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Na temelju članka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 

115/18 i 98/19) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić, („Glasnik Zagrebačke županije“ 

broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. 

donijelo je   

 

IZVJEŠĆE 

 

o primjeni agrotehničkih mjera za 2019. godinu 

 

 UVOD  

 

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj 5. srpnja 2019. godine, 

donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i o 

mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na 

poljoprivrednom zemljištu na području Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 

broj 25/19; dalje u tekstu: Odluka).  

 

Sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jedinica lokalne 

samouprave dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu 

godišnje izvješće o primjeni mjera propisanih Odlukom, do 31. ožujka svake tekuće godine za 

prethodnu godinu.  

 

Člankom 3. Odluke, kao agrotehničke mjere i mjere za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina su: 

 

1. minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta, 

2. sprečavanje zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem, 

3. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, 

4. gospodarenje biljnim ostatcima, 

5. održavanje organske tvari u tlu, 

6. održavanje povoljne strukture tla, 

7. zaštita od erozije. 

 

Općina Kloštar Ivanić raspolaže ukupno s 3932 ha poljoprivrednih površina, što 

predstavlja oko  51 % ukupne površine općine. Sve ove površine su u privatnom vlasništvu, 

izuzev 616 ha koje su vlasništvo države.  

 

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kloštar Ivanić 

pridržavali su se odredbi Odluke o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog 

zemljišta te uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina u 2019. godini. 

Slijedom navedenog u uvodu vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta 

primijenili su slijedeće:  

• minimalnu razinu obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta, 

• sprečavali su zakorovljenost i obrastanje višegodišnjim raslinjem, 

• suzbijali su biljne bolesti i štetnike, 

• koristili su i uništavali biljne ostatke na propisan način, 

• vodili su računa o održavanju organskih tvari u tlu, 

• održavali su  povoljnu strukturu tla. 
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Jedinstveni upravni odjel je tijekom 2019. godine poslao 94 upozorenja vlasnicima i 

posjednicima zbog neodržavanja njihovih poljoprivrednih zemljišta, što je rezultiralo 

uređenjem i privođenju namjeni istih.  

 

 EROZIJA 

 

Tijekom 2019. godine nije bilo značajnijih pojava erozije.  

Sanirano je  klizište u I. Vinogradskom odvojku na način da je sanirana padina i zaustavljeno 

daljnje klizanje terena te je zaštićena komunalna infrastruktura. Vrijednost radova je 

488.924,44 kn.    

Za klizište u VI. Vinogradskom odvojku za koji također postoji projekt sanacije zatražili smo 

od vlasnika davanje suglasnosti na izdavanje građevinske dozvole. 

 

ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE I POLJSKIH PUTEVA 

 

 Održavanje kanalske mreže je u nadležnosti Hrvatskih voda, gdje Općina kroz dopise i 

sastanke pokušava ukazati na probleme na mreži koju onda Hrvatske vode saniraju.  

Prema podacima Hrvatskih voda na BP 9 u 2019. godini bile su Ugovorene usluge održavanja 

detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na BP 9.  

U sklopu tog Ugovora na području Općine Kloštar Ivanić izvedeno je cca 90 km kanala III i 

IV reda, uglavnom košnja  u vrijednosti od cca 420.000,00 kn +PDV. 

U 2019. godini nije bilo ugovorenih usluga na kanalima I. i II. reda zbog žalbi u postupku 

javne nabave i na kraju poništenja cijelog postupka. 

 

 Na održavanje poljskih putova je u 2019. g. utrošeno 324.634,88  kn, te kroz program 

poljoprivrede 56.047,88 kn, što ukupno iznosi 380.682,76 kn, odnosno u odnosu na 2018. 

godinu  (144.524,01  kn) 2,5 puta više. 

 

 ZAKLJUČAK  

 

Područje Općine Kloštar Ivanić je u velikom dijelu pokriveno zelenim obradivim 

površinama, od čega su neke zapuštene godinama. Općina Kloštar Ivanić nastoji, prije svega 

aktivnim mjerama, potaknuti vlasnike i posjednike zemljišta na njihovo redovito obrađivanje i 

sprečavanje njihove zakorovljenosti.  

Ovo Izvješće objavit će se u Glasniku Zagrebačke županije i dostaviti Ministarstvu 

poljoprivrede i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. 

 

KLASA: 320-02/20-01/01 

URBROJ: 238/14-01-20-2 

Kloštar Ivanić, 12.03.2020. 

      

                                                 REPUBLIKA HRVATSKA 

                                                ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

                                               OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

                                                     OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

                                                                                               Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

                                                                                                       Krešimir Bunjevac 
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