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Petrijanec,  20. ožujka 2019.        

Na temelju članka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 
20/18 i 115/18) i članka 48. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske 
županije«, broj 16/13 i 52/17) općinski načelnik Općine Petrijanec podnosi 

IZVJEŠĆE 
o primjeni agrotehničkih mjera na području 

Općine Petrijanec u 2018. godini 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Petrijanec donijelo je na 19. sjednici Općinskog vijeća koja je 
bila održana 9. ožujka 2017. godine  Odluku o agrotehničkim mjerama, mjerama za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na 
poljoprivrednom zemljištu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 23/2017 – u 
daljnjem tekstu: Odluka o agrotehničkim mjerama). Odredbama Odluke o agrotehničkim 
mjerama propisane su agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera 
nanijelo štetu poljoprivrednom zemljištu i onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, 
mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjere zaštite od požara na 
poljoprivrednom zemljištu na području Općine Petrijanec. Navedenim agrotehničkim 
mjerama smatraju se minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta, 
sprečavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, posebno suzbijanje 
ambrozije i drugih alergenih biljaka,  suzbijanje biljnih bolesti i štetočina, korištenje i 
uništavanje biljnih ostataka, održavanje organske tvari u tlu, održavanje povoljne strukture 
tla, eroziju tla. 

Članak 2. 

Na području Općine Petrijanec postoji ukupno 2.219 ha poljoprivrednog zemljišta 
isključivo osnovne namjene, što predstavlja 47 % ukupne površine Općine, koje prema 
popisu stanovništva iz 2011. godine iznosi 4.700 ha. Prema revizijskom izvješću i podacima 
iz 2016. godine površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba iznosi 
2.830 ha. U vlasništvu države se nalazi ukupno 84 ha poljoprivrednog zemljišta.  

Članak 3. 



Komunalni redar – referent Općine Petrijanec uputio je ukupno 9 upozorenja, a 
prekršajne naloge nije izdavao. Upozorenja su izdana radi neodržavanja poljoprivrednog 
zemljišta-vinograda, voćnjaka, livada, oranica, radi ambrozije, orezivanja i rušenja drveća 
koje ometa normalno odvijanje prometa. Veliki problem oko provedbe agrotehničkih mjera 
predstavljaju neriješeni imovinsko pravni odnosi, jer su u katastru i zemljišnim knjigama često 
upisani vlasnici ili posjednici nepoznati ili s netočnim adresama. 

Članak 4. 

Općina Petrijanec je tijekom 2018. godine putem oglasnih ploča, internetskih stranica 
te društvenih mreža obavještavala o obvezi redovitog održavanja poljoprivrednog zemljišta, a 
posebno o uklanjanju korova ambrozije tokom cvatnje, te o štetnim posljedicama u slučaju 
oglušivanja o isto (novčane kazne, prekršajni postupak). 

Članak 5. 

Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Petrijanec u 2018. godini 
objaviti će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, a dostaviti će se Ministarstvu 
poljoprivrede i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. 
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