
 Temeljem članka 3. stavak 1. točka 8. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava 
ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake ("Narodne novine" broj 45/09.) i članka 30. točka 24. 
Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 
13/05., 2/06., 5/09. i 16/09.), te stvarajući pretpostavke za ostvarivanje utvrđenog strateškog cilja 
vezanog uz održivi razvoj i unaprjeđenje prostora kroz mjeru usmjerenu zaštiti tla utvrđenu 
Županijskom razvojnom strategijom Osječko-baranjske županije 2011.-2013. ("Županijski glasnik" 
broj 1/11.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 30. sjednici 27. veljače 2013. godine 
 
 
 
 
 

Z A K L J U Č A K  
 

o provedbi projekta "Kontrola plodnosti tla 
na poljoprivrednim gospodarstvima" na području 

Osječko-baranjske županije u 2013. godini 
 
 
 

I. 
 

Skupština prihvaća provedbu projekta "Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim 
gospodarstvima" na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini, radi praćenja stanja 
poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu, s ciljem optimizacije gnojidbe i 
postizanja visokih i stabilnih prinosa u granicama ekonomičnosti, uz smanjivanje ekološkog 
opterećenja okoliša. 
 

Projekt "Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima" provodi se u suradnji s 
jedinicama lokalne samouprave s područja Županije koje prihvate sudjelovanje u projektu, Hrvatskim 
centrom za poljoprivredu, hranu i selo - Zavodom za tlo te Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku. 

 
 

II. 
 

Sredstva Županije za provedbu projekta iz točke I. ovoga Zaključka planirana su u Proračunu 
Osječko-baranjske županije za 2013. godinu u Razdjelu 5 Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni 
razvoj, Glava 1 Poljoprivreda, Program: Razvoj i unaprjeđenje poljoprivrede, Potprogram: Poticanje 
biljne proizvodnje, Projekt: Analiza tla - ratarska proizvodnja, Račun 363 Pomoći unutar općeg 
proračuna, u iznosu od 400.000,00 kuna. 
 

Županija sufinancira kontrolu plodnosti tla u iznosu 40% od cijene jednog uzorka. 
 
 

III. 
 

Kontrola plodnosti tla provodi se na način utvrđen sporazumom kojim se uređuju međusobna 
prava i obveze između sudionika iz točke I. stavak 2. ovoga Zaključka. 
 
 

IV. 
 

Za provedbu ovoga Zaključka Skupština zadužuje Župana Osječko-baranjske županije. 



V. 
 

Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku". 
 
 
 
Klasa: 320-01/13-01/4 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5 
 
Osijek, 27. veljače 2013. 
 
 
 
 Predsjednik 
 
 mr.sc. Josip Salapić, v.r. 


