
 Temeljem članka 4. stavak 2. Pravilnika o agrotehničkim mjerama („Narodne 
novine“ broj 22/19), Odluke o agrotehničkim mjerama za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina na području općine Oprisavci („Službeni vjesnik“ Brodsko-
posavske županije broj 06/13.) i članka 46. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 03/18, 12/18 i 38/20) Općinski  načelnik Općine 
Oprisavci, dana 25. veljače 2021.g. donosi  

 
 
 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 
o primjeni agrotehničkih mjera u 2020.godini 

 
 

Članak 1. 
 

 Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta na području Općine Oprisavci 
pridržavali su se svih odredbi Odluke o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite 
poljoprivrednog zemljišta, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i o 
mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu u 2020. godini. 
  
 Slijedom navedenog u stavku 1. ovog članka vlasnici i posjednici poljoprivrednog 
zemljišta primijenili su slijedeće: 
– minimalnu razinu obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta, 
–  sprečavali su zakorovljenost i obrastanja 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. 
 
Budući da na području Općine Oprisavci nema opasnosti od erozije poljoprivrednog 
zemljišta, zaštitu od erozije nije bilo potrebno provoditi. 

 
 

Članak 2. 
 
 Ovo Izvješće dostavit će se Ministarstvu poljoprivrede i biti će objavljeno na web 
stranici Općine Oprisavci www.opcina-oprisavci.hr 
 
 
 
KLASA: 320-02/21-01/01 
URBROJ:2178/14-01-21-1 
Oprisavci; 25. veljače  2021.g. 

 
 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Pejo Kovačević 

 
 
 



Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12,  19/13, 137/15 ,123/17 i 98/19) i 
temeljem članka 30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
03/18,12/18 i 38/20), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 25. sjednici održanoj dana --. ožujka 
2021. godine, donosi: 

 
 

ZAKLJUČAK  
o primanju na znanje  izvješća Općinskog načelnika  

o primjeni agrotehničkih mjera u 2020. godini 
 

 
Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Oprisavci  prima na znanje  Izvješće Općinskog načelnika o 
primjeni agrotehničkih mjera u 2020.godini 
 

Članak 2. 
 Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće Općinskog načelnika. ((KLASA: 320-02/21-
01/01, URBROJ: 2178/14-01-21-1, od 25. veljače 2021.g.). 
 

 
Članak 3. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja . 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE OPRISAVCI 

 
 

KLASA: 320-02/21-01/01 
URBROJ:2178/14-01-21-2 
Oprisavci; --. ožujka 2021.g. 

 
PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
Mijo Uremović 

 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Dosje zapisnika, 
2. Pismohrana  

 
 
 
 

 
 


