
   

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 29. svibnja 2019. godine, donosi 

 

 

ODLUKA 

o prihvatu Izvješća o radu za 2018. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom prihvaća se Izvješće o radu za 2018. godinu, podneseno od strane 

Direktorice 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: 02/19-01 

URBROJ: 19-7 

U Antunovcu, 29. svibnja 2019. godine 

  

 

Predsjednik Skupštine 

Davor Tubanjski, bacc. ing. agr. 
 

 

 

 

 



 

 

 

IZVJEŠĆE 

o radu za 2018. 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 4 osobe zaposlene na neodređeno vrijeme i 2 osobe 

zaposlene na određeno vrijeme. 

  

 U 2018. 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 2018. godinu, koji odobren na 8. Skupštini, u prosincu 2017. godine. Prema navedenom 

Planu rada, Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., doprinijela je 

provedbi je sljedećih aktivnosti: 

 

- Projekt Poduzetničkog inkubatora i akceleratora Antunovac 

Projekt Poduzetnički inkubator i akcelerator odobren je u sklopu natječaja 

Ministarstva poduzetništva i obrta “Razvoj poslovne infrastrukture“. Ukupna 

vrijednost projekta iznosi 21.402.869,68 kn. Izgradnja poduzetničkog inkubatora i 

akceleratora započela 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. Agencija RODA d.o.o. aktivno radi na provedbi ovoga projekta koji 

traje do 7.8.2019 godine. 

 

 Projekt Izgradnja infrastrukture u proširenju Gospodarske zone Antunovac 

Projekt Izgradnja infrastrukture u proširenju Gospodarske zone Antunovac, 

prijavljen je putem Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“, 

na poziv „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“, KK.03.1.2.03. Iznos 

prihvatljivih troškova projekta je  3.739.430,56 kn.  Izgradnjom nove osnovne i 

dodatne zajedničke komunalne infrastrukture proširit će se građevinsko područje 

zone za novih 17 građevinskih parcela na 5,8 ha. Infrastrukturno opremljena 

Gospodarska zona omogućit će kvalitetniju uslugu i podići zainteresiranost 

poduzetnika za nova ulaganja na ovo područje, pomoći će u rješavanju stanja 

neaktivnosti i neinovativnosti šireg okruženja u Osječko – baranjskoj županiji. 

Realizacijom projekta privlačit će se nove investicije, stvorit će se mogućnost za 

otvaranje novih radnih mjesta, povećat će se broj poduzetnika koji posluju u 

Gospodarskoj zoni Antunovac. Također, povećat će se intenzitet aktivacije zone 

minimalno na 95% raspoložive građevinske površine namijenjene poduzetnicima, 

izgradnjom osnovne komunalne infrastrukture i pristupačnosti iste za novih 17  

parcela. Površina koridora ukupne zajedničke osnovne infrastrukture cijele zone 

nakon provedbe projekta iznosit će 12.262 m2 postojeće i nove infrastrukture 

 

 Projekt Rekonstrukcija nerazvrstane ceste, Crkvena ulica Ivanovac 

Projekt Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Crkvena ulica Ivanovac, utječe na 

održivost razvoja lokalne zajednice kroz poboljšanje dostupnosti lokalne 

infrastrukture. Projekt, ukupne vrijednosti 2.092.098,75 kuna, prijavljen je i odobren 

kroz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020 (Mjera 7, Podmjera 

7.2, Tip operacije 7.2.2.).Projektom će se rekonstruirati asfaltni kolnik duljine 550m 

i širine 4,5 m. Trajanje provedbe ulaganja je 24 mjeseca. 

 

 Projekt Snaga žena- skrbim za druge, brinem za sebe 

Prijavu na Program Zaželi sufinanciran europskim sredstvima putem Operativnog 

programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020. pripremila je Agencija Roda, 

a partneri na projektu su HZZ Osijek, Centar za socijalnu skrb Osijek, Općina 

Vladislavci i LAG Vuka-Dunav. Provedba projekta vrijednog 3.368.081,12 kuna 

počela je u siječnju 2018. godine, a provodit će se kroz 30 mjeseci, odnosno do 25. 

srpnja 2020. godine. Projektom je, po provedenom natječaju za zapošljavanje, 

zaposleno 25 nezaposlenih žena na poslovima skrbi za starije i nemoćne osobe te 

osobe s invaliditetom uz ostvarivanje prava na mjesečnu plaću u iznosu minimalne 

plaće u Republici Hrvatskoj. Aktivnosti koje će se provoditi kroz 30 mjeseci  

 



 

 

 

 

provedbe projekta su: zapošljavanje žena iz ciljanih skupina, edukacija žena, 

nabavka bicikala, promidžba i vidljivost. 

 

- Povratak vitezova na Utvrdu Kolođvar 

Proveden je projekt Povratak vitezova na utvrdu Kolođvar. Organizacijom su 

stvoreni preduvjeti za uspješno odvijanje manifestacije što je uključivalo pozive 

izlagačima, nabavu sajamske opreme, 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.  U duhu lokaliteta organizirani su i popratni događaji kako bi upotpunili 

gospodarski sajam, a to su viteške igre za djecu te prikaz viteških borbi i bitke za 

odrasle. Manifestacija ima već tradicionalni karakter, a zbog inovativnosti sadržaja 

i lokaliteta održavanje bilježi sve veći broj posjetitelja. Na manifestaciji je 

sudjelovalo je oko 50 izlagača, obrtnika i obiteljskih - poljoprivrednih gospodarstva 

sa područja Općine Antunovac, Općine Čepin, te ostalih područja Osječko-

baranjske županije. Izlagači su mogli  razmijeniti svoja iskustava, uspostaviti nove 

kontakte i međusobno se povezati kako bi ojačali svoju poziciju na tržištu. Pozitivni 

učinci  projekta očituju se u povećanju gospodarske atraktivnosti područja. Novim 

gospodarskim sadržajem olakšan je pristup tržištu lokalnim i regionalnim 

proizvođačima i poduzetnicima kroz njihovu promociju. Time se na lokalnoj i 

regionalnoj razini pružio primjer dobre prakse uključivanja lokalnih zajednica u 

svrhu podržavanja poduzetništva, čime su također potaknute promjene lokalnih i  

regionalnih politika u  okolini. Konačno, cilj je i proširiti postignuti učinak na druge 

jedinice lokalne samouprave te poduzetnike, poljoprivredne proizvođače i obrtnike. 

 

 Projekt Kulturno – informativni turistički centar Žnidarec 

Projekt je odobren od strane Ministarstva turizma RH u prosincu 2017. godine, na 

temelju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava 

temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini. Nositelj  

projekta je Općina Antunovac, a projektnu prijavu za natječaj pripremila je Agencija 

za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. Ukupna investicija iznosi 

731.762,04 kuna, dok je vrijednost odobrene faze 716.949,53 kuna, od čega je 

344.100,00 kuna sufinancirano od strane Ministarstva turizma RH. Svrha 

financiranja je izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji objekta, dodavanje 

multimedijalnog sadržaja i primjena inovativnih rješenja u turističkoj interpretaciji 

sadržaja putem koncepta proširene stvarnosti, korištenje energetski učinkovitih 

rješenja, te informativne ploče i drugi promidžbeni materijali. Zajedno sa prethodno  

provedenim projektima turističke infrastrukture na području Općine Antunovac, 

rekonstrukcija i prenamjena kuće Vjekoslava Žnidareca (1931.-2000.), kipara 

naivne umjetnosti, doprinijet će stvaranju nove atrakcijske osnove uz postojeće  

biciklističke rute. Agencija RODA d.o.o. uspješno je provela sve aktivnosti projekta 

u prosincu 2018. godine i predala Završno izvješće. 

 

 



 

 

 

 

- Suradnja na provedbi Lokalne razvojne strategije 2014-2020 LAG Vuka-

Dunav 

 Agencija RODA d.o.o. tijekom 2018. godine bila je aktivno uključena u članstvo i 

rad LAG-a Vuka-Dunav u promociji proizvođača i područja na manifestacijama 

diljem Osječko-baranjske županije, ali i šire, te na edukacijama i širenju informacija 

o mogućnostima korištenja europskih sredstava za širenje djelatnosti na OPG-

ovima, razvoj obrta i poduzetništva, turističkom potencijalu te razvoju infrastrukture 

u Općinama (nerazvrstane ceste, dječji vrtići, sportske dvorane, vodoopskrba, 

uređenje javnih površina i drugo). 

Temeljem Odluke Ministarstva poljoprivrede o odabiru LAG-a, LAG-u Vuka – 

Dunav doznačena su sredstva u iznosu od 8.016.220,80 kn za provedbu Lokalne 

razvojne strategije. Agencija RODA d.o.o. aktivno je sudjelovala u provedbi 

programa definiranih Strategijom LAG-a. 

 

 Strategija urbanog područja grada Osijeka 2014-2020 

Agencija RODA d.o.o. aktivno prati u provedbu ove Strategije, za koju su odobrena 

sredstva u iznosu od 44 milijuna eura, zastupajući pri tome interese i prioritete 

Općine Antunovac. 

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.  

 

 Usluge savjetovanja 

Agencija RODA d.o.o pružala je 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. Doprinijela je 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 izvještavala zainteresirane posjetitelje o aktualnim natječajima 

putem svoje web stanice. Individualnim savjetovanjima i mentorstvom radila je na 

jačanju 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.  

 

  

http://www.roda-antunovac.hr/


 

 

 

 

 U Antunovcu, 29. svibnja 2019. godine 

 

 

            Direktorica 

          Nataša Tramišak, mag. iur. 

 


