
 

      

 

 

Godina XXVI Lišane Ostrovičke 05. ožujka  2020. godine  3/20 

 

S A D R Ž A J: 

 

AKTI OPĆINSKOG  VIJEĆA 
 

1. Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju 01. siječnja  do 31. prosinca 2019. godine 

2 

2. Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru u 2019. godini 

3 

3. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2019. godinu 4 

 



 

 

         
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 

 

OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE 
OPĆINSKI  

NAČELNIK

  

 

KLASA: 022-05/20-07-1/02 

URBROJ: 2198/29-20-1 

Lišane Ostrovičke, 04. ožujka 2020. godine 

 

Na temelju članka 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 

115/18 i 98/19) i članka 46. Statuta Općine Lišane Ostrovičke (2Službeni glasnik Općine 

Lišane Ostrovičke“, broj 1/13, 2/13, 1/18 i 6/18) Općinski načelnik Općine Lišane Ostrovičke, 

podonosi 

 

IZVJEŠĆE  
o utrošku sredstava 

ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
u razdoblju od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine 

 
Članak 1. 

U razdoblju od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine ostvareni prihodi od 

zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske iznosili su 82.646,23 kn. 

 

Članak 2. 
Sredstva iz članka 1. ovog Izvješća u 2019. godini utrošena su za katastarsku izmjeru na 

području Općine Lišane Ostrovičke. 

 

Članak 3. 
Općina Lišane Ostrovičke sredstva ostvarena od zakupa poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. 

godine utrošila je u cijelosti. 

 

Članak 4. 
Ovo Izvješće objavit će se  u „Službenom glasniku Općine Lišane Ostrovičke“. 

 

 

 

Općinski načelnik: 

 

Ivica Musić, dipl. ing. 

 

_________________ 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 

 

OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE 
OPĆINSKI  

NAČELNIK

  

 

KLASA: 022-05/20-07-1/03 

URBROJ: 2198/29-20-1 

Lišane Ostrovičke, 04. ožujka 2020. godine 

 

 

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 

(„Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i članka 46. Statuta Općine Lišane 

Ostrovičke  („Službeni glasnik Općine Lišane Ostrovičke“, broj  1/13, 2/13, 1/18 i 6/18), 

Općinski načelnik Općine Lišane Ostrovičke, podnosi 

 

IZVJEŠĆE  
o utrošku sredstava 

ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih  
zgrada u prostoru u 2019. godini 

 
Članak 1. 

U proračunu Općine Lišane Ostrovičke za 2019. godinu prihod od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planiran je u iznosu od 10.000,00 kn. 

 

Članak 2. 
Sredstva se koriste namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i 

kriteriji za urbanu obnovu i sanciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za 

poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja prema 

programu koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. 

 

Članak 3. 
Ostvaren je prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 

2019. godini u iznosu od 2.843,07 kn i utrošen je u izradu projekta za nerazvrstane ceste. 

 

Članak 4. 
Ovo Izvješće objavit će se  u „Službenom glasniku Općine Lišane Ostrovičke“. 

 
                                                
 

                                                  Općinski načelnik: 

                                                    

                                                     Ivica Musić, dipl. ing. 

 

_________________ 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 

 
OPĆINA 
LIŠANE OSTROVIČKE 

OPĆINSKI 

           NAČELNIK
 

 
KLASA: 022-05/20-07-1/01  
URBROJ: 2198/29-20-1  
Lišane Ostrovičke,  03. ožujka 2020. godine 
 
Na temelju članka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 
115/18 i 98/19), Odluke o agrotehničkim mjerama te mjerama za uređenje i održavanje 
poljoprivrednih rudina („Službeni glasnik Općine Lišane Ostrovičke“, broj 4/06) i članka 46. 
Statuta Općine Lišane Ostrovičke („Službeni glasnik Općine Lišane Ostrovičke“ broj 1/13, 
2/13, 1/18 i 6/18) Općinski načelnik Općine Lišane Ostrovičke podnosi  
 
 

IZVJEŠĆE 
o primjeni agrotehničkih mjera za 2019. godinu 

 
1. UVOD 
 
Općinsko vijeće Općine Lišane Ostrovičke donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama te 
mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina („Službeni glasnik Općine Lišane 
Ostrovičke“, broj 4/06). 
Sukladno članku 10. 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.  
 
2. AGROTEHNIČKE MJERE I MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH 
RUDINA 
 
Člankom 2. Odluke, kao agrotehničke mjere i mjere za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina su sljedeće: 
 

• Sprječavanje erozije, 

• Sprječavanje zakorovljenosti, 

• Zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području, 

• Suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, 

• Korištenje i uništavanje biljnih otpadaka, 

• Održavanje živica i međa, 

• Održavanje poljskih putova, 
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• Uređivanje i održavanje kanala, 

• Sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica i 

• Sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa 
 
Poljoprivredno zemljište koje se nalazi na području Općine Lišane Ostrovičke je svojim 
velikim dijelom privatno vlasništvo. 230 ha poljoprivrednog zemljišta je u vlasništvu 
Republike Hrvatske. 
Šume na području Općine Lišane Ostrovičke u nadležnosti su Uprave Šuma Podružnica Split, 
Šumarija Benkovac koja djeluje u sastavu javnog poduzeća za gospodarenje šumama i 
šumskim zemljištem u Republici Hrvatskoj „Hrvatske šume“. 
 
 
Tijekom 2019. godine u Općini Lišane Ostrovičke utrošeno je 198.063,45 kn za sanaciju 
nerazvrstanih cesta i poljskih putova.  
Općina Lišane Ostrovičke, uz redovno održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, 
održava u skladu sa svojim mogućnostima prilaze poljoprivrednim zemljištima u proljeće 
odnosno na početku sezone te u jesen odnosno na kraju sezone, kako bi prilazi bili što 
prohodniji u doba pojačanog provoza poljoprivredne mehanizacije. Ujedno se savjetuje da se 
poljoprivredni strojevi (traktor, freze i ostalo) što manje koriste za kišna vremena, kako se 
putevi, pa tako i sama poljoprivredna zemljišta, što manje uništavaju. 
Također, radilo se na uklanjanju grmlja i drveća kad se za istim ukazala potreba. To obuhvaća 
uklanjanje grmlja i drveća sa zaraslih površina koje ulaze u koridor ceste, s odsijecanjem 
grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenjem korijenja te starih panjeva, s uklanjanjem 
svog materijala od tog rada izvan profila ceste, utovar i transport za na to primjereno 
odlagalište otpada. 
 
Općina Lišane Ostrovičke nema zaposlenog komunalnog redara, tako da nije bilo mogućnosti 
za provođenje mjera sprječavanja zakorovljenosti.  
Najveći problemi javljaju se zbog neriješenih i problematičnih imovinsko – pravnih odnosa, iz 
razloga što na pojedinim česticama ima više suvlasnika, koji najčešće žive i izvan granica 
Republike Hrvatske ili im je boravište nepoznato, ili su u zemljišnim knjigama upisani 
pokojnici obzirom da nasljednici nisu ispunili zakonsku obvezu prijepisa prava vlasništva na 
svoje ime i u svoju korist. 
 
Najčešći način borbe protiv štetnika je upotreba pesticida koji se mogu primijeniti direktno 
na štetnika i indirektno, poprskati biljku kojom će se štetnik kasnije hraniti. Općina Lišane 
Ostrovičke javno objavljuje organizirana predavanja, edukacije i radionice u vezi sa 
korištenjem pesticida, dok je obveza dobavljača, da ih prodaju samo ovlaštenim osobama 
koje posjeduju dopuštenje. 
 
Uređivanje i održavanje kanala obavljao je komunalni djelatnik Općine Lišane Ostrovičke, a u 
razdoblju od 13. svibnja 2019. godine do 12. studenoga 2019. godine, uz komunalnog 
djelatnika bilo je zaposleno i 6 komunalnih radnika na javnim radovima.  
Rad je obuhvaćao poslove uređenja zapuštenih pojasa uz kanale. Za izvođenje radova 
komunalni djelatnik i komunalni radnici na javnim radovima koristili su trimer, motornu pilu, 
sjekiru i lopate, koje je osigurala Općina Lišane Ostrovičke vlastitim sredstvima. 
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3. INFORMIRANJE VLASNIKA I POSJEDNIKA 
 
Općina Lišane Ostrovičke svake godine i to nekoliko puta objavljuje informativni letak na 
svojim oglasnim pločama o obvezi redovitog održavanja poljoprivrednog zemljišta (oranica, 
ali i svih ostalih obradivih površina, uključujući i okućnice), te o štetnim posljedicama u 
slučaju ne vođenja brige o istom. 
 
4. ZAKLJUČAK 
 
Područje Općine Lišane Ostrovičke u velikom dijelu pokriveno je zelenim obradivim 
površinama, od čega su neke zapuštene godinama. Općina Lišane Ostrovičke nastojat će 
aktivnim mjerama potaknuti vlasnike i posjednike zemljišta na njihovo redovito obrađivanje i 
sprečavanje njihove zakorovljenosti. 
 
Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Općine Lišane Ostrovičke“. 
 
 

Općinski načelnik: 
 

Ivica Musić, dipl. ing. 
 

_________________ 
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«Službeni  glasnik Općine Lišane Ostrovičke» - Službeno glasilo Općine Lišane Ostrovičke 

Izdavač: Općina Lišane Ostrovičke – Urednik:  Ivica Musić 

Lišane Ostrovičke, Braština 41 B, telefon: 023/661-001 i 023/661-222 

www.lisane-ostrovicke.hr 
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