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•

Na području Županije protežu se sljedeća vinogorja:
Erdutsko vinogorje (Erdut, Dalj, Aljmaš),
Baranjsko vinogorje (Kneževi Vinogradi, Popovac, Draž, Suza, Kotlina, Zmajevac),
Ðakovačko vinogorje (Ðakovo, Trnava, Drenje, Levanjska Varoš, Satnica Ðakovačka,
Gorjani, Mandićevac) i
Našičko vinogorje (Našice, Feričanci, Podgorač).

•
•
•

Odlukom o turističko-vinskim cestama Osječko-baranjske županije utvrđeni su:
pojam turističko-vinskih cesta,
uvjeti koje mora ispunjavati turističko-vinska cesta i
postupak proglašenja turističko-vinske ceste.

•
•
•

Skupština Osječko-baranjske županije je na 25. sjednici održanoj 23. prosinca 2008. godine
donijela Odluku o turističko-vinskim cestama na području Osječko-baranjske županije ("Županijski
glasnik" broj 18/08. i 1/10.).
Turističko-vinska cesta je poseban oblik prodaje poljoprivrednih, ugostiteljskih i turističkih
proizvoda jednog vinorodnog područja na kojem seljačka gospodarstva (obiteljska poljoprivredna
gospodarstva) i ostale pravne i fizičke osobe, proizvođači grožđa i vina te ostale pravne i fizičke osobe
koje se bave navedenim djelatnostima, registrirane u skladu s posebnim propisima, udružene pod
jednim nazivom "Turističko-vinske" ceste nude svoje proizvode, uz kušanje vina i rakije iz vlastite
proizvodnje.
Značaj donošenja Odluke o turističko-vinskim cestama očitovao se u potrebi proširenja
turističke ponude na prostoru Županije, uključujući sve subjekte i objekte vezane za pružanje
ugostiteljskih usluga na turističko-vinskoj cesti. Ovom Odlukom utvrđuje se pojam turističko-vinskih
cesta, uvjeti koje mora ispunjavati turističko-vinska cesta te postupak proglašenja turističko-vinske
ceste.
Sukladno navedenom, Odlukom o turističko-vinskim cestama na području Osječko-baranjske
županije (u daljnjem tekstu: Odluka) se objedinio i olakšao postupak proglašenja turističko-vinskih
cesta te subvencioniranje subjekata koji se nalaze na navedenim cestama, a sve u cilju razvoja
turizma, vinogradarstva i vinarstva na vinorodnim područjima Županije.
Zahtjeve za proglašenje određene turističko-vinske ceste temeljem javnog poziva,
Povjerenstvu za utvrđivanje turističko-vinskih cesta podnosile su, putem Upravnog odjela za
poljoprivredu i gospodarstvo Županije: udruge vinogradara i voćara, jedinice lokalne samouprave,
pojedinci ili druge pravne osobe koje ispunjavaju uvjete iz javnog poziva.
Do sada su na području Osječko-baranjske županije proglašene sljedeće turističko-vinske
ceste:
1.
Turističko-vinska cesta Kneževi Vinogradi-Karanac-Kotlina-Kamenac
na području Općine Kneževi Vinogradi
2.
Turističko-vinska cesta Zmajevac
na području Općine Kneževi Vinogradi
3.
Turističko-vinska cesta Suza
na području Općine Kneževi Vinogradi
4.
Turističko-vinska cesta Sjeverne Baranje
na području Općine Draž
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5.
6.
7.
8.
9.

Turističko-vinska cesta Martinovo brdo
na području Općine Draž
Turističko-vinska cesta Općine Erdut
na području Općine Erdut
Turističko-vinska cesta Mandićevac
na području Općine Drenje
Turističko-vinska cesta Zlatarevac
na području Općine Trnava i
Turističko-vinska cesta Sveti Martin
na području Grada Belog Manastira.

Temeljem javnog poziva pristigao je zahtjev za proglašenje turističko-vinske ceste na
području Općine Popovac, cesta pod nazivom "Zlatno brdo". Povjerenstvo za utvrđivanje turističkovinskih cesta na području Osječko-baranjske županije je 14. veljače 2011. godine razmatralo pristigli
zahtjev.
Povjerenstvo je utvrdilo da se područje turističko-vinske ceste "Zlatno brdo" nalazi na
području baranjskog vinogorja. Registrirani proizvođači grožđa i vina na području ove turističkovinske ceste su: OPG Hudobec s proizvodnjom vina i kušaonom vina, OPG Jakovljevi koje uz
proizvodnju vina i kušaonica, posjeduje i podrum, te smještajne kapacitete za goste, Podrumi Belja sa
svojim vinogradima i proizvodnjom vina, te OPG Šarić s proizvodnjom aromatične rakije.
Budući da u skladu s Odlukom na turističko-vinskoj cesti mora biti i najmanje jedno seljačko
domaćinstvo, ugostiteljski objekt odnosno drugi odgovarajući objekt, koji uz vino nudi i usluge
prehrane, prvenstveno autohtone proizvode tog područja, na području turističko-vinske ceste "Zlatno
brdo" nalazi se "Baranjska kuća" sa svojom ponudom autohtonih jela. Uslugu organiziranog
smještaja gostiju pruža Seljačko gospodarstvo "Sklepić".
Na turističko-vinskoj cesti trebaju se nalaziti i neke od turističkih atrakcija kraja. Na
turističko-vinskoj cesti "Zlatno brdo" nalazi se:
Popovački kužni pil iz 1709. godine,
Crkva sv. Josipa u Popovcu iz 1778. godine,
Parohijska crkva Vavedenja Bogorodice u Popovcu iz 1726. godine,
Svetište Marije Lourd u Popovcu iz 1915. godine,
mali i veliki rudnik balzata kod Popovca s početka 20. stoljeća,
Ulica zaboravljenog vremena u "Baranjskoj kući" u kojoj su prikazani stari zanati, radionice
u kojima su se radili, kao i stari namještaj i alati,
Zlatno brdo sa svojim velikim površinama pod vinogradima kao prirodna znamenitost.
Slijedom navedenog, Povjerenstvo je utvrdilo da predložena turističko-vinska cesta "Zlatno
brdo" ispunjava tražen uvjete, te predlaže Skupštini donošenje Rješenja, u predloženom tekstu:
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Temeljem 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. i 2/06., 5/09. i 16/09.) i članka 8. stavak 1. Odluke o
turističko-vinskim cestama na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" 18/08. i
1/10.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na ______ sjednici _____________________
2011. godine

RJEŠENJE
o proglašenju turističko-vinske ceste
"Zlatno brdo"
I.
Ovim Rješenjem proglašava se turističko-vinska cesta: "Zlatno brdo" na području Općine
Popovac, utvrđena kartom turističko-vinske ceste, koja je sastavni dio elaborata, u smislu članka 9.
stavak 2. Odluke o turističko-vinskim cestama na području Osječko-baranjske županije.
Turističko-vinska cesta iz prethodnog stavka nalazi se na sjeverozapadnoj strani Baranjskog
brda koji nosi naziv "Zlatno brdo", te je okruženo područjima poznatim pod nazivom Begovec, Obzir,
Venus brdo, Jarčevo brdo i Večka dolina.
II.
Karta područja turističko-vinske ceste iz prethodne točke sastavni je dio ovoga Rješenja i neće
se objaviti.
III.
Turističko-vinska cesta iz točke I. ovoga Rješenja obilježit će se i opisati u turističkom
prospektu na način utvrđen člancima 10. i 11. Odluke.
Izvršenje poslova iz prethodnog stavka povjerava se Turističkoj zajednici Osječko-baranjske
županije.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
mr.sc. Zlatko Maksimović

3

