PRIJEDLOG!!!
Na temelju članka 10. stavka 1. i članka 12., stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(„Narodne novine“ broj 20/18, 115/18), članka 8., stavka 2. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“
broj 92/10), odredbi Pravilnika o agrotehničkim mjerama („Narodne novine“ broj 22/19) i članka 32. Statuta
Općine Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/15, 2/18), Općinsko vijeće Općine
Mala Subotica na 26. sjednici održanoj 08.09.2020. godine donijelo je
IZMJENE I DOPUNE ODLUKE
O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE
POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE MALA SUBOTICA
Članak 1.
U Odluci o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na
području Općine Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 13/19) u članku 11. dodaje
se stavak 5. koji glasi:
„U slučaju da se gnojnica, gnojovka ili stajski gnoj nanose na poljoprivredno zemljište koje je
udaljeno do 400 m od stambenih objekata naselja, u skladu s odredbama stavka 2. ovog članka, gnojnica i
gnojovka se moraju zaorati odmah nakon nanošenja, dok se stajski gnoj mora zaorati najkasnije 24 sata
nakon nanošenja na zemljište.“
Članak 2.
U ostalim dijelovima Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina na području Općine Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije“
broj 13/19) ostaje nepromijenjena.
Članak 37.
Ove izmjene i dopune Odluke agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina na području Općine Mala Subotica stupaju na snagu osmog dana od dana objave
u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
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Prijedlog odluke podnosi općinski načelnik Valentino Škvorc.
OBRAZLOŽENJE:
Na 18. sjednici Općinskog vijeća održanoj 17.09.2019. godine donijeta je Odluka o agrotehničkim
mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Mala Subotica
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 13/19). U istoj su u članku 11. navedena zakonska
ograničenja glede primjene stajskog gnoja, gnojovke i gnojnice kojima su određena razdoblja u godini
kada je dozvoljen dovoz istih na poljoprivredne parcele. No, iz prakse se pokazalo da i kada se poštuju
naložena razdoblja, gnojovka, gnojnica i stajski gnoj koji se dovoze u blizine naselja, ostaju nezaorani duže
razdoblje te uzrokuju nepodnošljiv smrad stanovnicima rubnih dijelova naselja. Predložena udaljenost i
vremensko razdoblje nisu zakonski propisani, već su isti preuzeti iz stare odluke o agrotehničkim
mjerama.
Pročišćeni članak 11. sada bi glasio:
„Primjena stajskog gnoja, gnojovke i gnojnice u ranjivim područjima
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Članak 11.
Primjenjuju se zakonska ograničenja koja propisuju način i vrijeme primjene stajskog gnoja na
poljoprivrednim površinama:
- Odluka o određivanju ranjivih područja u Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 130/12) kojom
se definiraju područja u Republike Hrvatske kojima je potrebno posvetiti posebnu pažnju u smislu
zaštite voda od onečišćenja nitratima poljoprivrednog podrijetla, prema kojemu je Općina Mala
Subotica pod rbr. 44 unutar Popisa općina unutar ranjivih područja u Republici Hrvatskoj, Prilog 2.
Odluke, što je razvidno i iz Kartografskog prikaza ranjivih područja u Republici Hrvatskoj, prilog 1.
Odluke,
- Pravilnik o sadržaju akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima
poljoprivrednog podrijetla („Narodne novine“ broj 7/13),
- II. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog porijekla
(„Narodne novine“ broj 60/17) s Dodacima I. do III., kojim se definira Pripadajući iznos UG po pojedinoj
vrsti domaće životinje, Količina dušika u stajskom gnoju dobivenom godišnjim uzgojem domaćih
životinja, preračunato na UG, Najveća dozvoljena količina primjene stajskog gnoja na poljoprivrednoj
površini, Veličina spremnika za stajski gnoj prema vrsti domaće životinje i obliku stajskog gnoja, za
šestomjesečno razdoblje prikupljanja, u m3, granične vrijednosti unosa dušika u tlo, prema biljnim
vrstama, i vođenje Evidencija korištenja gnojiva na poljoprivrednom gospodarstvu.
Najvažniji uvjeti i mjere iz Programa:
– Od 15. studenog pa sve do 15. veljače započinje razdoblje zabranjenog gnojenja gnojovkom i
gnojnicom na poljoprivrednim površinama bez obzira na pokrov,
– Od 1. svibnja pa do 1. rujna zabranjeno je gnojenje gnojnicom i gnojovkom bez unošenja u tlo,
– Zabranjena je primjena gnojiva na tlima zasićenim vodom, prekrivenima snijegom,
zamrznutim i poplavljenim tlima,
– Zabranjena je također upotreba gnojiva u blizini vodotoka kao i na površinama s nagibom većim
od 10 % na udaljenosti od 10 m od ruba korita vodotoka,
– Obvezna je kemijska analiza tla s najmanje jedne četvrtine poljoprivrednih površina
gospodarstva,
– Obvezna je evidencija korištenja gnojiva na gospodarstvu (izgled obrasca nalazi se
u Dodatku III.),
– Određena je maksimalna količina pojedine vrste stajskog gnoja koja se može primijeniti na
poljoprivrednoj površini (Tablica 3. Dodatka 1.),
– Definiran je način skladištenja stajskog gnoja, gnojovke i gnojnice kao i veličina spremnika ovisno
o vrsti domaće životinje kako bi se mogao skladištiti dovoljno dugo vremensko razdoblje (Tablica
4. Dodatka 1.).
Svi postupci primjene i skladištenja stajskog gnoja, gnojovke i gnojnice koji su propisani Akcijskim
programom obvezujući su za poljoprivredna gospodarstva koja imaju poljoprivredne površine ili
objekte unutar područja ranjivih na nitrate dok se za sva ostala gospodarstva uvjeti i mjere iz tog
programa smatraju preporukom.
Gospodarstva koja nemaju dovoljno površina za zbrinjavanje stajskog gnoja, u skladu s načelima
dobre poljoprivredne prakse, mogu višak gnoja koristiti za gnojidbu poljoprivrednih površina drugog
vlasnika ili za preradu u bioplin, kompost, supstrat za što moraju imati pisane dokaze.
U slučaju da se gnojnica, gnojovka ili stajski gnoj nanose na poljoprivredno zemljište koje je
udaljeno do 400 m od stambenih objekata naselja, u skladu s odredbama stavka 2. ovog članka,
gnojnica i gnojovka se moraju zaorati odmah nakon nanošenja, dok se stajski gnoj mora zaorati
najkasnije 24 sata nakon nanošenja na zemljište.
Temeljem navedenog podnosi se prijedlog Odluke kao u prilogu.
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