Na temelju članka 10., stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine
broj 39/13, 48/15), članka 4. stavka 2. Pravilnika o agrotehničkim mjerama (Narodne novine
broj 142/13) i članka 47. Statuta općine Podcrkavlje ("Službeni vjesnik" Brodsko-posavske
županije” broj 4/13) općinski načelnik Općine Podcrkavlje, podnosi

IZVJEŠĆE
o primjeni agrotehničkih mjera za 2015. godinu
UVOD
Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na svojoj 14. sjednici održanoj 27. kolovoza
2010. godine, donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i
mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 16/10 - dalje u tekstu: Odluka).
Sukladno članku 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i članku 4. Pravilnika o
agrotehničkim mjerama jedinica lokalne samouprave dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i
Agenciji za poljoprivredno zemljište godišnje izvješće o primjeni mjera propisanih Odlukom,
do 31. ožujka svake tekuće godine za prethodnu godinu.
Člankom 2. Odluke, kao agrotehničke mjere i mjere za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina su:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zaštita od erozije
Sprečavanje zakorovljenosti
Zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području
Suzbijanje biljnih bolesti i štetočina
Korištenje i uništavanje biljnih otpadaka
Održavanje živica i međa
Održavanje poljskih puteva
Uređivanje i održavanje kanala
Sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica
Sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa

Općina Podcrkavlje raspolaže sa:
OBRADIVE POLJOPRIVREDNE POVRŠINE
OBLIK
ORANICE
VOĆNJACI VINOGRADI
LIVADE
UKUPNO
VLASNIŠTVA
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
DRŽAVNO
706,0
28,0
20,3
101,3
855,6
PRIVATNO
2.040,3
141,1
69,1
456,5
2.707,0
UKUPNO
2.746,3
169,1
89,4
557,8
3.562,6
Izvor podataka: Ured za katastarske-geodetske poslove Slavonski Brod (dokument Prostorni
plan BPŽ 2008.)

ŠUME
Oblik vlasništva pošumljenog zemljišta u općini Podcrkavlje:
OBLIK
PODCRKAVLJE
VLASNIŠTVA
DRŽAVNO
4.830,1 ha
PRIVATNO
393,0 ha
UKUPNO
5,223,1 ha
Izvor podataka: Ured za katastarske-geodetske poslove Slavonski Brod (Prostorni plan BPŽ
2008.g.)
Šume na području općine u nadležnosti su Uprave šuma Nova Gradiška, Šumarije
Slavonski Brod koja djeluje u sastavu javnog poduzeća za gospodarenje šumama i šumskim
zemljištem u Republici Hrvatskoj «Hrvatske šume».
1. Zaštita od erozije i održavanje poljskih putova
Uslijed obilnih i dugotrajnih proljetnih padalina 2015. godine na području Općine
Podcrkavlje došlo je do značajnih oštećenja i velikih troškova na održavanju komunalne
infrastrukture – nerazvrstanih cesta i poljskih puteva te osiguravanju njihove prohodnosti.
Obzirom općina obuhvaća 12 naseljenih i 1 nenaseljeno mjesto, nerazvrstanih cesta i
poljskih putova je znatan broj, pa tako njihovo održavanje iziskuju i znatne troškove.
Općina u svome vlasništvu ima radni stroj ICB (bager) kojim je sanirala
neprohodnosti i nastale štete i uz pomoć djelatnika zaposlenih na određeno vrijeme u
programu Javnih radova-Program: Revitalizacija javnih površina - nerazvrstanih cesta i
poljskih putova.
Sveukupno je u 2015. godini utrošeno 49.393,77 kuna za sanaciju tih nerazvrstanih
cesta na području Općine Podcrkavlje.
2. Sprečavanje zakorovljenosti
Općinske službe, a napose novozaposleni službenik-komunalni redar, su tijekom
2015. godine poslali niz pisanih upozorenja vlasnicima i posjednicima zbog neodržavanju
njihovih poljoprivrednih zemljišta, od čega je velika većina njih rezultirala uređenjem i
privođenju namjeni istih.
Najveći problemi javljaju se zbog neriješenih i problematičnih imovinsko pravnih
odnosa, tj. na nekim česticama ima nekoliko suvlasnika, koji najčešće žive van Republike
Hrvatske ili im je boravište nepoznato, kao i pravni sljednici vlasništva ili korisništva
zemljišta.
3. Uređivanje i održavanje kanala
Uređenje i održavanje kanala - kanalske mreže – provodilo se kroz program Javnih
radova: Revitalizacija javnih površina – vodotoka i kanala.
Program je obuhvaćao izvođenje radova na zapuštenim vodotocima i kanalima na
području Općine Podcrkavlje kao što su:

krčenje raslinja i uređenje zapuštenih pojasa uz vodotoke i kanale. Kao priručni alat radnici su
koristili tzv. "trimere", motornu pilu, sjekire, lopate, sjekače i drugi odgovarajući priručni alat
koji je osigurala Općina Podcrkavlje vlastitim sredstvima.
Čišćenje se obavljalo vlastitim strojem rovokopačem-utovarivačem (ICB) i uz rad djelatnika
zaposlenih putem Javnih radova, a znatna financijska sredstva utrošena su na gorivo, mazivo,
održavanje stroja, amortizaciju i usluge odvoza zemljanog materijala od izmuljivanja kanala.
Sveukupno je u 2015. godini utrošeno 19.991,00 kuna za održavanje kanalske mreže
na području Općine Podcrkavlje.
4. Informiranje vlasnika i posjednika
Općina Podcrkavlje, redovito svake godine i to u nekoliko navrata objavljuje
informativni letak na svojoj internetskoj stranici i na oglasnim pločama, te načinom: Šalji
dalje, putem mjesnih odbora, o obvezi redovitog održavanja poljoprivrednog zemljišta,
(oranica, ali i svih drugih obradivih površina, uključujući i okućnice), sprečavanja
zasjenjivanja susjednih čestica, održavanju vjetrobranskih pojasa, živica i međa, te o štetnim
posljedicama u slučaju oglušivanja o istom (novčane kazne, prekršajni postupak i sl.).
5. Suzbijanje biljnih bolesti i štetočina
Putem licenciranih tvrtki Općina Podcrkavlje je o svom trošku osigurala prostor te
organizirala predavanja i edukativne radionice za poljoprivrednike (vinogradare, voćare),
napose one koji u poljoprivrednoj proizvodnji rabe sredstva za suzbijanje biljnih bolesti i
štetočina, kao i o rukovanju alatima i strojevima za njihovo korištenje.
ZAKLJUČAK
Područje Općine Podcrkavlje je u velikom dijelu pokriveno zelenim obradivim
površinama, od kojih su neke zapuštene dugi niz godina, stoga nastoji, prije svega aktivnim
mjerama, potaknuti vlasnike i posjednike zemljišta na njihovo redovito obrađivanje i
sprečavanje njihove zakorovljenosti.
Ovo Izvješće objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.
OPĆINA PODCRKAVLJE
NAČELNIK
KLASA: 320-01/16-01/22
URBROJ: 2178/13-02-16-1
Podcrkavlje, 10. lipnja 2016.
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Dostaviti:
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5.

Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
Agencija za poljoprivreno zemljište, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije-objava
Pismohrana
Internet stranica Općine Podcrkavlje – www.podcrkavlje.hr

