
На основу чл.28. и 29. Закона о пољопривредном земљишту  (Службени гласник РС“, број 

62/06, 65/08 и 41/09) и чл.37. ст.1.т.7. Статута општине Дољевац („Службени лист града Ниша“, број 

69/2008 и 89/2010),  

Скупштина општине Дољевац, на седници од  14.03.2012.год., донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

 о изменама и допуама 

Одлуке о заштити пољопривредног земљишта  од пољске штете  

 

Члан 1. 

 У Одлуци  о заштити пољопривредног земљишта од пољске штете („Службени лист Града 

Ниша“, број 101/2008), у називу иза речи: „пољске штете“ додају се речи: „мраза, града и пожара“. 

 

Члан 2. 

 У  Одлуци у члану 1., став 1., иза речи„пољске штете“ додају се речи: „мраза, града и пожара“. 

 

Члан 3. 

 Члан 2. Одлуке мења се и гласи:  

„Под пољском штетом, у смислу ове одлуке, подразумева се штета 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“. 

 

Члан 4. 

У Одлуци иза члана 4. додаје се нови члан: „4а“ који гласи:  

“Заштита од мраза, врши се применом пасивних и активних мера. 

Избог локације засада, сората, подлога, оптималне влаге у земљишту, представљају пасивне 

мере заштите пољопривредних култура од мраза. Примена мера за успоравање вегетације и цветања 

(кречење стабала, прскање воћака, задимљавање, орошавања, грејање, вештачко проветравање и 

примена одређених хемијских средстава, представљају активне превентивне мере заштите од мраза. 

Отклањање последица насталих мразом код вишегодишњих засада огледају се у корективном 

орезивању, додатној заштити од  болести, прихрањивању. 

Заштите од града,  врши се организовањем противградне заштите (ракетним системима, аеро 

дејствима и сл.), применом противградних мрежа, осигуравањем усева преко осигуравајућих 

друштава. 

Заштите од пожара обавља се у складу са важећим законским прописима“. 

 

Члан 5. 

 Ова Олука ступа на снагу осмог дана  од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша“. 

 

Број: 320-14 

У Дољевцу 14.03.2012.год. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

         ПРЕДСЕДНИК 

         Томислав Кулић, с.р. 

 


