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Na temelju članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18.), Pravilnika o 
uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake (NN 45/09.) 
i članka 46. Statuta općine Štitar ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije: 03/13, 
05/18),  općinski načelnik , podonosi 

  
IZVJEŠĆE  

o utrošku sredstava za   
razvoj poljoprivrede, stočarstva i održavanja poljskih putova za 2018.g. 

 
I. PLAN UTROŠKA 
 
   Sredstva osigurana proračunom općine Štitar za 2018. godinu, P1004 , A 1004 01, br. računa 
322 „Ulaganje u poljoprivredu , stočarstvo i održavanje poljskih putova“, u planiranom iznosu 
od 230.000,00 kuna, planirana su za provedbu programa razvoja poljoprivrede, stočarstva i 
održavanja poljskih putova za 2018.godinu; 

 

 Održavanje poljskih putova………………………………………………     230.000,00 kn 
 Razvoj poljoprivrede……………………………………………………                  0,00 kn 
 Razvoj stočarstva ……………………………………………………….                  0,00 kn 

                                                         
II. IZVRŠENJE   
          

 Održavanje poljskih putova………………………………………………     224.563,33 kn 
 Razvoj poljoprivrede……………………………………………………                  0,00 kn 
 Razvoj stočarstva ……………………………………………………….                  0,00 kn 

 
     Iz  prikaza vidljivo je da ukupna sredstva koja su utrošena za izvršenje Programa o utrošku 
sredstava za razvoj poljoprivrede, stočarstva i održavanja poljskih putova za 2018. godinu i opisu 
iz Programa održavanja komunalne infrastructure Općine Štitar u 2018. godini,  iznose 
224.563,33 kn,  što je 98 % od planiranih sredstava, koje je umanjenje posljedica uštede u tijeku 
provedbe postupka jednostavne nabave , nižom cijenom ponuditelja od procjenjene vrijednosti 
nabave. 



     Radi sagledavanja ukupnosti ulaganja obrazloženje koje slijedi dano je po razvojnim 
zahvatima s izvorima financiranja, opsom i  lokacijom izvođenja radova. .  
 
A1004 01 - Ulaganje u poljoprivredu, stočarstvo, održavanje polj. puteva . 
     U izvješću je vidljivo da ne naglask na uređenju i održavanjau poljskih putova te su izvršeni  
radovi  pripreme , tarupiranja, iskopa i nasipanje kamena procjednica, dobava i ugradnja kamena 
na  k.č. br. 2139, 2132, 2133,  dijelu k.č. br. 2163 i  k.č. br. 2174.   
 
                                                                                                                        Općinski načelnik  
                                                                                                                             Marko Bikić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Općinsko vijeće Općine Štitar. 
2. Ministarstvo poljoprivrede RH, Ulica grada Vukovara 28, 10 000 Zagreb 
3. Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu , Vinkovačka cesta 63c, 31 000 Osijek 
4. „Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske Županije.  
5. Pismohrana. 
 




