
Na temelju ĉlanka 10.  Zakona o poljoprivrednom  zemljištu (NN 39/13,48/15) i ĉlanka 

32. Statuta  Općine Cernik („Sluţbeni glasnik općine Cernik 3/09, 1/13 i 3/14.) Općinsko 

vijeće općine Cernik na . sjednici odrţanoj  srpnja 2016. donosi 

   

     O  D L  U K U  

   o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehniĉkih mjera za 2015.g. 

       

     Ĉlanak 1. 

Usvaja se Izvješće općinskog naĉelnika o primjeni agrotehniĉkih mjera za 2015. Godinu . 

Sastavni dio ove Odluke je Izvješće o primjeni agrotehniĉkih mjera za 2015.g. 

 

     Ĉlanak 2. 

Ova  Odluka i Izvješće  dostaviti će se Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji za 

poljoprivredno zemljište. 

 

     Ĉlanak 3. 

 Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u „Sluţbenom glasniku“ 

općine Cernik. 

 

     OPĆINA CERNIK 

           OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

 

Klasa; 320-01/16-01/06 

Urbroj:2178/16-03-2 

Cernik,    

 

    

          Predsjednik 

                 Općinskog vijeća: 

                Hrvoje Ţakić, dipl.inţ.šumar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju ĉlanka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13,48/15) i ĉlanka 46. 

Statuta općine Cernik ( „Sluţbeni glasnik“ općine Cernik  3/19,1/13, i 3/14.) Općinski 

naĉelnik Općine Cernik podnosi 

 

      IZVJEŠĆE  

    o  primjeni agrotehniĉkih mjera za 2015. godinu 

 

1. UVOD 

Općinsko vijeće Općine Cernik  na svojoj 15. Sjednici odrţanoj 17. lipnja 2015. 

godine , donijelo je Odluku o  agrotehniĉkim mjerama u svrhu zaštite  poljoprivrednog 

zemljišta i o mjerama za ureĊivanje i odrţavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama 

zaštite od poţara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu na podruĉju Općine Cernik 

 ( „Sluţbeni glasnik“ općine Cernik 2/15 ), dalje u tekstu  Odluka. 

 

Sukladno ĉlanku 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu , jedinica lokalne  samouprave  

dostavlja  Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji  za poljoprivredno zemljište izvješće o 

primjeni  mjera propisanih Odlukom  svake tekuće godine  za prethodnu godinu. Ĉlankom 

8 Odluke , kao agrotehniĉke  mjere i mjere za ureĊivanje i odrţavanje poljoprivrednih 

rudina su:  

– minimalna razina obrade i odrţavanja poljoprivrednog zemljišta, 

– sprjeĉavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, 

– suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, 

– korištenje i uništavanje biljnih ostataka, 

– odrţavanje organske tvari u tlu, 

– odrţavanje povoljne strukture tla, 

– zaštita od erozije. 

 

Općina Cernik raspolaţe  ukupno s 5623   ha poljoprivrednih površina, što predstavlja  

oko  43,2 % ukupne površine  općine. Sve,ove površine su u privatnom  vlasništvu , 

izuzev  1305,48 ha koje su u  vlasništvu drţave. Šumske površine  zauzimaju  ukupno 

5623   ha ili  53,4 ukupne površine općine. 

Šume na podruĉju  općine u nadleţnosti  su Uprave šuma „Šumarija Nova Gradiška koja 

djeluje  u sastavu javnog  poduzeća za gospodarenje šumama i šumskim zemljištem u 

Republici Hrvatskoj  „Hrvatske šume“. 

 

2. ZAŠTITA  OD EROZIJE   
Uslijed velikih oborina proteklih godina na podruĉju Općine došlo je do  znaĉajnih 

oštećenja   i velikih troškova na odrţavanju komunalne infrastrukture – nerazvrstanih 

cesta i osiguranju prohodnosti.  Štete nastale nakon obilnih kiša  na makadamskim i 

drugim cestama  u naseljima Banićevac, Cernik, Cerniĉka Šagovina, Giletinci, ,  

Opatovac, Šumetlica u vrijednosti  169.838,01 kuna što je i utrošeno. 

 

3. MJERE SPREČAVANJA ZAKOROVLJENOSTI 
 

Općinske sluţbe nisu tijekom 2015. godine imali pismenih upozorenja 

vlasnicima i posjednicima zbog neodrţavanju njihovih poljoprivrednih zemljišta, samo 

usmenim i to manji broj koji su i riješeni.  

Najveći problemi javljaju se zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa, tj. na 

nekim ĉesticama ima nekoliko vlasnika, koji najĉešće ţive van Republike Hrvatske. 

 



4. INFORMIRANJE VLASNIKA I POSJEDNIKA 
 

Općina Cernik , objavila je Odluku  na web stranici i na oglasnim ploĉama, o 

obvezi redovitog odrţavanja poljoprivrednog zemljišta (oranica, ali i svih drugih 

obradivih površina, ukljuĉujući i okućnice), te o štetnim posljedicama u sluĉaju 

oglušivanja o isto (novĉane kazne, prekršajni postupak). 

 

 5. ZAKLJUĈAK  
 

Podruĉje Općine Cernik  je u velikom dijelu pokriveno zelenim obradivim 

površinama, od ĉega su manji broj parcela  zapuštene i godinama. Općina Cernik  

nastoji, prije svega aktivnim mjerama, potaknuti vlasnike i posjednike zemljišta na 

njihovo redovito obraĊivanje i spreĉavanje njihove zakorovljenosti.  

 
Ovo Izvješće objavit će se u Sluţbenom glasniku općine Cernik . 

 
Klasa:   320-02/16-01/0 
Ur.broj: 2178/16-01-16- 
 

Cernik,28. lipnja 2016.  

      
            

     
    

 

 


