Na temelju članka 10. i 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj
20/18), članka 4. Pravilnika o agrotehničkim mjerama ("Narodne novine" broj 142/13) i
članka 22. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj
03/18 i 08/18), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 9. redovnoj sjednici održanoj
dana 29. svibnja 2018. godine, donosi
IZVJEŠĆE
o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina na području Općine Plitvička Jezera u 2017. 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.
Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na svojoj 14. sjednici održanoj 29. ožujka 2011.
godine, donijelo je 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 5/11.).
Člankom II. Odluke, kao agrotehničke mjere su:
 mjere za sprečavanje erozije,
 mjere za sprječavanje zakorovljenosti,
 mjere za čišćenje kanala,
 zabrana odnosno obveze uzgoja pojedinih biljnih vrsta na određenom području,
 suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
 uništavanje biljnih otpadaka i dr.
 održavanje živica i međa,
 održavanje poljskih putova,
 uređivanje i održavanje kanala,
 sprječavanje zasjenjivanja susjednih međa/čestica,
 sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa.
Na području Općine Plitvička Jezera ima 12182 ha državnog poljoprivrednog zemljišta od
čega je u privremenom zakupu 1741 ha, do podataka o veličini privatnog poljoprivrednog
zemljištu za sad nismo došli.
Također na području Općine ima 15.990 ha državnih šuma u vlasništvu RH kojim gospodari
poduzeće Hrvatske šume d.o.o zagreb putem Šumarije Korenica u sastavu Uprave šuma
Gospić. Površina i struktura vlasništva privatnih šuma nije točno određena, radi nedostatka
podataka iz zemljišnih knjiga, te se približno ocjenjuje da na području Općine Plitvička Jezera
– van granica nacionalnog parka ima cca 5.000 ha privatnih šuma.
II. EROZIJA
Na području Općine Plitvička Jezera nije zabilježena pojava šteta od erozije u 2017. godini.

III. MJERE SPREČAVANJA ZAKOROVLJENOSTI
Općina Plitvička Jezera je tijekom 2017. godine putem komunalnog redara upozoravala
vlasnike tj. posjednike zbog neodržavanja njihovog poljoprivrednog zemljišta što je
rezultiralo u većini slučajeva uređenju i privođenju istog namjeni.
Najveći problemi se javljaju zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa, suvlasništva na
većini čestica čiji vlasnici žive van republike Hrvatske ili su vlasnici staračka populacija koja
nije u mogućnosti održavati isto.
IV. MJERE ZA UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA
Održavanje živica i međa: u nekoliko navrata Općina je angažirala Koncesionara koji je
sjekao i malčirao živice u nekoliko naselja gdje se ukazivala potreba istog.
Za održavanje poljskih putova i nerazvrstanih cesta Općina u svom proračunu izdvaja
značajna sredstva svake godine pa tako i u 2017.godini.
Uređivanje i održavanje potoka i kanala odradile su „Hrvatske vode“ dok u većini slučajeva
vlasnici i/ili posjednici sami održavaju iste.
Sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica nije bilo (barem nisu zabilježeni takvi slučajevi).
Uništavanje i paljenje biljnog otpada i korova na otvorenom prostoru poduzimale su se uz
provođenje mjera zaštite od požara uz obaveznu najavu JVP “Plitvička Jezera“. Djelatnici
JVP početkom svake protupožarne sezone educiraju stanovništvo po naseljima o potrebnim
mjerama zaštite prilikom paljenja na otvorenom.
U razdoblju od 01.06. do 30.09. svake godine zabranjuje se paljenje vatre na otvorenom
prostoru zbog velike opasnosti od požara.
V. ZAKLJUČAK
Nastojimo potaknuti vlasnike i posjednike poljoprivrednih zemljišta na njihovo redovito
obrađivanje te sprečavanje njihove zakorovljenosti.
Općina Plitvička Jezera većim dijelom prekrivena je šumom i pašnjačkim površinama te
manjim dijelom oraničnim površinama.
Na većini pašnjaka napasaju se ovce a manjim dijelom krave.
Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objaviti će se u „Županijskom
glasniku“ Ličko-senjske županije.
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