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PRIJEDLOG ZAKLJUČKA 
O PROVEDBI PROJEKTA 

"KONTROLA PLODNOSTI TLA 
NA POLJOPRIVREDNIM 

GOSPODARSTVIMA" NA PODRUČJU 
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

U 2013. GODINI 
 

 
Projekt "Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima" radi praćenja stanja 

poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu s ciljem optimizacije gnojidbe i 
postizanja visokih i stabilnih prinosa u granicama ekonomičnosti provodi se od 2003. godine. Projekt 
se provodi u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, Hrvatskim centrom za poljoprivredu, hranu i 
selo - Zavodom za tlo i Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku. Neposredni korisnici rezultata analize 
tla i preporuke za gnojidbu usjeva su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrtnici, zadruge i 
trgovačka društva. Maksimalan broj analiza po jednom poljoprivrednom gospodarstvu utvrđuju 
jedinice lokalne samouprave koje sudjeluju u Projektu. 
 

Baza podataka o stanju plodnosti tla interesantna je i za jedinice lokalne samouprave zbog 
sagledavanja potencijala poljoprivredne proizvodnje i potrošnje gnojiva, kao i planiranja 
infrastrukturnih objekata za skladištenje i preradu dobivenih proizvoda. Podaci su neophodni za 
procjenu vrijednosti zemljišta kod prenamjene ili davanja u dugogodišnji zakup. Korisnici baze 
podataka mogu lakše planirati proizvodnju, razinu ulaganja i predvidjeti dobit. 
 

Prema članku 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 152/08., 25/09 ., 
153/09., 21/10., 39/11. - Odluka ustavnog suda Republike Hrvatske i 63/11.) pravne ili fizičke osobe 
dužne su pratiti stanje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države kojeg koriste na temelju ugovora 
o zakupu, dugogodišnjem zakupu i dugogodišnjem zakupu za ribnjake. Trajno praćenje stanja 
poljoprivrednog zemljišta provodi Zavod za tlo, na temelju analize tla, tijekom prve godine nakon 
uvođenja u posjed i zadnje godine prije isteka ugovora o zakupu, dugogodišnjeg zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa za ribnjake te periodično najmanje svake četvrte godine. Troškove analize 
snosi sam korisnik. 
 

Skupština Osječko-baranjske županije u 2012. godini donijela je Zaključak o provedbi 
projekta "Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima" na području Osječko-baranjske 
županije u 2012. 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 se provodio u suradnji s 
jedinicama lokalne samouprave s područja Županije koje su prihvatile sudjelovanje u projektu, 
Hrvatskim centrom za poljoprivredu, hranu i selo - Zavodom za tlo, koji je uzimao uzorke tla i 
izrađivao laboratorijsku analizu uzorka, te Poljoprivrednim fakultetom koji je interpretirao rezultate i 
davao preporuku gnojidbe. 
 

U Projekt "Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima" u 2012. godini 
uključilo se sedam gradova i trideset dvije općine. U sufinanciranju uzoraka analiza tla Osječko-
baranjska županija sudjelovala je sa 40%, jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) 40% i 
krajnji korisnici s 20% od ukupne cijene uzorka. Cijena jednog uzorka iznosila je 356,73 kune. U 
cijenu je uračunato uzimanje uzoraka na terenu, dostava uzoraka u laboratorij, laboratorijska analiza 
uzorka tla, interpretacija rezultata i preporuka gnojidbe. 
 
 U tablici 1. prikazan je usporedni pregled o sudjelovanju gradova/općina u zajedničkom 
projektu "Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima (2003., 2004., 2005., 2006., 
2007., 2008., 2009., 2010., 2011. i 2012. godini). 
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Tablica 1. 

GODINA BROJ 
GRADOVA/OPĆINA BROJ UZORAKA VRIJEDNOST 

PROJEKTA (kn) 
2003. 12 2.307 450.000,00 
2004. 23 2.965 896.319,50 
2005. 25 3.290 994.567,00 
2006. 27 3.305 999.101,50 
2007. 26 3.306 999.403,80 
2008. 34 2.985 999.995,00 
2009 35 2.985 999.995,00 
2010. 30 2.686 999.871,92 
2011. 39 2.846 999.002,92 
2012. 39 2803 999.914,19 

UKUPNO  29.478      9.338.170,83 
Izvor podataka: Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije 
 

Poljoprivredni fakultet Osijek i Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo - Zavod za tlo 
predložili su Osječko-baranjskoj županiji po istom modelu provedbu projekta "Kontrola plodnosti tla 
na poljoprivrednim gospodarstvima" na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini. 
 

Projekt "Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima" provodio bi 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. 
 
 U sklopu provođenja projekta Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo obvezuje se: 
- organizirati uzimanje uzoraka tla na terenu, dostavljati uzorke u laboratorij, obavljati 

laboratorijske analize uzoraka, 
- Županiji i Gradu/Općini dostavljati obračun i izvješće o provedbi Projekta s imenima i 

prezimenima nositelja poljoprivrednih gospodarstava, te nazivima obrta, trgovačkih društava 
i zadruga koji su sudjelovali u Projektu. 

 
Poljoprivredni fakultet u Osijeku u sklopu provođenja projekta obvezuje se: 

- pomoću vlastitih programa obavljati interpretaciju rezultata analize tla za svaki uzorak 
pojedinačno, davati preporuku za gnojidbu krajnjem korisniku po primitku ispitnog izvješća 
analiziranog uzorka tla i ustrojiti bazu podataka o stanju plodnosti tla, 

- kreirati i održavati software za interpretaciju rezultata, za ustrojavanje i održavanje baze 
podataka o stanju plodnosti tla i za izradu gnojidbenih preporuka uključujući agrotehničke 
savjete krajnjem korisniku, 

- Županiji i Gradu/Općini dostavljati obračun i izvješće o provedbi Projekta s imenima i 
prezimenima nositelja poljoprivrednih gospodarstava, te nazivima obrta, trgovačkih društava 
i zadruga koji su sudjelovali u Projektu, 

- na pisani zahtjev Županije, odnosno Grada/Općine bez naknade omogućiti korištenje 
ustrojene baze podataka. 

 
 Prioritet Osječko-baranjske županije, kada je tlo u pitanju, uspostava je informacijskog 
sustava zaštite tla, inventarizacija podataka o tlu i zemljištu, određivanje najkvalitetnijih zemljišta za 
poljoprivrednu namjenu, te zaštita tla i očuvanje hranidbenih vrijednosti uvažavajući načela održivog 
gospodarenja i zaštite tla. 
 

Racionalna, ekonomski isplativa primarna organska proizvodnja podrazumijeva primjenu 
gnojiva u količinama koje odgovaraju potrebama i stanju biljaka (usjeva, povrća, nasada), plodnosti 
tla, profitabilnosti rada i uloženih sredstava te istovremeno vodi računa o vremenskim uvjetima, 
okolišu i mogućem prinosu. 
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Kontrola plodnosti u našoj Županiji znanstveno je utemeljena, suvremeno koncipirana, podaci 
se čuvaju u interpretacijskoj bazi, a rezultati prikazuju u GIS-u na kartama produktivnosti naših 
poljoprivrednih površina. Baza podataka je na Poljoprivrednom fakultetu, a korisnici su: Ministarstvo 
poljoprivrede, Poljoprivredni fakulteti, Poljoprivredno savjetodavna služba, Županijski odjeli za 
poljoprivredu i Hrvatska poljoprivredna komora. 
 

Sredstva za provedbu ovog Projekta su sredstva od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, a na temelju članka 3. 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 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 (pozicija 279 
Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna). 
 

Slijedom navedenog, predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Zaključka, 
koji u prijedlogu glasi: 
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 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 ______ sjednici _________________ 
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. 
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V. 
 

Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku". 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
 
 
 
 Predsjednik 
 
 mr.sc. Josip Salapić 
 
 


