Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br.
39/13, 48/15). i članka 45. Statuta Općine Brckovljani ( Službeni glasnik Općine Brckovljani
br. 06/13 i 06/15) Općinski načelnik na 36. sjednici Općinskog vijeća Općine Brckovljani,
održanoj dana 31.03.2017. godine podnosi:

IZVJEŠĆE
o primjeni agrotehničkih mjera za 2016. godinu

1. UVOD
Općinsko vijeće Općine Brckovljani na svojoj 22. sjednici održanoj 14. rujna 2015.
godine donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina i mjere zaštite od požara na području Općine Brckovljani (Službeni
glasnik Općine Brckovljani br. 09/15; u daljnjem tekstu: Odluka).
Sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jedinica lokalne
samouprave dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji za poljoprivredno zemljište
godišnje izvješće o primjeni mjera propisanih Odlukom, svake godine za prethodnu godinu.
Pod agrotehničkim mjerama propisane su slijedeće mjere:
- minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,
- sprečavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,
- suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
- korištenje i uništavanje biljnih ostataka,
- održavanje razine organske tvari u tlu,
- održavanje povoljne strukture tla,
- zaštita od erozije.
Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:
- održavanje živica i međa,
- održavanje poljskih puteva,
- uređivanje i održavanje kanala,
- sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica,
- sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa.

Mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu su mjere
koje se moraju provoditi da bi se spriječila pojava i širenje požara.
Vezano uz provođenje propisanih agrotehničkih mjera nadzor na ovim mjerama sukladno
Odluci provodi poljoprivredni inspektor, fitosanitarni inspektor i komunalni redar Općine
Brckovljani.
Vezano uz mjeru sprečavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem u 2016.
godini izvršeno je 111 nadzora na poljoprivrednom zemljištu u privatnom vlasništvu.
Također je izvršeno i 17 nadzora na parcelama firmi i poduzeća.
Za poljoprivredna zemljišta koja se nalaze u građevinskoj zoni izvršen je nadzor
komunalnog redara nad 42 parcele i poslana su upozorenja vlasnicima.
Za poljoprivredna zemljišta izvan građevinske zone izvršen je nadzor komunalnog redara na
69 parcela i poslana su upozorenja vlasnicima.
Uz prethodno navedeno Općina Brckovljani je uredila tj. marčirala ili pokosila cca oko
60000 m² kanala, živica, zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i Općine Brckovljani.
ZAKLJUČAK
Područje Općine Brckovljani je znatnim dijelom pokriveno obradivim površinama, ali
dijelom i šumskim zemljištem, a neke su od tih površina i zapuštene duži niz godina.
Općina Brckovljani nastoji, prije svega aktivnim mjerama, potaknuti vlasnike i
posjednike zemljišta na njihovo obrađivanje i sprečavanje zakorovljenosti, te će putem web
stranice i na oglasne ploče pravovremeno objaviti informaciju o obvezi redovitog održavanja
poljoprivrednog zemljišta, te o štetnima posljedicama u slučaju oglušivanja o istom (novčane
kazne i slično).
Ovo Izvješće objavit će se u Službenom glasniku Općine Brckovljani.
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