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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 12

Жабаљ, 08.03.2016.

Година 44

Цена овог броја 60,00 динара
Годишња претплата 1.200,00 динара

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
На основу члана 29. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“ број 62/2006, 65/2008 – др.
закон, 41/2009 и 112/2015 ), члана 73 тачка 17. Статута Општине Жабаљ (''Службени гласник Општине
Жабаљ'', број 8/2011 и 8/2012) Општинско веће Општине Жабаљ на 173. седници одржаној дана 26.02.2016.
године донело је
МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОД МРАЗА,
ГРАДА И ПОЖАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
А) Мере за заштиту пољопривредног земљишта од мраза
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.
Активним мерама за заштиту од мраза се спречава губитак топлоте или се топлота доводи биљци како би се
температура биљке одржала изнад тачке мржњења. 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. Ова мера се може извести на више начина: покривањем биљака, замагљивањем и прскањем
(орошавањем). Ова заштита се може извршити покривањем отпадним материјалом са пољопривредних
газдинстава (слама, сено, лишће, грање...), индустијским производима (тканине, картон, новине, стакло...) и
хемијским производима (стаклена вуна, порозна пена, вештачки снег...).
Додавање топлоте се врши уз помоћ пећи коришћењем разних врста горива (нафта, разна уља, угаљ, дрво,
струготина од дрвета, слама итд).
Б) Мере за заштиту пољопривредног земљишта од града
Органи Општине Жабаљ, у складу да Законом о одбрани од града (''Сл. гласниг РС'', бр54/2015):
1. непосредно сарађују са надлежним органом државне управе за послове одбране од града;
2. обезбеђују подршку за функционисање система одбране од града на својој територији;
3. обезбеђују подршку надлежном органу у ангажовању извршилаца за деловање на градоносне облаке
– стрелаца на лансирним станицама на територији општине;
4. у складу са законом и методологијом, коју прописује министарство надлежно за пољопривреду, врше
прелиминарну процену оштећења од града на пољопривредним културама у року од седам дана од
дана када је штета настала, а коначну процену доносе у року од 45 дана од дана када је штета
настала;
5. разматрамју извештаје о припремљености и функционисању система одбране од града за своју
територију.
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Корисници пољопривредног земљишта могу да предузимају и индивидуалне мере заштите пољопривредног
земљишта и усева од града као што су: противградне мреже у засадима воћа, пластеници и стакленици за
заштиту поврћа.
В) Мере за заштиту пољопривредног земљишта од пожара
Мере за заштиту пољопривредног земљишта од пожара спроводе се у складу са одредбом члана 49. Закона о
заштити од пожара (''Службени гласник РС'', број 111/2009 и 20/2015) и одредбама Правилника о посебним
мерама заштите од пожара у пољопривреди (''Службени гласник СРС'', број 27/84).
Ове мере објавити у „Службеном листу Општине Жабаљ“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 320- 93 /2016-II
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

САДРЖАЈ
р.б.

Назив акта

1.

Мере за заштиту пољопривредног земљишта од мраза, града и пожара на територији општине
Жабаљ
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Издавач: Скупштина општине Жабаљ
Одговорни уредник: секретар Скупштине општине Марија Тодоровић
Службени лист излази најмање једном у три месеца, а по потреби више пута.
Телефон: 021/210 22 68
е-mail: marijatodorovicso@gmail.com
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