
Temeljem članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 
15/15.) i članka 30. točka 4. 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 21. sjednici 5. srpnja 2016. godine 
 
 
 

O D L U K U 
 

o izmjenama i dopunama Odluke o 
izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske 

županije za 2016. godinu 
 
 

Članak 1. 
 

Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu ("Županijski 
glasnik" broj 11/15. i 3/16.) mijenja se i dopunjuje prema odredbama ove Odluke. 
 
 

Članak 2. 
 
 U članku 26. točki b) u Razdjelu 3 stavku 5. iza riječi "ugovora" dodaje se: "/sporazuma", a 
iza projekta: "ENERGETSKA UČINKOVITOST" dodaje se projekt: "SURADNJA NA 
KAPITALNIM PROJEKTIMA PRORAČUNSKIH KORISNIKA ODOBRENIH IZ EU FONDOVA I 
DRUGIH MEĐUNARODNIH IZVORA". 
 
 

Članak 3. 
 
 U članku 26. točki c) u Razdjelu 4 stavak 1. riječi: "i aktivnosti" brišu se, iza projekta: 
"UNAPRJEĐENJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU" dodaje se projekt: 
"UREĐENJE RURALNOG PROSTORA", a projekt: "ROBNA MARKA OSJEČKO-BARANJSKE 
ŽUPANIJE" briše se. 
 

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase: 
 
"temeljem akta župana i zaključenog ugovora, a prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu i 
ruralni razvoj izvršavat će se projekt: 
POMOĆ IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE 
 
temeljem odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske 
županije u razdoblju od 2016. do 2020. godine i akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za 
poljoprivredu i ruralni razvoj, osim Računa Rashodi za usluge i Rashodi za nabavu nefinancijske 
imovine koji će se izvršavati temeljem ispostavljenih računa, izvršavat će se projekt: 
ROBNA MARKA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE". 
 
 Dosadašnji stavci od 2. do 4. postaju stavcima od 4. do 6. 
 
 Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavkom 5. mijenja se i glasi: 
"temeljem Odluke o potporama za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog 
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014.-2020. i akta župana, a prema naredbama Upravnog 
odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj izvršavat će se projekt: 
TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA". 



U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavkom 6. projekt: "REGIONALNI DISTRIBUCIJSKI 
CENTAR ZA VOĆE I POVRĆE" briše se. 
 

Iza stavka 4. koji postaje stavkom 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi: 
 
"temeljem akta Skupštine i zaključenog ugovora, a prema naredbama Upravnog odjela za 
poljoprivredu i ruralni razvoj, osim Računa Nematerijalna imovina koji će se izvršavati temeljem akta 
župana i zaključenog ugovora ili temeljem ispostavljenih računa, a prema naredbama Upravnog odjela 
za poljoprivredu i ruralni razvoj, izvršavat će se projekt: 
REGIONALNI DISTRIBUCIJSKI CENTAR ZA VOĆE I POVRĆE". 
 

Dosadašnji stavci od 5. do 14. postaju stavcima od 8. do 17. 
 
 U dosadašnjem stavku 13. koji postaje stavkom 16. iza riječi: "Upravnog odjela za 
poljoprivredu i ruralni razvoj" dodaje se zarez i riječi: "osim Računa Rashodi za usluge, Ostali 
nespomenuti rashodi poslovanja i Kazne, penali i naknade štete koji će se izvršavati temeljem 
ispostavljenih računa", a iza riječi "projekti" dodaju se riječi: "i aktivnost". 
 
 

Članak 4. 
 
 U članku 36. stavak 6. briše se, a dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavcima 6. i 7. 
 

U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavkom 7. iznos "30.000.000,00" zamjenjuje se 
iznosom "12.500.000,00". 
 
 

Članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Županijskom glasniku". 
 
 
Klasa: 400-06/16-01/10 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-10 
 
Osijek, 5. srpnja 2016. 
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