Temeljem članka 12. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Predsjednik
Skupštine Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni
razvoj i poticanje poduzetništva, dana 24. svibnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o prihvatu Izvješća o radu za 2016. godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se Izvješće o radu za 2016. godinu, podneseno od strane
Direktora Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni
razvoj i poticanje poduzetništva.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 02/17-01
URBROJ: 17-6
U Antunovcu, 24. svibnja 2017. godine
Predsjednik Skupštine
Ivan Anušić

IZVJEŠĆE
o radu za 2016. godinu
Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni
razvoj i poticanje poduzetništva (u daljnjem tekstu: Agencija RODA d.o.o.), osnovana je od
strane Općine Antunovac, dana 13. prosinca 2013. godine. Izjavom o osnivanju društva s
ograničenom odgovornošću, a upisana je u Trgovački sud u Osijeku dana 18. prosinca 2013.
godine. Temeljni kapital Agencije iznosi 20.000,00 kuna (dvadesettisućakuna) i sastoji se od
jednog poslovnog djela u cijelosti unesenog u novcu, kojeg preuzima Općina Antunovac, jedini
osnivač, jedini član d.o.o. i 100%-tni vlasnik Agencije.
Agencija RODA d.o.o. osnovana je kao trgovačko društvo i zadužena je za operativno
provođenje mjera za razvoj gospodarstva i poduzetništva na lokalnoj razini, poticanje i
privlačenje investicija te iniciranje i realizaciju projekata poticanja gospodarskog razvitka i
poduzetništva, objedinjavajući rad gospodarskih subjekata, lokalnih i regionalnih
poduzetničkih institucija, te visokoobrazovnih institucija i centara znanja. Kako je i navedeno
u Izjavi o osnivanju društva, djelatnosti su prvenstveno osmišljavanje i izrada programa i
projekata za jedinicu lokalne samouprave za dobivanje nepovratnih sredstava putem
nacionalnih i europskih fondova te savjetodavne i konzultantske usluge poduzetnicima,
obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i svim ostalim subjektima sa područja Osječko –
baranjske županije. Prema obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007.,
Agencija obavlja djelatnost „Reguliranje i poboljšanje poslovanja u gospodarstvu“ (brojčana
oznaka razreda: 8413). Registrirana je kao poduzetnička potporna institucija u skladu sa
Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture i verificirana u Jedinstvenom registru
poduzetničke infrastrukture – JRPI pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Agencija RODA d.o.o. trenutno ima 3 osobe zaposlene na neodređeno vrijeme, 1 osobu
zaposlenu na određeno vrijeme te 1 osobu na stručnom osposobljavanju.
U 2016. godini, Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za
gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva, provodila je aktivnosti sukladno Planu
rada za 2016. godinu, koji odobren na 4. Skupštini, u prosincu 2015. godine. Prema navedenom
Planu rada, Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., doprinijela je
provedbi je sljedećih aktivnosti:


Strategija razvoja Općine Antunovac
Strategija razvoja Općine Antunovac 2020 prijavljena je u svibnju 2015. godine na
natječaj Programa ruralnog razvoja Mjera 7. Podmjera 7.1. Sastavljanje i ažuriranje
planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te
planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga
područja visoke prirodne vrijednosti" – provedba operacije 7.1.1. »Sastavljanje i
ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave".
Za izradu strategije Općini Antunovac odobreno je 100.000,00 kuna.

Tijekom 2016. godine izrađena je strategije razvoja Općine Antunovac u kojoj su se
postavile osnovne smjernice daljnjeg razvoja Općine Antunovac kroz detaljniju
analizu postojećih resursa i dostupnih mogućnosti za njihovu aktivaciju u
infrastrukturnom i gospodarskom smislu. Glavni cilj izrade strategije je usklađenje
s definiranom misijom Općine Antunovac u kojoj kao jedinica lokalne samouprave
obavlja poslove od lokalnog značaja iz područja prostornog i urbanističkog
planiranja, uređenja naselja i stanovanja, komunalnih djelatnosti, brige o djeci,
socijalne skrbi, kulture, obrazovanja, sporta, zaštite okoliša, protupožarne i civilne
zaštite, a svojom organizacijom rada, transparentnom upravom i kontinuiranim
poboljšanjem kvalitete, poštujući poslovna, profesionalna i etička pravila
omogućuje ostvarivanje potreba svojim građanima, potičući turistički razvoj Općine
i gospodarski napredak Općine razvojem Gospodarske zone Antunovac, kao
okosnice poduzetničkog i gospodarskog kretanja.


Strategija urbanog područja grada Osijeka 2014-2020
Usvajanjem novog Zakona o regionalnom razvoju (NN, 147/14), koji je u primjeni
od 1. siječnja 2015. godine, uvedena je mogućnost stvaranja urbanih aglomeracija
oko četiri najveća hrvatska grada: Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka, uz mogućnost
širenja i na druge veće gradove, s ciljem ostvarenja strategije Europske unije do
2020. godine.
Putem ITU-mehanizma urbanim aglomeracijama na području Hrvatske na
raspolaganju je 345 milijuna eura.
Strategijom se posebna važnost daje urbanim sredinama, kojima se kroz urbane
aglomeracije nastoji povećati konkurentnost na globalnom tržištu te kroz
mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) osigurati dodatna sredstva iz
europskih fondova. Podaci pokazuju da oko 70% stanovništva EU živi u urbanim
područjima. Grad Osijek je utvrdio osnovne kriterije temeljem kojih se u sastavu
Urbane aglomeracije Osijek nalazi 19 jedinica: gradovi Osijek, Belišće i Valpovo te
općine Antunovac, Bilje, Bizovac, Čeminac, Čepin, Darda, Erdut, Ernestinovo,
Kneževi Vinogradi, Petrijevci, Vladislavci, Vuka, Koška, Punitovci, Šodolovci i
Tordinci. Za Strategiju urbanog područja grada Osijeka odobreno je 44 mil. eura.
Agencija RODA d.o.o. tijekom 2016. godine aktivno je sudjelovala u izradi ove
Strategije zastupajući interese i prioritete Općine Antunovac.



Projekt Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava Ivanovac
U suradnji s Vodovodom Osijek i Hrvatskim vodama, ovaj projekt je nominiran je
na pretpristupne fondove EU u 2012/2013. godini zajedno sa projektima okolnih
općina pod nazivom Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek. Nositelji projekta su
Hrvatske vode, Vodovod – Osijek d.o.o., Grad Osijek te Općine Antunovac, Čepin,
Erdut, Ernestinovo i Šodolovci.
Na području Općine Antunovac vrijednost radova je oko 11 milijuna kuna, od čega
će se za rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava u naselju Ivanovac, dužine 8.770

metara, izdvojiti oko 7 milijuna kuna, te za dio sredstava u iznosu oko 4 milijuna
kuna, za rekonstruciju glavnog vodoopskrbnog sustava Antunovac – Tenja, dužine
7,651 m. Općina Antunovac sufinancirati će projekt sa iznosom od oko 380 tisuća
kuna. Završetkom projekta popravit će se sustav vodoopskrbe u Ivanovcu čime će
se zaustaviti znatni gubici i dovesti do funkcionalnijeg upravljanja sustavom javne
vodoopskrbe i osjetnog poboljšanja opskrbe stanovništva pitkom vodom iz javnog
vodoopskrbnog sustava.


Projekt Gospodarski sajam i manifestacija - Antunovački dani
Projekt Gospodarski sajam i manifestacija - Antunovački dani odobren je po Javnom
pozivu za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno – stručnih skupova i
ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta te za prijavu nacionalnih
projekata promidžbe poduzetništva, iz nadležnosti Ministarstva poduzetništva i
obrta 2016.godine.
Vrijednost provedenog projekta iznosi 50.477,74 kune.
Na sajmu je sudjelovalo 55 izlagača (malih proizvođača i obrta Osječko - baranjske
županije) i 200 sudionika popratnih zabavno – kulturnih događanja (nogometni
turniri, nastupi KUD-ova, dječjih folklornih nastupi). Gospodarski sajam i
manifestacija - Antunovački dani posjetilo je preko 2500 posjetitelja. Uspješnost
projekta vidljiva je temeljem pokazatelja povećane potražnje autohtonih, domaćih
proizvoda, a dodavanjem novog gospodarskog sadržaja olakšan je pristup tržištu na
ruralnom području, gdje je potrebno istaknuti postojeće kvalitete. Na lokalnoj i
nacionalnoj razini pružen je primjer dobre prakse uključivanja lokalne zajednice za
podršku poduzetništvu te se primjerom utjecalo na promjene lokalnih politika u
svom okruženju s tendencijom širenja efekta na druge jedinice lokalne samouprave
i poduzetnike te obrtnike.



Projekt Gospodarski sajam i manifestacija na Utvrdi Kolođvar
Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. u partnerstvu s
Općinom Antunovac i Općinom Čepin provela je projekt Gospodarski sajam i
manifestacija na Utvrdi Kolođvar, odobren po Javnom pozivu za prijavu
gospodarskih manifestacija, znanstveno – stručnih skupova i ostalih aktivnosti
promidžbe poduzetništva i obrta te za prijavu nacionalnih projekata promidžbe
poduzetništva, iz nadležnosti Ministarstva poduzetništva i obrta 2016.godine.
Vrijednost projekta iznosi 64.696,80 kuna.
Organizacijom su stvoreni preduvjeti za uspješno odvijanje sajma što je uključivalo
pozive izlagačima, nabavu sajamske opreme - najam šatora, sklopivih drvenih
štandova, razglasa, promociju putem letaka, pozivnica, jumbo plakata na
frekventnim pozicijama, te najave putem javnih medija od tiskanih medija, lokalne
i nacionalne televizija do društvenih mreža i internet portala. Manifestacija je
održana već treću godinu zaredom, a započela je Gospodarskim sajmom s 50-ak
izlagača lokalnih proizvoda poljoprivrednih gospodarstava, obrtnika i rukotvorina.

Na lokalitetu Utvrde mogli su se vidjeti viteški tabori, viteška oprema i oružje.
Tijekom dana su prezentirane igre za djecu, bitke i borbe između viteških redova
(Red vitezova Ružica Grad, Red vitezova Dubovački streličari iz Karlovca, Red
vitezova Zmaja iz Šikloša). Popodnevni dio dana uljepšala je podjela 500 porcija
graha te nekoliko borbenih prizora tri tabora. Manifestacija je
završila spektakularnom noćnom bitkom za Kolođvar Zbog inovativnosti sadržaja
i lokalitetamanifestacija bilježi sve veći broj posjetitelja, procjena je da se broj
posjetitelja kretao između 1500 i 2000. Na gospodarskom sajmu sudjelovalo je 50
izlagača, obrtnika i obiteljskih - poljoprivrednih gospodarstva sa područja Općine
Antunovac, Općine Čepin, te ostalih područja Osječko-baranjske županije.
-

Projekt Unapređenje turističke ponude izgradnjom biciklističke staze
Ivanovac- Utvrda Kolođvar
Ministarstvo turizma odobrilo je projekt Unapređenje turističke ponude izgradnjom
biciklističke staze Ivanovac- Utvrda Kolođvar.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.151.980,49 kuna.
Projektom je obuhvaćena izgradnja biciklističke staze u Općini Antunovac, kroz
naselje Ivanovac do označene biciklističke rute Ergela Lipicanaca Jazbec, u duljini
od km 0+000 do km 0+950, odnosno od centra naselja do kraja naselja u smjeru
sjeverozapad, širine staze predviđene za dvosmjerni promet 1,6 m, te uređenje
označene biciklističke rute, kroz poljski put do Utvrde Kolođvar, duljine 1320
metara, širine 2,5 metara.

-

Projekt Poduzetničkog inkubatora i akceleratora Antunovac
Projekt Poduzetnički inkubator i akcelerator prijavljen je natječaj Ministarstva
poduzetništva i obrta “Razvoj poslovne infrastrukture“.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 21.402.869,68 kn.
Izgradnja poduzetničkog inkubatora i akceleratora predviđena je u Gospodarskoj
zoni Antunovac. Projektom će se stvoriti pozitivno okruženje za razvoj
gospodarstva kroz povećanje broja poduzetničkih aktivnosti, sustavnom podrškom
poduzetnika, boljim povezivanjem s poduzetničkim potpornim institucijama te
ulaganjem u energetski učinkovitu poduzetničku infrastrukturu (obnovljivi izvore
energije, led rasvjeta, štedne slavine). Na temelju raspoloživih kapaciteta od 3,179
m2 korisno opremljene poduzetničke infrastrukture, procjenjuje se poslovanje u
objektu za 21 MSP-ova koji posluju duže od tri godine i inkubacija 12
novoosnovanih MSP-ova te prostor za rad 2 PPI-ja.



Projekt pješačka staza u ulici Hrvatske Republike
Projekt izgradnje nogostupa u Ulici Hrvatske Republike u Antunovcu sufinanciran
je u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2016. godinu,
Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, koje je Općini
Antunovac odobrilo 200.000,00 kuna.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 283.000,00 kuna.
Nogostup je dovršen u rujnu, a prolazi uz državnu cestu D 518 Osijek – Vinkovci
(Osijek (Divaltova) – Jarmina (D46)), gdje ranije nije postojala pješačka staza niti
drugi odgovarajući pristup do sportsko – rekreativnih sadržaja. Projekt je velike
važnosti prvenstveno za djecu, mlade i socijalno – osjetljive skupine, ali i sve
mještane naselja, jer su pješaci bili prisiljeni kretati se cestovnom prometnicom s
velikim intenzitetom prometa, kako bi pristupili nogometnom igralištu NK Viteza
te sadržaju za vježbanje na otvorenom, čime je njihova sigurnost bila ugrožena.
Projektom je podignuta razina sigurnosti pješaka i dostupnost društvenog sadržaja
posebno za djecu i mlade. Prijavu projekta na natječaj za Općinu izradila je Agencija
za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o.


Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Crkvena ulica Ivanovac
Projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste Crkvena ulica Ivanovac prijavljen je na
natječaj iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. –
2020., u okviru Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«,
Podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male
infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije«,
tip operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«.
Troškovi građevinskih radova zajedno s troškovima izrade projektno tehničke
dokumentacije iznose 2.092.098,75 kuna.
Za navedeni iznos sukladno pravilima i uvjetima natječaja, tražen je 100%-tni iznos
bespovratnih sredstava Programa ruralnog razvoja. Cesta povezuje naselje Ivanovac
za značajnim gospodarskim objektima i značajnom površinom poljoprivrednog
zemljišta, te je pod učestalim opterećenjem teške mehanizacije, što je uzrokovalo i
njenu dotrajalost. Iako se redovnim održavanjem saniraju teža oštećenja, kvalitetnije
i dugotrajnije rješenje predviđeno je ovim projektom. Planirane aktivnosti realizirat
će se unutar 24 mjeseca od trenutka odobravanja projekta. Krajnji korisnici su svi
stanovnici naselja Ivanovac i Općine Antunovac, te svi poljoprivrednici i
gospodarstvenici koji koriste prometnicu. Predviđena je rekonstrukcija ceste duljine
550 m, i proširenje ceste na 5,5 m s bankinama 1,0 m, te rješenje oborinske
odvodnje. Projektom će se omogućiti stanovnicima Crkvene ulice i bolja prometna
komunikacija javnim objektima u središtu naselja koji su centar društvenog i
socijalnog kretanja 1522 stanovnika, Župna crva sv. Rozalije, Hrvatski dom,
Osnovna škola Antunovac-Područna škola Ivanovac i Dom zdravlja.



Projekt Sportska dvorana Antunovac
Agencija RODA d.o.o. pripremila je dokumentaciju za projekt Sportska dvorana
Antunovac na natječaj u okviru Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima«, Podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje

lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«, tip operacije 7.4.1. »Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.
– 2020.
Vrijednost pripremljenog projekta iznosi 9.018.750,00 kuna.
Izgradnja višenamjenske sportske dvorane u središtu Antunovca zadovoljit će
potrebe svih sportskih klubova (svi nogometni klubovi, nogometna škola,
odbojkaški klubovi), ostalih udruga koje se bave kulturnim djelatnostima (kulturno
– umjetnička društva) i lokalnog stanovništva sa područja Općine Antunovac (3703
stanovnika) ali i stanovništva sa šireg područja. Korisnik javno dostupne
infrastrukture je Općina Antunovac, koja će biti otvorena za sve pojedince i sve
interesne skupine.


Usluge savjetovanja
Agencija RODA d.o.o pruža usluge individualnih savjetovanja i mentorstva
novoosnovanim tvrtkama, poduzetnicima u razvoju onima koji planiraju pokrenuti
poslovanje čime doprinosi jačanju lokalnih i regionalnih malih i srednjih
poduzetnika, OPG-ova, obrtnika i drugih gospodarstvenika. Doprinosi jačanju
poduzetničkih kompetencija, znanja i vještina, posebno potencijalnih poduzetnika,
žena i mladih, poduzetnika-početnika i poduzetnika u fazi rasta i razvoja. Agencija
RODA d.o.o također educira o aktualnim natječajima putem svoje web stanice.
Individualnim savjetovanjima i mentorstvom podiže kompetencije poduzetnika za
prijavu na aktualne natječaje radi sufinanciranja projekata financijskim sredstvima
iz EU fondova i drugih izvora.

-

Ostale aktivnosti
Organiziranje i sudjelovanje na manifestacijama, organiziranje skupova i okruglih
stolova, upravljanje i održavanje web stranice http://www.roda-antunovac.hr/,
marketinške aktivnosti.

U Antunovcu, 19. svibnja 2017. godine

Direktorica
Nataša Tramišak, mag. iur.

