
Temeljem članka 55a. stavak 2. točke 2. i 10., a u svezi članka 11. 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 10. i članka 26. točka b. stavak 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske 
županije za 2016. godinu ("Županijski glasnik" broj 11/15. i 3/16.) i točke I. Plana dodjele potpora iz 
Proračuna Osječko-baranjske županije u 2016. godini ("Županijski glasnik" broj 1/16.), Župan 
Osječko-baranjske županije donio je 17. lipnja 2016. godine 
 
 
 

P  L  A  N 
 

raspodjele potpora jedinicama lokalne 
samouprave za gospodarsku i komunalnu 

infrastrukturu iz Proračuna 
Osječko-baranjske županije za 2016. godinu  

 
 
 

I. 
 

Za gospodarsku i komunalnu infrastrukturu raspodjeljuju se jedinicama lokalne samouprave 
sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna (slovima:petstotisućakuna) planirana u Razdjelu 003 Upravni 
odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, Glava 003 01 Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni 
razvoj, Program 3020 Kapitalna ulaganja u infrastrukturu na području Osječko-baranjske županije, K 
3020 02 Izrada, poboljšanje ili proširenje infrastrukture, Račun 363 Pomoći unutar općeg proračuna, 
kako slijedi: 
 
Grad Belišće  
- za sanaciju oštećenja na nerazvrstanoj cesti u ulici A.G.Matoša 
 u Belišću 10.000,00 kuna 
Grad Donji Miholjac 
- za priključak industrijske zone "Janjevci" na elektrodistribucijsku 
 mrežu 70.000,00 kuna 
Grad Našice 
- za popravak kolnika u Ulici bana J.Jelačića  10.000,00 kuna 
Grad Valpovo 
- za izgradnju sustava odvodnje aglomeracije Petrijevci - izgradnja 
 crpnih stanica na području Općine Petrijevci, Bizovac i grada Valpova 30.000,00 kuna 
Općina Bilje 
- za rekonstrukciju prometnih površina u centru Vardarca 80.000,00 kuna 
Općina Bizovac 
- za izgradnju vodoopskrbnog sustava u Cvjetnoj ulici u Bizovcu 50.000,00 kuna 
- za izgradnju sekundarne mreže odvodnje u Bizovcu i Samatovcima 30.000,00 kuna 
Općina Darda 
- za rekonstrukciju spojne ceste između državne ceste 
 D7 i županijske ceste 10.000,00 kuna 
Općina Donja Motičina 
-  za izgradnju vodoopskrbne mreže u naselju Gornja Motičina 30.000,00 kuna 
Općina Draž 
- za izgradnju vodovodnog priključka na magistralni vod 
 na području općine Draž 20.000,00 kuna 
Općina Feričanci 
- za izradu projektne dokumentacije u izgradnju zatvorenog sustava 
 odvodnje u poslovnoj zoni DRAČICA 1 u Feričancima 20.000,00 kuna 
 



Općina Jagodnjak 
- za izgradnju sekundarne vodoopskrbne mreže u naselju 
 Bolman/Novi Bolman 20.000,00 kuna 
Općina Kneževi Vinogradi 
- za sanaciju nerazvrstane ceste u Kneževim Vinogradima 20.000,00 kuna 
Općina Petrijevci 
- za izgradnju sustava odvodnje aglomeracije Petrijevci - izgradnja 
 crpnih stanica na području Općine Petrijevci, Bizovac i grada Valpova 30.000,00 kuna 
Općina Trnava 
- za uređenje spojne ceste u naselju Kondrić 20.000,00 kuna 
- za uređenje nerazvrstane ceste u naselju Svetoblažje 30.000,00 kuna 
Općina Vladislavci 
- za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u Općini Vladislavci 20.000,00 kuna. 
 
 

II. 
 

Sredstva iz točke I. doznačit će se jedinicama lokalne samouprave temeljem ugovora 
sklopljenih između Osječko-baranjske županije i jedinica lokalne samouprave. 
 
 

III. 
 

Provođenje ovoga Plana povjerava se Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj i 
Upravnom odjelu za javne financije Osječko-baranjske županije. 
 
 

IV. 
 

Ovaj Plan bit će objavljen u "Županijskom glasniku". 
 
 
Klasa: 402-01/16-01/45 
Urbroj: 2158/1-01-02-16-2 
 
Osijek, 17. lipnja 2016. 
 
 
 
 
 Župan 
 
 dr.sc. Vladimir Šišljagić, v.r. 
 


