
   

 

 

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 10. lipnja 2016. godine, donosi 

 

 
 

ODLUKU 

o prihvatu Izvješća o radu za 2015. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom prihvaća se Izvješće o radu za 2015. 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: 01/16-01 

URBROJ: 16-2 

U Antunovcu, 10. lipnja 2016. godine  

 

Predsjednik Skupštine 

Ivan Anušić 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

IZVJEŠĆE 

o radu za 2015. godinu 

 

 U 2015. godini, Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za 

gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva, provodila je aktivnosti sukladno 

Programu rada za 2015. godinu, koji odobren na 4. Skupštini, u prosincu 2015. godine. Prema 

navedenom Programu rada, Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., 

doprinijela je provedbi je sljedećih aktivnosti: 

- Razvoj i unapređenje poslovanja u Gospodarskoj zoni Antunovac 

- Projekt Poduzetničkog inkubatora i akceleratora za gospodarski i ruralni razvoj 

Općine Antunovac 

- Projekt izgradnje II. i III. Faze biciklističke staze Općine Antunovac, prijava 

projekta izgradnje biciklističke staze Ivanovac- Utvrda Kolođvar na natječaj 

- Prijava natječaja za Mjeru 7, Podmjeru 7.1. , Tip operacije 1: Izrada planova za 

razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima- Strategija 

razvoja Općine Antunovac 2020. 

- Projekt suradnje na izradi Lokalne razvojne strategije 2014-2020 LAG Vuka-

Dunav 

- Ostali projekti Programa ruralnog razvoja 2014 – 2020 

- Projekti zaštite okoliša i energetske učinkovitosti ( Mjere FZOEU) 

- Projekt izgradnje Sportsko – rekreativne dvorane Antunovac  

- EU projekti i međunarodna suradnja 

- Ostale aktivnosti (organiziranje i sudjelovanje na manifestacijama, organiziranje 

skupova i okruglih stolova, upravljanje i održavanje web stranice http://www.roda-

antunovac.hr/, marketinške aktivnosti, edukacije i informiranje gospodarstvenika i 

poduzetnika). 

 

U Antunovcu, 10. lipnja 2016. godine 

 

 

            Direktorica 

          Nataša Tramišak, mag. iur. 
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