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NACRT PRIJEDLOGA
ODLUKE
O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA
ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE
POLJOPRIVREDNIH RUDINA
- O b r a z l o ž e nj e I. AGROTEHNIČKE MJERE
Poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu
posebnu zaštitu, te se kao takovo sukladno zakonskim i podzakonskim propisima mora
održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju
Poljoprivrednim zemljištem u smislu Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne
novine“, broj: 20/18.) (u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o agrotehničkim mjerama
(„Narodne novine“, broj: 142/13.) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) smatraju se
poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi,
ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se uz gospodarski opravdane
troškove može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.
Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu
proizvodnju smatra se sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim
raslinjem, kao i smanjenje njegove plodnosti.
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište
obrađivati primjenjujući potrebne agrotehničke mjere, ne umanjujući njegovu vrijednost.
Agrotehničkim mjerama u smislu članka 3. Pravilnika, smatraju se: minimalna razina
obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta, sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja
višegodišnjim raslinjem, suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, korištenje i uništavanje
biljnih ostataka, održavanje organske tvari u tlu, održavanje povoljne strukture tla i
zaštitu od erozije.
Temeljem članka 10. stavka 1. Zakona, Općinsko odnosno gradsko vijeće odnosno
Gradska skupština Grada Zagreba za svoje područje propisuje potrebne agrotehničke
mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili
smanjilo poljoprivrednu proizvodnju.
Stavkom 2. istoga članka Zakona, jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb
podnose Ministarstvu i Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo godišnje izvješće
o primjeni propisanih mjera iz stavka 1. ovoga članka do 31. ožujka svake tekuće godine
za prethodnu godinu.
II. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA
Sukladno članku 12. stavku 1. Zakona, Općinsko, odnosno gradsko vijeće, odnosno
Gradska skupština Grada Zagreba propisuje mjere za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina, a osobito: održavanje živica i međa, održavanje poljskih putova,
uređivanje i održavanje kanala oborinske odvodnje, sprječavanje zasjenjivanja susjednih
čestica te sadnju i održavanje vjetrobranskih pojasa.
Stavkom 2. istoga članka Zakona jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb
podnose Ministarstvu i Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo godišnje izvješće
o primjeni propisanih mjera iz stavka 1. ovoga članka, do 31. ožujka svake tekuće godine
za prethodnu godinu.

Temeljem naprijed navedenoga, Grad Donji Miholjac dužan je donijeti Odluku o
agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Pravilnika o agrotehničkim
mjerama, koja sadrži i posebne mjere zaštite od požara, nadzor nad provedbom Odluke i
prijelazne i završne odredbe.
U skladu s odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama
(„Narodne novine“, br. 25/13. i 85/15.), jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi
savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih
dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba s ciljem njihovog
upoznavanja s Nacrtom prijedloga Odluke i pribavljanjem mišljenja, primjedbi i
prijedloga zainteresirane javnosti, kako bi isti, ukoliko su zakonito i stručno utemeljeni,
bili prihvačeni i u konačnosti ugrađeni u odredbe Odluke.
Na taj se način želi upoznati javnost s predloženim Nacrtom prijedloga Odluke i
pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo,
ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja Odluke i u
konačnosti ugrađeno u odredbe Odluke.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću započinje dana 24. siječnja 2019. godine, te
završava zaključno s danom 31. siječnja 2019. godine, koji je ujedno i krajnji rok za
dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt Odluke.
Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:
odsjek.gospodarstvo@donjimiholjac.hr

