
 

 

Na temelju članka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj:39/13 i 48/15) i 

članka  41. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13 i 28/14), Općinski načelnik 

Općine Lipovljani dana 21. veljače  2018. godine podnosi 

I Z V J E Š Ć E 

O primjeni agrotehničkih mjera za 2017. godinu 

1. UVOD 

Općinsko vijeće Općine Lipovljani  donijelo je sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu  

Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na 

području Općine Lipovljani (Službeni vjesnik 46/14). 

Sukladno članku 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu jedinica lokalne samouprave dostavlja 

ministarstvu poljoprivrede i Agenciji za poljoprivredno zemljište godišnje izvješće o primjeni 

mjera propisanih Odlukom. 

Člankom 2. Odluke kao agrotehničke mjere i mjere za unapređenje i održavanje poljoprivrednih 

rudina su: 

Agrotehničke mjere: 

-zaštita od erozije, 

- sprečavanje zakorovljenosti, 

-suzbijanje biljnih bolesti i štetočina, 

- korištenje i uništavanje biljnih otpadaka, 

Mjere za unapređenje i održavanje poljoprivrednih rudina: 

-održavanje živica i međa, 

-održavanje poljskih puteva, 

-uređivanje i održavanje kanala, 

- sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica 

 

Na području Općine Lipovljani nalazi se cca 5924,38 ha  poljoprivrednog zemljišta od čega je cca 

1842,59 ha u vlasništvu RH, a ostalo je u privatnom vlasništvu. Većina površina poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH nalazi se u blokovima. 



1. ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na području Općine Lipovljani  je većinom pod ugovorima od 

strane OPG-ova i obrađuje se. 

Sukladno Odluci o agrotehničkim mjerama i Odluci o komunalnom redu u 2017. godini od strane 

komunalnog redara poslane su opomene privatnim vlasnicima i posjednicima poljoprivrednog 

zemljišta zbog neodržavanja istih od čega je veći dio opomena pozitivno djelovao na vlasnike i 

posjednike  i isti su zemljište priveli namjeni , a za one vlasnike i posjednike koji su se oglušili na 

opomene pokrenut je postupak za čišćenjem njihovog zemljišta o njihovom trošku. 

2. ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA 

U 2017. godini Općina Lipovljani je izvršila sanaciju poljskih puteva u vrijednosti od 7.667,75                

kuna. 

3. UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE KANALA 

U 2017. godini Općina Lipovljani je izvršila uređivanje i održavanje kanala uz nerazvrstane ceste u 

vrijednosti od  66.237,50 kuna. 

Zaključak 

Općina Lipovljani je u 2017. godini provodila agrotehničke mjere i  za njihovo provođenje  u 2017. 

godini izdvojila znatna sredstva iz Općinskog proračuna. 

KLASA: 320-02/18-01/02     Općinski načelnik 

URBROJ: 2176/13-02-18-01     Nikola Horvat 

Lipovljani, 21. veljače  2018. godine                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LIPOVLJANI 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

KLASA: 320-02/18-01/02 

URBROJ: 2176/13-03-18-03 

Lipovljani, 23. veljače   2018. Godine 

Kontakt: 044 635 602  

     MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 

     AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 

     ZAGREB 

 

Predmet: Izvješće o utrošenim sredstvima od zakupa , zakupa za ribnjak, prodaje poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH za 2017.g., Izvješće o provođenju agrotehničkih mjera u 2017. godini – 

dostavlja se 

 

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu u prilogu dostavljamo : 

- Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2017. godini, 

- Izvješće o utrošku sredstava od zakupa, zakupa za ribnjak i prodaje poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu RH za 2017. godinu. 

S poštovanjem, 

 

       Općinski načelnik 

       Nikola Horvat 

   

 

  


