
GLASNIK
INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE ANTUNOVAC
OŽUJAK 2021.                                                                                          BROJ 22

GLASNIK

U Poduzetničkom 
inkubatoru i akceleratoru 
Antunovac posluje 21 
poduzetnik

Antunovac – općina bez prireza!

Mjere pomoći poduzetnicima 
s područja Općine Antunovac 
uslijed pandemije COVID-19

Postavljena 
dva nova dječja 
igrališta u 
Antunovcu i 
u Ivanovcu

ULAGANJE U SIGURNA IGRALIŠTA 
ZA DJECU SVIH UZRASTA

4-
5 

st
r.

7 str.

21 str.

Agencija RODA d.o.o. 
podrška je u pripremi 
i provedbi projekata te 
razvoju poduzetništva

Energetski obnovljena područna 
škola u Ivanovcu, a uskoro i 
školska dvorana!

ULAGANJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

11 str.

18 str.

Energetski obnovljena područna 
škola u Ivanovcu, a uskoro i 
školska dvorana!

Stipendije 
za sve redovne 

studente s 
područja 

Općine 
Antunovac

Stipendije 
za sve redovne 

studente s 
područja 

Općine 
Antunovac

Mjere pomoći poduzetnicima 
s područja Općine Antunovac 
uslijed pandemije COVID-19

6-7 str.

20 str.

Antunovac – općina bez prireza!



ANTUNOVAC  32    GLASNIK
Riječ Načelnika

Poštovani mještani 
i mještanke Općine 

Antunovac,

Kako bismo Vas upoznali s 
događanjima i aktivnostima na 

području naše općine te Vam na-
javili planove za daljnji razvoj i na-

predak naših naselja, pripremljeno je 
dvadeset i drugo izdanje Glasnika Općine 

Antunovac. 
Protekla nam je godina svima donijela nepredvi-

đene izazove uzrokovane pandemijom COVID-19, 
a uz to su našu zemlju zadesili i snažni potresi. Pono-

san sam što se tako velik broj naših mještana uključio 
u prikupljanje i podjelu pomoći stanovništvu potresom 
pogođenog područja, bilo u angažmanu Općine Antuno-
vac, neke druge organizacije ili o vlastitom angažmanu. 
Na tome Vam iskreno i od srca zahvaljujem.
Unatoč izazovima koje je pred nas postavila pandemija, 
Općina Antunovac uspjela je realizirati sve što je bilo u 
planu prilagodivši se novonastaloj situaciji, a posebno 
smo se potrudili zadržati sve mjere usmjerene na finan-
cijsko rasterećenje naših mještana, dok smo neke i una-
prijedili.
Jedna od novosti je ukidanje prireza kako bismo olakšali 
život i poslovanje stanovnika i poduzetnika s naših po-
dručja, što je stupilo na snagu početkom 2021. godine. 
Time se Općina Antunovac odrekla više od 500.000 kuna 
proračunskih prihoda, no procijenili smo kako ćemo ta 
sredstva moći nadomjestiti iz drugih izvora. 

Riječ Načelnika

njihovim roditeljima te potaknuli stvaranje visokoobra-
zovanog kadra. 
Roditeljima pomažemo i jednokratnom pomoći, a podi-
zanjem naknade za novorođenčad one sada iznose 2000 
kuna za prvo dijete, 4000 kuna za drugo dijete te 7000 
kuna za treće dijete. Kao i ranije, i prošle smo godine 
darivali djecu božićnim paketima, iako je zbog epidemi-
ološke situacije ovoga puta izostala božićna predstava. 
Sufinanciramo pohađanje vrtića za sve polaznike, a u 
planu je i proširenje vrtića. Izgrađena su dva nova dječ-
ja igrališta – jedno u Antunovcu i jedno u Ivanovcu, a 
redovno ulažemo i u obnovu te održavanje postojećih 
igrališta kako bi naši najmlađi imali sigurna mjesta za 
igru na otvorenom. 
Osim što smo usmjereni razvoju naše mladeži, nastojimo 
pomoći i našim ostalim mještanima kroz razne socijalne 
i društvene mjere. Posebnu skrb i dalje usmjeravamo na 
naše socijalno ugrožene mještane i umirovljenike, a od 
2020. godine smo i povećali iznose božićnica za umirov-
ljenike. Naši stariji i nemoćni sumještani dobili su i priliku 
za ostvarivanjem besplatne pomoći u vlastitom kućanstvu 
u okviru provedbe projekata iz programa Zaželi, koji su 
se jednako korisnima pokazali i za nezaposlene žene koje 
su tako dobile priliku za rad.
Dodjelom financijskih sredstava za projekte i programe 
udruga i športskih klubova potičemo društvena, šport-
ska i kulturna događanja koja su također većim dijelom 
izostala zbog epidemiološke situacije te se nadamo kako 
ćemo u ovoj godini ipak imati priliku ponovno posjetiti 
neka od sada već tradicionalnih društvenih događaja. 
Kada je riječ o javnoj i komunalnoj infrastrukturi, izvr-
šena su brojna ulaganja s ciljem podizanja razine jav-
nih usluga te razine kvalitete komunalnog standarda. 
Nakon rekonstrukcije ceste u Crkvenoj ulici u Ivanovcu, 
obnovljena je i cesta u Ulici Tina Ujevića u Antunovcu. 
Ulažemo u izgradnju novih i obnovu postojećih nogo-
stupa, a izgradnja preostalih dionica biciklističke staze u 
Antunovcu i Ivanovcu uskoro će biti završena, što znači 
da ćemo imati biciklističku stazu duž cijele naše općine 
koja se potom spaja na biciklističke staze grada Osijeka. 
Promijenili smo čitavu prometnu signalizaciju, a osigurat 
ćemo i Dugu ulicu u Ivanovcu te Školsku u Antunovcu. 
Postavljena je i nova energetski učinkovita LED rasvjeta 
čitavom dužinom biciklističke staze prema Josipin Dvoru. 
U suradnji s Osječko-baranjskom županijom provedene 
su energetske obnove škola, a surađujemo i u projektu 
izgradnje multifunkcionalne dvorane za školu u Ivanov-
cu. U našim naseljima postavili smo pametne klupe te 12 
pristupnih točaka za spajanje na besplatnu WiFi mrežu, 
a postavljanjem nadzornih kamera unaprijeđena je razi-

na sigurnosti. U planu je postavljanje dodatnih kamera 
kako bismo stali na kraj stvaranju divljih deponija, kao 
i postavljanje infostupova s ciljem unaprjeđenja razine 
informiranja mještana. Ulažemo u ozelenjavanje naše op-
ćine, a jedan od kapitalnih projekata je i uređenje jezera 
u centru Antunovca u Sportski centar Jezero. 
Nismo zaboravili niti na ulaganja u poljoprivredu. Tre-
nutno se provodi inventarizacija poljoprivrednih resursa, 
kako bismo na znanstvenoj podlozi mogli davati poticaje 
za razvoj poljoprivrede. U sve to se uklapa i projekt Ze-
lene tržnice, koje ćemo oformiti kako bi mještani mogli 
prodavati višak svojih proizvoda.
Unatoč visokim ulaganjima u podizanje komunalnog 
standarda, ostali smo jedna od rijetkih općina na područ-
ju naše županije koja komunalnu naknadu nije poveća-
vala pa je ona kod nas, primjerice, tri puta jeftinija nego 
u Osijeku. Nastavljamo s izgradnjom i rekonstrukcijom 
komunalne infrastrukture na području Općine Antunovac 
s ciljem daljnjeg ujednačavanja komunalnog standarda, 
očekuju nas obnove postojećih staza i cesta, energetske 
obnove javnih zgrada te dodavanje novih sadržaja u na-
šim naseljima. 
Sve što smo postigli i sve ono što planiramo ostvariti ne bi 
bilo moguće bez jakog tima. U daljnji razvoj naše općine 
i podizanje kvalitete života nastojimo pametno ulagati, 
a ono što je već ostvareno kvalitetno održavati, za što su 
posebno zaslužni naši komunalni djelatnici i zaposlenici 
Općine Antunovac. Djelatnici Agencije RODA, koju je sa-
dašnja ministrica Nataša Tramišak usmjerila na pravi put, 
kontinuirano rade na pravovremenoj pripremi i provedbi 
projekata, a tim LAG-a Vuka-Dunav pruža mogućnosti 
razvoja malim i mladim poljoprivrednicima. 
Strpljivo slažemo našu lokalnu priču kako bi ljudima bilo 
što bolje, uz racionalno raspolaganje proračunom. Naši su 
ciljevi postavljeni visoko, no dokazali smo kako strpljenje 
i marljivost, korak po korak, mijenjaju kvalitetu stanova-
nja u našoj maloj sredini, koja je postala poželjno mjesto 
za život. Novo nam razdoblje donosi nove izazove, no s 
dobro osmišljenim i pripremljenim projektima, kao i uz 
podršku Osječko-baranjske županije i župana Anušića, 
siguran sam da rezultati neće izostati.
Rad našeg tima te razvoj pojedinih projekata i ostale ak-
tivnosti u Općini Antunovac možete pratiti i na web stra-
nici www.opcina-antunovac.com te na Facebook stranici 
Općine Antunovac. Vrata Općine Antunovac i dalje će 
biti širom otvorena svim našim mještanima kako bismo 
zajedno nastavili razvoj naselja Antunovac, Ivanovac i 
Josipin Dvor.

Hvala!

Razvoj naše općine i podizanje kvalitete života naših mje-
štana glavni su nam fokus, a kako bismo to ostvarili ključ-
no je privlačenje novih investicija. Stoga smo posebno 
usmjereni na razvoj poduzetništva na našem području. 
Poduzetnike smo rasteretili svega onoga što je u našoj 
nadležnosti – od spomenutog ukidanja prireza, najnižih 
komunalnih naknada do plaćanja zakupa javnih površi-
nama. Provedbom kapitalnih projekata osigurali smo svu 
potrebnu poduzetničku infrastrukturu. U Gospodarskoj 
zoni Antunovac izgrađen je Poduzetnički inkubator i ak-
celerator (PIA) Antunovac, vrijedan 21 milijun kuna, koji 
uspješno posluje od lipnja 2019. godine. Potom smo i 
proširili Gospodarsku zonu na dodatnih 5,8 hektara kroz 
provedbu projekta vrijednog gotovo 4 milijuna kuna te u 
proširenju izgradili svu potrebnu komunalnu infrastruk-
turu, čime smo zaokružili priču oko investicijskog ciklusa. 
Sve parcele u Zoni prodane su investitorima koji će on-
dje graditi svoje poslovne pogone i otvarati nova radna 
mjesta. U PIA Antunovac doveli smo nove poduzetnike, 
a u inkubatoru su smještene i poduzetničke potporne 
institucije – naša Agencija RODA d.o.o., LAG Vuka-Dunav 
i HAMAG-BICRO, čime je našim poduzetnicima osigura-
na i institucionalna podrška pri razvoju i unaprjeđenju 
poslovanja.
Cilj privlačenja novih investicija je otvaranje novih radnih 
mjesta kako naši ljudi ne bi odlazili dalje u potrazi za 
poslom, već da naša djeca i mladi ostanu ovdje. Iz istog 
razloga kontinuirano osluškujemo potrebe naših mje-
štana te u skladu s time oblikujemo naše mjere i ostala 
ulaganja u razvoj zajednice.
Naša općina, koja i dalje slovi za jedinu općinu slavonskih 
županija koja je razvijena, nastavila je s pozitivnim de-
mografskim trendovima te i dalje privlači mlade obitelji 
s malom djecom na doseljavanje. To je vidljivo i prema 
popunjenosti naših vrtića i škole – OŠ „Antunovac pohađa 
308 učenika, dok vrtić u Antunovcu broji 74, a u Ivanovcu 
22 vrtićaraca. 
Stoga radimo sve što možemo kako bismo financijski ra-
steretili obitelji. Nastavili smo sa sufinanciranjem karata 
za javni autobusni prijevoz za srednjoškolce i studente, 
a zahvaljujući Osječko-baranjskoj županiji studenti se 
mogu i besplatno voziti vlakom. U suradnji s Osječko-
baranjskom županijom osigurana je i besplatna prehrana 
u školi za sve učenike, školski udžbenici za osnovnoškolce 
besplatni su zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske, a Op-
ćina Antunovac dodatno je rasteretila roditelje prilikom 
opremanja djece za školu tako što smo za sve učenike 
osigurali bilježnice i likovne mape. One osmaše koji su 
tijekom cijelog svog osnovnoškolskog školovanja bili od-
lični učenici, financijski nagrađujemo s ciljem poticanja 
njihove izvrsnosti. Kako bi svi naši osnovnoškolci pratili 
nastavu u skladu s današnjim potrebama, omogućili smo i 
pametne školske ploče za obje škole. I dalje stipendiramo 
najbolje srednjoškolce, a kada je riječ o stipendiranju stu-
denata uveli smo izmjene. Naime, omogućili smo stipen-
diranje svih redovnih studenata s našega područja koji 
redovno izvršavaju svoje obaveze kako bismo pomogli 
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Agencija za održivi razvoj Općine An-
tunovac - RODA d.o.o. za gospodar-
ski i ruralni razvoj i poticanje podu-
zetništva od svoga osnutka 2013. go-
dine uspješno za Općinu Antunovac 
priprema i provodi projekte (su)fi-
nancirane iz europskih, nacionalnih, 
regionalnih i drugih javnih izvora te 
upravlja Poduzetničkim inkubatorom 
i akceleratorom Antunovac, o čijem 
radu više informacija možete pronaći 
na sljedećim stranicama Glasnika. U 
Agenciji je trenutno zaposleno devet 
djelatnika, a sredstva za naš rad sufi-
nancirana su bespovratnim sredstvi-
ma projekata u provedbi.
Kao poduzetnička potporna institu-
cija, Agencija RODA d.o.o. djeluje na 
području informiranja, savjetovanja 
i educiranja poduzetnika pružanjem 
podrške u razvoju poduzetništva, 
održivog razvoja gospodarstva i izra-
di projekata te korištenju financijskih 
instrumenata i fondova za razvojne 
projekte lokalne samouprave. Agen-
cija organizira edukacije za poduzet-
ništvo i gospodarstvenike te pruža 
pomoć postojećim poduzetnicima u 
uvođenju novih tehnologija u poslo-
vanje, potiče stvaranje novih podu-
zetnika te im omogućava korištenje 
poslovnog prostora u svrhe jačanja 
poduzetništva i gospodarstva na ši-
rem regionalnom području.
S ciljem proširenja naših usluga 
poslovne podrške, Agencija RODA 
d.o.o. nositelj je projekta „Oslo-
nac u poslovanju – PIA Antunovac, 
KK.03.1.2.12.0017“.  Projekt doprino-
si jačanju sposobnosti malih tvrtki za 
kvalitetnije poslovanje i opstanak na 
tržištu te otvaranju novih mogućnosti 
poslovanja umrežavanjem poduzet-
nika, pružanjem specijaliziranih uslu-
ga Agencije RODA d.o.o., provedbom 
intenzivnih seminara i informiranja o 
natječajima za bespovratna sredstva 
te ostalim uslugama poslovnog sa-

AGENCIJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ OPĆINE ANTUNOVAC – RODA d.o.o.

Agencija RODA d.o.o. podrška je u pripremi i 
provedbi projekata te razvoju poduzetništva

vjetovanja. Ukupna 
je vrijednost projekta 
747.269,67 kuna, od 
čega je 560.452,24 
kuna sufinancirano 
sredstvima iz Europ-
skog fonda za regio-
nalni razvoj. Stoga 
smo, kao i prijašnjih 
godina, i u 2021. go-
dini posebno usmje-
reni pružanju insti-
tucionalne podrške 
za inicijalni početak 
i razvoj inovativnih 
poslovnih ideja mladih poduzetni-
ka i malih i srednjih poduzetnika, 
a posebnu pozornost posvećujemo 
razvoju i jačanju ženskog poduzet-
ništva pa smo tako organizirali i dvi-
je regionalne konferencije za žene u 
poduzetništvu. 
U proteklom periodu, Agencija RODA 
d.o.o. pripremila je i provela brojne 
projekte koji su od velikog značaja za 

područje naše općine. U 2020. go-
dini završene su provedbe projekata 
„Rekonstrukcija nerazvrstane ceste 
Crkvena ulica u Ivanovcu“ kojim je 
rekonstruirana cesta duljine 550 m i 
širine 5,5 m te je riješena oborinska 
odvodnja , projekt „Snaga žena – skr-
bim za druge brinem za sebe“ kojim 
je priliku za zaposlenje dobilo 26 že-
na s našega područja te je pružena 
pomoć u kući za ukupno 156 krajnjih 
korisnika, projektom „Izgradnja in-
frastrukture u proširenju Gospodar-
ske zone Antunovac“ građevinsko je 
područje zone prošireno na novih 
17 građevinskih parcela na 5,8 ha, a 
površina koridora ukupne zajedničke 
osnovne komunalne infrastrukture 
cijele zone sada iznosi 12.262 m2. 
Projektom „Izgradnja dječjeg igra-
lišta u dječjem vrtiću Antunovac“ 
stvoreno je novo adekvatno mjesto za 
dječju igru na otvorenom,  projektom 
„WiFi4EU“ postavljeno je ukupno 12 
pristupnih točaka za spajanje na be-
splatnu WiFi mrežu, a provedbom 
projekta „Sanacija nerazvrstane ce-
ste u Ulici Tina Ujevića u Antunovcu“ 
obnovljena je cesta širine cca 3,50m 
u ukupnoj dužini od 260m na dva 
dijela Ujevićeve uz riješeno pitanje 
oborinske odvodnje i izrađene ban-
kine. Uskoro nas očekuje i završetak 

Ante Modrić, dipl. iur.
Direktor Agencije Roda d.o.o. 

provedbe projekta „Biciklističke staze 
Općine Antunovac“ kojim je osigura-
na izgradnja preostalih dionica bici-
klističkih staza u Antunovcu duljine 
2,3 km te u Ivanovcu duljine 1,9 km, 
čime će se ukupna dužina naših bici-
klističkih staza od oko 9 km spojiti s 
mrežom staza urbane aglomeracije 
Osijek. Riječ je o projektima ukupne 
zajedničke vrijednosti oko 15 miliju-
na kuna, a o kojima se možete de-
taljnije informirati upravo u ovom 
Glasniku. 
Nadalje, Agencija RODA d.o.o. u 
2020. godini pripremila je projek-
tne prijave za projekte „Snaga žena 
– skrbim za druge, brinem za sebe II“ 
kojim je previđeno zapošljavanje 60 
žena koje će skrbiti za najmanje 360 
korisnika te je riječ o projektu koji je 
već u provedbi, potom projekt „Sun-
čana elektrana PIA Antunovac“ čime 

će se omogućiti korištenje obnovljivih 
izvora energije postavljanjem solar-
nih panela na Poduzetnički inkuba-
tor i akcelerator Antunovac, projekt 
„Pametno danas za bolje sutra“ kojim 
ćemo dodatno pojačati sigurnost na 
području općine te unaprijediti su-
stave javnog informiranja, projekt 
„Izgradnja pješačko-biciklističke sta-
ze u Ulici Vilima Hefera“ kojim će se 
izgraditi nova dionica pješačko-bici-
klističke staze u Antunovcu, projekt 
„Izgradnja nogostupa u Kolodvorskoj 
ulici u Antunovcu“ čija je provedba 
također već u tijeku te projekt izgrad-
nje sportske dvorane. 
U 2021. godini planirana je provedba 
prijavljenih projekata te izrada novih 
projektnih aplikacija usmjerenih na 
rekonstrukciju i izgradnju nerazvr-
stanih cesta, dogradnju i energetsku 
obnovu dječjeg vrtića u Antunovcu, 

energetski učinkovitu javnu rasvjetu, 
izgradnju sportskih terena i uređe-
nje parka uz jezero u Antunovcu, do-
gradnju područne škole u Ivanovcu 
višenamjenskom dvoranom te ostalih 
projekata usmjerenih na podizanje 
kvalitete života na području naše op-
ćine u skladu s modelima sufinanci-
ranja iz javnih izvora koji budu na 
raspolaganju. 
U daljnjem radu, Agencija RODA 
d.o.o. nastavit će svoje sadašnje 
poslovne aktivnosti uz jačanje po-
duzetničkih kompetencija, znanja i 
vještina, posebice potencijalnih po-
duzetnika, žena i mladih, poduzet-
nika-početnika i poduzetnika u fazi 
rasta i razvoja te pripremu i proved-
bu projekata sufinanciranih iz eu-
ropskih, nacionalnih i ostalih javnih 
izvora čiji je cilj održivi razvoj Općine 
Antunovac.

Metodom 3D printanja izra�eni 
zaštitni viziri kao donacija za 
djelatnike KBC-a Osijek 
i OŠ „Antunovac“
Uslijed pandemije bolesti COVID-19, 
Općina Antunovac i Agencija RODA 
d.o.o. iskoristili su 3D printere 
Poduzetničkog inkubatora i akcel-
eratora Antunovac te se priključili 
akciji izrade zaštitnih vizira za 
medicinske djelatnike. Kliničkom 
bolničkom centru Osijek upućena 
je donacija od 60 zaštitnih vizira 
kao pomoć, podrška i znak zahvalnosti 
medicinskim djelatnicima u borbi s COV-
ID-19. Zaštitne vizire izradili su djelatnici Agen-
cije RODA d.o.o. korištenjem tehnologije 3D printanja na Zortrax 3D 
pisačima. Nakon donacije KBC-u Osijek, izrađeno je i 20 zaštitnih 
vizira za djelatnike Osnovne škole Antunovac kako bi bili što sprem-
niji za povratak u školske klupe.

djelatnike KBC-a Osijek 
i OŠ „Antunovac“
Uslijed pandemije bolesti COVID-19, 
Općina Antunovac i Agencija RODA 
d.o.o. iskoristili su 3D printere 
Poduzetničkog inkubatora i akcel-
eratora Antunovac te se priključili 
akciji izrade zaštitnih vizira za 
medicinske djelatnike. Kliničkom 
bolničkom centru Osijek upućena 
je donacija od 60 zaštitnih vizira 
kao pomoć, podrška i znak zahvalnosti 
medicinskim djelatnicima u borbi s COV-
ID-19. Zaštitne vizire izradili su djelatnici Agen-

djelatnike KBC-a Osijek 

Uslijed pandemije bolesti COVID-19, 
Općina Antunovac i Agencija RODA 

područje zone prošireno na novih 
17 građevinskih parcela na 5,8 ha, a 
površina koridora ukupne zajedničke 
osnovne komunalne infrastrukture 
cijele zone sada iznosi 12.262 m2. 
Projektom „Izgradnja dječjeg igra-
lišta u dječjem vrtiću Antunovac“ 
stvoreno je novo adekvatno mjesto za 
dječju igru na otvorenom,  projektom 
„WiFi4EU“ postavljeno je ukupno 12 
pristupnih točaka za spajanje na be-
splatnu WiFi mrežu, a provedbom 
projekta „Sanacija nerazvrstane ce-
ste u Ulici Tina Ujevića u Antunovcu“ 
obnovljena je cesta širine cca 3,50m 
u ukupnoj dužini od 260m na dva 
dijela Ujevićeve uz riješeno pitanje 
oborinske odvodnje i izrađene ban-
kine. Uskoro nas očekuje i završetak 

»Agencija RODA organizira 
edukacije za poduzetništvo 
i gospodarstvenike te 
pruža pomoć postojećim 
poduzetnicima u uvođenju 
novih tehnologija u 
poslovanje, potiče stvaranje 
novih poduzetnika te im 
omogućava korištenje 
poslovnog prostora u svrhe 
jačanja poduzetništva i 
gospodarstva na širem 
regionalnom području.«



6    GLASNIK ANTUNOVAC    7

Nakon što je Gospodarska zona An-
tunovac izgrađena na površini od 
14,5 hektara tijekom 2012. i 2013. 
godine te je u cijelosti opremljena ko-
munalnom infrastrukturom, u 2020. 
godini završen je projekt proširenja 
Gospodarske zone Antunovac čime 
se ona sada prostire na nešto više od 
20 hektara.

Projekt „Izgradnja infrastrukture u 
proširenju Gospodarske zone Antu-
novac KK.03.1.2.03.0008“ odobren 
je u okviru Operativnog programa 
Konkurentnost i kohezija te je sufi-
nanciran bespovratnim sredstvima 
Europskog fonda za regionalni ra-
zvoj. Ukupna je vrijednost projekta 
3.911.670,56 kuna, od čega bespo-
vratna sredstva iznose 2.804.572,92 
kuna. Projektno rješenje izrađeno je 

sa svrhom jačanja podu-
zetničkog okruženja u 

Općini Antunovac te jača-
nja regionalne konkuren-

tnosti kroz razvoj i pobolj-
šanje kvaliteta i dostupnosti 

poduzetničko poslovne infra-
strukture poslovne zone s ciljem 

privlačenja novih investicija i stvara-
nja mogućnosti za otvaranje novih 
radnih mjesta.

Tijekom 30 mjeseci provedbe projek-
ta, od 6. srpnja 2018. godine do 6. 
prosinca 2020. godine, završeni su 
građevinski radovi izgradnje nove 
osnovne i dodatne zajedničke ko-
munalne infrastrukture (prometnice, 
oborinska odvodnja, javna rasvjeta) 
koridora ukupne površine 1524 m², 
čime se proširilo građevinsko pod-
ručje zone te je osiguran pristup ko-
munalne infrastrukture za 17 novih 
parcela na površini od 5,8 hektara. 
Time se otvorila mogućnost za iz-
gradnju proizvodnih kapaciteta većih 
razmjera i zapošljavanja većeg broja 
djelatnika te se razvila i poboljšala 
kvaliteta i dostupnost postojeće zone. 
Površina koridora ukupne zajednič-
ke osnovne infrastrukture cijele zo-
ne nakon provedbe projekta iznosi 

12.262 m² postojeće i nove infra-
strukture.
Gospodarska zona Antunovac inve-
stitorima je privlačna zbog osigura-
nih dobrih uvjeta poslovanja, kvali-
tetne infrastrukture te atraktivnog 
geoprometnog položaja – smještena 
je u centralnom sjevernom dijelu 
Općine Antunovac neposredno uz 
južnu granicu grada Osijeka, uz dr-
žavnu cestu D518, autocestu A5 u ne-
posrednoj blizini, željezničku prugu 
Osijek – Vinkovci te trasu budućeg 
koridora brze ceste Varaždin – Ilok, 
povezanu s koridorom 5C Budimpe-
šta – Sarajevo – Ploče.

Poduzetnici koji trenutno posluju 
u Gospodarskoj zoni Antunovac, 
uključujući i poduzetnike koji po-
sluju u Poduzetničkom inkubatoru 
i akceleratoru Antunovac, ukupno 
zapošljavaju oko 250 zaposlenika, a 
očekujemo i otvaranje novih radnih 
mjesta izgradnjom novih poslovnih 
objekata. Naime, sve preostale gra-
đevinske parcele u Gospodarskoj 
zoni Antunovac prodane su investi-
torima – neki su objekti trenutno u 
izgradnji, dok je dio investitora u 
procesu rješavanja građevinske do-
kumentacije i dozvole.

GOSPODARSKA
ZONA ANTUNOVAC

sa svrhom jačanja podu-

Općini Antunovac te jača-
nja regionalne konkuren-

tnosti kroz razvoj i pobolj-
šanje kvaliteta i dostupnosti 

poduzetničko poslovne infra-
strukture poslovne zone s ciljem 

privlačenja novih investicija i stvara-
nja mogućnosti za otvaranje novih 

3,9 MILIJUNA KUNA ZA IZGRADNJU 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I PROŠIRENJE 
GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC: 

Sve parcele 
prodane su 
investitorima

12.262 m2 
izmosi površina koridora 
ukupne zajedničke osnovne 
infrastrukture cijele zone nakon 
provedbe projekta

3.911.670,56 kn 
je ukupna vrijednost Projekta

»Poduzetnici koji 
trenutno posluju u 
Gospodarskoj zoni 
Antunovac, uključujući 
i poduzetnike koji 
posluju u Poduzetničkom 
inkubatoru i akceleratoru 
Antunovac, ukupno 
zapošljavaju oko 250 
zaposlenika« 

Na 44. sjednici Općinskog vijeća Općine Antunovac usvojen je prijedlog 
Odluke općinskog načelnika Davora Tubanjskog kojom se ukida prirez 
porezu na dohodak koji je do sada iznosio 10%. Izmjene 
su stupile na snagu 1. siječnja 2021. godine.  Riječ 
je o iskoraku kojim Općina Antunovac nastav-
lja provoditi sve ono u svom djelokrugu rada 
što pruža potporu mještanima za kvalitet-
niji život te poticaj i potporu poslovanju po-
duzetnika na našem području,  posebice u 
vremenu kada se svi bore s posljedicama 
globalne pandemije. Uz ranije uvođenje 
brojnih drugih pozitivnih mjera poput sti-
pendiranja svih studenata s našeg područja, 
povećanja božićnica našim umirovljenicima, 
subvencioniranja javnog prijevoza učenicima 
i studentima, sufinanciranju vrtića, ulaganja u 
osnovnoškolce, zadržavanjem jedne od najnižih komu-
nalnih naknada u Osječko-baranjskoj županiji i svega ostaloga, ovo je 
još jedan način kojim nastojimo osigurati mještanima bolji život, a gosp-
odarstvenicima olakšati poslovanje.

Antunovac 
– općina bez 

prireza!

01.01.2021. 
stupa na snagu 

Odluka općinskog 
načelnika Davora
Tubanjskog kojom 

se ukida prirez 
u Općini 

Antunovac

Antunovac 
– općina bez 

prireza!
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Nakon što je u lipnju 2019. godine 
otvorio svoja vrata poduzetnicima, 
interes za poslovanjem u Poduzetnič-
kom inkubatoru i akceleratoru (PIA) 
Antunovac i dalje je na visokoj razini. 
„Stanari“ inkubatora dolaze i odlaze 
prema svojim poslovnim potrebama, 
a trenutno u njemu posluje 21 podu-
zetnik te tri poduzetničke potporne 
institucije – Hrvatska agencija za ma-
lo gospodarstvo, inovacije i investicije 
– HAMAG BICRO i Lokalna akcijska 
grupa (LAG) Vuka-Dunav te Agencija 
za održivi razvoj Općine Antunovac 
– RODA d.o.o., koja je zadužena i za 
upravljanje Poduzetničkim inkuba-
torom i akceleratorom Antunovac te 

njegovo održavanje.
Smješten u Gospodarskoj 

zoni Antunovac na iznimno 
atraktivnom geoprometnom 

položaju, Poduzetnički inkubator 
i akcelerator Antunovac iz više je 
razloga privlačan poduzetnicima. 
Objekt veličine 3.179m² nosi titulu 
najvećeg poduzetničkog inkubatora 
na Istoku Hrvatske, a uz privlačnu 
i moderno opremljenu infrastruk-
turu pruža i usluge institucionalne 
podrške za inicijalni početak i akcele-
racijski razvoj poslovanja. Aktivnosti 
koje pruža PIA Antunovac usmjere-
ne su pružanju kvalitetnih usluga 
poduzetničkih institucija  u smislu 
poslovne podrške malim i srednjim 
poduzetnicima (MSP), kao i onima 
koji žele pokrenuti poslovanje, men-
torstva, informiranja, prepoznavanja 
inovativnih ideja, potpora u traženju 
financijskih instrumenata i poveziva-
nju djelatnosti stanara inkubatora. 
Na raspolaganju je i mogućnost ko-
rištenja novih tehnologija, inovativne 

usluge virtualnog asistenta te aditiv-
ne tehnologije 3D printera.
Izgradnjom Poduzetničkog inkuba-
tora i akceleratora Antunovac razvila 
se profesionalna i visokotehnološki 
opremljena poslovna infrastruktura. 
Projektno rješenje dizajnirano je u 
svrhe jačanja poduzetničkog okru-
ženja u Općini Antunovac sa širim 
područjem te jačanja regionalne 
konkurentnosti kroz poboljšanje 
dostupnosti poduzetničko poslovne 
infrastrukture MSP-ovima. Izgrađe-
ni objekt obuhvaća 39 funkcional-
no-prostornih jedinica infrastruk-
ture; poslovna zgrada sastoji se od 
34 uredska prostora, 2 proizvodna 
prostora, coworking prostora, sanita-
rija, kuhinja, hardverske i softverske 
sobe, multifunckionalne dvorane i 
dvije konferencijske sale.
Tijekom 2019. godine u Poduzet-
ničkom inkubatoru i akceleratoru 
poslovalo je ukupno 27 pravnih oso-
ba (obrti, udruge, zadruge, d.o.o., 
j.d.o.o.)., a u 2020. godini 23 po-

duzetnika. Us-
luge koje su 
na raspolaga-

nju uključuju 
najam ureda 

za novoosnovane 
MSP-ove, najam ureda 

za MSP-ove koji posluju duže od 3 
godine, najam konferencijske dvo-
rane, korištenje co-working prosto-
ra, usluge 3D printanja i korištenje 
usluga poduzetničke podrške podu-
zetničkih potpornih institucija koji 
posluju u infrastrukturi. Uspostav-
ljena je i usluga „Virtualni asistent” 
kao softversko rješenje za pružanje 
pomoći i informacija poduzetnicima 
početnicima te usmjeravanje njiho-
vih poslovnih ideja. 
Izgradnja nove poduzetničke infra-
strukture ubrzava stvaranje inovaci-
ja, poboljšava umrežavanje PPI-jeva 
koji pružaju različite usluge te una-
prjeđuje kvalitetu poslovanja, mo-
dernizira i razvija industrijsku bazu 
šireg područja.

U Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru 
Antunovac posluje 21 poduzetnik

U Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru 
Antunovac posluje 21 poduzetnik

njegovo održavanje.
Smješten u Gospodarskoj 

zoni Antunovac na iznimno 
atraktivnom geoprometnom 

položaju, Poduzetnički inkubator 
i akcelerator Antunovac iz više je 
razloga privlačan poduzetnicima. 
Objekt veličine 3.179m² nosi titulu 
najvećeg poduzetničkog inkubatora 

Poduzetnički inkubator i akcelerator Antunovac rezultat je uspješne 
provedbe kapitalnog projekta Općine Antunovac vrijednog 21.402.869,68 
kuna. 
Projekt je odobren i sufinanciran u okviru Operativnog programa 
“Konkurentnost i kohezija” u iznosu od 19.698.872,28 kuna. 
Nositelj projekta je Općina Antunovac, a partner na projektu Agencija za 
održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., uz suradnike Sveučilište J.J. 
Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet Osijek, Hrvatska gospodarska 
komora Osijek, Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o., Regionalna razvojna 
agencija Slavonije i Baranje, Institut za razvoj ženskog poduzetništva i vod-
stva (Woman in Adria) i Matić savjetovanje. 
Projekt je proveden u razdoblju od 24 mjeseca, od 7. kolovoza 2017. godine 
do 7. kolovoza 2019.  godine.

21,4
milijun kuna

vrijednost je 
projekta

najam ureda 
za novoosnovane 

3,179
četvornih metara

je  veličina 
objekta

Poduzetnički inkubator i akcelerator Antunovac rezultat je uspješne 
provedbe kapitalnog projekta Općine Antunovac vrijednog 21.402.869,68 

Projekt je odobren i sufinanciran u okviru Operativnog programa 
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Prijavom prvog projekta na poziv 
„Zaželi – program osposobljavanja 
žena“ pokazalo se kako smo zakora-
čili u pravom smjeru – nezaposlene 
žene s našega područja dobile su 
priliku za rad, a naši stariji i/ili ne-
moćni sumještani dobili su besplatnu 
pomoć u svom kućanstvu i svakod-
nevnom životu.
Projekt „Snaga žena – skrbim za druge, 
brinem za sebe, UP.02.1.1.05.0070“, 
vrijednosti 3.368.081,12 kuna i u pot-
punosti financiran sredstvima Europ-
skog socijalnog fonda, a čiji je nositelj 
Općina Antunovac te partneri Općina 
Vladislavci, LAG Vuka-Dunav, Hrvat-
ski zavod za zapošljavanje - Regional-
ni ured Osijek i Centar za socijalnu 
skrb Osijek, proveden je u razdoblju 
od 24 mjeseca, od 25. siječnja 2018. 
do 25. srpnja 2020. godine. Njime je 
zaposleno ukupno 25 žena – 18 sa 
područja Općine Antunovac, pet sa 
područja Općine Vladislavci te dvije 
sa ostalog područja LAG-a Vuka-Du-
nav. Projektom je bilo predviđeno 
pružanje pomoći za 125 krajnjih ko-

risnika, no do kraja provedbe projek-
ta uključilo se ukupno 156 krajnjih 
korisnika. Uz osiguravanje pomoći u 
kućanstvu te socijalizaciji, svaki od 
korisnika zaprimio je četiri paketa 
higijenskih i kućanskih potrepština. 
Žene su u okviru provedbe projekta 
uspješno završile i verificirani pro-
gram osposobljavanja za zanimanje 
gerontodomaćica te su stjecanjem 
dodatnog znanja i dvogodišnjeg rad-
nog iskustva postale konkurentnije 
na tržištu rada.
Kako je projekt „Snaga žena – skrbim 
za druge, brinem za sebe“ izazvao 
veliki interes među mještanima te 
se pokazala potreba daljnjeg provo-
đenja projekata skrbi za starije osobe 
i osobe u nepovoljnom položaju na 
našem području, Općina Antunovac 
odlučila se i za provedbu druge faze 
projekta. Na njemu smo se udružili s 
više partnera te je sukladno potreba-
ma mještana povećan broj pripadni-
ca ciljane skupine i krajnjih korisnika 
koji sudjeluju u projektnim aktivno-
stima.

U lipnju 2020. godine započela je 
provedba projekta „Snaga žena – 
skrbim za druge, brinem za sebe 
II, UP.02.1.1.13.0077“. Nositelj pro-
jekta je LAG Vuka-Dunav, koji će ga 
kroz 18 mjeseci provesti u suradnji 
s partnerima Općinom Antunovac, 
Općinom Vladislavci, Općinom Vu-
ka, Općinom Ernestinovo, Hrvatskim 
zavodom za zapošljavanje - Regional-
ni ured Osijek i Centrom za socijalnu 
skrb Osijek. Ukupna vrijednost pro-
jekta iznosi 5.332.800,00 kuna te 
se financira u stopostotnom iznosu 
bespovratnih sredstava iz Europskog 
socijalnog fonda. 
Ukupno je projektom zaposleno 
60 žena – 25 sa područja Općine 
Antunovac, 15 sa područja Općine 
Vladislavci, 15 sa područja Općine 
Vuka te pet žena sa područja LAG-
a Vuka Dunav. Svaka od zaposlenih 
žena skrbi za šest korisnika, što zna-
či da je u okviru projekta osigurana 
pomoć za čak 360 krajnjih korisnika. 
Izuzev pružanja pomoći u kućanstvu, 
žene korisnicima pomažu i njihovom 

BRIGA O STARIJIM I NEMOĆNIM MJEŠTANIMA UJEDNO JE I PRILIKA 
ZA ZAPOSLENJE NEZAPOSLENIH ŽENA

Kroz tri projekta iz programa 
„Zaželi“ zaposlena 131 žena na 
poslovima pružanja pomoći za 
669 starijih i nemoćnih osoba

socijalizacijom te samim time preven-
cijom prerane institucionalizacije sta-
rijih osoba i poboljšanjem kvalitete 
života korisnika. Za svakog korisnika 
osigurano je i osam paketa higijen-
skih i kućanskih potrepština, a kao i 
u prvoj fazi programa Zaželi za zapo-
slenice će biti osigurano i pohađanje 
programa osposobljavanja kako bi 
po završetku provedbe projekta bile 
konkurentnije na tržištu rada i lakše 
pronašle novi posao.
Uz navedena dva projekta, Općina 
Antunovac partner je i Osječko-ba-
ranjskoj županiji na provedbi projek-
ta „ZAŽELI pomoć u kući” – Osna-
živanje i aktiviranje žena na tržištu 
rada, UP.02.1.1.05.0219“ u okviru 
kojeg je zaposleno ukupno 46 žena, 
od čega je njih 16 sa područja Općine 
Antunovac. Svaka od njih skrbi za če-
tiri krajnja korisnika, također na po-
slovima skrbi i pomoći u kućanstvu.
Provedbom ovih triju projekata uoče-
na je visoka razina interesa od strane 
starijih i/ili nemoćnih osoba na na-
šem području te važnost intervencije 
kojom se omogućuje zapošljavanje 
na društveno korisnim poslovima u 
svrhu poticanja aktivacije i motiva-
cije dugotrajno nezaposlenih osoba 
i ostalih osoba u nepovoljnom polo-
žaju na tržištu rada. 
Stoga je prepoznata i daljnja potreba 
za pružanjem usluga pomoći i skrbi, 
a Općina Antunovac i u budućnosti 
će nastojati osigurati izvore financi-
ranja takvih aktivnosti koje pozitivno 
utječu na povećanje razine kvalitete 
života i poticanja međugeneracijske 
solidarnosti.

„Zaželi“ zaposlena 131 žena na 
Kroz tri projekta iz programa 

„Zaželi“ zaposlena 131 žena na 
poslovima pružanja pomoći za 
669 starijih i nemoćnih osoba

Uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19, Općina 
Antunovac poduzela je mjere pomoći poduzetnicima. S ciljem ublažavanja 
negativnih posljedica na poslovanje poduzetnika uzrokovanih pandemijom, 
općinski načelnik Davor Tubanjski je predložio, a Općinsko vijeće Općine Antu-
novac prihvatilo mjere financijskog rasterećenja poduzetnika koji posluju na 
području Općine Antunovac. Time su se obveznici plaćanja komunalne naknade 
za poslovne prostore i građevinska zemljišta koja služe obavljanju poslovne 
djelatnosti na području Općine Antunovac u potpunosti oslobodila plaćanja 
obveze za mjesece travanj, svibanj i lipanj 2020. godine. Nadalje, zakupnici 
zemljišta na javnim površinama na području Općine Antunovac, koji zemljišta 
na javnim površinama zakupljuju zbog poslovanja ugostiteljskih terasa ispred 
vlastitih ugostiteljskih objekata, oslobođeni su zakupnine tijekom cijele 2020. 
godine.  Uz to, kao mjera pomoći zakupcima poslovnih prostora Poduzetničkog 
inkubatora i akceleratora Antunovac, iznos ugovorenog mjesečnog zakupa 
poslovnih prostora smanjen je za 50% u svibnju 2020. godine za sve zakupnike.

Mjere pomoći 
poduzetnicima s područja 
Općine Antunovac uslijed 

pandemije COVID-19

Energetska obnova 
Zdravstvene ambulante 

Antunovac
U siječnju 2021. godine završena je provedba projekta Energetske obnove 
Zdravstvene ambulante Antunovac , sufinanciranog od strane Europskog fonda 
za regionalni razvoj, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije 
i Doma zdravlja Osječko – baranjske županije. Zgrada Zdravstvene ambulante 
Antunovac izgrađena je 1988. godine pa je u okviru provedbe projekta na zgradi 
promijenjena sva vanjska stolarija i zamijenjena sa novom PVC stolarijom uz 
energetsku obnovu fasade i krova. Provedenom obnovom ostvareni su pozitiv-
ni pomaci u uštedi toplinske i primarne energije pa je tako zgrada Zdravstvene 
ambulante Antunovac što se tiče toplinske energije sada svrstana u B ener-
getski razred te C energetski razred kada je riječ o potrošnji primarne energije.
Ukupna je vrijednost projekta 1.078.949,17 kn od čega je 51,33% financirano 
iz Europskog fonda za regionalni razvoj, 26,77% je financirano iz sredstava 
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a Dom zdravlja 
Osječko – baranjske županije obnovu zgrade u Antunovcu financirao je u pos-
totku od 21,9%. 
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U potpunosti izgrađena 
mreža biciklističkih staza 

Općine Antunovac

REKONSTRUIRANA
CRKVENA ULICA

U IVANOVCU

Građevinski radovi na izgradnji dviju dionica biciklističke staze bliže 
se kraju, a po njihovu završetku duljina mreže biciklističkih staza 
Općine Antunovac iznosit će nešto više od 10 kilometara. Dvije di-
onice koje su trenutno u izgradnji ukupne su duljine 4,2 kilometra 
– dionica kroz cijelo naselje Antunovac duljine je 2,3 km, a kroz 
Ivanovac (od crkve do kraja naselja u smjeru Antunovca) duljine 
1,6 km, dok širina obaju dionica iznosi 1,6 metara.
Radovi se izvode u okviru provedbe projekta „Biciklističke staze 
Općine Antunovac“ KK.07.4.2.16.0001, čiju je projektnu prijavu 
uspješno pripremila Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac 
– RODA d.o.o., koja je angažirana i za njegovu uspješnu provedbu. 
Projekt, čiji je nositelj Općina Antunovac, sufinanciran je sredstvima 
Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 3.485.000,00 ku-
na, dok je ukupna vrijednost projekta 4.100.000,00 kuna, a ugovo-
rena vrijednost radova 5.357.000,00 kuna. Projekt se provodi kroz 
30 mjeseci, od 3. rujna 2019. godine do 3. ožujka 2022. godine, a 
uz izgradnju novih biciklističkih staza obuhvaća i postavljanje ur-
bane opreme – dvije info ploče s kartama mreže staza, opremu za 
parkiranje bicikala uz javna ugibališta i autobusna stajališta, klupe 
za odmor te koševe za otpad.
Općina Antunovac realizacijom ovoga projekta nastoji ostvariti izra-
van utjecaj na podizanje životnog standarda lokalnog stanovništva, 
istovremeno dajući doprinos smanjenju emisije stakleničkih plinova 
(CO2) uslijed zamijene automobila povećanim korištenjem bicikla 
kao prijevoznog sredstva te se utječe na povećanje broja biciklista 
i dostupnost javne prometne infrastrukture. Provedbom projekta 
odgovorit će se na nedostatak biciklističke infrastrukture te otklo-
niti opasnosti sudjelovanja biciklista u prometu, koji su trenutno 
prisiljeni kretati se kolnikom, što potencijalno ugrožava njihovu 
sigurnost, ali i sigurnost drugih sudionika u prometu. 
Mreža biciklističkih staza koja prolazi kroz Općinu Antunovac 
obuhvaća u cijelosti naselje Ivanovac, spoj sa naseljem Antunovac, 
prolazi kroz Antunovac prema Josipin dvoru i spaja se s gradom 
Osijekom. Uz trenutnu izgradnju preostalih dvaju dionica, proved-
bom projekta „Cross-border Bike“, ukupne vrijednosti 3 milijuna 
kuna, u 2014. godini izgrađeno je 3,9 km biciklističke staze koja 
je dio biciklističke rute Pečuh-Osijek-Antunovac-Ivanovac duge 90 
kilometara. Projektom „Unaprjeđenje turističke ponude izgradnjom 
biciklističke staze Ivanovac-Utvrda Kolođvar“, ukupne vrijednosti 
1.151.980,49 kuna, izgrađeno je još 950 m biciklističke staze te 
1320 m uređene biciklističke rute do Utvrde Kolođvar. 
Kako se biciklističke staze Općine Antunovac spajaju s europskim 
biciklističkim rutama EuroVelo 6 i EuroVelo 13, mreža biciklističkih 
staza omogućit će biciklistima pristup do svih postojećih i plani-
ranih sportskih, kulturnih i ostalih sadržaja na području Općine 
Antunovac.

U potpunosti izgrađena 
mreža biciklističkih staza 

Općine Antunovac

U 2020. godini završena je provedba projekta „Rekon-
strukcija nerazvrstane ceste Crkvena ulica u Ivanovcu“ 
kojim je rekonstruirana cesta duljine 550 m širine 5,5 m 
s bankinama 1 m, riješena oborinska odvodnja te omo-
gućen pristup javnim objektima u Ivanovcu.
Cesta u Crkvenoj ulici povezuje Ivanovac sa značajnim 
gospodarskim objektima te značajnom površinom po-
ljoprivrednog zemljišta pa je učestalo opterećenje teške 
mehanizacije uzrokovalo dotrajalost ceste. Teža oštećenja 
ranije su sanirana redovnim održavanjem, no bilo je po-
trebno pronaći kvalitetnije i dugotrajnije rješenje koje je 

ostvareno provedbom projekta rekonstrukcije.
Rekonstrukcija Crkvene ulice u Ivanovcu  vrijednoj vi-
še od 2 milijuna kuna koja je u potpunosti financirana 
bespovratnim sredstvima Programa ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske, u okviru Mjere 07, Podmjere 7.2., 
tip operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih 
cesta«. Provedbom ovoga projekta stanovnicima Crkvene 
ulice osigurana je bolja prometna komunikacija javnim 
objektima u središtu naselja te je povećan ukupni ko-
munalni standard, kao u konačnici i sigurnost prometa 
u centru Ivanovca.

U centru Ivanovca obnovljeno 
i prošireno 550 metara ceste

U 2020. godini završeni su radovi na obnovi nerazvrstane 
ceste u Ulici Tina Ujevića u Antunovcu. Cesta je obnov-
ljena i sanirana izvođenjem zahvata na dva dijela ulice 
u ukupnoj dužini od 260 metara – jedan dio u dužini 
od 140 metara i drugi u dužini od 120 metara, širine 
3,5 metara, a zahvatom je riješeno i pitanje oborinske 
odvodnje. Projekt ukupne vrijednosti 501.462,15 kuna 
sufinanciran je sredstvima Ministarstva prostornoga ure-
đenja, graditeljstva i državne imovine temeljem Javnog 
poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za 
poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednača-
vanje komunalnog standarda u 2020. godini u iznosu od 
90.202,00 kuna. Provedbom projekta ostvaren je pozi-
tivan utjecaj na podizanje razine sigurnosti i udobnosti 
odvijanja prometa te je poboljšana dostupnost lokalne 
infrastrukture, ali i na podizanje razine kvalitete života 
stanovnika, kvalitete javnih komunalnih usluga te kva-
litete javne komunalne infrastrukture.

Obnovljena cesta u Ulici Tina 
Ujevića u Antunovcu
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Lokalna akcijska grupa Vuka-Dunav 
(LAG Vuka-Dunav) djeluje od velja-
če 2012. godine, doprinosi održivom 
razvoju ruralnog područja svog pro-
stornog djelovanja, a u PIA Antu-
novcu posluje od lipnja 2019. godi-
ne. Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav 
je Davor Tubanjski, bacc. ing. agr., 
voditeljica LAG-a je Ivana Čik, mag. 
ing. agr., te djelatnice Sanja Šimić i 
Tea Tomšić.
U obuhvatu područja LAG-a nalazi 
se osam jedinica lokalne samoupra-
ve, od kojih je sedam općina: Antu-
novac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, 
Šodolovci, Vuka, Vladislavci te dio 
grada Osijeka, odnosno pet mjesnih 
odbora: Brijest, Josipovac, Sarvaš, 
Tenja i Višnjevac, u okviru kojih je 
razmješteno ukupno 32 naselja. Ve-
ličina samog područja iznosi 586,2 

km2, a područje LAG-a predstavlja 
jednu subregiju s izrazito ruralnim 
karakteristikama.

Vizija LAG-a Vuka-Dunav je, djelova-
njem u skladu s LEADER načelima, 
doprinijeti održivom razvoju rural-
nog područja svog prostornog djelo-
vanja, pružanjem kvalitetnih i svima 
dostupnih usluga, osiguravanjem 
protoka informacija i transfera zna-
nja za napredak u razvoju ruralnog 
gospodarstva i lokalne zajednice, te 
poticanjem iskorištavanja postojećih 
potencijala za ruralni razvoj i razvoj 
turističke ponude, čineći učinkovito 
i transparentno lokalno partnerstvo.

Tri glavna strateška cilja LAG-a Vuka-
Dunav su: 
• razvoj i jačanje gospodarskog po-

tencijala, 
• poboljšanje stanja cjelokupne in-
frastrukture i unaprjeđenja uvjeta 
života i kvalitete stanovanja u nase-
ljima, 
• zaštita okoliša, prirodne i kultur-
ne baštine, energetska učinkovitost 
i racionalno korištenje prirodnih re-
sursa te upotreba obnovljivih izvora 
energije.
U siječnju 2016. godine LAG Vuka-
Dunav uspješno je završio dvogodiš-
nju provedbu Mjere 202 IPARD Pro-
grama. U siječnju 2017. godine LAG 
Vuka-Dunav je potpisao Ugovor o 
dodjeli sredstava odabranom LAG-u 
s Agencijom za plaćanja u poljopri-
vredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 
Tim su ugovorom LAG-u Vuka-Du-
nav dodjeljena sredstva u iznosu 
od 8.417.031, 84 HRK za provedbu 

Mjere 19 (Podmjera 19.2., Podmjera 
19.3. i Podmjera 19.4.)  unutar CLLD 
strategije. 21. svibnja 2018. LAG Vu-
ka-Dunav objavio je prvi LAG Natje-
čaj za Tip Operacije 1.3.3. „Potpora 
razvoju malih poljoprivrednih gos-
podarstava“, a koji je sukladan tipu 
operacije „6.3.1.“, u studenom 2018. 
godine LAG Vuka-Dunav raspisao 
je 2. LAG Natječaj za Tip Operacije 
2.2.1. „Ulaganje u pokretanje, pobolj-
šanje ili proširenje lokalnih temeljnih 
usluga za ruralno stanovništvo, uk-
ljučujući slobodno vrijeme i kulturne 
aktivnosti te povezanu infrastruktu-
ru“, a koji je sukladan Tipu operaci-
je „7.4.1.“ , 17. svibnja 2019. godine 
LAG Vuka-Dunav raspisao je 3. LAG 
Natječaj za Tip Operacije 1.2.1. Re-
strukturiranje, modernizacija i pove-
ćanje konkurentnosti poljoprivrednih 
gospodarstava“, a koji je sukladan 
Tipu Operacije 4.1.1., 04. prosinca 
2019. godine LAG Vuka-Dunav ras-
pisao je 4. LAG Natječaj za Tip Ope-
racije 1.3.1. „Potpora za pokretanje 
poslovanja mladim poljoprivrednici-
ma“, a koji je sukladan Tipu operacije 

„6.1.1.“ iz Programa ruralnog razvo-
ja Republike Hrvatske za razdoblje 
2014.-2020. U lipnju 2020. godine 
raspisan je zadnji u ovom Program-
skom razdoblju, 5. LAG Natječaj za 
Tip Operacije 1.3.3. „Potpora razvoju 
malih poljoprivrednih gospodarsta-
va“, a koji je sukladan tipu operacije 
„6.3.1.“. LAG Vuka-Dunav provodi 
i projekt suradnje u partnerstvu sa 
još tri LAG-a s područja Osječko-ba-
ranjske županije. Cilj je promocija i 
brendiranje lokalnih i regionalnih 
proizvoda.
Nakon partnerstva na provedbi pro-
jekta „Snaga žena – skrbim za druge, 
brinem za sebe“, LAG Vuka-Dunav 
nositelj je projekta iz druge faze pro-
grama Zaželi, pod nazivom „Snaga 
žena – skrbim za druge, brinem za 
sebe II“, odobrenog u okviru Ope-
rativnog programa Učinkoviti ljud-
ski potencijali 2014.-2020. Ukupna 
je vrijednost projekta 5.332.800,00 
kuna te se financira u stopostotnom 
iznosu bespovratnim sredstvima Eu-
ropskog socijalnog fonda. Razdoblje 
provedbe projekta je 18 mjeseci, a u 

okviru provedbe 60 je žena zaposle-
no na poslovima skrbi za 360 krajnjih 
korisnika te će biti osigurane eduka-
cije za obrazovanje i osposobljavanje 
najmanje 20 žena. LAG Vuka-Dunav 
projekt provodi u partnerstvu s Opći-
nom Antunovac, Općinom Vladislav-
ci, Općinom Vuka, Općinom Ernesti-
novo, Hrvatskim zavodom za zapo-
šljavanje - Područna služba Osijek te 
Centrom za socijalnu skrb Osijek. 
Uz animiranje i informiranje lokal-
nog stanovništva, LAG Vuka-Dunav 
radi i na poboljšanju kompetencija 
svojih djelatnika i članova uprav-
ljačkih tijela, sudjelujući na različitim 
radionicama i seminarima u organi-
zaciji Ministarstva poljoprivrede RH, 
APPRRR-a, drugih LAG-ova te mreža 
za ruralni i održivi razvoj RH, namije-
njenih širenju informacija i razmijeni 
iskustava.
Više informacija o LAG-u Vuka-Du-
nav možete pronaći na službenoj 
mrežnoj stranici: http://www.lagvu-
ka-dunav.hr/ ili nas možete kontak-
tirati putem e-mail-a: info@lagvuka-
dunav.hr.

RAZVOJ I JAČANJE GOSPODARSKOG POTENCIJALA

TRI GLAVNA STRATEŠKA CILJA LAG-a VUKA-DUNAV

ZAŠTITA OKOLIŠA, PRIRODNA I KULTURNA BAŠTINE, ENERGETSKA 
UČINKOVITOST I RACIONALNO KORIŠTENJE PRIRODNIH RESURSA I 
UPOTREBA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

POBOLJŠANJE STANJA CJELOKUPNE INFRASTRUKTURE I UNAPRJEĐENJE 
UVJETA ŽIVOTA I KVALITETE STANOVANJA U NASELJIMA

LAG Vuka-Dunav: 
Podrška ruralnom razvoju

LAG Vuka-Dunav: 
Podrška ruralnom razvoju

Inventarizacija okolišnih 
i prirodnih resursa kao 
znanstvena podloga za 
daljnji poljoprivredni razvoj
U posljednjih petnaestak godina, posebno nakon ulaska Republike Hr-
vatske u Europsku uniju, došlo je do značajnih promjena kada je riječ o 
upravljanju prostorom u Hrvatskoj, što se također očituje i na području 
Slavonije i Baranje, pa tako i na područje Općine Antunovac. Te se prom-
jene najprije očituju u pridavanju znatno veće važnosti zaštiti prirode, 
mogućnosti razvoja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u kom-
binaciji s organskom proizvodnjom hrane te s time povezanim turizmom, 
nužnosti detaljnijeg vrednovanja okolišnih i prirodnih resursa te potrebi 
za prepoznavanjem i vrednovanjem mogućnosti za proizvodnju energije 
iz obnovljivih izvora. 
Stoga je Općina Antunovac započela s inventarizacijom okolišnih i prirodnih 
resursa našega područja kako bi se stvorila znanstvena podloga za daljnje 
planiranje na lokalnoj razini. Vrednovanje i zoniranje zemljišnih resursa za 
poljoprivredu s bonitiranjem tla i inventarizacijom kultura prikladnih za uzgoj 
pružit će nam podlogu za daljnja ulaganja i učinkovitiji poljoprivredni razvoj, a is-
tovremeno se vrednuju i mogućnosti turističkog razvoja općine s posebnim težištem 
na ponudu OPG-ova. 

Uz animiranje i informiranje loka-
lnog stanovništva, LAG Vuka-Du-
nav radi i na poboljšanju kompe-
tencija svojih djelatnika i članova 
upravljačkih tijela, sudjelujući na 
različitim radionicama i semina-
rima u organizaciji Ministarstva 
poljoprivrede RH,  APPRRR-a, drugih 
LAG-ova te mreža za ruralni i održivi 
razvoj RH, namijenjenih širenju in-
formacija i razmijeni iskustava.

Uz animiranje i informiranje loka-
lnog stanovništva, LAG Vuka-Du-
nav radi i na poboljšanju kompe-
tencija svojih djelatnika i članova 
upravljačkih tijela, sudjelujući na 
različitim radionicama i semina-
rima u organizaciji Ministarstva 
poljoprivrede RH,  APPRRR-a, drugih 
LAG-ova te mreža za ruralni i održivi 
razvoj RH, namijenjenih širenju in-
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Od ožujka 2020. godine rad se u na-
šoj školi održava uspješno uz posebne 
uvjete i oblike prilagođene stanju u 
cijeloj državi ponajprije zahvaljujući 
velikom trudu i radu svih djelatnika 
škole. Naime, zbog proglašenja pan-
demije COVID-19 bilo je obustavljeno 
redovito održavanje nastave. Tako se 
nastava u školama za sve učenike od-
vijala online - u razrednoj nastavi pu-
tem komunikacijskih kanala koje su 
uspostavile učiteljice RN s roditeljima 
učenika, dok su učenici predmetne 
nastave nastavu pratili putem plat-
forme MS Teamsa. Online nastava 
održavala se za učenike RN do 25. 
svibnja 2020. kada su se učenici vra-
tili u školske klupe uz posebne epide-
miološke mjere. Učenici predmetne 
nastave prošlu su nastavnu godinu 
završili online. 
Većinu planiranih aktivnosti tada nije 
bilo moguće ostvariti zbog posebnih 
mjera tako da nisu ostvarena razna 
putovanja, posjeti kazalištima, mu-
zejima, međuškolski kviz, obiteljski 
dan, dan škole, sportski dan, završne 
priredbe, terenske nastave učenika 
kao i brojna učenička natjecanja. 
Nakon ljetnoga značajnog smanje-
nja broja oboljelih, učenicima su ipak 
omogućena održavanja županijskih 
natjecanja kao i provedba državnog 
natjecanja u znanju. Posebno smo 
ponosni što je naša (iako od jeseni 
i nove školske godine bivša) učeni-
ca L.H. sudjelovala na natjecanju iz 
biologije na državnoj razini, kao i na 
uspjeh koji je ostvarila (bila je me-
đu deset najboljih učenika na razini 

Iako su uvjeti rada 
bili otežani tijekom 

pandemije virusa 
COVID-19, suradnja 

razrednika, stručnih 
suradnika i škole s 
roditeljima bila je 

uspješna. Posebno 
intenzivna suradnja 

odvijala se u razrednoj 
nastavi gdje su i 

roditelji bili zaduženi 
za komunikaciju s 

učiteljima, prenošenje 
zadataka i uputa 

učenicima, kao i slanje 
zadaća.

VLASTA STUBIČAR
PROF. HRV. JEZIKA I  DIPL. KNJIŽNIČAR

cijele države). Iako su uvjeti rada 
bili otežani tijekom pandemije viru-
sa COVID-19, suradnja razrednika, 
stručnih suradnika i škole s roditelji-
ma bila je uspješna. Posebno inten-
zivna suradnja odvijala se u razred-
noj nastavi gdje su i roditelji bili za-
duženi za komunikaciju s učiteljima, 
prenošenje zadataka i uputa učenici-
ma, kao i slanje zadaća. Nastavkom 
pandemije i posebnih uvjeta, nova 
je školska godina u jesen započela 
redovito po modelu A. Kako su nam 
prostorne mogućnosti omogućavale, 
a prema preporuci stožera, učenici iz 

Antunovca nastavu pohađaju u ma-
tičnoj školi, dok učenici iz Ivanovca 
nastavu pohađaju u područnoj školi 
u obje smjene. U jednoj su smjeni 
učenici razredne dok su u drugoj 
smjeni učenici predmetne nastave. 
Stoga potrebe za prijevozom učenika 
putnika iz Ivanovca za sada nema. 
U slučaju prestanka epidemije, rad 
škole organizirat će se na uobičajen 
način, učenici od 5. do 8. razreda, 
putnici iz Ivanovca, organiziranim će 
prijevozom ponovno dolaziti na na-
stavu u matičnu školu kao i do sada.
Radi daljnjega održavanja i podiza-
nja kvalitete škole potrebno je na-
praviti novu Strategiju unaprjeđenja 
kvalitete Škole u okviru Kurikuluma 
Škole. Također treba poduzeti i odgo-
varajuće mjere radi poboljšanja uvje-
ta rada u obje školske zgrade. Tako 
je potrebna nabavka i postavljanje 
ormarića za preobuću učenika, za-
tim obnova informatičke i druge AV 
zastarjele opreme u učionicama te 
nabavka nove didaktičke opreme za 
učionice. Potrebno je oličiti učionice, 
obnoviti vrata nekih učionica, kao i 
postojeće parkete u njima. U planu je 
i obnova sportskih terena, ali i opre-
me u dvorani kao i izgradnja novih 
vježbališta u dvorištu škole. 
Uspješno je završio projekt e-Škole 
kabliranjem i postavljanjem opreme 
za bežičnu mrežu kojim su škole u 
Antunovcu, kao i u Ivanovcu, do-
bile suvremenu i stabilnu bežičnu 
internetsku mrežu. U sklopu istoga 
projekta, učionice engleskog jezika 
i matematike u matičnoj školi opre-

mljene su kao prezentacijske učioni-
ce s pametnim pločama kao i učio-
nica četvrtoga razreda u područnoj 
školi. Sljedeći, dugoočekivani projekt 
kao i njegovo ostvarivanje, ponajprije 
velikim zalaganjem i zaslugom Opći-

ne Antunovac, jest izgradnja manje 
multifunkcionalne sportske dvorane 
u područnoj školi u Ivanovcu  kojom 
bi učenici razredne nastave i učitelji-
ce konačno mogli kvalitetno održa-
vati i provoditi nastavu zdravstvene 

i tjelesne kulture. Sve ovo planirano, 
kao i ciljevi na kojima radimo i koje 
ostvarujemo, imaju za svrhu kvalitet-
niji rad i bolje mogućnosti školovanja 
i obrazovanja naših sadašnjih te bu-
dućih učenika.

Kako bi djeca u Osnovnoj školi Antunovac imala što 
bolje uvjete rada, Općina Antunovac redovito podupire 
rad škole u skladu sa svojim mogućnostima. U današnje, 
digitalno doba, potrebno je držati korak s tehnološkim 
napretkom na svim razinama, pa tako i u školama. Kako 
bismo pomogli OŠ Antunovac u osiguravanju tehnološki 
naprednih pomagala u nastavi, Općina Antunovac donira-
la je „pametne“ interaktivne ploče kojima je opremila obje 
škole – školu u Antunovcu te područnu školu u Ivanovcu.

„Pametna“ ploča predstavlja veliki iskorak u području 
digitalne nastave. Riječ je o posebnoj vrsti ploče koja 

pomoću računala i posebne vrste projektora pruža 
visoku razinu interakcije i suradnje tijekom nas-
tave. Interaktivna je ploča u modernom školstvu 
nezaobilazno pomagalo jer omogućava aktivno 
sudjelovanje učenika u nastavi, a nastavnicima 
su na raspolaganju vizualni i auditivni sadržaji 
koji su unaprijed prilagođeni za potrebe nas-
tave te obuhvaćaju sve školske predmete.
Umjesto krede i spužve, „pametna“ ploča 
pomoću računala i projektora nudi brojne 
interaktivne mogućnosti – dodirom na ploču 
može se pisati, snimati, koristiti digitalne alate 

poput digitalnog šestara ili ravnala, koristiti se 
vizualnim i auditivnim nastavnim sadržajem 

te drugo, a sve s ciljem poticanja aktivnog 
sudjelovanja učenika u nastavi te ostvarivanja 

višeg stupnja interakcije između profesora i učenika.

PAMETNE PLOČE 
U OŠ ANTUNOVAC

Iz života naše ŠkoleIz života naše Škole

GLASNIKOSNOVNA ŠKOLA ANTUNOVAC
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ULAGANJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Energetski obnovljena područna 
škola u Ivanovcu, a uskoro i 

školska dvorana!
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Besplatni obroci u 
školi za sve učenike 
OŠ Antunovac
Općina Antunovac nastavila je surad-
nju s Osječko-baranjskom županijom 
na projektu osiguravanja besplatnog 
obroka u školi za sve učenike osnovnih 
škola na području naše županije. Cilj 
projekta „Školski obrok za sve“ s kojim 
je Osječko-baranjska županija započela 
2018. godine je svim učenicima os-
novnih škola na području Osječko-
baranjske županije osigurati minimalno 
jedan obrok dnevno, usmjeriti učenike, 
nastavnike i roditelje zdravoj preh-
rani te osnažiti lokalne proizvođače i 
prerađivače hrane, a Općina Antuno-
vac podržava projekt plaćanjem 20% 
od iznosa troškova prehrane za učenike 
Osnovne škole Antunovac.

Vjerujemo kako je od početka tekuće 
školske godine i učenicima i zaposle-
nicima područne škole „OŠ Antuno-
vac“ u Ivanovcu boravak u školi pu-
no ugodniji nego prijašnjih godina, 
barem tijekom onoga razdoblja kada 
nastavu nisu pratili „online“. Naime, 
u 2020. godini u cijelosti su završeni 
radovi na energetskoj obnovi škole 
u Ivanovcu. 

Školska zgrada obnovljena je u 
okviru provedbe projekta vrijednog 
1.469.622,89 kuna, a čiji je nositelj 
Osječko-baranjska županija (izvori 
financiranja: Osječko-baranjske žu-
panija 623.387,85 kuna, sredstva EU 
846.235,06 kuna).
Provedba projekta obuhvatila je ra-
dove na izmjeni postojeće stolarije 
novom, toplinsku izolaciju vanjskih 
zidova i stropa te rekonstrukciju su-
stava grijanja. Time će godišnje po-
trebe toplinske energije za grijanje 
biti smanjene za 88.535,05 kWh, 

a emisija CO2  bit će smanjena za 
86%. Rezultati projekta „Ener-
getska obnova zgrade OŠ An-
tunovac, PŠ Ivanovac na 
adresi Crkvena ulica 1 A, 
Ivanovac 4.2.1.04.0553“ 
doprinose smanjenju 
potrošnje energije za 
grijanje/hlađenje 
na godišnjoj razini 
od najmanje 50% u 
odnosu na godišnju 
potrošnju energije 
za grijanje/hlađenje 
prije provedbe nave-
denih mjera te korište-
nju obnovljivih izvora 
energije. Provedenim su 
ulaganjem učenici i nastav-
no osoblje škole dobili bolje 
uvjete za rad kako smanjenjem 
potrebne energije za grijanje, tako 
i smanjenjem emisije stakleničkih 
plinova.
Nadalje, Općina Antunovac je na pri-
jedlog općinskog načelnika dodatno 
početkom godine opremila školu sa 
novom pametnom pločom kako bi 
učenicima koristila i bila na raspo-
laganju za lakše i modernije praće-
nje nastave. U suradnji s Osječko-
baranjskom županijom uskoro nas 

očekuje i izgradnja višenamjenske 
školske dvorane uz školu u Ivanov-
cu, čime će se riješiti i dugogodišnji 
problem održavanja nastave tjelesne 
i zdravstvene kulture, ali i osigurati 
adekvatan prostor za druge potrebe, 
poput primjerice održavanja školskih 
priredbi i ostaloga.
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Šesnaestu godinu za redom Općina 
Antunovac tradicionalno je nagradi-
la izvrsnost osmaša Osnovne škole 
„Antunovac“ kako bi ih motivirala 
na daljnji rad i usavršavanje. Najmar-
ljiviji učenici, oni koji su svih osam 
razreda osnovnoškolskog obrazova-
nja završili odličnim uspjehom, na-
građeni su financijskom potporom u 
iznosu od 1.000 kuna. 

Jedna je to od mjera kojima Općina 
Antunovac nastoji pomoći mlade ti-
jekom njihova školovanja. Nakon što 
smo uspješnom suradnjom s OŠ “An-
tunovac”, Osječko-baranjskom župa-
nijom i Vladom Republike Hrvatske 
riješili pitanje besplatnih udžbenika, 
osigurali besplatnu prehranu za sve 
učenike s našeg područja te obje naše 

škole opremili pametnim pločama, 
u 2020. godini Odlukom općinskog 
načelnika Davora Tubanjskog osigu-
rana su sredstva za nabavu školskih 
potrepština pa su sve učenike OŠ 
„Antunovac“, od 1. do 8.  razreda, 
u jesen pri povratku u školske klupe 
dočekali kompleti bilježnica i likovne 
mape.

O našoj djeci vodimo računa i nakon 
izlaska iz sustava osnovnoškolskog 
obrazovanja dodjelom srednjoš-
kolskih i studentskih stipendija te 
sufinanciranjem srednjoškolskih i 
studentskih mjesečnih autobusnih 
karata do Osijeka. Nastavljamo i da-
lje u tom smjeru kako bi i učenicima 
i roditeljima školsko doba bilo što 
ljepše i ugodnije. 

Besplatne bilježnice i likovne mape osigurane za sve 
osnovnoškolce, a osmaši odlikaši posebno nagra�eni

1.000 kuna 
financijske potpore za izvrsnost osmaša 
Osnovne škole „Antunovac“ 

Odlukom općinskog načelnika Davora 
Tubanjskog za sve učenike OŠ „Antu-
novac“, od 1. do 8.  razreda, u jesen pri 
povratku u školske klupe dočekali su 
kompleti bilježnica i likovne mape.

Kada je riječ o našim najmlađim 
mještanima i sportu, Općina Antunovac 
uvijek je izlazila u susret, a tako ćemo 
i nastaviti jer naša djeca to zaslužuju. 
Rado potičemo bavljenje sportom, 
posebice među djecom i mladima, 
primjerice na način da im omogućimo 
potrebnu sportsku opremu. 
Tako smo najmlađe članove NK Sla-
vonije Ivanovac u 2020. godini opre-
mili kompletima novih trenerki, te smo 
za oba nogometna kluba na našem 

području omogućili nove traktorske 
kosilice za bolje uvjete igranja. 
Godinu ranije, za učenike OŠ Antunovac 
osigurana je potrebna sportska oprema 
– tenisice i trenirke – za Državno prven-
stvo Hrvatske u krosu u Poreču, gdje su 
osvojili prvo mjesto. Propisanu sportsku 
opremu za natjecanje - dresove, sport-
ske hlačice, štucne i patike, osigurali 
smo i za učenice OŠ Antunovac koje su 
odnijele titulu županijskih prvakinja u 
futsalu. 

Nastavljamo biti podrška 
mladima pri bavljenju sportom

PODRUČNA ŠKOLA IVANOVAC

1.469.622,89 kn 
je ukupna vrijednost Projekta
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SRC IVANOVAC

Besplatan prijevoz vlakom za sve redovite studente
Uz povoljnije cijene autobusnih mjesečnih karata za redovne studente s područja Općine Antunovac zahvaljujući 

sufinanciranju od strane Općine Antunovac, od 1. siječnja 2021. godine redovitim studentima omogućen je 
besplatan prijevoz vlakom. Naime, Osječko-baranjska županija sada u potpunosti subvencionira prijevoz 

studenata vlakom za sve studente koji imaju prebivalište na području županije, neovisno o tome u kojem 
mjestu u Hrvatskoj studiraju. Do sada je ta subvencija iznosila 25% pa je riječ o značajnoj izmjeni za 

studente.
Kada je riječ o suradnji Osječko-baranjske županije i HŽ Putničkim prijevozom, novost je i niskopodni 
vlak na liniji Osijek-Vinkovci, koji postiže maksimalnu brzinu od 120 km/h te ima 167 sjedećih 

mjesta i 175 stajaćih mjesta. Uz to, uvedena je i nova linija, takozvani „studentski vlak“ koji na relaciji 
Zagreb-Osijek vozi petkom popodne, a na relaciji Osijek-Zagreb nedjeljom popodne, uz vrijeme vožnje 

manje od četiri sata, a u najavi je i zajednički projekt rekonstrukcije pruge Osijek-Virovitica na području 
Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije vrijedan više od milijardu kuna.

SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA SREDNJOŠKOLCE, STUDENTE I UMIROVLJENIKE

Nastavak suradnje s GPP-om Osijek 
na području javnog prijevoza
Općina Antunovac potpisala je s Gradskim prijevozom putnika d.o.o. Osijek (GPP) Ugovor o 
sufinanciranju dijela cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola, putnika koji ko-
riste opću (radničku) kartu Općine Antunovac i polaznika Centra za autizam i roditelja polaznika 
za razdoblje od 01. rujna 2020. godine do 31. kolovoza 2021. godine. Time se s GPP-om nastavlja 
dosadašnja suradnja i sufinanciranje prijevoza te je osigurana ista cijena karata kao i prethodne 
godine. Mjesečna karta za srednjoškolce tako iznosi 50,00 kuna tijekom cijele godine (uključujući 
školske praznike), studenti tijekom cijele godine mjesečnu kartu mogu kupiti po cijeni od 210,00 kuna, a 
za umirovljenike je osigurana mogućnost kupovine mjesečne karte po cijeni od 150,00 kuna. Za korisnike 
Centra za autizam ponovno su osigurane besplatne mjesečne karte. 

Petnaestu godinu za redom Općina Antunovac dodijelila je 
stipendije učenicima srednje škole te redovitim studentima 
sa svoga područja, a s ciljem poticanja njihove izvrsnosti, za 
školsku godinu 2020./2021. Učeničku je stipendiju u iznosu 
od 400,00 kuna mjesečno dobilo 7 kandidata, dok je student-
sku stipendiju u iznosu od 500,00 kuna mjesečno dobilo 25 
kandidata. U 2020. godini, Odlukom općinskog načelnika Da-
vora Tubanjskog koju je podržalo i općinsko vijeće Općine 
Antunovac uvedene su izmjene kada je riječ o stipendiranju 
studenata. S ciljem poticanja naših mladih na visoko obra-
zovanje i redovno izvršavanje studentskih obaveza, ali i kako 
bismo njima i njihovim obiteljima pomogli kada je riječ o 
studentskim troškovima, Općina Antunovac stipendira sve 

redovne studente na svom području koji su završili prvu 
godinu visokog učilišta te redovno izvršavaju svoje obaveze. 
Tako je i broj dodijeljenih studentskih stipendija za akadem-
sku godinu 2020./2021 veći nego prethodnih godina, a ovaj 
model stipendiranja primjenjivat će se i ubuduće. 
Uvedenim izmjenama, kriteriji o visini prosjeka ocjena i 
novčanih prihoda kućanstva više nisu uvjet za studentske 
stipendije, a izmjenama se pomoglo mnogim studentima 
koji su i do sada redovno izvršavali svoje obaveze, ali se nisu 
mogli uklopiti u kriterije većine natječaja za stipendiranje. 
Još jednom čestitamo našim mladim mještanima na ostvare-
nom uspjehu! Vjerujemo kako će ove stipendije biti dodatan 
poticaj njihovom vrijednom radu u daljnjem obrazovanju.

STIPENDIJE ZA 7 UČENIKA I 25 STUDENATA

POTICANJE IZVRSNOSTI

Stipendije za sve redovne studente 
s područja Općine Antunovac

Povećane novčane 
naknade za novoro�enčad: 
Za prvo dijete 2.000 kuna, 
za drugo 4.000 kuna, a 
za treće i svako sljedeće 
dijete 7.000 kuna
Općina Antunovac jedna je od rijetkih koja nema prob-
lema s demografijom; štoviše, naša naselja i dalje su 
privlačna mladim obiteljima u potrazi za svojim novim 
domom. Stoga općinska uprava svoj rad usmjerava 
općenito na poboljšanje životnih uvjeta za sve mještane, 
a posebno fi nancijskom rasterećenju obitelji u skladu s 
našim proračunskim mogućnostima. Kako bi se dodatno 
potaknuli pozitivni demografski trendovi, povećane su 
jednokratne pomoći za roditelje novorođene djece. Sa 
dosadašnjih 2.000 kuna za svako novorođenče, povećan 
je iznos naknade za novorođenčad - za treće dijete naknada 
sada iznosi 7.000 kn, za drugo 4.000 kn, a za prvo 2.000 kn.

Sufinanciranje vrtića 
za sve polaznike u 
Antunovcu i Ivanovcu
S ciljem financijskog rasterećenja roditelja, Općina Antu-
novac i dalje nastavlja sufinanciranje pohađanja dječjeg 
vrtića vrtića u Antunovcu i u Ivanovcu kao i prijašnjih godi-
na. Vrtić u Antunovcu trenutno pohađa 74 djece smještene 
u tri odgojne skupine – jasličku, mlađu mješovitu i stariju 
mješovitu odgojnu skupinu. 
U Ivanovcu vrtić pohađa 22 djece smještene u jednu 
mješovitu odgojnu skupinu. Oba su vrtića u potpunosti 
opremljena sa svom potrebnom opremom i didaktičkim 
sredstvima kako bi boravak djeci bio ugodan i u skladu sa 
svim pedagoškim standardima.
U 2021. godini za sufinanciranje dječjeg vrtića predviđeno 
je 795.000 kuna, a još je 10.000 kuna predviđeno za opre-
manje vrtića te 240.000 kuna za projektiranje proširenja 
dječjeg vrtića. Time je u ovoj godini za rad dječjih vrtića 
na našem području predviđeno ukupno 1.045.000 kuna 
proračunskih sredstava.

S ciljem osiguravanja prostora za sigurnu igru i druženje djece 
na otvorenom, u Općini Antunovac izgrađena su nova dva 
dječja igrališta. Dječje igralište u Novom naselju u Ivanovcu, 
vrijednosti preko 100.000 kuna, izgrađeno je i opremljeno 
sredstvima Osječko-baranjske županije, koja je financirala 
i izradu projektne dokumentacije i trošak radova izgradnje 
i opremanja. Igralište je opremljeno multifunkcionalnim ig-
ralima i na njima se istovremeno može igrati veći broj djece, 
a postavljena je i gumena anti-stres podloga.
U Antunovcu je novo igralište, površine od približno 200 m²,  
izgrađeno u dvorištu dječjeg vrtića. Izgradnja igrališta vri-
jednog nešto više od 100.000 kuna osigurana je prijavom 
projekta na natječaj Lokalne akcijske grupe Vuka-Dunav, a za 

uspješnu prijavu i provedbu projekta pobrinula se Agencija 
RODA d.o.o. Igralište se sastoji od tri kombinirana igrala za 
djecu uz koja su postavljene i anti-stres podloge. 
Ulaganjima u izgradnju i održavanje dječjih igrališta nasto-
jimo stvoriti sigurna igrališta prilagođena za djecu svih uz-
rasta, s ciljem poticanja kvalitetnijeg psihofizičkog razvoja 
naše djece i obogaćivanja sadržaja za dječju igru. Sljedeći 
nam je korak ulaganje u obnovu ostalih, već postojećih 
dječjih igrališta na našem području te tako nastavljamo plan-
irana daljnja ulaganja u dječja igrališta i sportske terene na 
području naše općine i kroz ovu godinu. Pažljivo čuvajmo 
naša igrališta kako bi dugo bila na radost i igru svoj našoj 
djeci!

ULAGANJE U SIGURNA IGRALIŠTA ZA DJECU SVIH UZRASTA

Postavljena dva nova dječja igrališta 
u Antunovcu i u Ivanovcu
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WiFi4EU: 
Postavljeno 12 
pristupnih točaka 
za spajanje na 
besplatnu WiFi 
mrežu u Antunovcu 
i Ivanovcu
Na području Općine Antunovac postavljeno je ukupno 12 
pristupnih točaka za spajanje na besplatnu WiFi mrežu čime 
se znatno podigla razina besplatnog pristupa internetu na 
našem području.  Šest vanjskih WiFi hot-spotova nalaze se 
na sljedećim lokacijama: Hrvatski dom Antunovac (2 točke), 
Hrvatski dom Ivanovac (2 točke), prostor NK Vitez Antunovac 
(1 točka) te prostor NK Slavonija Ivanovac (1 točka). 
Postavljeno je i šest unutarnjih pristupnih točaka; po jedna na 
lokacijama Hrvatski dom Antunovac, Hrvatski dom Ivanovac, 
prostor NK Vitez Antunovac te prostor NK Slavonija Ivanovac, 
dok su dvije pristupne točke postavljene u Poduzetničkom 
inkubatoru i akceleratoru Antunovac.
Prijava na navedene Wi-Fi hot-spotove je jednostavna – na-
kon odabira ponuđene mreže WiFi4EU, odaberite „Login“, a 
po uspješnom spajanju na mrežu prikazat će vam se tekst 
„Uspješno ste logirani“ – na priloženim fotografijama možete 
vidjeti kako ovaj kratak i vrlo jednostavan proces izgleda.
Postavljenih 12 pristupnih točaka za besplatnu WiFi mrežu 
omogućeno zahvaljujući uspješnoj prijavi Općine Antuno-
vac na inicijativu WiFi4EU čime nam je dodijeljen vaučer u 
vrijednosti od 15.000,00 eura, a sve s ciljem osiguravanja 
visokokvalitetnog besplatnog pristupa internetu za sve naše 
mještane i posjetitelje. 

Osvjetljavanje više od 
9km biciklističke staze 
učinkovitom LED rasvjetom
Početkom 2021. godine završena je druga faza postavljanja 
LED rasvjete na biciklističkoj stazi na potezu od Josipin dvora 
do kružnog toka kod Brijesta. Izgradnjom nove energetski 
učinkovite javne rasvjete poboljšani su uvjeti stanovanja za 
stanovnike Josipin dvora, povećana je razina sigurnosti za 
bicikliste, a ujedno se ostvaruje pozitivan učinak kada je riječ 
o zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti.
Dio je to ranije najavljenog osvjetljavanja cijele biciklističke 
staze na području Općine Antunovac, duge nešto više od 
9 kilometara. Preostaje još postaviti rasvjetu na dijelu 
staze između Antunovca i Ivanovca dužine 1,8 kilometara 
uz državnu cestu DC518 kako bismo osvijetlili cijelu našu 
biciklističku infrastrukturu koja je dio rute povezane s Osije-
kom, transnacionalnom rutom EuroVelo 6 i prekograničnom 
rutom Hrvatska – Mađarska. 

SRC Ivanovac osvjetljen 
LED rasvjetom
Projekt postavljanja nove LED javne rasvjete igrališta 
Sportsko-rekreacijskog centra Ivanovac još je jedan u 
nizu projekata čija je svrha podizanje kvalitete života kroz 
veću dostupnost društvenih sadržaja lokalne zajednice, 
a posebno sadržaja za mlade. Projekt je proveden krajem 
2017. godine, a odobren je u okviru Programa održivog raz-
voja lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i 
fondova EU-a te sufinanciran bespovratnim sredstvima u 
iznosu od 200.000,00 kuna.
Izgradnja javne rasvjete u Sportsko-rekreacijskom centru 
u Ivanovcu obuhvatila je novu trasu električnih kablova 
ukupne dužine 270 m te je postavljeno osam stupova s dv-
ostrukim LED rasvjetnim tijelima radi postizanja energetske 
učinkovitosti. Radi racionalnijeg utroška električne ener-
gije, upravljanje rasvjetom igrališta predviđeno je jednim 
dijelom automatski kao i postojeća javna rasvjeta, a jednim 
dijelom ručno, s mogućnošću paljenja rasvjete po potrebi.

S ciljem podizanja razine sigurnosti u prometu, na području naše općine kontinuirano se radi na 
postavljanju nove prometne signalizacije sukladno uočenim potrebama. U Antunovcu je značajno 
unaprijeđena sigurnost prometa otkako je postavljen semafor u Ulici Ante Starčevića, koji automat-
ski upozorava vozače pri prelasku propisane brzine od 50 km/h, a ako vozači ne prilagode brzinu 
vozila, na semaforu se pali crveno svjetlo. U planu je i postavljanje semafora u Ivanovcu i to na 
pješačkom prijelazu u centru naselja, budući da je riječ o lokaciji u neposrednoj blizini škole.  
Prilaz školi u Antunovcu je, uz postojeći pješački prijelaz i stazu, dodatno osiguran post-
avljanjem „treptalice“ koja svjetlosnom signalizacijom vozače upozorava na pješake. 
Nakon održanih sastanaka sa predstavnicima prometne policije i predstavnicima 
nadležnih za ceste, dogovorena su rješenja za označavanje prometnih prijelaza signali-
zacijom te je unaprijeđena signalizacija sporednih ulica; u nekim je dijelovima smanjeno 
je ograničenje brzine vožnje, postavljena su prometna ogledala na sva nepregledna križanja, 
označeni su cestovni prijelazi.

Povećanje razine sigurnosti 
postavljanjem videokamera
Nakon više slučajeva provala u obiteljske kuće na našem 
području, s ciljem povećanja sigurnosti u našim naseljima 
postavljene su videokamere na ulaze u naselja Antuno-
vac i Ivanovac. Riječ je o jedinstvenom rješenju u Osječko-
baranjskoj županiji sa snimanjem prolaza vozila na ulazu i 
izlazu iz naših naselja te kamerama koje imaju mogućnost 
prepoznavanja registracijske oznake i osoba, što je dovelo i 
do inicijative policijske uprave za postavljanjem ovakve vrste 
kamera u sve jedinice lokalne samouprave kako bi se policiji 
osigurala maksimalna podrška i brza informacija u rješavanju 
kaznenih dijela, poput provala, prometnih nesreća, sumnjivih 
radnji i ostaloga.
Postavljeni sustav videonadzora će se nadograđivati kako 
bismo na taj način utjecali i na sprječavanje stvara divljih 
odlagališta smeća koje ne samo da narušavaju izgled naše 
općine, već su i potencijalna ekološka opasnost te opasnost 
za zdravlje. 

U Antunovcu nove pješačke staze 
u Školskoj i Kolodvorskoj ulici
Uz velika infrastrukturna ulaganja i kapitalne infrastrukturne 
projekte, Općina Antunovac kontinuirano vodi računa i o onim 
manjim, ali također potrebnim ulaganjima koja doprinose 
povećanju kvalitete života na našem području. 
Kako bi se osigurano kvalitetniji i sigurniji pristup djece 
Osnovnoj školi Antunovac, u Školskoj ulici u 2017. godini 
izgrađen je novi nogostup dužine 510 metara te širine 1,80 
metara. Riječ je o investiciji od 313.154 kuna, ostvarenoj 
uz sufinanciranje sredstvima iz Programa održivog razvoja 
lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova 
Europske Unije u iznosu od 250.000 kuna.
U 2021. godini mještane Antunovca očekuje još jedna nova 
pješačka staza. Riječ je o izgradnji nogostupa u Kolodvor-
skoj ulici čime će se izravno utjecati ne samo na podizanje 
razine sigurnosti odvijanja prometa, već će se omogućiti i 
bolji pristup javnoj lokalnoj infrastrukturi. Planirani zahvat 
uključuje izgradnju nogostupa duljine 415 m te širine 1,80 m 
te uklapanje postojeće dvije staze i 17 kolnih prilaza. Ukupna 
je vrijednost ulaganja 359.102,50 kuna, od čega je 253.388 
kuna bespovratne potpore osigurano prijavom projekta na 
Javni poziv za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu 
financijske potpore za održivi povratak na potpomognuta 
područja i područja posebne državne skrbi koji je raspisao 
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

OPĆINA ANTUNOVAC - POBOLJŠANJE JAVNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

Unaprje�enje prometne sigurnosti 
postavljanjem nove prometne signalizacije

Ure�enje otresnica 
i poljskih puteva
Sukladno potrebama, Općina Antunovac redovno provodi 
aktivnosti uređenja i održavanja otresnica te poljskih pute-
va. U 2019. godini za te je potrebe izdvojeno nešto više od 
80.000 kuna, čime je izrađena otresnica na odvojku prema 
Orlovnjaku na cesti između Antunovca i Tenje, uređen je 
poljski put kod groblja u Ivanovcu, uređena je otresnica kod 
lovačke kuće u Antunovcu te je izrađena nova otresnica u 
produžetku stare otresnice prema lovačkoj kući.  Riječ je o 
uređenju ukupno 350 metara otresnica i poljskih puteva.
U 2020. godini za potrebe uređenja otresnica izdvojeno je 
84.000 kuna. 
Izrađena je nova otresnica na cesti između Antunovca i 
Tenje, sanirana je postojeća otresnica između Čepinske ul-
ice i Duge ulice u Ivanovcu te je izrađen novi dio otresnice 
na istom potezu, a izrađena je i nova otresnica Blankovo 
kod groblja u Ivanovcu. Ukupno je tako u 2020. godini 
uređeno 300 metara otresnica.
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U 2020. godini posa�ene 
72 sadnice drveća
Ozelenjavanje okoliša ima značajnu ulogu u stvaranju 
zdravije i ugodnije sredine, pridonosi čišćem zraku, a sadn-
jom drveća stvaraju se i mjesta ugodne hladovine za boravak 
na otvorenom tijekom ljetnih dana. Stoga Općina Antunovac 
vodi računa o ozelenjavanju svojih javnih površina te je u 
2020. godini više od 30.000 kuna izdvojeno za nabavu i sad-
nju sadnica drveća. 
Posađeno je 46 sadnica različitih vrsta javora, 16 sadnica lipe, 
osam sadnica bagrema te dvije sadnice tuje. Sve posađene 
sadnice zasigurno će kroz nadolazeće godine uljepšati naš 
krajolik, a posebno će se izmijeniti vizura biciklističke staze 
između Antunovca i Ivanovca gdje su sadnice posađene 
čitavom dužinom staze. Ozelenjavanje javnih površina plan-
irano je i u 2021. godini.

U 2020. godini posa�ene 
72 sadnice drveća

Obnovljene fasade 
mrtvačnica u Ivanovcu 
i Antunovcu
U sklopu održavanja javnih objekata, obnovljene 
su fasade mrtvačnica u Antunovcu i Ivanovcu.  
Fasada mrtvačnice u Antunovcu uređena je u 
2019. godini za što je izdvojeno nešto više od 
70.000 kuna, dok je za uređenje fasade mrtvačnice 
u Ivanovcu u 2020. godini izdvojeno nešto više 
od 58.000 kuna.  Redovno održavanje mrtvačnica, 
kao i redovno održavanje groblja u Antunovcu i u 
Ivanovcu, predviđeno je svake godine Programom 
održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Antunovac.

Ozelenjavanje javnih površina

 Postavljene 4 pametne klupe
Općina Antunovac u listopadu 2020. godine pridružila se 
brojnim gradovima i naseljima koji se razvijaju u skladu sa 
potrebama života u digitalnom dobu, a posebice potrebama 
mladih – na javnim površinama postavljene su četiri QBen 
pametne klupe.
Klupe su postavljene na otvorenim lokacijama na kojima je 
najveća potreba za njima, odnosno tamo gdje se naši mladi 
najčešće okupljaju i druže; dvije su postavljene u centru An-
tunovca, jedna u centru Ivanovca te jedna u Novom naselju 
u Ivanovcu. Ujedno je riječ o lokacijama na kojima su ranije 
postavljene besplatne WiFi pristupne točke u sklopu projekta 
WiFi4EU, pa se svi zainteresirani mogu uspješno spojiti na 
mrežu.
QBen pametne klupe opremljene su besplatnim pristupnim 
WiFi točkama i LED svjetlima te omogućavaju korisnicima 
USB i bežično punjenje mobitela, tableta, laptopa i ostalih 
elektroničkih uređaja. Uz odgovorno korištenje, pametne će 
klupe svim mještanima dugoročno biti na usluzi pa tako i 
nekim novim generacijama koje tek dolaze.

FINANCIJSKA PODRŠKA PROGRAMIMA I PROJEKTIMA UDRUGA

Za rad udruga u 2021. godini u Proračunu 
predviđeno 900.000 kuna

ANTUNOVAC   
FINANCIJSKA PODRŠKA PROGRAMIMA I PROJEKTIMA UDRUGA

Za rad udruga u 2021. godini u Proračunu 
predviđeno 900.000 kuna

Svake godine Općina Antunovac pruža financijsku po-
dršku radu udruga dodjelom sredstava za njihove projek-
te i programe. Proračunom Općine Antunovac u 2020. 
godini bilo je predviđeno 825.000 kuna za financiranje 
projekata i institucionalne podrške udrugama, no uslijed 
pandemije COVID-19 mnogi od planiranih projekata i do-
gađanja udruga nisu se mogli održati te je slijedom toga 
izvršena revizija prijava zaprimljenih u okviru Natječaja 
za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama 
za 2020. godinu. 
Nakon revizije, dodijeljeno je ukupno 248.600 kuna za 

programe i projekte ukupno 18 udruga.
U nadi da će epidemiološka situacija u ovoj godini ipak 
biti povoljnija, Proračunom Općine Antunovac za 2021. 
godinu predviđeno je ukupno 900.000 kuna za finan-
ciranje projekata i institucionalnu podršku udrugama. 
Natječajem za prijavu projekata i institucionalnu podršku 
udrugama za 2021. godinu predviđena je dodjela iznosa 
od ukupno 615.000 kuna, a financijska sredstva raspo-
ređena su prema kategorijama javnih potpora u športu, 
kulturi, udrugama mladih, vjerskim zajednicama te udru-
gama za razvoj civilnog društva.

Još jedna godina rada je iza nas. 
Nažalost, bila je takva da ju treba-
mo što prije zaboraviti, ali samo u 
smislu kao godinu prilagodbe na 
vanredne situacije koje su nas pra-
tile, te nam onemogućile normalan 
rad. Kroz proteklu godinu nastavili 
smo rad u četiri dobne kategorije, a 
kroz nju su nas vodili treneri Radić i 
Mišković, te braća Elveđi kojima se 
ovim putem zahvaljujemo na istin-
skom doprinosu u radu nogometne 
škole te dobivenim rezultatima. U 
ime izvršnog odbora zahvalio bih se 
i svim roditeljima koji nas prate, kako 
na treninzima, tako i na utakmicama. 
Ova godina je godina u kojoj ćemo 
na skupštini izabrati i novo vodstvo 

nogometne škole, te Vas ovim putem 
molim da razmislite o Vašim i našim 
predstavnicima u novom izvršnom 
odboru u koje ulazi po jedan roditelj 
kao predstavnik generacije koja na-
stupa. Iskreno se nadam da će nam 
zdravstvena situacija omogućiti više 
zajedničkih druženja i treniranja, te 
da ćemo biti u mogućnosti i trenere 
koji nemaju licencu osposobiti za to, 
jer je obavezna u redovnom natjeca-
nju, a isti su pokazali znanje i želju 
tako da ne sumnjamo da će ju uspješ-
no položiti.
U ime svih natjecatelja i uprave ša-
ljem Vam sportske pozdrave!

Nenad Ribić

NOGOMETNA ŠKOLA VITEZ

Nade za više zajedničkih 
druženja  i treninga

UDRUGA UMIROVLJENIKA

Druženje uz 
izlete i kreativne

radionice
U 2020. godinu krenuli  smo s mno-
go planova i puno energije, ali nas 
je zaustavio COVID, kao i sve druge. 
Uspjeli smo napraviti tri jednodnev-
na izleta i to na Maleni brijeg, na 
izletište Jankovac te u etno selo Ka-
ranac. Naše kreativne radionice su 
se također iskazale kao jedna dobra 
odluka jer su jako posjećene i ima-
mo sve više ideja za rad. Pošto nismo 
mogli zajedno proslaviti Dan starijih 
osoba, podijelili  smo pakete jabuka. 
Sa nadom da će ova godina biti bolja 
pozivamo naše mještane da nam se 
pridruže  u našim aktivnostima

Predsjednica Grozde Mikulić

Dugi niz godina Općina Antunovac uoči božićnih i novogodišnjih 
blagdana umirovljenicima sa svoga područja isplaćuje božićnice, 
a djecu daruje poklon paketićima. U 2020. godini također su 
održana ova sada već tradicionalna darivanja, uz izmjenu u obli-
ku podizanja dosadašnjih iznosa božićnice.  Odlukom općinskog 
načelnika Davora Tubanjskog iznosi božićnica su, kao i preth-
odnih godina, određivani u nekoliko kategorija sukladno visini 
primanja umirovljenika, no iznos svake od kategorija uvećan je 
za 100 kuna. Ukupno je 117.450,00 kuna iz općinskog proračuna 
izdvojeno za ovu namjenu, a vjerujemo kako je našim umirov-
ljenicima u blagdansko vrijeme dobro došla dodatna financijska 
potpora u obliku božićnice. Zbog epidemiološke situacije nije 
bilo potrebno osobno predavati zahtjev u prostorijama Općine. 
Podatke o umirovljenicima s našeg područja ustupio je Hrvatski 

zavod za mirovinsko osiguranje, a svima su božićnice dostav-
ljene putem pošte na kućnu adresu. 
Epidemiološka situacija utjecala je i na način podjele božićnih 
poklon paketića za naše najmlađe mještane. U suradnji s Mini-
starstvom unutarnjih poslova izrađena je baza podataka djece 
u dobi od 1 do 10 godina na području Općine Antunovac pa 
roditelji nisu morali osobno podnositi prijavu za paketiće. Za 
poklon paketiće iz proračuna je osigurano više od 30.000,00 
kuna, a podjela je organizirana u skladu s epidemiološkim pre-
porukama. Uobičajena predstava za djecu ovoga je puta izostala, 
no paketići su pronašli put do sve djece. Uz razveseljavanje naših 
najmlađih mještana, nismo zaboravili niti na djecu koja su u težoj 
situaciji - nastavljena je višegodišnja tradicija darivanja djece u 
Centru za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek.

Umirovljenicima veće božićnice, a djeci božićni paketići

1

2

1. Mrtvačnica u Ivanovcu

2. Mrtvačnica u Antunovcu
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Nažalost, u 2020. godini Hrvatsku je 
zadesila epidemija COVID-19, a što 
je utjecalo i na rad DVD-a. Poradi za-
brana okupljanja na javnim i drugim 
mjestima, rad društva je bio baziran 
na radu sa manjim brojem članova. 
Rad sa podmlatkom i mladeži nismo 
mogli raditi niti održavati vježbe, dok 
su sva natjecanja bila otkazana. Druš-
tvo se baziralo na održavanju i nabavci 
potrebite opreme te smo sudjelovali u 

operativnom radu po potrebi i prema nastaloj situaciji. Ta-
ko smo u trećem mjesecu 2020. godine sudjelovali u radu 
stožera civilne zaštite Općine Antunovac kojom prilikom 
je stožer predložio preporuke za ponašanje  stanovništva 
vezano za širenje  COVID-19.  S obzirom na nastalu situa-
ciju, svi stožeri civilne zaštite s područja Osječko-baranjske 
županije stavljeni su u punu pripravnost do opoziva. U 
suradnji s općinskim stožerom, članovi DVD-a su obilazili 
trgovačke objekte, igrališta i druge objekte prilikom kojih 
su postavljali obavijesti i preporuke općinskog stožera. Po 
potrebi vršen je i prijevoz hrane za mještane sela. Također, 
sudjelujemo i u radu stožera vatrogasne zajednice Osječko-
baranjske županije.
Nakon odluke U.O. DVD-a u 2019. godini o kupovini ša-
tora koji bi nam služio kao privremena garaža za naša 
vozila, isti je stigao početkom 2020. godine. Nakon toga 
smo  šator postavili ispred DVD-a, a vozila parkirali unutar 
šatora kako bi iste zaštitili od sunca i drugih vremenskih 
nepogoda. Nažalost, šator smo morali ukloniti iz nama 
nepoznatih razloga te nam sada vozila stoje parkirana na 

otvorenom prostoru. U periodu od 28. lipnja do  22. srp-
nja 2020. godine izvršili smo dežurstvo povodom žetvene 
sezone. Dežurstvo smo obnašali u prostorijama DVD-a i 
to u vremenu od 09,00 do 21,00 sati. Tijekom dežurstva 
izvršeno je i nekoliko preventivnih obilazaka polja. Tije-
kom ljeta, za vrijeme velikih vrućina zalijevali smo sadnice 
zasađene u industrijskoj zoni. U 2020. godini odrađeno je 
nekoliko vatrogasnih intervencija od strane JPVP Osijek i 
DVD-a Antunovac. Tehničke intervencije sastojale su se 
od pumpanja vode iz dvorišnih prostorija, dovoza vode 
i zalijevanja sadnica u industrijskoj zoni te pranje ceste 
nakon prometne nezgode. Požarne intervencije sastojale 
su se od gašenja traktora u industrijskoj zoni, gašenju suhe 
trave i otpadnog materijala na pustari Kolođvar te gašenju 
limenog koša na autobusnom stajalištu.Nažalost, pred sam 
doček nove godine Hrvatsku je zadesila strašna tragedija. 
Potres na Banovini učinio je veliku materijalnu štetu, a 
nažalost došlo je i do ljudskih žrtava. Cijela Hrvatska se 
udružila u pomaganju stradalima u potresu, a tako i naši 
mještani. Udruga UDHOS Milan Lajdes Barba Ivanovac 
Antunovac organizirala je prikupljanje donacije za stradalo 
područje te smo se mi odlučili pridružiti kao društvo, a 
članovi privatno. DVD Antunovac je osigurao kombi za 
prijevoz skupljene pomoći na pogođena područja. Priku-
pljanje donacija organizirala je i Nevenka „Nena“ Gavran, 
ujedno i članica DVD-a, te nam se obratila za pomoć kako 
bi mogla prevesti skupljene donacije, te smo i tada sudjelo-
vali na način da smo osigurali kombi za prijevoz pomoći. 

Uz vatrogasni pozdrav: Vatru Gasi, brata spasi! 
Zapovjednik DVD-a Antunovac Mladen Modrić

DVD Antunovac

Operativni rad u skladu s potrebama i nastalim 
situacijama

DVD Ivanovac prošlu godinu započinje s 
godišnjom izvještajnom skupštinom 

na kojoj si zadajemo određene 
smjernice za rad društva u na-

dolazećoj godini. Nažalost, ci-
jeli svijet je zadesila pandemija 
COVID-19 kojom smo i mi bili 
pogođeni. DVD Ivanovac ak-
tivno sudjeluje u sprječavanju 
širenja virusa. Djelujemo kroz 

civilnu zaštitu Općine Antuno-
vac te obavljamo sve zadaće koje 

su pred nama. Rad društva sveden 
je na minimum te smo bili prisiljeni 

odustati od naših redovnih aktivnosti 
tako da nismo prisustvovali natjecanjima, a 

proslava sv. Florijana također je svedena na minimum. Ja-
ko nam je žao što ove godine nismo uspjeli ugostiti djecu iz 
vrtića “Mali Princ” i učenike područne škole Ivanovac zbog 
epidemiološke situacije. DVD Ivanovac održava memori-
jalni turnir „Vladimir Ivić” u krugu DVD-a, bez pozivanja 
drugih društava, te na isti način održavamo natjecanje 
u boćanju, stolnom tenisu i Beli. Iako je teška godina iza 

nas, pandemija nije narušila rad društva te uspijevamo 
odgovoriti na sve intervencije. DVD Ivanovac imao je šest 
intervencija, od čega jedan požar pomoćnih prostorija i pet 
tehničkih intervencija. 
Preko ljetnih perioda kada je vladala suša, DVD Ivanovac u 
više navrata  zalijeva sadnice drveća duž biciklističke staze 
u Ivanovcu i staze koja vodi prema Antunovcu. Za vrijeme 
žetve  organiziramo dežurstvo u DVD-u, no tijekom dežur-
stva nije bilo potrebe za intervencijom.  Rad društva svake 
godine napreduje na bolje, a uz stalno održavanje stare 
opreme uspijevamo svake godine nabaviti i nešto nove 
opreme. Kao jedan veliki projekt DVD-a Ivanovac unazad 
par godina bila je i nabavka kombi vozila. Uz dogovor i 
veliku financijsku pomoć Općine Antunovac, uspjeli smo 
realizirati nabavku novog vozila za potrebe društva. Uz svu 
opremu koju posjedujemo, još uvijek nam nedostaje po-
nešto opreme koja je potrebna za neometani rad društva, 
no i tu realizaciju imamo u planu. DVD Ivanovac i dalje 
nastavlja s radom, te stoji na raspolaganju svim mještani-
ma općine. Jedno veliko hvala Općini Antunovac što nas 
uvijek prati i uvijek su spremni pomoći u radu društva. 

Uz vatrogasni pozdrav „Vatru gasi, brata spasi!“
Zapovjednik DVD-a Ivanovac Mihael Prekratić

DVD Ivanovac

Uvijek na raspolaganju svim mještanima općine
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smjernice za rad društva u na-

Uslijed pandemije covid 19 virusa, KUD „Klasje Slavonije“ 
Antunovac je kao i većina udruga bila onemogućena u 
ostvarivanju planova  i programa rada za 2020. godinu. 
No, koronavirus nije obeshrabrio članove društva u pot-
punosti, te su neke od aktivnosti uspješno organizirane 
i odrađene uz pridržavanje mjera predostrožnosti i epi-
demioloških mjera.
Početak godine je obilježila promocija monografije pod 
nazivom „Kulturno-umjetničko društvo „Klasje Slavonije“ 
Antunovac 1999. – 2019.“, čime je društvo proslavilo 20. 
godina djelovanja. Pri izdavanju monografije uvelike je 
pomogla i Općina Antunovac i općinski načelnik Davor 
Tubanjski, sa pokrivanjem cjelokupnog troška izdavanja 
monografije. Također, zahvaljujemo se svim bivšim i sa-
dašnjim članovima koji su ustupili svoje fotografije, ili na 
bilo koji drugi način sudjelovali u izradi monografije.
U veljači 2020. godine društvo je uspješno organiziralo 
13. Pokladno jahanje u Ivanovcu, koje je sada već postalo 
tradicionalno i prepoznatljivo u kalendaru kulturnih do-
gađanja na području Slavonije i Baranje. Iako je bilo malo 
nastupa i događanja zbog epidemiološke situacije, ipak 
smo ostvarili i po koje gostovanje, te organizirali događanja 
za dječju skupinu kako bismo uslijed nedostatka nastupa 
najmlađe članove održali motiviranima (Laslovo, Zlatna 
greda, Zološki vrt u Osijeku, organizacija kino projekcija 
za dječju skupinu, podjela poklona za Sv. Nikolu…). Za 
motivaciju odraslih članova i podupirućih članova koji ne 
sudjeluju u plesnom i vokalnom dijelu, organizirali smo 
izradu sunčane čipke/motiva, u suradnji s Udrugom Siki-
revački motivi. U planu su bile i radionice šlinganja i izrade 
kožnih aplikacija, no zbog situacije sa covid-19 virusom, na 
žalost navedene radionice su ostale nerealizirane. 
Po prvi put u 21. godinu održavanja Antunovačkih da-
na, isti nisu održani zbog pandemije korona virusa. An-
tunovački dani su centralni događaj KUD-a uz godišnji 
koncert, gdje imamo priliku lokalnom stanovništvu i po-
sjetiteljima predstaviti svoj rad kroz godinu, te kulturnu 
baštinu gostujućih skupina. Krajem godine KUD je orga-
nizirao prikupljanje humanitarne pomoći stradalima na 
području zahvaćenom potresom u Sisačko-moslavačkoj 
županiji. Humanitarna pomoć dostavljena je potrebitima 
u mjestu Lekenik. Zahvaljujemo se svima donatorima 
u humanitarnoj akciji, kao i Općini Antunovac i općin-
skom načelniku Davoru Tubanjski, Pekari Friško, Mirku 
Slišković, te gospodinu Velimiru Prekratić na transportu 
svega prikupljenog.
Svim stanovnicima Općine Antunovac želimo uspješnu 
2021. godinu, te Vas ovim putem pozivamo da se uklju-
čite u rad društva i  pridružite nam se u prenošenju i 
njegovanju kulturne baštine našeg kraja.

Predsjednica KUD-a „Klasje Slavonije“
Marija Horvatek

KUD „KLASJE SLAVONIJE“ ANTUNOVAC

20 godina djelovanja obilježeno 
monografi jom „Kulturno-umjetničko društvo 
„Klasje Slavonije“ Antunovac 1999. – 2019.“
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LOVAČKO DRUŠTVO JAREBICA ANTUNOVAC

Čuvari lovačke tradicije i prirodeČuvari lovačke tradicije i prirode

Lovačko društvo 
Jarebica Antu-
novac ove godi-
ne ulazi u  svo-
ju 74. godinu 
postojanja i bro-

ji 26 matičnih 
punopravnih čla-

nova. Društvo gos-
podari zajedničkim 

lovištem broj XIV/128, 
površine 4.812 ha koje se prostire na 
području Općine Antunovac te je u 
potpunosti ispunilo program rada i 
plan gospodarenja lovištem za pro-
teklu godinu. U protekloj godini odr-
žane se radne akcije na održavanju 
i uređenju okoliša, pripremi drva za 
ogrjev, unos kukuruza u čardake u 
Antunovcu i Ivanovcu, uređenju vo-
lijere za prihvat fazanske divljači, te 
radovi održavanja lovno tehničkih i 
lovno gospodarskih objekata. Svjedo-
ci smo svakodnevno smanjenu lovne 
površine našeg lovišta, kao posljedice 
agrotehničkih mjera u poljoprivredi, 
agresivnih mjera melioracije i održa-
vanja kanala, što nepovoljno utječe na 
očuvanje flore i faune našeg lovišta. U 
proteklom razdoblju završen je proces 
ozakonjenja lovačkog doma te je isho-
dovano Rješenje o izvedenom stanju. 
U sklopu javnog poziva za potpore 
Osječko-baranjske županije dodijelje-
na su novčana sredstva LD Jarebica 
Antunovac za ozakonjenje lovačkog 
doma. Važan segment infrastruktur-
nog razvoja je projekt priključenja 
lovačkog doma na elektro i vodo-
vodnu mrežu. U tu svrhu prijavljen 
je projekt u sklopu javnog poziva za 
institucionalnu podršku radu udruga 
na području Općine Antunovac. Pro-
jekt je prijavljen pod nazivom „Projekt 
elektrifikacije lovačkog doma“ te je 

priložena sva potrebna dokumenta-
cija. U sklopu projekta izrađen je ela-
borat optimalnog tehničkog rješenje 
priključenja građevine na niskona-
ponsku elektroenergetsku mrežu te 
je potpisan Ugovor o priključenju s 
HEP-om. U sklopu lovačkog doma iz-
vršeni su radovi prepravke i popravke 
postojeće elektro instalacije. Elektro 
instalacijske radove obavila je tvrtka 
Elektro-Lovošević d.o.o. te je izvršila 
sva potrebna mjerenja koja su nužna 
za ishodovanje elektroenergetske su-
glasnosti.  U sklopu projekta osigura-
na su sredstva za unutarnje radove, 
ravnanje i bojanje zidova, kao i sav 
potreban elektro instalacijski materi-
jal. Za potrebe priključenja lovačkog 
doma na vodovodnu mrežu, izrađen 
je projekt i idejno rješenje trase pri-
ključka. Tijekom ožujka i srpnja 2020. 
godine izvršeni su radovi kopanja, 
polaganja cijevi i spajanja lovačkog 
doma na vodovodnu mrežu. 
Posebno smo ponosni na izvrsnu su-
radnju i potporu od strane Lovačkog 
saveza Osječko-baranjske županije 
(LS OBŽ). Odlukama Izvršnog od-
bora LS OBŽ, Društvu je dodijeljena 
čast organiziranja dvije kinološke 
priredbe. Prva priredba polaganja 
ispita prirođenih osobina (IPO) pasa 
ptičara, goniča, jamara i terijera. Pola-
ganju ispita prisustvovalo je 64 psa sa 
vodičima. Povodom toga LD Jarebica 
Antunovac odalo je priznanje zasluž-
nim tvrtkama i pojedincima koji su 
podržale događanje u materijalnim 
i novčanim donacijama a to su: LI-
GRAD d.o.o., Brleg d.o.o., Dimidium 
projekt d.o.o., Geo-Map d.o.o., Novi 
Dom d.o.o., Crodux plin d.o.o., Fakul-
tetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, 
voditelju lovnog ureda Osijek gospo-
dinu Dominu Stanušiću, zamjeniku 

predsjednika Lovačkog saveza Osječ-
ko-baranjske županije gospodinu An-
tunu Maku i predsjedniku Lovačkog 
saveza Osječko-baranjske županije 
gospodinu Zlatku Stolniku. 
Druga kinološka priredba bilo je izluč-
no natjecanje Osječko-baranjske župa-
nije za Kup Sv. Huberta. Tom prilikom 
je izvršena introdukcija 40 kljunova 
fazan u lovište s popratnom veteri-
narskom dokumentacijom. Izlučnom 
natjecanju pristupilo je sedam lovaca 
sa psima ptičarima što je popraćeno i 
člankom u Glasu Slavonije.  Suradnja 
Društva s LS OBŽ rezultirala je dodje-
lom tri odličja zaslužnim lovcima, i 
to odličje prvog reda (zlatno odličje) 
lovcu gospodinu Ivanu Sporišu i dva 
odličja trećeg reda (brončano odličje) 
lovcima gospodi Stjepanu Borošu i Ivi-
ci Lebincu.  Lovačko društvo Jarebica 
Antunovac organiziralo je jubilarnu 
20. Lovačku zabavu. Tom prilikom 
ugostili smo goste i predstavnike na-
ma prijateljskih lovačkih društava iz 
Našica, Luga, Grabovca i Livna. 
Nažalost, lovačko društvo napustili 
su cijenjeni i uvaženi lovci gospoda 
Stjepan Horvat i Zvonimir Cerenko. 
Lovačko društvo je preminulim čla-
novima odalo posljednju počast, te je 
izrazilo duboko poštovanje i zahval-
nost. 
Iskreno se želim zahvaliti vrijednim 
članovima LD Jarebica Antunovac,  in-
stitucijama i tvrtkama, pojedincima, 
kao i načelniku Općine Antunovac 
gospodinu Davoru Tubanjskom na 
svesrdnoj pomoći u proteklom razdo-
blju, uz želju za još boljom suradnjom 
u budućnosti. 

Uz tradicionalan lovački pozdrav, 
Dobra nam kob!

Predsjednik Izvršnog odbora
Izv.prof.dr.sc. Igor Kralik
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Početak prošle 2020. godine protekao 
je u ozračju dosad neviđene prezen-
tacije monografije „Pustare južno od 
Osijeka“, koja se održala u prepunom 
Hrvatskom domu u Antunovcu 18. 
prosinca 2019. godine uz nazočnost 
350 ljudi. To kapitalno djelo svijetlo 
dana ugledalo je nakon punih osam 
godina prikupljanja pisane arhivske 
građe, svjedočenja i izjava svjedoka 
toga vremena. U Osijeku je prezen-
tacija monografije također pobudila 
veliko zanimanje, a održala se u Mu-
zeju Slavonije 23. veljače 2020. uz 
nazočnost 120 posjetitelja. 
Odjeci i komentari još uvijek su ak-
tualni, a dokaz velikom interesu i 
zanimanju za monografijom su što je 
svih 600 primjeraka prodano u roku 
od par mjeseci. Napominjemo da se 
desetak primjeraka monografije na-
lazi u Gradskoj knjižnici koji se mogu 
iznajmiti, a interes za čitanje je još 
uvijek velik. U tijeku su pregovori o 
dotisku knjige sa nekim ispravcima 
nakon čitanja i prodaje svih tiskanih 
knjiga, o čemu ćemo pravovremeno 
izvijestiti sve zainteresirane putem 
Facebook stranice udruge, službene 
Internetske stranice Općine Antuno-
vac, kao i ostalih online medija. 
Planirani nastavak promocije mono-
grafije u gradovima Slavonije, Zagre-
bu i Rijeci koja je prošle godine bila 
europska prijestolnica kulture, nije 
realiziran zbog novonastale situacije 
s pandemijom korona virusa gotovo 
cijele prošle godine. Kada situacija 

bude dozvolila, nastavit će se pred-
stavljanje ove knjige po već dogovo-
renim terminima. Iz niza kontakata 
članova udruge i novih veza s drugim 
udrugama, tvrtkama, ustanovama i 
pojedincima, istaknut ćemo tri veze sa 
srodnim udrugama: jedna je udruga 
Pustaraši iz Mirkovca (Baranja), dru-
ga je udruga Dječji festival iz Vinko-
vaca, a treća je udruga bunjevačkih 
Hrvata Dužijanca iz Subotice na čijoj 
su istoimenoj manifestaciji u kolovo-
zu prošle godine bili predstavnici naše 
udruge kao gosti. Nakon dobivenog 
„zelenog svijetla“ za lokaciju jedinstve-
nog projekta u RH, in situ muzeja na 
otvorenom, tzv. „Pustaraškog ćoška“, 
članovi udruge krenuli su u nastavak 
ostvarenja svog primarnog cilja – oču-
vanja uspomene na pustare na jedan 
drugačiji, još trajniji način. Prvobitno 
je definiran sadržaj muzeja, a potom 
su organizirane radne akcije pripreme 
terena na lokaciji budućeg muzeja na 
Salašu. Zatim se pristupilo prikuplja-
nju dijelova eksponata i izložaka, nji-
hovom čišćenju, obradi i sastavljanju 
kako bi bili spremni za postav kojem 
su i namijenjeni. S obzirom da je od 
inicijalnog nacrta projekta in situ mu-
zeja prošlo dosta vremena, očekuju 
nas slijedeće aktivnosti: 
• definiranje završnog nacrta pro-
jekta uvažavajući nove osigurane 
elemente, 
• izrada troškovnika kompletnog 
projekta, 
• ishodovanje građevinske dozvole 

za dio eksponata čija izgradnja za-
konski to iziskuje, 
• kontaktiranje potencijalnih dona-
tora, sponzora, apliciranje prema 
Ministarstvu kulture RH i europskim 
fondovima, 
• finaliziranje zemljanih radova (ni-
veliranje tla), 
• građevinski radovi na revitalizaciji 
bunara, 
• osiguranje građe za đeram, dovoz 
i postavljanje đerma, 
• nastavak radova na postavljanju 
pružnog toka uskotračne pruge sa 
svim njenim elementima i sadržajima,
• završetak i postavljanje svih šest 
planiranih replika vagona uskotrač-
ne pruge. 
U nadi da ova godina neće biti pro-
vedbeno restriktivna kao prošla, u 
planu su sljedeće, inače redovne 
aktivnosti udruge: Biciklijada Tra-
gom pustara u travnju, Antunovački 
dani u lipnju (natjecanje u kuhanju 
čobanca), zabava Pustaraška noć u 
listopadu, priprema i tisak Glasila 
udruge, proširenje suradnje s pro-
gramski sličnim udrugama u RH i 
izvan nje, a posebno želimo učiniti 
maksimalne napore na povećanju 
brojnosti i pomlađivanju članstva. 
S tim u vezi, pozivamo sve zaintere-
sirane koji nam se žele pridružiti u 
radu na bilo koji način, svojim ideja-
ma, savjetima ili sugestijama, to mo-
gu slobodno učiniti na sastancima u 
prostoriji do ambulante svakog dru-
gog ponedjeljka od 19 sati, pisanim 
putem u sandučić udruge preko puta 
pošte ili koristeći Facebook stranicu 
naše udruge.  

UDRUGA KORIJENI PUSTARE

Predstavljena monografi ja
„Pustare južno od Osijeka“, 
a radi se na „Pustaraškom ćošku“
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KULTURNO – INFORMATIVNO TURISTIČKI CENTAR ŽNIDAREC

Njegovanje kulturno-povijesnog 
naslijeđa našega kraja

Kipar naive Vjekoslav Žnidarec 
rođen je 1931. godine u Hrvatskom 
zagorju u mjestu Klanjec. Kao di-
jete nakon Drugog svjetskog rata je 
doselio s roditeljima u Ivanovac gd-
je je živio i djelovao ostatak života. 
Kiparstvom se u slobodno vri-
jeme kao samouki umjetnik počeo 
baviti u 24. godini života, odnosno 
1955. godine. U njegovim djelima 
najučestaliji su motivi svakod-
nevnog života stanovnika sela te 
sakralni motivi, a skulpture i reljefi 
pretežito su izrađeni od drveta ili 
gipsa. Njegov rad prepoznat je i 
u dalekom Japanu gdje je i danas 
izložena njegova skulptura „Atom-
ska gljiva“, izrađena u znak sjećanja 
na stradale u Hirošimi i Naga-
sakiju 1945.-1975.  Skulptura se 
nalazi u Muzeju mira u Hirošimi, a 
u znak zahvalnosti grada Hirošime, 
Žnidarec je primio tapiseriju Parka 
mira od gradonačelnika Hirošime, 
a kasnije i poklon skulpturu koju su 
izradila djeca iz Hirošime. Značajni 
su i njegovi reljefi koji se nalaze u 
privatnim zbirkama, a posebno su 
zanimljivi oni reljefi koji su krasili 
pročelje njegove kuće u Ivanovcu 
te skulpture muškarca i žene na tri-
jemu kuće. Nakon restauracije, ti su 
reljefi i skulpture vraćeni na svoje 
prvotno mjesto – kuću Vjekoslava 
Žnidareca, kao stalni postav Kultur-
no-informativno turističkog centra 
Žnidarec. Vjekoslav Žnidarec prem-
inuo je 2000. godine u Ivanovcu.       

VJEKOSLAV ŽNIDARECIstražite kulturnu, povijesnu i 
tradicijsku baštinu našeg područja 
preuzimanjem aplikacije:

Kulturno-informativno turistički cen-
tar Žnidarec u Ivanovcu svoja je vra-
ta posjetiteljima otvorio u prosincu 
2018. godine. Riječ je o postojećoj 
kući kipara naive Vjekoslava Žnida-
reca (1931.-2000.), koja je proved-
bom projekta rekonstrukcije prena-
mijenjena u KITC Žnidarec kao novi 
sadržaj vezan uz kulturno-povijesno 
nasljeđe ovoga kraja. 

Od otvorenja centra organizirano je 
nekoliko dana otvorenih vrata tije-
kom kojih su posjetitelji mogli doći 
razgledati centar i njegov postav, no 
posjet centru moguće je dogovoriti 
tijekom cijele godine. Svakoga dana 
od 8 do 16 sati za dogovor termina 
možete telefonski kontaktirati Agen-
ciju RODA d.o.o. na broj 031/670-

497. Zbog epidemiološke situacije 
tijekom 2020. godine KITC Žnida-
rec nije organizirao Dane otvorenih 
vrata, a o sadržajima planiranima 
tijekom 2021. godine zainteresirani 
će na vrijeme biti obaviješteni putem 
mrežnih stranica i društvenih mreža 
Općine Antunovac te oglasnih ploča. 
U multimedijalnom izložbenom pro-
storu Centra posjetitelji mogu razgle-
dati stalni izložbeni postav djela Vje-
koslava Žnidareca, ali i saznati nešto 
više o ostalim sadržajima i atrakci-
jama smještenima u blizini, poput 
srednjovjekovne utvrde Kolođvar ili 
rute Stepski sokol. 
Projekt rekonstrukcije i prenamjene 
postojeće kuće kipara naive Vjekosla-
va Žnidareca (1931.-2000.) u KITC 
Žnidarec sufinanciran je sredstvima 
Ministarstva turizma i Općine Antu-
novac, koja je i nositelj projekta. 
Projektnu prijavu za natječaj pripre-
mila je Agencija za održivi razvoj 
Općine Antunovac – RODA d.o.o. za 
gospodarski i ruralni razvoj i potica-
nje poduzetništva koja se pobrinula i 
za uspješnu provedbu projekta.
Za upoznavanje kompletnog sadržaja 
Centra prilikom samog dolaska po-
trebno je preuzeti mobilnu aplikaciju 
RODA – Centar Ž nidarec, putem koje 
vam se preko QR kodova otvaraju do-
datne informacije o povijesti naselja, 
ž ivota umjetnika kao i povijesnog na-
slijeđa ovog kraja.

Po završetku izgradnje mreže biciklističkih staza Općine 
Antunovac koje nas očekuje u ovoj godini, naši će mješta-
ni, ali i svi posjetitelji i rekreativci, imati priliku biciklom 
se uputiti na stazu dugu više od 10 km. Uz nju će se moći 
zadržati u parku uz jezero i prateće rekreativne sadržaje 
čije nas uređenje također uskoro očekuje, a potom putem 
posjetiti KITC Žnidarec te se zaputiti prema srednjovje-
kovnoj utvrdi Kolođvar, kraj koje mogu predahnuti na 
odmorištu izgrađenom u 2017. godini.
Provedbom projekta „Odmorište na biciklističkoj ruti 
utvrde Kolođvar“ stvorena je nova atrakcijska osnova 
spajanjem kulturno-povijesne baštine i aktivnog odmora 
u turistički proizvod u svrhu razvoja kontinentalnog tu-
rizma. Projekt izgradnje odmorišta kraj utvrde Kolođvar 
ukupne je vrijednosti 460.000 kuna te je sufinanciran 
sredstvima Ministarstva turizma u iznosu od 240.000 
kuna, dok je preostali iznos osigurala Općina Antunovac.
Odmorište je izgrađeno vodeći računa o usklađenosti 
s prirodom, uz minimalne intervencije u okolišu te po-
stavljeno uz kulturno-povijesno dobro utvrdu Kolođvar. 
Odmorište je projektirano kao niz drvenih kućica (kioska 
za pružanje ugostiteljske i druge ponude) sa klupama, 
stalcima za bicikle, koševima za otpad i sjenicom pove-
zanih u cjelinu s uređenim stazama i zelenilom.
Osim što služi kao mjesto predaha i okrijepe cikloturi-
stima nakon dugotrajne vožnje, odmorište je idealno za 

bora-
vak u 
priro-
di obi-
telji s 
djecom, 
š k o l s k e 
izlete i na-
stave u pri-
rodi, izlete za 
osobe željne mira i 
bijega od stresa. Odmo- rište je 
pogodno i za odvijanje gospodarskih sajmova i manife-
stacija, poput popularne manifestacije „Povratak vitezova 
na utvrdu Kolođvar“ koja se nakon kontinuiranog održa-
vanja šest godina za redom u 2020. godini ipak nije odr-
žala zbog nepovoljne epidemiološke situacije. Nadamo se 
kako će ove godine vitezovi ponovno imati priliku osvojiti 
srednjovjekovni Kolođvar, a do tada iskoristimo blago-
dati svježeg zraka i boravka u prirodi na kolođvarskom 
odmorištu. Nažalost, u protekloj smo godini svjedočili i 
slučaju vandalizma na postavljenim drvenim kućicama 
u odmorištu. Stoga posjetitelje molimo za odgovornost 
prilikom korištenja postavljenih sadržaja, ali i da ukoliko 
uoče neprihvatljivo ponašanje odmah o tome obavijeste 
Općinu Antunovac.

Predah od bicikliranja na 
odmorištu kod utvrde Kolođvar

di obi-
telji s 
djecom, 
š k o l s k e 
izlete i na-
stave u pri-
rodi, izlete za 
osobe željne mira i 
bijega od stresa. Odmo- rište je 
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Obnovljen križ „krajputaš“

U polju između Ivanovca i Antunovca, ako se zaputite poljskim 
putem koji vodi iza groblja u Ivanovcu, naići ćete na križ 
„krajputaš“ izrađen još davne 1905. godine. 1990. godine križ 
je prvi puta obnovljen. Potom stradava i u Domovinskom ratu, 
ali i od zuba vremena tijekom proteklih godina. Na inicijativu 
općinskog načelnika Davora Tubanjskog, u 2020. godini križ je 
ponovno obnovljen, a restauraciju je izvršio kipar Ivica Tolić.

29. obljetnica okupacije Antunovca

Obilježavanjem 29. obljetnice okupacije Antunovca u 
prosincu, prisjetili smo se svih onih koji su podnijeli tu 
žrtvu. U spomen svim poginulim i nestalim vojnim i civilnim 
žrtvama Domovinskog rata, položili smo vijence i upalili 
svijeće ispred obilježja masovne grobnice kod mjesnog 
groblja u Antunovcu te kod Spomen kapelice poginulim 
i nestalim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog 
rata. Nakon polaganja vijenaca i svijeća, u Spomen kapelici 
održana je misa zadušnica.

29 godina od okupacije Orlovnjaka

Farma Orlovnjak pokleknula je pod napadima agresora 6. 
listopada 1991. godine. Dvadeset i devet godina kasnije, u 
spomen svim poginulim i nestalim vojnim i civilnim žrtvama 
Domovinskog rata položili smo vijence i upalili svijeće ispred 
Spomen obilježja masovne grobnice na Orlovnjaku te uz 
zajedničku molitvu okupljenih obilježili još jednu tužnu 
obljetnicu.

29. obljetnica progonstva iz Ivanovca

Paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca kod Spomen obilježja 
Domovinskom ratu u Ivanovcu, 20. studenoga 2020. godine 
obilježena je 29. obljetnica progonstva mještana Ivanovca 
iz njihovih domova uslijed ratnog djelovanja. Uz zajedničku 
molitvu odali smo počast svim poginulim i nestalim vojnim 
i civilnim žrtvama Domovinskog rata, a potom je u crkvi Sv. 
Rozalije održana misa zadušnica.


