
Temeljem 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.), članka 44. stavak 2. Zakona 
o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 39/13.), a u svezi s Nacionalnim projektom 
navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj od 17. 
studenoga 2005. godine i točkom 7. stavak 8. Plana navodnjavanja područja Osječko-baranjske 
županije ("Županijski glasnik" broj 3/06.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 11. 
sjednici 19. studenoga 2014. godine 
 
 
 
 
 

IZMJENE PROGRAMA 
 

provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i 
gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama 

na području Osječko-baranjske županije 
 
 
 

I. 
 

U Programu provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim 
zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 9/14.) u točki 
III. podtočki 1. iznos "6.000.000,00 kuna" zamjenjuje se iznosom "5.942.234,77 kuna". 
 

Podtočka 1.i) mijenja se i glasi: 
"i) Sustav navodnjavanja Karašica, Podsustav Miholjački Poreč - izrada Idejnog projekta, 

Aktivne revizije Idejnog projekta, planirana sredstva u iznosu 36.257,66 kuna,". 
 

Podtočka 1.l) mijenja se i glasi: 
"l) Izrada projektne dokumentacije i izgradnja sustava navodnjavanja na području Osječko-

baranjske županije, planirana sredstva u  iznosu  5.523.467,11 kuna;". 
 
 

II. 
 

Točka IV. ovoga Programa se mijenja i glasi: 
 

"IV. 
 

Sredstva za pojedine sustave navodnjavanja iz točke III. podtočke 1. ovoga Programa u iznosu 
od 287.117,66 kuna osigurava Županija iz namjenskih prihoda od raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, a preostali iznos od 131.650,00 kuna osiguravaju Hrvatske 
vode temeljem godišnjih ugovora o sufinanciranju. 
 

Odnosi između Županije i Hrvatskih voda u sufinanciranju provedbe Nacionalnog projekta 
navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske 
županije, uredit će se posebnim ugovorima. 
 

Ukoliko tijekom godine Hrvatske vode povećaju sredstva sufinanciranja pojedinih sustava  
navodnjavanja, što zahtijeva uvećanje sredstava kojima Županija sufinancira projekte utvrđene u točki 
III. podtočki 1. ovoga Programa, župan može zaključiti dodatke ugovorima o sufinanciranju projekata 
kojima se obveza Županije uvećava do iznosa kojim je Statutom Županije ovlašten raspolagati, u okviru 
raspoloživih sredstava iz podtočke 1.l), točke III. ovoga Programa. 



O zaključenju ugovora iz stavka 3. župan će izvijestiti Skupštinu na prvoj sljedećoj sjednici." 
 
 

III. 
 

Ove Izmjene Programa bit će objavljene u "Županijskom glasniku". 
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