
Temeljem članka 30. točka 7. 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.), a u svezi sa člankom 19. 
stavak 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu ("Županijski 
glasnik" broj 12/12., 2/13. i 4/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 5. sjednici 27. 
studenoga 2013. godine 
 
 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o prijenosu vrijednosti investicijskog 
ulaganja iz Projekta Wine Tour u objekte 

jedinica lokalne samouprave 
 
 
 

I. 
 

Ovim Rješenjem prenosi se bez naknade s Osječko-baranjske županije na gradove Beli 
Manastir i Osijek, te općine Draž, Drenje, Erdut, Feričance, Kneževi Vinogradi i Popovac, partnere u 
Ptojektu Wine Tour, vrijednost investicijskog ulaganja u objekte navedenih jedinica lokalne 
samouprave utvrđenoj prema Okončanoj situaciji od 31. kolovoza 2013. godine izvoditelja radova 
Gradnje d.o.o Osijek, a izvršenih u sklopu provedbe Projekta Wine Tour prema Grant Contract 
IPA2007/HR/16IPO7001-040211 od 28. veljače 2012. godine, zaključenog s Europskom komisijom. 
 

Ukupna vrijednost investicijskog ulaganja iz prethodnog stavka iznosi 6.683.999,88 kuna i 
sadrži ukupnu vrijednost investicijskog ulaganja u uređenje vinskih cesta u iznosu od 4.916.383,14 i 
ukupnu vrijednost investicijskog ulaganja u vinoteke u iznosu od 1.767.616,74 kuna. 
 
 

II. 
 

Pojedinačna vrijednost investicijskog ulaganja u uređenje vinskih cesta prema jedinicama 
lokalne samouprave iznosi: 
- Grad Beli Manastir 536.528,54 kune 
- Općina Draž  871,743,04 kune 
- Općina Drenje 789.345,65 kuna 
- Općina Erdut 1.122.422,01 kuna 
- Općina Feričanci 625.625,74 kune 
- Općina Kneževi Vinogradi 149.354,85 kuna 
- Općina Popovac 536,528,54 kune. 
 

Pojedinačna vrijednost investicijskog ulaganja u uređenje vinoteka prema jedinicama lokalne 
samouprave iznosi: 
- Grad Osijek 210.630,38 kuna 
- Općina Drenje 156.945,65 kuna 
- Općina Erdut 620.088,00 kuna 
- Općina Feričanci 185.299,86 kuna 
- Općina Kneževi Vinogradi 594.653,29 kuna. 
 

Pojedinačni popis ukupnih izvršenih investicijskih ulaganja u objekte prema pojedinoj jedinici 
lokalne samouprave iz točke I.  sastavni dio je ovoga Rješenja. 
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III. 
 

Županija, kao nositelj Projekta Wine Tour s jedinicama lokalne samouprave iz točke I. ovoga 
Rješenja, koje su partneri na navedenom Projektu, zaključit će sporazume kojima će urediti 
upravljanje i održavanje objekata na kojima je izvršeno investicijsko ulaganje u sklopu provedbe 
Projekta Wine Tour, a u cilju ispunjenja preuzetih obveza iz Ugovora Grant Contract 
IPA2007/HR/16IPO7001-040211 od 28. veljače 2012. godine. 
 
 

IV. 
 

Skupština ovlašćuje Župana za potpisivanje sporazuma iz točke III. ovoga Rješenja. 
 
 

V. 
 

Ovo Rješenje bit će objavljeno u "Županijskom glasniku" bez popisa iz točke II. stavka 3. 
ovoga Rješenja. 
 
 
 
Klasa: 947-01/13-01/21 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-7 
 
Osijek, 27. studenoga 2013. 
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