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PRIJEDLOG ODLUKE
O IZMJENAMA ODLUKE O
TURISTIČKO-VINSKIM
CESTAMA NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE

U cilju stvaranja pretpostavki za održiv razvoj ruralnog prostora i unaprjeđenje turističkovinske ponude na području Osječko-baranjske županije, Skupština Osječko-baranjske županije u 2008.
godini donijela je Odluku o turističko-vinskim cestama na području Osječko-baranjske županije
("Županijski glasnik broj 18/08. i 1/10. - nastavno: Odluka).
Značaj donošenja Odluke očitovao se u potrebi proširenja turističke ponude na prostoru
Županije. Navedenom Odlukom utvrđuje se pojam turističko-vinske ceste, uvjeti koje mora ispunjavati
turističko-vinska cesta i postupak proglašenja turističko-vinske ceste.
Na temelju objavljenog javnog poziva koji je i nadalje otvoren, Skupština je proglasila 12
turističko-vinskih cesta na području Osječko-baranjske županije koje ispunjavaju propisane uvjete. Na
području Županije su proglašene sljedeće turističko-vinske ceste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Turističko-vinska cesta Kneževi Vinogradi-Karanac-Kotlina-Kamenac na području Općine
Kneževi Vinogradi
Turističko-vinska cesta Zmajevac na području Općine Kneževi Vinogradi
Turističko-vinska cesta Suza na području Općine Kneževi Vinogradi
Turističko-vinska cesta Sjeverne Baranje na području Općine Draž
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
Turističko-vinska cesta Sveti Martin na području Grada Belog Manastira
Turističko-vinska cesta "Zlatno brdo" na području Općine Popovac
Turističko-vinska cesta "Vinski put Batina" na području Općine Draž i
Turističko-vinska cesta "Frankovka" na području Općine Feričanci.

U članku 8. stavak 2. Odluke, utvrđeno je kako Povjerenstvo za utvrđivanje turističko-vinskih
cesta na području Županije čine predsjednik i šest članova koje imenuje Skupština Županije od
predstavnika upravnog tijela za poljoprivredu i gospodarstvo, Turističke zajednice Županije, te
vinara. Uzimajući u obzir kompleksnost, kao i očekivani povećani obim poslova i zadataka, s obzirom
na iskazan interes ulaganja u turističko-vinske ceste, potrebno je povećati broj članova navedenoga
Povjerenstva.
Budući da je Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima ("Županijski
glasnik" 4/12.) Upravni odjel za poljoprivredu i gospodarstvo promijenio naziv u Upravni odjel za
poljoprivredu i ruralni razvoj, potrebno je u Odluci o turističko-vinskim cestama na području
Osječko-baranjske županije izmijeniti naziv nadležnog upravnog tijela.
Slijedom navedenog, predlaže se Skupštini donošenje Odluke, koja u prijedlogu glasi:
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Temeljem članka 11. stavak 2. i članka 30. točka 2. 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., 16/09. i 2/13.),
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _____ sjednici _____________ 2013. godine

ODLUKU
o izmjenama Odluke o
turističko-vinskim cestama na području
Osječko-baranjske županije
Članak 1.
U Odluci o turističko-vinskim cestama na području Osječko-baranjske županije ("Županijski
glasnik" broj 18/08. i 1/10. nastavno: Odluka) u članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čini predsjednik i osam članova koje imenuje
Skupština Županije iz reda vijećnika Skupštine Županije, predstavnika upravnog tijela za
poljoprivredu i ruralni razvoj, Turističke zajednice Županije, djelatnika u turizmu i vinara."
Članak 2.
U članku 19. stavak 2. riječi "gospodarstvo, razvoj" zamjenjuju se riječima "ruralni razvoj,
gospodarstvo i regionalni razvoj".
Članak 3.
Članak 21. mijenja se i glasi:
"Zaključak Povjerenstva o dodjeli subvencija provode upravna tijela nadležna za ruralni
razvoj i financije."
Članak 4.
U tekstu Odluke riječi "Upravni odjel za poljoprivredu i gospodarstvo" zamjenjuju se riječima
"upravno tijelo nadležno za ruralni razvoj" u odgovarajućem padežu.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:
Predsjednik
Antun Kapraljević
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Prilog

ODREDBE ODLUKE O
TURISTIČKO-VINSKIM CESTAMA NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE ČIJE SE IZMJENE PREDLAŽU

Članak 8.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čini predsjednik i šest članova koje imenuje Skupština
Županije od predstavnika upravnog tijela za poljoprivredu i gospodarstvo, Turističke zajednice
Županije, te vinara.
Članak 9.
Zahtjeve za proglašenje određene turističko-vinske ceste temeljem javnog poziva,
Povjerenstvu iz članka 8. ove odluke podnose, putem Upravnog odjela za poljoprivredu i gospodarstvo
Županije: udruge vinogradara i voćara, trgovačka društva, zadruge jedinice lokalne samouprave,
pojedinci ili druge pravne osobe koje ispunjavaju uvjete iz javnog poziva.
Članak 19.
Povjerenstvo čine predsjednik i četiri člana koje imenuje župan od predstavnika upravnih tijela
za poljoprivredu i gospodarstvo, razvoj, financije i turističke zajednice Županije.
Članak 21.
Zaključak Povjerenstva o dodjeli subvencije provodi Upravni odjel za poljoprivredu i
gospodarstvo i Služba za javne financije Županije.
Članak 22.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za
poljoprivredu i gospodarstvo Županije.
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