
  

                        
         REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

        
 OPĆINA ŠTITAR 
OPĆINSKI  NAČELNIK  

 
KLASA: 320-02/20-01/03 
UR.BROJ: 2212/09-02-21/04 
Štitar, 26. siječnja 2021. godine 
 
 
Na temelju članka 12. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj: 
20/18, 115/18 i 98/19) te članka 46. Statuta Općine Štitar („Službeni vjesnik Vukovarsko-
srijemske županije“ br. 03/13, 05/18 i 08/20), Općinski načelnik Općine Štitar podnosi 
Općinskom vijeću sljedeće:  
   
  

I Z V J E Š Ć E   
o primjeni mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina  na području Općine 

Štitar u 2020. godini 
  

I. UVOD 
Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19; u 
daljnjem tekstu: Zakon) u članku 12. propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne 
samouprave propisuje mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, a osobito: 
održavanje živica i međa, održavanje poljskih putova, uređivanje i održavanje kanala 
oborinske odvodnje, sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica te sadnju i održavanje 
vjetrobranskih pojasa. Stavkom 2. istog članka ujedno je propisano da jedinice lokalne 
samouprave podnose Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu 
godišnje izvješće o primjeni propisanih mjera iz prethodnog stavka do 31. ožujka svake 
tekuće godine za prethodnu godinu.  
 
Općinsko vijeće Općine Štitar donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske 
županije“ br. 4a/2010; u daljnjem tekstu: Odluka).  
 
Člankom 11. Odluke, kao mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina određene 
su sljedeće:  

1. održavanje živica i međa;  
2. održavanje poljskih putova;  
3. uređivanje i održavanje kanala i  
4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica. 

 



Nadzor nad provedbom Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Štitar provode Ministarstvo 
poljoprivrede, Odsjek inspekcijskog nadzora – ispostava Županja, te komunalni redar-
poljoprivredni redar Općine Štitar. 

 
II. PROVOĐENJE NADZORA NAD PRIMJENOM MJERA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE 

POLJOPRIVREDNIH RUDINA 
 

Uz nadzor nad primjenom agrotehničkih mjera, komunalni redar - poljoprivredni redar 
tijekom 2020. godine, sukladno svojom ovlastima, nadzirao je i primjenu mjera za uređivanje 
i održavanje poljoprivrednih rudina.  
 
1. Održavanje živica i međa  
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu, dužni su je redoviti održavati 
i orezivati. Živice uz poljske putove, odnosno međe, mogu se zasaditi najmanje 1,5 m od ruba 
puta, odnosno međe. Visina živice ne smije prelaziti 1,60m. Zabranjeno je izoravanje i 
oštećivanje međa.   
 
Na području Općine Štitar živice i međe se redovno održavaju u skladu s pravilima. 
  
2. Održavanje poljskih putova  
U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta koriste se poljski putovi. Vlasnici i posjednici 
poljoprivrednog zemljišta dužni su zajednički brinuti se o poljskim putovima koje koriste 
najmanje u opsegu potrebnom za uobičajeni prijevoz poljoprivrednim vozilima i strojevima.  
 
Pod održavanjem poljskih putova podrazumijeva se naročito:   
- nasipavanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim kamenim materijalom;  
- čišćenje i održavanje odvodnih kanala, propusta i sistema odvodnje i otjecanja oborinskih 

voda;  
- sprečavanje širenja živica i drugog raslinja uz putove;  
- sječa pojedinih stabala ili grana koje otežavaju korištenje puta;  
- sprečavanje oštećivanja putova njihovim nepravilnim korištenjem (vuča trupaca, 

preopterećenje, neovlašteni građevinski zahvati, nasipavanje otpadnim materijalom i sl.);  
- sprečavanje uzurpacije putova i zemljišta u njihovom zaštitnom pojasu.   
 
Za održavanje putova u privatnom vlasništvu (putovi služnosti) odgovorni su njihovi vlasnici, 
odnosno posjednici.   
Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do uništavanja poljskih putova, a naročito 
skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove.  
Općina Štitar je u 2020. godini utrošila značajna financijska sredstva za uređenje poljskih 
putova. 
  
3. Uređivanje i održavanje kanala oborinske odvodnje  
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta kroz koje prolaze prirodni ili umjetni kanali 
oborinskih voda, odnosno vlasnici ili posjednici tih kanala, u slučajevima kada su ti kanali 
građeni kao zasebni objekti, obvezni su iste čišćenjem održavati u stanju funkcionalne 
sposobnosti, kako bi se omogućilo prirodno otjecanje oborinskih voda.  



Na području Općine Štitar kanali oborinske odvodnje se redovito i uredno uređuju i 
održavaju radi nesmetanog otjecanja oborinskih voda.  
  
4. Sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica  
Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih čestica na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja, 
zabranjuje se sadnja visokog raslinja neposredno uz međe. 
Obilaskom terena nisu utvrđene nepravilnosti propisane ovom mjerom.  
  

III. ZAKLJUČAK 
U Općini Štitar u 2020. godini nisu zabilježeni značajniji problemi u provedbi agrotehničkih 
mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.  
 
Općina Štitar nastoji potaknuti vlasnike i posjednike zemljišta na redovito obrađivanje i 
sprječavanje zakorovljenosti zemljišta. U nadzoru provođenja navedenih mjera komunalni 
redar - poljoprivredni redar surađuje i razmjenjuje informacije sa poljoprivrednim 
inspektorom koji poduzima potrebe mjere u njegovoj nadležnosti.  
  

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 
Ovo Izvješće će se objaviti u „Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije“.  
  
 
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        
         REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

        
 OPĆINA ŠTITAR 
OPĆINSKO VIJEĆE  

 
KLASA: 320-02/20-01/03 
UR.BROJ: 2212/09-02-21/05 
Štitar,  26. siječnja 2021. godine 
 
 
Temeljem članka 12. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 
20/18, 115/18 i 98/19), Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 
4a/2010) i članka 35. i 79.  Statuta Općine Štitar („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske 
županije“  br. 03/13, 05/18 i 08/20), Općinsko vijeće Općine Štitar na 36. redovnoj sjednici 
održanoj 26. siječnja 2021.  godine, donijelo je:  
 

Zaključak 
o usvajanju Izvješća o primjeni mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina  

u 2020. godini 
 

Članak 1. 
Usvaja se Izviješće o primjeni mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u 2020. 
godini, KLASA: 320-02/20-01/03, UR.BROJ: 2212/09-02-20/04 od 26. siječnja 2021. godine.  
 

Članak 2. 
Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije“.   
 
                                                            
                                                                    Potpredsjednik Općinskog vijeća: 
                                                                       Stjepan Gašparović, mag.iur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
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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