
Na temelju članka 10. i 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 20/18, 115/18 

i 98/19), članka 4. Pravilnika o agrotehničkim mjerama ("Narodne novine" broj 22/19) i članka 22. 

Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 03/18 i 08/18 te 

Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera 2/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 27. 

redovnoj sjednici   održanoj dana 19. veljače 2021 godine donijelo je  

 

IZVJEŠĆE  

o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje  

poljoprivrednih rudina na području Općine Plitvička Jezera u 2020. godini 

 

 

I. UVOD 

 
Sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jedinica lokalne samouprave dostavlja 

Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo godišnje izvješće o 

primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina svake tekuće 
godine za prethodnu godinu. 

 

Dana 14.3.2019, godine stupio je na snagu novi Pravilnik o agrotehničkim mjerama  ("Narodne novine" 

broj 22/19) kojim je temeljem članka 4. stavaka 3. propisano kako se Godišnje izvješće o agrotehničkim 
mjerama izrađuje na propisanom Obrascu 1., Tablici Excel (xls) formatu i dostavlja u elektronskom 

obliku. 

 
Obrazac je u prilogu ovog Izvješća i njegov je sastavni dio. 

 

Nadalje, Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je na svojoj 18. redovnoj sjednici održanoj  dana 10. 
listopada 2019. godine, donijelo novu Odluku o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za 

uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom 

zemljištu na području Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera, broj 8/19.) - 

u daljnjem tekstu: Odluka.   
 

Navedenom Odlukom je propisano 8 (osam) agrotehničkih mjera i (5) pet mjera za uređivanje i 

održavanje poljoprivrednih rudina.  
 

Temeljem članka 2. Odluke, u cilju održavanja poljoprivrednog zemljišta sposobnim za poljoprivrednu 

proizvodnju i sprečavanje nastajanja štete na istom propisane su sljedeće agrotehničke mjere: 
1. minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta, 

2. sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, 

3. suzbijanje organizama štetnih za bilje, 

4. gospodarenje biljnim ostatcima, 
5. održavanje razine organske tvari i humusa u tlu, 

6. održavanje povoljne strukture tla, 

7. zaštita od erozije, 
8. održavanje plodnosti tla. 

 

Temeljem članka 11. Odluke propisane su mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina: 

1. održavanje živica i međa, 
2. održavanje poljskih putova, 

3. uređivanje i održavanje kanala, 

4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih međa, 
5. sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa. 

 

 



 

 

Tijekom 2020. godine, na području Općine Plitvička Jezera primijenjene su ukupno četiri mjere. 

 

II. PRIMJENA AGROTEHNIČKIH MJERA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA 

JEZERA U 2020. GODINI 

Na području Općine Plitvička Jezera u 2020. godini primijenjene se postupalo u agrotehničkim 

mjerama: 

1. Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem 

U svrhu sprečavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem dostavljeno je  

21 pisanih opomena. Osim pisanih opomena, vlasnicima poljoprivrednih zemljišta upućene su i usmene 

opomene od toga 18 usmenih opomena je upućeno za uklanjanje životinjskih ostataka na 
poljoprivrednom zemljištu.  

Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb dužne su evidentirati poljoprivredno zemljište u 

vlasništvu koje se ne održava pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, a vlasnici su nedostupni 

ili nepoznatog boravišta. 
Obzirom na navedeno, na temelju 1 pisane opomene, upućen je zahtjev Ministarstvu unutarnjih poslova 

za podatke o zadnjem prebivalištu odnosno boravištu vlasnika poljoprivrednog zemljišta koje 

se ne održava. 
 

III. PRIMJENA MJERA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH 

RUDNINA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U 2020. GODINI 

Na području Općine Plitvička Jezera u 2020. godini primijenjeno je i postupano u četiri mjere za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina: 

1. Održavanje živica i međa 

U svrhu održavanja živica i međa održavane su živice i međe u naseljima Čujića Krčevina, Plitvice 

Selo i Krbavica. 

2. Održavanje poljskih puteva  

U svrhu održavanja poljskih puteva izvršene su slijedeće radnje: 

 

- Održavanje puteva na području katastarske općine Ličko Petrovo Selo. 

3. Uređenje i održavanje kanala 

U svrhu uređenja i održavanja kanala izvršene su slijedeće radnje: 

 

4. Podnesen je zahtjev Županijskoj upravi za ceste Ličko – senjske županija za uređenje kanala u naselju 

Donji Vaganac uz lokalnu cestu LC 59026.Sprječavanje zasjenjivanja susjednih međa  

U svrhu sprečavanja zasjenjivanja susjednih međa upućene su 23 opomene i upućen 1 dopis. 

 

 

 
 



 

 

IV. ZAKLJUČAK 

 
Primjena agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području 

Općine Plitvička Jezera se održava prema važećim zakonskim propisima.  

 
Jedinstveni upravni odjel redovito provodi nadzor nad održavanjem poljoprivrednog zemljišta i prema 

potrebi poduzima određene mjere (opomene, dopisi, zahtjevi  i sl.).  

 

Utvrđivanje nepoštivanje terena se utvrđuje redovitim terenskim obilaskom komunalnog i 
poljoprivrednog redara te po dojavi građana. 

 

U 2020. godini nije uočeno neredovito obrađivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta u skladu s 
određenom biljnom vrstom i načinom uzgoja, neodržavanje plodnosti tla, neodrživo gospodarenje 

trajnim pašnjacima i livadama i neodržavanje površina pod trajnim nasadima u dobrom proizvodnom 

stanju te neodržavanje strukture tla i plodnosti tla 

 
Tijekom 2020. godine nisu uočene najezde organizama štetnih za bilje, a također nije uočeno 

neprimjereno zbrinjavanje biljnih ostataka 

 
Na području Općine Plitvička Jezera ne uzgaja se u velikim količinama strne žitarice, leguminoze i 

industrijsko bilje te se održavanje razine organske tvari i humusa u tlu ne održava provođenjem 

trogodišnjeg plodoreda. Također za 2020. godinu nisu poznati podaci o korištenjem uzgoja biljaka za 
zelenu gnojidbu i poboljšivače tla. 

 

Prema podacima preuzetih iz ARKOD evidencije na području Općine Plitvička Jezera ne koristiti se u 

poljoprivrednu proizvodnju poljoprivredna zemljišta s nagibom iznad 25%, a na terenima s nagibom od 
15% do 25% nema trajnih nasada. Obzirom na navedene podatke nisu se provodile mjere zaštite od 

erozije tla u 2020. godini. 

 
Sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina nije 

se primjenjivala u 2020. godini. 

 
U 2020. godini povećana je dojava građana vezano uz zasjenjivanje susjednih međa te ostavljanja 

životinjskih ostataka na poljoprivrednom zemljištu. 

 

 
Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine 

Plitvička Jezera“. 

 
KLASA: 320-02/21-01/03 

URBROJ: 2125/11-03-21-02 

Korenica, 19, veljače 2021. godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA  

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Ante Bionda 


	I. UVOD
	II. PRIMJENA AGROTEHNIČKIH MJERA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U 2020. GODINI
	1. Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem

	III. PRIMJENA MJERA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDNINA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U 2020. GODINI
	1. Održavanje živica i međa
	U svrhu održavanja živica i međa održavane su živice i međe u naseljima Čujića Krčevina, Plitvice Selo i Krbavica.
	2. Održavanje poljskih puteva
	3. Uređenje i održavanje kanala
	4. Podnesen je zahtjev Županijskoj upravi za ceste Ličko – senjske županija za uređenje kanala u naselju Donji Vaganac uz lokalnu cestu LC 59026.Sprječavanje zasjenjivanja susjednih međa
	U svrhu sprečavanja zasjenjivanja susjednih međa upućene su 23 opomene i upućen 1 dopis.


