воћкама, 

чокотима или дрвећу које се налази ван; 

6. Бацања или одлагања на пољопривредном земљишту отпадног материјала, 

камења, земље, корова, бацања или покопавања животињских лешева; 

7. Рушења, уништавања или оштећења на туђем пољопривредном имању 

објеката и направа ( колиба, ограда, постављеног знака, машина, алата, прибора и сл.), 

које су у функцији коришћења пољопривредног земљишта; 

8. Прекопавања и преоравања пољских путева, пољских стаза, пашњака и 

утрина, засипања, рушења или на други начин причињавања штете на пропустима, 

каналима и насипима. 

  

            Члан 5. 

Власници, односно држаоци стоке и живине дужни су да чувају и држе стоку 

и живину тако да она не причињава пољску штету на пољопривредном земљишту.  

 

      

       Члан 6. 

Власници, односно корисници пољопривредног земљишта могу дозволити 

држаоцима стоке да на њиховом обрадивом пољопривредном земљишту напасају 

стоку, о чему су дужни да писменим путем обавесте месну заједницу најмање три дана 

пре почетка напасања стоке.  

 

            Члан 7. 

Месне заједнице на територији Општине Владичин Хан могу организовати 

посебну пољочуварску службу (чувара поља),  ради заштите усева и засада на 

пољопривредном земљишту од пољске штете, у складу са Статутом месне заједнице и 

овом Одлуком. 

Службу из става 1. овог члана може организовати једна или више месних 

заједница заједно, ако се за то изјасни већина власника, односно корисника 

пољпоривредног земљишта са територије једне или више месних заједница, на начин 

утврђен Статутом или општим актом месне заједнице. 

Средства за обављање послова службе из става 1. овог члана обезбеђују се из 

сопствених прихода месне заједнице. 

 

            Члан 8. 

Чувар поља је лице овлашћено од стране савета месне заједнице за обављање 

послова из члана 7. став 1. ове Одлуке. 

Чувар поља мора имати писмено овлашћење у коме је означено његово 

својство, као и границе подручја на коме обавља послове чуварске службе. 



Број чувара поља, начин обављања послова,  облик и изглед ознаке на оделу, 

као и друга питања везана за рад чувара поља уређују се општим актом месне 

заједнице. 

                  Члан 9. 

Ради процене причињене пољске штете месна заједница образује Комисију 

за процену пољске штете ( у даљм тексту: Комисија). 

Начин рада, састав и начин избора чланова Комисије утврђује се посебним 

актом савета месне заједнице. 

Власник, односно корисник пољопривредног земљишта, коме је причињена 

пољска штета и лице које је одговорно за учињену штету могу да присуствују раду 

Комисије. 

Власници, односно корисници пољопривредног земљишта могу остварити 

накнаду за причињену штету  од лица која су одговорна за учињену штету споразумом, 

или путем суда. 

      Члан 10. 

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, сено и др.) на пољопривредном земљишту. 

 

 

III  МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА, ГРАДА И МРАЗА 
 

            Члан 11. 

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. 

 

             

       Члан 12.   

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.      

          

             Члан 13.  

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.        

 

         

      Члан 14.  

Машине којим се обавља жетва и вршидба морају у опреми имати прописане 

апарате за гашење пожара. 

 

        Члан 15.  

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). 

 



      

      Члан 16.  

Заштиту пољопривредних усева од дејства града спроводи  Републички 

хидрометеоролошки завод преко противградних станица распоређених на територији 

Општине Владичин Хан. 

  

            Члан 17.  

Заштита пољопривредних усева од мраза спроводе власници, односно 

корисници пољопривредног земљишта, применом физичких метода (замагљивањем, 

мешањем ваздуха, орошавањем, загревањем ваздуха и друго) и хемијских метода 

(применом хемијских препарата). 

 

 

             Члан 18.  

Власници, односно корисници пољопривредног земљишта су дужни да своје 

усеве осигурају. 

Чувар поља, односно председник и секретар месне заједнице, у случају да 

пољочуварска служба није формирана, дужни су да обавесте надлежни орган 

Општинске управе за послове пољопривреде и комуналног инспектора о радњама 

супротним одредбама ове Одлуке. 

       

 

  

IV  НАДЗОР 

        

 Члан 19.  

Надзор над спровођењем ове Одлуке и аката донетих на осниву ове Одлуке 

врши Општинска управа Општине Владичин Хан преко органа надлежаног за послове 

пољопривреде и комуналног инспектора.   

Надлежни орган о утврђеном стању на терену по потреби информише 

Општинско веће Општине Владичин Хан, Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде и друге надлежне државне органе. 

Надлежни орган за послове пољопривреде и комунални инспектор је 

овлашћен да Општинском органу за прекршаје подноси захтев за покретање 

прекршајног поступка. 

 

 

V  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

       

  Члан 20.  

Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај 

привредно друштво, предузеће или друго правно лице ако: 

                  Врши испашу стоке на обрадивом пољопривредном земљишту, осим на 

сопственом, спаљује органске остатаке после жетве или причини пољску штету (члан 3. 

и 4.); 

Новчаном казном од 2.500 до 25.000 динара казниће се за прекршај из става 

2. овог члана одговорно лице у привредном друштву, предузећу или другом правном 

лицу, као и власник, односно корисник пољопривредног земљишта-физичко лице. 

Новчаном казном од 12.500 до 125.000 динара казниће се за прекршај из 

става 2. овог члана предузетник. 

  



 

VI  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

 Члан 21.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Пчињског округа“.  

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 ВЛАДИЧИН ХАН 

БРОЈ:  06-62/7/2009-01 
 

 

 

  

                                         ПРЕДСЕДНИЦА 

        Данијела Поповић 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


