
Na temelju članka 10.st.2. i članka 12. st.2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (N.N. br. 20/18,
115/18, 98/19) i članka 32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
10/09, 7/13, 4/18 i 6/20), Općinsko vijeće općine Oriovac na 28.sjednici održanoj 23.02.2021.godine
donosi

IZVJEŠĆE
o primjeni agrotehničkih mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina

na području općine Oriovac u 2020.godini.

I. UVOD

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (N.N. br. 20/18, 115/18, 98/19) (dalje u tekstu: Zakon) u članku
10 propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svoje područje propisuje
potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu,
onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju.
Stavkom 2. istog članka propisano je da jedinice lokalne samouprave podnose Ministarstvu
poljoprivrede i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu godišnje izvješće o primjeni propisanih
mjera do 31.ožujka svake tekuće godine za prethodnu godinu.
Člankom 12. Zakona propisano je da jedinice lokalne samouprave propisuju mjere za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina, a osobito održavanje živica i međa, održavanje poljskih puteva,
uređivanje i održavanje kanala oborinske odvodnje, sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica te
sadnju i održavanje vjetrobranskih pojasa.
Stavkom 2. istog članka ujedno je propisano da jedinice lokalne samouprave podnose Ministarstvu
poljoprivrede i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu godišnje izvješće o primjeni propisanih
mjera do 31.ožujka svake tekuće godine za prethodnu godinu.
Općinsko vijeće općine Oriovac na 21.sjednici održanoj 3.3.2020.godine donijelo je Odluku o
agrotehničkim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine
Oriovac. Nadzor nad provođenjem ove Odluke provodi komunalni redar i nadležne inspekcije i
ovlaštene posebnim propisima.
Općina Oriovac javno je objavila Odluku o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje
poljoprivrednih rudina, kako bi upoznala vlasnike i posjednike poljoprivrednog zemljišta o istom.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta na području općine Oriovac uglavnom su se pridržavali
svih odredbi Odluke.
Vodilo se računa o održavanju poljoprivrednog zemljišta, sprječavala se zakorovljenost i obrastanje
raslinjem, međutim na području općine Oriovac, posebno u brdskom dijelu, ima dosta neobrađenog
zemljišta koje je obraslo raslinjem i šumama, na kojima je teško provesti ove mjere.
U cilju suzbijanja štetnika najčešći način je upotreba raznih pesticida. Općina Oriovac, u suradnji sa
Ministarstvom poljoprivrede - uredom u Općinskom objektu, javno objavljuje organizirana
predavanja i radionice na temu korištenja pesticida.
Vezano uz gospodarenje biljnim ostacima, vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta
uklanjali su sa zemljišta biljne ostatke koji bi mogli biti uzrokom širenja organizama štetnih za bilje u
određenom agrotehničkom roku u skladu s biljnom kulturom.
Organske tvari u tlu održavaju se prema pravilima struke – na području općine vlasnici i posjednici
poljoprivrednog zemljišta samostalno su odlučivali o sjetvi kultura na svom zemljištu, vodeći računa o
godišnjem plodoredu. Značajan je unos žetvenih ostataka u tlo primjenom konvencionalne obrade tla
i uravnoteženja gnojidbom organskim gnojem.
Općina Oriovac, uz redovno održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, održava u skladu sa
svojim mogućnostima prilaze poljoprivrednim zemljištima u proljeće, odnosno na početku sezone, te
u jesen, kako bi prilazi bili što prohodniji u doba pojačanog provoza poljoprivredne mehanizacije.



Ujedno se savjetuje da se poljoprivredni strojevi što manje koriste za kišna vremena kako se putevi,
pa tako i sama poljoprivredna zemljišta što manje uništavaju.
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta radi ostvarivanja zaštite od erozije, dužni su održavati
pregradne suhozide na mjestima gdje postoji neposredna opasnost od pomicanja i urušavanja tla.
Na području općine nisu zabilježeni problemi erozije poljoprivrednog zemljišta.

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Na uređivanje odnosno održavanje poljoprivrednih rudina, kao i svake godine, uključuje se i općina
Oriovac zajedno sa vlasnicima i posjednicima poljoprivrednog zemljišta.
U 2020.godini uložena su financijska sredstva na održavanje poljskih puteva i kanala, nasipanje
kamena, tarupanje i sl.
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta uglavnom su održavali međe i živice tako da budu
vidljivo naznačene, te da ne ometaju provedbu agrotehničkih zahvata, a isto im je uz dugogodišnje
bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom poznato od ranije.
Tijekom 2020.godine komunalni redar je reagirao na radnje koje su dovele do oštećenja poljskih
putova, izvođenjem trupaca sa zemlje privatnih osoba.
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta kroz koje prolaze prirodni ili izgrađeni kanali oborinskih
voda, u slučajevima kada su ti kanali građeni kao zasebni objekti, iste su čistili i održavali u stanju
funkcionalne sposobnosti, kako bi se omogućilo prirodno otjecanje oborinskih voda.

IV.MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Mjere zaštite od požara koje se provode kod spaljivanja korova, trave, raslinja i drugog biljnog
podrijetla na poljoprivrednom zemljištu, vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta, obavljale su se
uz prethodnu obavijest vatrogasnoj zajednici općine Oriovac, uz pridržavanje zakonskih odredbi,
posebno uz dozvoljeno vrijeme paljenja korova, koje je utvrđeno i u općinskoj Odluci.

V.ZAKLJUČAK

Područje općine Oriovac znatnim dijelom je pokriveno zelenim obradivim površinama koje su
zasađene i obrađene, međutim dijelom ima i šumskih površina, koje su zapuštene godinama.
U 2020.godini nisu zabilježeni značajniji problemi u provedbi agrotehničkih mjera i mjera za
utvrđivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.
Općina Oriovac nastoji, prije svega aktivnim mjerama potaknuti vlasnike i posjednike poljoprivrednog
zemljišta na njihovo obrađivanje i sprječavanje zakorovljenosti.
U nadzoru provođenja navedenih mjera komunalni redar surađuje i razmjenjuje informacije sa
poljoprivrednim inspektorom koji, ukoliko je potrebno, poduzima mjere u njegovoj nadležnosti.
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