
 
 
 
Република Србија 
Град Крагујевац 
Градско веће 
Број: 320-29/20-V 
Датум: 2. март 2020. године 
К р а г у ј е в а ц 
  
           Градско веће, на основу члана 28.  Закона о пољопривредном земљишту („Службени 
гласник Републике Србије“, број 62/06, 65/08, 41/09, 112/15,  80/17 и 95/18-др.закон), члана 2. 
став 1. тачка 27. Одлуке о Градском већу ("Сл. лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен 
текст и 12/19) и члана 49. став 1. Пословника о раду Градског већа ("Сл. лист града Крагујевца", 
број 17/19), на седници одржаној  дана 2.марта2020. године,  доноси 
          
 

ПРОГРАМ МЕРА 
 ЗА ЗАШТИТУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ  

ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 
 
 
 
I OПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 
Члан 1.  
 
Овим програмом прописују се мере за заштиту пољопривредног земљишта од пољске штете, 
мере за заштиту од спаљивања органских остатака на пољопривредном земљишту и мере за 
заштиту пољопривредног земљишта од мраза, града, пожара и других елементарних непогода, 
као и начин контроле примене мера заштите пољопривредног земљишта на територији Града 
Крагујевца (у даљем тексту: Град).  
 
Члан 2.  
 
Под пољском штетом, у смислу ове одлуке, подразумева се штета која је настала 
уништавањем и оштећењем усева, засада, 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.  
 
Пољопривредно земљиште, у смислу ове одлуке, јесте земљиште које се користи за 
пољопривредну производњу (њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, рибњаци, 
трстици и мочваре), које се налази ван грађевинског реона насељених места на територији 
Града, као и земљиште које је одређено као грађевинско земљиште до привођења планираној 
намени, без обзира на својину.  
 
Под усевима, у смислу ове одлуке, подразумевају се засејане пољопривредне културе 
намењене за људску и сточну исхрану и индустријску прераду.  
 
Под засадима, у смислу ове одлуке, подразумевају се воћњаци и виногради који се налазе ван 
граница грађевинског подручја Града.  



 
 
 
 
 
Под пољским путевима, у смислу ове одлуке, подразумевају се некатегорисани путеви који 
повезују парцеле пољопривредног земљишта.  
 
 
II ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОД ПОЉСКЕ ШТЕТЕ  
 
Члан 3.  
 
Власници, односно корисници пољопривредног земљишта дужни су да редовно обрађују 
пољопривредно земљиште, да врше систематско уклањање парложне траве и амброзије, да 
користе средства која побољшавају квалитет пољопривредног земљишта и у томе поступају 
као добри домаћини и по правилима кодекса добре пољопривредне праксе.  
Ради заштите и очувања хемијских и биолошких својстава пољопривредног земљишта и 
обезбеђивања правилне употребе минералних и органских ђубрива и пестицида, власник 
односно корисник обрадивог пољопривредног земљишта треба да спроводи контролу 
плодности обрадивог пољопривредног земљишта и води евиденције о количини унетог 
минералног ђубрива и пестицида.  
 
Испаша стоке може се вршити само на пашњацима и сопственом земљишту.  
 
Власници, односно корисници пољопривредног земљишта могу своје обрадиво земљиште да 
користе за испашу стоке у време када оно није засејано пољопривредним усевима.  
 
Члан 4.  
 
У циљу заштите пољопривредног земљишта од пољске штете, забрањено је вршити следеће 
радње:  
 
1. уништавати и оштећивати усеве и засаде на пољопривредном земљишту и пољопривредну 
механизацију на пољопривредним имањима,  
 
2. убирати, брати, присвајати, кидати, чупати усеве и плодове или косити траву на туђем 
пољопривредном земљишту,  
 
3. без сагласности власника, односно корисника пољопривредног земљишта сакупљати 
остатке пољопривредних производа на пољопривредном земљишту, 
  
4. растурати и разбацивати пољопривредне производе сложене у камаре, пластове или слично 
на туђем пољопривредном земљишту,  
 
5. прелазити превозним средством преко туђег пољопривредног земљишта,  
 
6. правити пешачке прелазе преко туђег пољопривредног земљишта,  
 
7. гонити стоку, односно пуштати живину преко туђег пољопривредног земљишта без 
сагласности власника, односно корисника пољопривредног земљишта,  
 
8. вршити испашу стоке на обрадивом пољопривредном земљишту, осим на сопственом и  
 
9. остављати стоку у пољу без чувара.  
 



Усеви и засади штите се у свим фазама вегетације, као и скинути род док се налази на 
пољопривредном земљишту.  
 
 
 
 
Члан 5.  
 
У циљу заштите пољопривредног земљишта од оштећења која доводе до смањења 
продуктивности, структуре и слојева пољопривредног земљишта, забрањено је вршити 
следеће радње:  
 
1. бацати биљне остатке, смеће, отпатке, грађевински шут, као и лешеве угинулих животиња и 
други отпад у чврстом и течном стању на своју и туђу њиву, пољски пут, у канале за 
одводњавање и наводњавање и у природне водотокове, 
 
2. спаљивати органске остатке усева на пољопривредном земљишту, после жетве, 
  
3. оштетити усеве или засаде на суседној парцели приликом вршења послова обраде 
земљишта, убирања усева и плодова и заштите биља хемијским средствима, 
  
4. преоравати, сужавати, прекопавати, засипати и затрпавати пољске путеве, пашњаке, утрине, 
стазе, насипе,  канале за одводњавање и наводњавање и  природне водотокове, 
 
5. испуштати и одлагати опасне и штетне материје на пољопривредном земљишту, у канале за 
одводњавање и наводњавање и  природне водотокове, 
 
6. уклонити, срушити, уништити или оштетити на туђем пољопривредном земљишту подигнуту 
ограду, постављени знак, или други ограђени простор који служи за смештај алата и 
пољопривредне механизације.  
 
Члан 6.  
 
Заштиту пољопривредног земљишта од мраза врше власници, односно корисници 
пољопривредног земљишта применом активних и пасивних мера.  
 
У активне мере заштите од мраза спадају: конзервација топлоте, додавање топлоте и мешање 
ваздуха.  
 
Конзервација топлоте подразумева задржавање топлоте коју земљиште излучује у приземном 
слоју ваздуха током ноћи и то: покривањем биљака отпадним материјалом са пољопривредног 
газдинства, индустријским и хемијским производима, замагљивањем и задимљавањем, 
стварањем вештачке магле разним хемијским средствима, димом, прскањем (орошавањем), 
односно стварањем вештачке кише.  
 
Пасивне мере за заштиту од мраза користе се да би се избегла опасност од мраза, а планирају 
се и примењују пре него што се појави опасност од мраза, и то путем: одабира локације за 
сађење, постављања природних или вештачких баријера којима се спречава прилив хладног 
ваздуха, постављања покривача код вишегодишњих засада и одржавања оптималне влаге у 
земљишту, померања времена садње биљака и правилне обраде земљишта.  
 
Заштита од града вишегодишњих засада спроводи се у складу са прописима који уређују 
систем одбране од града, а власници односно корисници пољопривредног земљишта могу у 
циљу заштите од дејства града предузимати и индивидуалне мере као што је постављање 
противградних мрежа на вишегодишњим засадима.  
 



Заштита пољопривредног земљишта од пожара спроводи се у складу са одредбама Закона о 
заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 20/15 и 87/18) и Правилника о 
посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди ("Службени гласник РС", број 27/84).  
 
 
 
 
IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 
 
Члан 7.  
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града 
Крагујевца".  
 

 
 

O б р а з л о ж е њ е 
  
 

Правни основ за доношење Програма мера за заштиту пољопривредног земљишта на 
територији града Крагујевца, садржан је у одредбама члана 28.  Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник Републике Србије“, број 62/06, 65/08, 41/09, 112/15,  80/17 и 
95/18-др.закон), којим је прописана изричита забрана уништавања и оштећења 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, као и забрана спаљивања органских остатака после жетве 
усева на пољопривредном земљишту и у ставу 3. којим је утврђено  да јединица локалне 
самоуправе прописује мере за заштиту од пољске штете и мере за заштиту од спаљивања 
органских остатака на пољопривредном земљишту.  

Чланом 2. став 1. тачка 27.  Одлуке о Градском већу ("Сл. лист града Крагујевца", бр. 
25/15-пречишћен текст и 12/19) и чланом 49. ставом 1.  Пословника о раду Градског већа ("Сл. 
лист града Крагујевца", број 17/19), прописано је да Градско веће у вршењу послова из своје 
надлежности доноси: одлуке, само када је законом предвиђено, пословник, правилнике, 
наредбе, упутства, решења, закључке, препоруке, планове, програме и друга акта у складу са 
законом, Статутом, Одлуком о Градском већу и Пословником о раду Градског већа. 

Разлог за доношење овог програма је у потреби доношења Мера за заштиту 
пољопривредног земљишта на територији града Крагујевца и достављању Извештаја о 
прописаним мерама Републици Србији Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде - Управи за пољопривредно земљиште-допис  број 320-01-00002/51/2020-14 од 
04.2.2020. године. 

Из наведених разлога донет је програм као у диспозитиву. 
Доношење овог Програма не захтева ангажовање буџетских средстава. 
 
 
 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК, 
                                                                               

                                                                                                     Радомир Николић          
 
 
 
 


