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Na temelju članka 33. i 35. Statuta Općine Štitar („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske Županije“ br. 

03/13, 5/18 i 08/20), Općinsko vijeće Općine Štitar na 33. sjednici održanoj 19. listopada 2020. godine 

usvaja sljedeći: 

 

Zaključak o upućivanju zamolbe za sastanak  

Ministrici poljoprivrede  

 

Članak 1. 

Ministrici poljoprivrede uputiti će se zahtjev za sastanak u svrhu rješavanja problema pašnjaka na 

području Općine Štitar.  

Članak 2. 

U ime Općinskog vijeća Općine Štitar na sastanku će sudjelovati i problematiku će Ministrici 

poljoprivrede iznijeti prvi potpredsjednik Općinskog vijeća Stjepan Gašparović.  

Članak 3. 

Tekst zahtijeva za sastanak u prilogu je ovog zaključka. 

Članak 4.  

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenom vjesniku Vukovarsko-

srijemske županije“. 

 

                                                                                                            Predsjednica Općinskog vijeća: 

 Marina Pranjić, mag. educ.philol.croat.et mag.educ.hist. 
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                                                                                                                        Ministarstvo poljoprivrede 

                                                                                                             Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 

                                                                                                                     n/r Ministrica poljoprivrede 

 

Predmet: Zamolba za sastanak u vezi problematike upravljanja i korištenja zajedničkih pašnjaka na          

području Općine Štitar, dostavlja se- 

Poštovana gospođo Ministrice poljoprivrede,  

Ovim putem molimo Vas za sastanak u svezi problema pašnjaka na području Općine Štitar. Unatoč 

tome što na području Općine Štitar postoje raspoloživi pašnjaci i brojni zainteresirani stočari godinama 

je onemogućeno korištenje pašnjaka na području Općine Štitar svim mještanima. Godinama Općinsko 

vijeće pokreće inicijative i razne postupke za povrat pašnjaka u status zajedničkih pašnjaka što oni 

oduvijek i jesu.  

Zbog raspolaganja tim pašnjacima od strane Hrvatskih voda i sklapanja ugovora o zakupu pašnjaka s 

individualnom osobom brojni su mještani onemogućeni u korištenju pašnjaka. Navedeni ugovor 

Hrvatskih voda i individualnog zakupnika je istekao o čemu je Općina obavještena, ali on i dalje koristi 

cijeli zajednički seoski pašnjak na k.č. 3350/1 k.o. Štitar držeći ga ograđenim i priječeći njegovo 

korištenje drugim mještanima.  

S obzirom da je riječ o znatnom problemu u Općini Štitar molimo Vas za sastanak na kojem bi u ime 

Općinskog vijeća sudjelovao prvi potpredsjednik Općinskog vijeća Stjepan Gašparović. 

 

                                                                           Predsjednica Općinskog vijeća 

 Marina Pranjić, mag. educ.philol.croat.et mag.educ.hist 

 


