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

115/18), 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), 

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 15. redovnoj sjednici   održanoj dana 04.06.2019.godine 

donijelo je  

IZVJEŠĆE  

o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje  

poljoprivrednih rudina na području Općine Plitvička Jezera u 2018. 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 na svojoj 9. redovnoj sjednici održanoj  dana 29. 

svibnja 2018. godine, donijelo je 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 („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije, broj 

11/18.) - u daljnjem tekstu: Odluka.   

 

Navedenom Odlukom je propisano sedam  agrotehničkih mjera i pet mjera za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina.  

 

Temeljem članka 4. 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 biljnih bolesti i štetnika, 

4. korištenje i uništavanje biljnih ostataka, 

5. održavanje organske tvari u tlu, 

6. održavanje povoljne strukture tla i 

7. zaštita od erozije. 

 

 

Temeljem članka 13. 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 čestica, 



 

 

5. sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa. 

 

Tijekom 2018. godine, na području Općine Plitvička Jezera primijenjene su ukupno četiri mjere. 

 

II. PRIMJENA AGROTEHNIČKIH MJERA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA 

JEZERA U 2018. GODINI 

Na području Općine Plitvička Jezera u 2018. godini primijenjene je postupano u dvije agrotehničke 

mjere: 

1. Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem 

U svrhu sprečavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem dostavljeno je 57 pisanih 

opomena: 

 46 privatnim osobama 

 11 pravnim osobama 

2. Suzbijanje biljnih bolesti i štetnika 

Uz suglasnost  Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA:UP/I-612-07/18-26/152; 

URBROJ:517-07-23-1-1-18-2 od 06.06.2018.god., izvršene su slijedeće radnje: 

 uklonjeno je 12 osušenih crnogoričnih stabala oboljelih od potkornjaka u području 

Nacionalnog parka,  

 odobreno uklanjanje raslinja te sječa stabala na privatnim česticama. 

 

III. PRIMJENA MJERA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH 

RUDNINA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U 2018. GODINI 

Na području Općine Plitvička Jezera u 2018. godini primijenjene je postupano u dvije mjere za 

uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudnina: 

1. Održavanje poljskih puteva  

U svrhu održavanja poljskih puteva izvršene su slijedeće radnje: 

 

 Održavanje puteva na rudinama D. Vaganac, Jasen i Abdić Brdo te ostali poljski putevi u k.o. 

Vaganac i k.o. Ličko P. Selo).koji vode prema granici s BiH  

 Uređenje puteva u naselju Rudanovac uz suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike 

od 20.09.2018.godine. 

2. Uređenje i održavanje kanala 

U svrhu uređenja i održavanja kanala izvršene su slijedeće radnje: 

 

 U Ličkom P. Selu uređen je kanal Barić pećina usvrhu sprečavanja plavljenje groblja i okolnih 

parcela. 

 Čišćeni su kanali uz cestu prema naselju Drakulić Rijeka te od naselja Vrelo Koreničko prema 

naselju Rudanovac. 

  



 

 

 

IV. ZAKLJUČAK 

 

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

Općine Plitvička Jezera otežava činjenica što se 39% područja Općine Plitvička Jezera nalazi unutar 

Nacionalnog parka Plitvička Jezera dok je područje izvan Nacionalnog parka Plitvička Jezera gotovo u 

cijelosti unutar lovišta (slika 1).  

 

Drugi veliki problem u primjeni mjera agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina na području Općine Plitvička Jezera je nesređeno stanje zemljišta u katastru i 

zemljišnoj knjizi.  

 

Nadalje, primjena agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na 

području Općine Plitvička Jezera je otežano zbog toga što su katastarske čestice poljoprivrednih 

zemljišta u vlasništvu osoba koje nemaju prebivalište u Općini Plitvička Jezera.  

 

Na području Općine Plitvička Jezera, prema trenutno važećim prostornim planom, najviše površine 

zauzima šumsko zemljište oko 70% (326.461 ha). Poljoprivredno zemljište čini oko 2% od ukupne 

površine Plitvička Jezera odnosno 11.899 ha. Ostala zemljišta čine ukupno 28% površine Općine kako 

što su vodne površine 238 ha, građevinska područja uključujući izdvojena građevinska područja 1953 

ha, prometnice oko 150 ha i dr. (slika 2). 

 

 

 

Slika 1 

 
 

Slika 2 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

Općine Plitvička Jezera“. 

 

KLASA: 320-02/19-01/06 

URBROJ: 2125/11-03-19-02 

Korenica, 04.06.2019.god. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA  

 

Predsjednik Vijeća: 

Ante Bionda 
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