
 

 
UŠP:  

  SISAK              

 
  Šumarija:          DVOR 
                                  ………………………………………………………………….. 
 

Elaborat 
radova uzgajanja šuma 

 

  

Godina : 2019. 

Gospodarska jedinica : Zrinska brda 

Odjel / Odsjek : 80/b 
 

 

Početak radova : 25.01.2019. 

Planirani završetak : 15.04.2019. 
 

           Sadržaj Elaborata : 
 

Kontrolna lista procjene utjecaja na okoliš 

Karta šumskog radilišta izrađena u GIS-u 

Planirani radovi i tehnologije (opis sadašnjeg stanja i vrsta i opis zahvata) 

                                      

                                     

U        Dvoru       ,      10.01.2019. god. 

 
          Elaborat izradio/la:                                            Upravitelj šumarije: Josip Pranjić, dipl.ing.šum 
 

Ivan Nikić, mag.ing.šum                                                                                                                                                              
 

                                                                                                  



 
KONTROLNA LISTA ZA PROCJENU UTJECAJA  

NA OKOLIŠ KOD ŠUMARSKIH RADOVA 

 

Osnovni podaci o sječini: 

Šumarija DVOR  Odjel, odsjek 80/b 

GJ ZRINSKA BRDA  Površina 25,76 ha 

Uređajni razred Bukva iz sjemena  Starost 2 godina 

Opis sječe/zahvata Dovršni sijek obavljen prije 2godine. Planom uzgojnih radova predviđen rad Popunjavanja, sadnja sadnica 
listača. 

Elementi okoliša 

Voda 

Prisutnost i opis vodotoka U odsjeku se nalaze 2 potoka, koja razdvajaju odsjek na 3 nejednakih dijelova, s donje strane 
granice. Odsjek razdvojen s nekoliko jaraka i odvojenih grebena. 

Procjena mogućnosti 
ugrožavanja 

Nema,jer se neće vući i obarati preko vodotoka,na mjestima prelaska će se talpirati i isti 
materijal ukloniti nakon završetka radova,bez oštećenja korita. 

Predložene mjere zaštite Otklanjanje eventualnog granja i otpadaka iz vodotoka,te zabrana deponiranja granjevine u 
iste. 

 

Tlo 

Opis stanja tla Tlo distr.smeđe kiselo, plitko do srednje duboko,mjestimice obraslo, prekriveno bukovim i 
hrastovim listincem. 

Procjena mogućnosti 
ugrožavanja Nema. 

Predložene mjere zaštite Prilikom vuče pridržavati se traktorskih vlaka postojećih,ne izvlačiti po vlažnim 
uvjetima,žurno sanirati novonastale kolotrage. 

 

Utjecaj na šumu 

Procjena utjecaja na šumu 
Mogućnost oštećivanja pomlatka. 

Mjere zaštite preostalih stabala 
Pridržavanje pravilnika o šumskom redu i odredbi o zaštiti pomladka,koristiti isključivo vlake. 

Ostavljanje pričuvaka i sušaca 
Ne sječi divlju trešnju, voćkarice, gorski brijest i FSC stabla. 

 

Procjena zagađenja 

Opis mjera zaštite kod upotrebe 
kemijskih sredstava Osnovne mjere zaštite pri upotrebi kemijskih sredstava. 

Mjere zaštite od izljevanja goriva 
i maziva 

Koristiti ispravne strojeve prilikom izvođenja radova. U kombiju imati pribor za saniranje 
izljeva (kantu, lopatu, pijesak). 

Mjere zbrinjavanja anorganskog 
otpada 

Uklanjanje anorganskog otpada sakupljanjem svakodnevno i propisno zbrinuti na za to 
predviđena mjesta. 



Flora i fauna 

Prisutnost zaštićenih i ugroženih 
biljaka i životinja U blizini sastojine nije primjećena prisutnost zaštićenih biljaka i životinja. 

Mjere zaštite njihovih staništa 
Osnovne mjere zaštite ekosustava. 

 

Socijalni aspekti 

Procjena utjecaja na lokalna 
naselja i imovinu stanovnika Ne postoji nikakva opasnost od utjecaja na lokalno stanovništvo i imovinu stanovnika. 

Utjecaj na krajolik i mjere zaštite Prilikom  izvlačenja na pomoćno stovarište obratiti pozornost na uklanjanje eventualnog 
otpada  na cesti, koristiti propisane prometne znakove za vrijeme rada, znakove upozorenja. 

Arheološki nalazi i ostalo 
Nema. 

 

Ostale napomene 

 

 

 

 

 

Sastavio: Revirnik: Ivan Nikić, mag.ing.šum 

Mjesto i datum: Dvor:   10.01.2019. 

 

 

 

Kontrola pridržavanja zadanih mjera 

 

 

 

 

 

Kontrolirao:  

Mjesto i datum kontrole:  

 



 
 
ODJEL/ODSJEK: 80/b                                                                                POVRŠINA:    2,00 ha  
 
IZVOĐAČ RADOVA: Poduzetnik                                                              IZVOR SREDSTAVA: OS 
 
 
 
 
 
 
 
OPIS SADAŠNJEG STANJA 

Tlo pokriveno listincem. U odsjeku obavljen dovršni sijek prije 2 godine. Uređajni razred: Bukva iz sjemena. 

 
 

 

VRSTA I OPIS ZAHVATA 

 
 

Sadnju sadnica potrebno je izvršiti na način da se iskopa sadna rupa dimenzija 30x30x30 cm štihačom, na 

način da korijen ostane u prirodnom položaju prema dolje. Iskopanu zemlju usitniti i vratiti oko korijena i 

vrata sadnice u rupu i dobro zagaziti. Površinski travnati dio iskopane zemlje ne smije se pribljubiti uz 

korijen već samo čista zemlja. Posađena sadnica mora stajati uspravno, te nesmije biti posađena ni 

preduboko ni preplitko, već na onoj mjeri u kojoj je bila prije vađenja. Buntovi sa sadnicama do mjesta 

sadnje se prenose u PVC vrećama od trapa, a sadnice do vremena sadnje sve trebaju biti utrapljene. 

 

Vrsta rada: 10211 – Popunjavanje š.rep.mat (pr.ob) 

 

Tehnologija: 0025 – Sadnja sadnica listače, dn.uč 161 

 

Rok za izvršenje radova: 25.01.2019. – 15.04.2019. 

 
Sastavio: Ivan Nikić, mag.ing.šum 
 
 



v9 nova
96 m

V1 1033m stara

V1-1 250m stara

V1-2 208m sanacija

V1-3 565m sanacija

V1-3-1 240m sanacija

V1-4 125m nova

V1-5 329m nova

V1-2-1 593m nova

V1 2329m stara

V1-1 763m sanacija

V1-2 520m sanacija

V1-2 120m nova

V1-3 275m nova

V1-4 330m nova

V1-5 192m nova

Šumarija Dvor
GJ Zrinska brda
Odj/ods. 80/b
Popunjavanje

Sadnja sadnica listače



 

 
UŠP:  

  SISAK              

 
  Šumarija:          DVOR 
                                  ………………………………………………………………….. 
 

Elaborat 
radova uzgajanja šuma 

 

  

Godina : 2019. 

Gospodarska jedinica : Javornik 

Odjel / Odsjek : 95/b 
 

 

Početak radova : 25.01.2019. 

Planirani završetak : 15.04.2019. 
 

           Sadržaj Elaborata : 
                                                         Kontrolna lista procjene utjecaja na okoliš 
                                                         Karta šumskog radilišta izrađena u GIS-u 
                                                         Planirani radovi i tehnologije (opis sadašnjeg stanja i vrsta i opis zahvata)           
 
 
 
 
 
 
               

U        Dvoru       ,      09.01.2019. god. 

 
          Elaborat izradio/la:                                                                                           Upravitelj šumarije:  

                                Borna Kaurić, dipl.ing.šum                                                                                Josip Pranjić, dipl.ing.šum.     
 
 
                                 ------------------------------------                                                                              -------------------------------------                                    



ODJEL/ODSIJEK : 95b                                                                                           Površina: 1,5 ha     
 
IZVOĐAČ RADOVA: Poduzetnik                                                                        IZVOR SREDSTAVA: OS 
 
 
 
 
 
 
 
OPIS SADAŠNJEG STANJA 

 
Sastojina bukve iz sjemena s hrastom kitnjakom u fazi pomlatka. Dijelovi odsjeka slabije pomlađeni i obrasli 
travnatom vegetacijom. Južni dio odsjeka graniči s minski sumnjivim područjem. 

 
 

 

VRSTA I OPIS ZAHVATA 

 

Sadnju sadnica potrebno je izvršiti na način da se iskopa sadna rupa dimenzija 30x30x30 cm štihačom, na 

način da korijen ostane u prirodnom položaju prema dolje. Iskopanu zemlju usitniti i vratiti oko korijena i 

vrata sadnice u rupu i dobro zagaziti. Površinski travnati dio iskopane zemlje ne smije se pribljubiti uz 

korijen već samo čista zemlja. Posađena sadnica mora stajati uspravno, te nesmije biti posađena ni 

preduboko ni preplitko, već na onoj mjeri u kojoj je bila prije vađenja. Buntovi sa sadnicama do mjesta 

sadnje se prenose u PVC vrećama od trapa, a sadnice do vremena sadnje sve trebaju biti utrapljene. 

 
 

Vrsta rada: 10211 – Popunjavanje š.rep.mat (pr.ob) 

Tehnologija: 0025 – Sadnja sadnica listače, dn.uč161 

Rok za izvršenje radova: 25.01.2019. – 15.04.2019. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 





 
KONTROLNA LISTA ZA PROCJENU UTJECAJA  

NA OKOLIŠ KOD ŠUMARSKIH RADOVA 

 

Osnovni podaci o sječini: 

Šumarija DVOR  Odjel, odsjek 95/b 

GJ JAVORNIK  Površina 19,40 ha 

Uređajni razred Bukva iz sjemena  Starost 1 godina 

Opis sječe/zahvata Planom uzgojnih radova predviđen rad Popunjavanja, sadnja sadnica 
listača na površini od 1,5 ha. 

Elementi okoliša 

Voda 

Prisutnost i opis vodotoka 
U odsjeku prisutni jarci (vodotok) u kojima za vrijeme oborina može doći do pojave vode. 

Procjena mogućnosti 
ugrožavanja Nema. 

Predložene mjere zaštite 
 

 

Tlo 

Opis stanja tla 
Distr.smeđe tlo-kiselo smeđe. 

Procjena mogućnosti 
ugrožavanja  

Predložene mjere zaštite 
 

 

Utjecaj na šumu 

Procjena utjecaja na šumu 
 

Mjere zaštite preostalih stabala 
 

Ostavljanje pričuvaka i sušaca 
 

 

Procjena zagađenja 

Opis mjera zaštite kod upotrebe 
kemijskih sredstava Nema. 

Mjere zaštite od izljevanja goriva 
i maziva  

Mjere zbrinjavanja anorganskog 
otpada Sav otpad odnijeti sa radilišta. 



Flora i fauna 

Prisutnost zaštićenih i ugroženih 
biljaka i životinja  

Mjere zaštite njihovih staništa 
 

 

Socijalni aspekti 

Procjena utjecaja na lokalna 
naselja i imovinu stanovnika Poboljšanje sastojinske strukture. 

Utjecaj na krajolik i mjere zaštite 
 

Arheološki nalazi i ostalo 
 

 

Ostale napomene 

 

 

 

 

 

Sastavio: Revirnik: Borna Kaurić , dipl.ing.šum. 

Mjesto i datum: Dvor:   09.01.2019. 

 

 

 

Kontrola pridržavanja zadanih mjera 

 

 

 

 

 

Kontrolirao:  

Mjesto i datum kontrole:  

 



 
UŠP: Sisak 

 
  Šumarija:       Dvor 
                                  ………………………………………………………………….. 
 

Elaborat 
radova uzgajanja šuma 

  

Godina : 2019 

Gospodarska jedinica : Zrinska brda 

Odjel / Odsjek : 114c 
 

 

Početak radova : 25.01.2019. 

Planirani završetak : 15.04.2019. 
 

           Sadržaj Elaborata : 
 

 Kontrolna lista procjene utjecaja na okoliš 

    Karta šumskog radilišta izrađena u GIS-u 

 Planirani radovi i tehnologije (opis sadašnjeg stanja i vrsta i opis zahvata) 

                          
 

U Dvoru ,    09. 01. 2019. god. 

 

 
Elaborat izradila:        Upravitelj šumarije: 
Tomislav Pavleš, dipl.ing.šum.      Josip Pranjić, dipl.ing.šum.   

 
  



 

 

KONTROLNA LISTA ZA PROCJENU UTJECAJA 
NA OKOLIŠ KOD ŠUMARSKIH RADOVA 

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA : 
Osnovni podaci o sječini: 

Šumarija Dvor  Godina 2019 

GJ Javornik  Odjel, odsjek 114c 

Radilište 114c  Površina 14,75 ha 

Uređajni razred Bukva iz sjemena  Starost 5god. 

Opis 
sječe/zahvata 

 
popunjavanje sadnicama bukve na nedovoljno pomlađenim mjestima 

 
Elementi okoliša 

Voda 

Prisutnost i opis vodotoka 
U odsjeku se nalaze 2 potoka te nekoliko jaraka. 

Procjena mogućnosti 
ugrožavanja 

 

Predložene mjere zaštite 
 

 

Tlo 

Opis stanja tla 
Tlo distrično-smeđe, kiselo, plitko do srednje duboko, mjestimice obraslo 
korovom, mjestimice pomlatkom. 

Procjena mogućnosti 
ugrožavanja 

 

Predložene mjere zaštite 
 

 

Utjecaj na šumu 

Procjena utjecaja na šumu 
 

Mjere zaštite preostalih 
stabala 

 

Ostavljanje pričuvaka i sušaca 
 

 
  



 

Procjena zagađenja 

Opis mjera zaštite kod 
upotrebe kemijskih sredstava 

 

Mjere zaštite od izljevanja 
goriva i maziva 

 

Mjere zbrinjavanja 
anorganskog otpada 

 

 
 
 
Flora i fauna 

Prisutnost zaštićenih i 
ugroženih biljaka i životinja 

U blizini sastojine nije primijećena prisutnost zaštićenih biljaka i životinja 

Mjere zaštite njihovih staništa 
Osnovne mjere zaštite ekosustava 

 

Socijalni aspekti 

Procjena utjecaja na lokalna 
naselja i imovinu stanovnika 

 

Utjecaj na krajolik i mjere 
zaštite 

 

Arheološki nalazi i ostalo 
 

 

 
Ostale napomene 

 

Sastavio: Tomislav Pavleš 

Mjesto i datum: Dvor, 9.1.2019. 

 

 

Kontrola pridržavanja zadanih mjera 

 

 
 
Kontrolirao:  

Mjesto i datum kontrole:  

 
 



 
ODJEL/ODSIJEK : 114c G.J. „Zrinska brda“                                      POVRŠINA:   14.75 ha  
 
IZVOĐAČ RADOVA: Poduzetnik                                                              IZVOR SREDSTAVA: OS 
 
 
 
 
 
 
 
OPIS SADAŠNJEG STANJA 

 
Mlada sastojina bukve iz sjemena u stadiju ponika i pomlatka. U odsjeku nakon sječe ostalo nekoliko starih stabala 
bukve. Dijelovi odsjeka nisu pomlađeni. 

 
 

 

VRSTA I OPIS ZAHVATA 

 
 

Sadnju sadnica potrebno je izvršiti na način da se iskopa sadna rupa dimenzija 30x30x30 cm štihačom, na 

način da korijen ostane u prirodnom položaju prema dolje. Iskopanu zemlju usitniti i vratiti oko korijena i 

vrata sadnice u rupu i dobro zagaziti. Površinski travnati dio iskopane zemlje ne smije se pribljubiti uz 

korijen već samo čista zemlja. Posađena sadnica mora stajati uspravno, te ne smije biti posađena ni 

preduboko ni preplitko, već na onoj mjeri u kojoj je bila prije vađenja. Buntovi sa sadnicama do mjesta 

sadnje se prenose u PVC vrećama od trapa, a sadnice do vremena sadnje sve trebaju biti utrapljene. 

 

Vrsta rada: 10211 –Popunjavanje 

 

Tehnologija: 0025 –sadnja sadnica listače, normativ 18rd/ha 

 

Rok za izvršenje radova: 25.01.2019.-15.04.2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
UŠP: Sisak 

 
  Šumarija:       Dvor 
                                  ………………………………………………………………….. 
 

Elaborat 
radova uzgajanja šuma 

  

Godina : 2019 

Gospodarska jedinica : Zrinska brda 

Odjel / Odsjek : 116a 
 

 

Početak radova : 25.01.2019. 

Planirani završetak : 15.04.2019. 
 

           Sadržaj Elaborata : 
 

 Kontrolna lista procjene utjecaja na okoliš 

    Karta šumskog radilišta izrađena u GIS-u 

 Planirani radovi i tehnologije (opis sadašnjeg stanja i vrsta i opis zahvata) 

                          
 

U Dvoru ,    09. 01. 2019. god. 

 

 
Elaborat izradila:        Upravitelj šumarije: 
Tomislav Pavleš, dipl.ing.šum.      Josip Pranjić, dipl.ing.šum.   

 
  



 

 

KONTROLNA LISTA ZA PROCJENU UTJECAJA 
NA OKOLIŠ KOD ŠUMARSKIH RADOVA 

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA : 
Osnovni podaci o sječini: 

Šumarija Dvor  Godina 2019 

GJ Javornik  Odjel, odsjek 116a 

Radilište 116a  Površina 20,06 ha 

Uređajni razred Bukva iz sjemena  Starost 5god. 

Opis 
sječe/zahvata 

 
popunjavanje sadnicama bukve na nedovoljno pomlađenim mjestima 

 
Elementi okoliša 

Voda 

Prisutnost i opis vodotoka 
U odsjeku se nalaze 2 potoka te nekoliko jaraka. 

Procjena mogućnosti 
ugrožavanja 

 

Predložene mjere zaštite 
 

 

Tlo 

Opis stanja tla 
Tlo distrično-smeđe, kiselo, plitko do srednje duboko, mjestimice obraslo 
korovom, mjestimice pomlatkom. 

Procjena mogućnosti 
ugrožavanja 

 

Predložene mjere zaštite 
 

 

Utjecaj na šumu 

Procjena utjecaja na šumu 
 

Mjere zaštite preostalih 
stabala 

 

Ostavljanje pričuvaka i sušaca 
 

 
  



 

Procjena zagađenja 

Opis mjera zaštite kod 
upotrebe kemijskih sredstava 

 

Mjere zaštite od izljevanja 
goriva i maziva 

 

Mjere zbrinjavanja 
anorganskog otpada 

 

 
 
 
Flora i fauna 

Prisutnost zaštićenih i 
ugroženih biljaka i životinja 

U blizini sastojine nije primijećena prisutnost zaštićenih biljaka i životinja 

Mjere zaštite njihovih staništa 
Osnovne mjere zaštite ekosustava 

 

Socijalni aspekti 

Procjena utjecaja na lokalna 
naselja i imovinu stanovnika 

 

Utjecaj na krajolik i mjere 
zaštite 

 

Arheološki nalazi i ostalo 
 

 

 
Ostale napomene 

 

Sastavio: Tomislav Pavleš 

Mjesto i datum: Dvor, 9.1.2019. 

 

 

Kontrola pridržavanja zadanih mjera 

 

 
 
Kontrolirao:  

Mjesto i datum kontrole:  

 
 



 
ODJEL/ODSIJEK : 116a G.J. „Zrinska brda“                                      POVRŠINA:   20.06 ha  
 
IZVOĐAČ RADOVA: Poduzetnik                                                              IZVOR SREDSTAVA: OS 
 
 
 
 
 
 
 
OPIS SADAŠNJEG STANJA 

 
Mlada sastojina bukve iz sjemena u stadiju ponika i pomlatka. U odsjeku nakon sječe ostalo nekoliko starih stabala 
bukve. Dijelovi odsjeka nisu pomlađeni. 

 
 

 

VRSTA I OPIS ZAHVATA 

 
 

Sadnju sadnica potrebno je izvršiti na način da se iskopa sadna rupa dimenzija 30x30x30 cm štihačom, na 

način da korijen ostane u prirodnom položaju prema dolje. Iskopanu zemlju usitniti i vratiti oko korijena i 

vrata sadnice u rupu i dobro zagaziti. Površinski travnati dio iskopane zemlje ne smije se pribljubiti uz 

korijen već samo čista zemlja. Posađena sadnica mora stajati uspravno, te ne smije biti posađena ni 

preduboko ni preplitko, već na onoj mjeri u kojoj je bila prije vađenja. Buntovi sa sadnicama do mjesta 

sadnje se prenose u PVC vrećama od trapa, a sadnice do vremena sadnje sve trebaju biti utrapljene. 

 

Vrsta rada: 10211 –Popunjavanje 

 

Tehnologija: 0025 –sadnja sadnica listače, normativ 18rd/ha 

 

Rok za izvršenje radova: 25.01.2019.-15.04.2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
UŠP: Sisak 

 
  Šumarija:       Dvor 
                                  ………………………………………………………………….. 
 

Elaborat 
radova uzgajanja šuma 

  

Godina : 2019 

Gospodarska jedinica : Zrinska brda 

Odjel / Odsjek : 117a 
 

 

Početak radova : 25.01.2019. 

Planirani završetak : 15.04.2019. 
 

           Sadržaj Elaborata : 
 

 Kontrolna lista procjene utjecaja na okoliš 

    Karta šumskog radilišta izrađena u GIS-u 

 Planirani radovi i tehnologije (opis sadašnjeg stanja i vrsta i opis zahvata) 

                          
 

U Dvoru ,    09. 01. 2019. god. 

 

 
Elaborat izradila:        Upravitelj šumarije: 
Tomislav Pavleš, dipl.ing.šum.      Josip Pranjić, dipl.ing.šum.   

 
  



 

 

KONTROLNA LISTA ZA PROCJENU UTJECAJA 
NA OKOLIŠ KOD ŠUMARSKIH RADOVA 

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA : 
Osnovni podaci o sječini: 

Šumarija Dvor  Godina 2019 

GJ Zrinska brda  Odjel, odsjek 117a 

Radilište 117a  Površina 7,86 ha 

Uređajni razred Bukva iz sjemena  Starost 5god. 

Opis 
sječe/zahvata 

 
popunjavanje sadnicama bukve na nedovoljno pomlađenim mjestima 

 
Elementi okoliša 

Voda 

Prisutnost i opis vodotoka 
U odsjeku se  nalazi jedan potok te nekoliko jaraka. 

Procjena mogućnosti 
ugrožavanja 

 

Predložene mjere zaštite 
 

 

Tlo 

Opis stanja tla 
Tlo distrično-smeđe, kiselo, plitko do srednje duboko, mjestimice obraslo 
korovom, mjestimice pomlatkom. 

Procjena mogućnosti 
ugrožavanja 

 

Predložene mjere zaštite 
 

 

Utjecaj na šumu 

Procjena utjecaja na šumu 
 

Mjere zaštite preostalih 
stabala 

 

Ostavljanje pričuvaka i sušaca 
 

 
  



 

Procjena zagađenja 

Opis mjera zaštite kod 
upotrebe kemijskih sredstava 

 

Mjere zaštite od izljevanja 
goriva i maziva 

 

Mjere zbrinjavanja 
anorganskog otpada 

 

 
 
 
Flora i fauna 

Prisutnost zaštićenih i 
ugroženih biljaka i životinja 

U blizini sastojine nije primijećena prisutnost zaštićenih biljaka i životinja 

Mjere zaštite njihovih staništa 
Osnovne mjere zaštite ekosustava 

 

Socijalni aspekti 

Procjena utjecaja na lokalna 
naselja i imovinu stanovnika 

 

Utjecaj na krajolik i mjere 
zaštite 

 

Arheološki nalazi i ostalo 
 

 

 
Ostale napomene 

 

Sastavio: Tomislav Pavleš 

Mjesto i datum: Dvor, 9.1.2019. 

 

 

Kontrola pridržavanja zadanih mjera 

 

 
 
Kontrolirao:  

Mjesto i datum kontrole:  

 
 



 
ODJEL/ODSIJEK : 117a G.J. „Zrinska brda“                                      POVRŠINA:   7,86 ha  
 
IZVOĐAČ RADOVA: Poduzetnik                                                              IZVOR SREDSTAVA: OS 
 
 
 
 
 
 
 
OPIS SADAŠNJEG STANJA 

 
Mlada sastojina bukve iz sjemena u stadiju ponika i pomlatka. U odsjeku nakon sječe ostalo nekoliko starih stabala 
bukve. Dijelovi odsjeka nisu pomlađeni. 

 
 

 

VRSTA I OPIS ZAHVATA 

 
 

Sadnju sadnica potrebno je izvršiti na način da se iskopa sadna rupa dimenzija 30x30x30 cm štihačom, na 

način da korijen ostane u prirodnom položaju prema dolje. Iskopanu zemlju usitniti i vratiti oko korijena i 

vrata sadnice u rupu i dobro zagaziti. Površinski travnati dio iskopane zemlje ne smije se pribljubiti uz 

korijen već samo čista zemlja. Posađena sadnica mora stajati uspravno, te ne smije biti posađena ni 

preduboko ni preplitko, već na onoj mjeri u kojoj je bila prije vađenja. Buntovi sa sadnicama do mjesta 

sadnje se prenose u PVC vrećama od trapa, a sadnice do vremena sadnje sve trebaju biti utrapljene. 

 

Vrsta rada: 10211 –Popunjavanje 

 

Tehnologija: 0025 –sadnja sadnica listače, normativ 18rd/ha 

 

Rok za izvršenje radova: 25.01.2019.-15.04.2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
UŠP: Sisak 

 
  Šumarija:       Dvor 
                                  ………………………………………………………………….. 
 

Elaborat 
radova uzgajanja šuma 

  

Godina : 2019 

Gospodarska jedinica : Zrinska brda 

Odjel / Odsjek : 117b 
 

 

Početak radova : 25.01.2019. 

Planirani završetak : 15.04.2019. 
 

           Sadržaj Elaborata : 
 

 Kontrolna lista procjene utjecaja na okoliš 

    Karta šumskog radilišta izrađena u GIS-u 

 Planirani radovi i tehnologije (opis sadašnjeg stanja i vrsta i opis zahvata) 

                          
 

U Dvoru ,    09. 01. 2019. god. 

 

 
Elaborat izradila:        Upravitelj šumarije: 
Tomislav Pavleš, dipl.ing.šum.      Josip Pranjić, dipl.ing.šum.   

 
  



 

 

KONTROLNA LISTA ZA PROCJENU UTJECAJA 
NA OKOLIŠ KOD ŠUMARSKIH RADOVA 

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA : 
Osnovni podaci o sječini: 

Šumarija Dvor  Godina 2019 

GJ Zrinska brda  Odjel, odsjek 117b 

Radilište 117b  Površina 29,40 ha 

Uređajni razred Bukva iz sjemena  Starost 5god. 

Opis 
sječe/zahvata 

 
popunjavanje sadnicama bukve na nedovoljno pomlađenim mjestima 

 
Elementi okoliša 

Voda 

Prisutnost i opis vodotoka 
U odsjeku se  nalazi jedan potok te nekoliko jaraka. 

Procjena mogućnosti 
ugrožavanja 

 

Predložene mjere zaštite 
 

 

Tlo 

Opis stanja tla 
Tlo distrično-smeđe, kiselo, plitko do srednje duboko, mjestimice obraslo 
korovom, mjestimice pomlatkom. 

Procjena mogućnosti 
ugrožavanja 

 

Predložene mjere zaštite 
 

 

Utjecaj na šumu 

Procjena utjecaja na šumu 
 

Mjere zaštite preostalih 
stabala 

 

Ostavljanje pričuvaka i sušaca 
 

 
  



 

Procjena zagađenja 

Opis mjera zaštite kod 
upotrebe kemijskih sredstava 

 

Mjere zaštite od izljevanja 
goriva i maziva 

 

Mjere zbrinjavanja 
anorganskog otpada 

 

 
 
 
Flora i fauna 

Prisutnost zaštićenih i 
ugroženih biljaka i životinja 

U blizini sastojine nije primijećena prisutnost zaštićenih biljaka i životinja 

Mjere zaštite njihovih staništa 
Osnovne mjere zaštite ekosustava 

 

Socijalni aspekti 

Procjena utjecaja na lokalna 
naselja i imovinu stanovnika 

 

Utjecaj na krajolik i mjere 
zaštite 

 

Arheološki nalazi i ostalo 
 

 

 
Ostale napomene 

 

Sastavio: Tomislav Pavleš 

Mjesto i datum: Dvor, 9.1.2019. 

 

 

Kontrola pridržavanja zadanih mjera 

 

 
 
Kontrolirao:  

Mjesto i datum kontrole:  

 
 



 
ODJEL/ODSIJEK : 119a G.J. „Zrinska brda“                                      POVRŠINA:   29,40 ha  
 
IZVOĐAČ RADOVA: Poduzetnik                                                              IZVOR SREDSTAVA: OS 
 
 
 
 
 
 
 
OPIS SADAŠNJEG STANJA 

 
Mlada sastojina bukve iz sjemena u stadiju ponika i pomlatka. U odsjeku nakon sječe ostalo nekoliko starih stabala 
bukve. Dijelovi odsjeka nisu pomlađeni. 

 
 

 

VRSTA I OPIS ZAHVATA 

 
 

Sadnju sadnica potrebno je izvršiti na način da se iskopa sadna rupa dimenzija 30x30x30 cm štihačom, na 

način da korijen ostane u prirodnom položaju prema dolje. Iskopanu zemlju usitniti i vratiti oko korijena i 

vrata sadnice u rupu i dobro zagaziti. Površinski travnati dio iskopane zemlje ne smije se pribljubiti uz 

korijen već samo čista zemlja. Posađena sadnica mora stajati uspravno, te ne smije biti posađena ni 

preduboko ni preplitko, već na onoj mjeri u kojoj je bila prije vađenja. Buntovi sa sadnicama do mjesta 

sadnje se prenose u PVC vrećama od trapa, a sadnice do vremena sadnje sve trebaju biti utrapljene. 

 

Vrsta rada: 10211 –Popunjavanje 

 

Tehnologija: 0025 –sadnja sadnica listače, normativ 18rd/ha 

 

Rok za izvršenje radova: 25.01.2019.-15.04.2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


