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Temeljem članka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( NN broj 20/18, 115/18.), Odluke 
o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području  
( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br.4a/2010. ), članka 46. Statuta Općine 
Štitar ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije: 03/13, 05/18),  općinski načelnik , 
podnosi 

 
IZVJEŠĆE 

o primjeni agrotehničkih mjera za 2019. godinu 
 

Članak 1. 
Sukladno članku 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jedinica lokalne samouprave 
dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo 
godišnje izvješće o primjeni mjera propisanih Odlukom o agrotehničkim mjerama i mjerama 
za uređivanje i održavanje poljoprivrednih  rudina Općine Štitar, ( „Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije br.4a/2010. ) 
   

Člankom 2. 
U cilju održavanja poljoprivrednog zemljišta sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju i 
sprečavanja nastajanja štete na istom Odlukom o agrotehničkim mjerama i mjerama za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih  rudina Općine Štitar, ( „Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije br.4a/2010. propisane su sljedeće agrotehničke mjere: 
 
-  obvezno korištenje obradivog poljoprivrednog zemljišta, 
-  mjere za sprečavanje erozije, 
-  mjere za sprečavanja zakorovljenosti, 
-  zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta biljaka, 
-  suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, 
-  korištenje i uništavanje biljnih otpadaka, 
-  primjena metoda ekološke (organske, biološke) poljoprivrede. 

 
Na području Općine Štitar vlasnici i posjednici raspolažu ukupno s 3.094,915 ha 
poljoprivrednih površina, što predstavlja oko 77,14% ukupne površine Općine. Šumske 
površine zauzimaju ukupno 1.251,74 ha ili 32 % ukupne površine općine.   
 
 
 
 



Članak 2. 
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta na području Općine Štitar u zadovoljavajućoj 
mjeri pridržavali su se odredbi Odluke o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite 
poljoprivrednog zemljišta te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina u 2019. godini.    
 
Slijedom navedenog u stavku 1. ovog članka vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta u 
zadovoljavajućoj mjeri su primijenili obvezne agrotehničke mjere iz članka 2. ovog izvješća.   
 

Članak 3. 
Ovo Izvješće dostavit će se Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskom centru za poljoprivredu, 
hranu i selo.     
         
 
 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. 
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