GRAD BIOGRAD NA MORU
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naziv nacrta Odluke,
drugog općeg akta ili
dokumenta
Stvaratelj Odluke,
drugog općeg akta ili
dokumenta, tijelo
koje provodi
savjetovanje
Cilj i glavne teme
savjetovanja

Nacrt
Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom
zemljištu
Grad Biograd na Moru
Jedinstveni upravni odjel
članak 10. stavak 1. i članak 12. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(„Narodne novine“, broj 39/13.), koji propisuju da općinsko, odnosno gradsko vijeće,
a za Grad Biograd na Moru Gradsko vijeće, za svoje područje propisuje potrebne
agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu,
onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju sukladno pravilniku kojim
ministar propisuje agrotehničke mjere i mjere za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina,
- članak 4. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10.), koji
propisuje da zaštitu od požara provode, osim fizičkih i pravnih osoba propisanih
ovim Zakonom, i pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost i
djelatnost zaštite i spašavanja te jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, sukladno propisima kojima se uređuje područje zaštite i spašavanja.
- članka 4. stavka 1. Pravilnika o agrotehničkim mjerama („Narodne novine“, broj
142/13.), koji propisuje da Općinsko, odnosno Gradsko vijeće, a za Grad Biograd na
Moru za svoje područje propisuje potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u
kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo
poljoprivrednu proizvodnju. Općinsko odnosno Gradsko vijeće, a za Grad Biograd
na Moru Gradsko vijeće, propisuje potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u
kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo
poljoprivrednu proizvodnju.
- članak 26. stavak 1. točka. 3. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik
Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst i 4/15.), koji
propisuje da predstavničko tijelo donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje
pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Biograda na Moru.
Ovim Prijedlogom odluke uređuje se stanje u području zaštite i održavanja
poljoprivrednog zemljišta koje je do sada bilo uređeno Odlukom o agrotehničkim mjerama
na poljoprivrednom zemljištu, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te
mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu ("Službeni glasnik Grada Biograda
na Moru", broj 5/10.), donesenom na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne
novine 152/08, 25/09, 153/09 i 21/10) i Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine 58/93,
100/04, 33/05, 107/07 i 38/09).
Kako su u proteklom razdoblju stupili na snagu novi Zakon o poljoprivrednom
zemljištu i Zakon o zaštiti od požara potrebno je donijeti novu odluku sukladno važećim
propisima. Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/13.), propisano je
da za Grad Biograd na Moru Gradsko vijeće utvrđuje potrebne agrotehničke mjere u
slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo
poljoprivrednu proizvodnju sukladno pravilniku kojim ministar propisuje agrotehničke mjere.
Također propisuje da za Grad Biograd na Moru Gradsko vijeće propisuje mjere za uređivanje
i održavanje poljoprivrednih rudina. Zakonom o poljoprivrednom zemljištu kao ni Zakonom
o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10.), nije propisana obveza donošenja
-
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posebnih mjera zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, pa se u cilju sveobuhvatnog
uređivanja mjera zaštite od požara na području Grada Biograda na Moru, one nadalje ne
uređuju ovom odlukom.
Prijedlogom odluke propisuju se agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi
propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju.
Propisane mjere dužni su provoditi vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta.
Poljoprivrednim zemljištem u smislu ove Odluke smatraju se poljoprivredne površine
na katastarskim česticama označene u evidencijama Državne geodetske uprave kao
poljoprivredne kulture: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci i vinogradi, koje se nalaze
izvan granice građevinskog područja, odnosno katastarske čestice koje se nalaze unutar
granice građevinskog područja, a površine su veće od 1000 m2.
Katastarske čestice označene kao poljoprivredna kultura manje od 1000 m2 unutar
granice građevinskog područja naselja u nadležnosti su komunalnog redarstva. Odlukom su
utvrđene agrotehničke mjere: minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog
zemljišta, sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, suzbijanje
biljnih bolesti i štetnika, korištenje i uništavanje biljnih ostataka, održavanje organske tvari u
tlu, održavanje povoljne strukture tla i zaštita od erozije, a sukladne su Pravilniku o
agrotehničkim mjerama („Narodne novine“, broj 142/13). Mjere za uređivanje i održavanje
rudina dužni su provoditi vlasnici i posjednici katastarskih čestica koje čine rudinu. Propisane
su mjere: održavanje živica i međa, preoravanje i čišćenje zemljišta uz među, ograđivanje
poljoprivrednog zemljišta, uređivanje i održavanje kanala u funkciji, sadnja živice, drvoreda,
voćnjaka, pojedinačnih stabala i grmlja na dovoljnoj udaljenosti da ne zasjenjuje susjedno
poljoprivredno zemljište, sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa. Grad Biograd na Moru
dužan je nadzirati provođenje agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina, te podnositi Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji za poljoprivredno
zemljište izvješća o utvrđenom stanju i poduzetim mjerama do 31. ožujka svake tekuće
godine za prethodnu godinu.
Poslove nadzora obavljaju poljoprivredni redari koji pored općih uvjeta za prijam u
službu moraju imati najmanje srednju stručnu spremu poljoprivredne struke.
Novčane kazne propisane su sukladno odredbama Prekršajnog zakona („Narodne
novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15. i 70/17.).
rujan 2017. godine
Nacrt Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih
rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu objavljen je na internetskoj
stranici Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr

Javno savjetovanje trajalo je petnaest dana te je bilo otvoreno od 31. kolovoza 2017. do 15.
rujna 2017. godine.

Tijekom internetske javne rasprave nije pristiglo nijedno očitovanje odnosno primjedba
predstavnika zainteresirane javnosti.
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Provedba internetskog savjetovanja nije iskazivala dodatne financijske troškove.
Ime i prezime:

Datum:

Hrvoje Raspović

18. rujna 2017. godine
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