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1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU 

 

Provedbenim programom Općine Antunovac za razdoblje 2021.-2025. definirane su vizija, 

misija i ciljevi Općine Antunovac u skladu s općim stanjem područja Općine Antunovac i 

dostupnim resursima, ali i mogućnostima njihove aktivacije u svrhe rasta i razvoja naselja te 

unapređenja zajednice i podizanja standarda života mještana. Cilj izrade Provedbenog 

programa bio je osigurati upravnim tijelima Općine Antunovac, ali i svim ostalim dionicima 

Općine Antunovac, učinkovit i djelotvoran alat pri određivanju i provedbi mjera i aktivnosti za 

ostvarenje vizije razvoja. Provedbenim programom obuhvaćen je razvoj svih sektora (civilni, 

javni, privatni) te su identificirani problemi, potrebe i razvojni projekti koji će biti smjernica za 

održivi razvoj Općine, pripremu projekata financiranih sredstvima Europske unije i drugih 

javnih izvora, razvoj poduzetništva te gospodarski i ruralni razvoj. Provedbeni program Općine 

Antunovac odnosi se na razdoblje od svibnja 2021. godine do travnja 2025. godine, odnosno 

na vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika kao izvršnog tijela jedinice lokalne 

samouprave. 

Sukladno izvedenoj analizi postojećeg stanja te analizi snaga, slabosti, prilika i prijetnji, 

Provedbenim programom Općine Antunovac za razdoblje 2021.-2025. određeno je petnaest 

mjera čijim će se provođenjem unaprijediti razvoj Općine Antunovac u razdoblju do travnja 

2025. godine.  

U promatranom izvještajnom razdoblju nije bilo značajnijih gospodarskih, društvenih i 

političkih promjena na području Općine Antunovac koje bi utjecale na mogućnost planiranog 

provođenja određenih mjera, no globalna događanja uzrokovana ekonomskim, zdravstvenim i 

društvenim krizama poput globalne inflacije, pandemije koronavirusa te ratnih zbivanja 

potencijalna su prijetnja daljnjem izvršenju zadanih aktivnosti u okviru definiranih mjera.  

U društvenom kontekstu, Općina Antunovac svoje djelovanje i dalje usmjerava na poticanje 

pozitivnih demografskih trendova na svome području te kontinuirano radi na stvaranju 

poticajnog okruženja za obiteljski život i nastoji pomoći financijskim rasterećenjem roditelja, 

istovremeno unaprjeđujući uvjete za rast i razvoj djece. Ulaže se u obrazovanje, zdravstvene i 

socijalne usluge, kulturu, sport i rekreaciju te razvoj civilnog društva. U gospodarskom 

kontekstu, okosnica poduzetničkog i gospodarskog kretanja na području Općine Antunovac je 

Gospodarska zona Antunovac, uz gospodarstvenike koji djeluju i izvan nje, na ostalom 

području Općine Antunovac.  

Održiv razvoj Općine podrazumijeva učinkovito upravljanje dostupnim resursima koji 

udovoljavaju temeljnim kriterijima dugoročno održivog razvoja uz očuvanje prirodnih i 

kulturnih vrijednosti, a kao temeljna načela razvoja izdvajaju se partnerstvo svih društvenih 

sektora, održivi gospodarski rast te ujednačen razvoj prostora ulaganjem u komunalnu i 

društvenu te gospodarsku infrastrukturu i ljudske resurse, korištenjem sredstava iz EU fondova 

za razvojne projekte na čitavom prostoru općine. 
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2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA 

 

Provedbenim programom Općine Antunovac za razdoblje 2021.-2025. određeno je petnaest 

mjera za unapređenje razvoja Općine Antunovac. Sve određene mjere Općine Antunovac u 

promatranom izvještajnom razdoblju imaju status provedbe „u tijeku“ te nema odstupanja od 

predviđene dinamike provedbe.  

Mjera 1. Podrška demografskoj revitalizaciji i poboljšanje položaja obitelji  

 

Provođenje Mjere 1. „Podrška demografskoj revitalizaciji i poboljšanje položaja obitelji“ 

odnosi se na unaprjeđenje demografskih politika i mjera usmjerenih na poticanje nataliteta, 

doseljavanje mladih obitelji s djecom te zaustavljanje iseljavanja mladog i radno sposobnog 

stanovništva. Kako bi se poboljšao položaj obitelji, djece i mladih, nužno je zadržati postojeće 

te oblikovati nove politike i ulaganja, čime se stvara poticajno i privlačno okruženje za život 

mladih ljudi i obitelji.  

Za provedbu Mjere 1. ključne su sljedeće aktivnosti: 

 

1.1. Poticanje doseljavanja mladih obitelji s djecom i zaustavljanje iseljavanja mladih,  

1.2. Omogućavanje besplatnog pohađanja vrtića trećem i svakom sljedećem djetetu u obitelji, 

1.3. Redovna djelatnost vrtića na području Općine Antunovac, 

1.4. Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje i predškolski odgoj, 

1.5. Dodjela stipendija za visoko i srednjoškolsko obrazovanje. 

 

Kao pokazatelji rezultata provedbe mjere u razdoblju do 2025. godine prate se ukupan broj 

polaznika vrtića, ukupan broj dodijeljenih potpora za novorođenčad te broj stipendista 

(studenata i srednjoškolaca). 

Za pokazatelj „Ukupan broj polaznika vrtića“ za 2022. godinu određena je ciljana vrijednost 

110 polaznika, dok do 30. lipnja 2022. godine vrijednost pokazatelja iznosi 108 polaznika.  

Za pokazatelj „Ukupan broj dodijeljenih potpora za novorođenčad“ za 2022. godinu određena 

je ciljana vrijednost od 30 potpora, dok je do 30. lipnja 2022. godine vrijednost pokazatelja 

iznosila 17 dodijeljenih potpora.  

Za pokazatelj „Broj stipendista (studenti i srednjoškolci)“ za 2022. godinu određena je ciljana 

vrijednost od 33 dodijeljene stipendije, a do 30. lipnja 2022. godine vrijednost pokazatelja 

iznosi 30 dodijeljenih stipendija.  

Za provedbu Mjere 1. u promatranom izvještajnom razdoblju utrošeno je 883.017,73 kuna 

proračunskih sredstava. 

Osim redovnog izvršenja planiranih pripadajućih aktivnosti u okviru Mjere 1., u promatranom 

izvještajnom razdoblju ističe se kako se Općina Antunovac uključila se u subvencioniranje 

kamata na kredite iz projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“ Osječko-

baranjske županije, a s ciljem uspostavljanja dodatnih demografskih politika za zaustavljanje 
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iseljavanja mladog i radno sposobnog stanovništva. Mjera 1. provodi se sukladno određenoj 

dinamici te nema odstupanja niti prepreka u njezinoj provedbi.  

Mjera 2. Poboljšanje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje ulaganjem u 

infrastrukturu 

 

Mjera 2. „Poboljšanje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje ulaganjem u infrastrukturu“ 

donesena je sa svrhom unaprjeđenja i ujednačavanja razine kvalitete uvjeta za predškolski odgoj 

i obrazovanje te osnovno obrazovanje ulaganjem u nadogradnju i izgradnju infrastrukture 

odgojno-obrazovne namjene.  

 

Za provedbu Mjere 2. ključne su sljedeće aktivnosti: 

 

2.1. Proširenje dječjeg vrtića u Antunovcu,  

2.2. Izgradnja višenamjenske dvorane u područnoj školi Ivanovac. 

 

Kao pokazatelj rezultata provedbe mjere u razdoblju do 2025. godine prati se broj nadograđenih 

objekata za odgoj i obrazovanje. Za pokazatelj „Broj nadograđenih objekata za odgoj i 

obrazovanje“ za 2022. godinu određena je ciljana vrijednost od 2 nadograđena objekta, a do 30. 

lipnja 2022. godine vrijednost pokazatelja iznosi 0.  

Za provedbu Mjere 2. u promatranom izvještajnom razdoblju još nisu utrošena proračunska 

sredstva.  

U promatranom izvještajnom razdoblju započelo se s aktivnostima izgradnje višenamjenske 

dvorane u područnoj školi Ivanovac, a u planu je i proširenje dječjeg vrtića u Antunovcu 

sukladno mogućnostima ostvarenja financiranja iz javnih izvora, pa se može ustvrditi kako se 

Mjera 2. provodi sukladno određenoj dinamici te nema odstupanja niti prepreka u njezinoj 

provedbi.  

Mjera 3. Unaprjeđenje dostupnosti sportsko-rekreativnog sadržaja  

 

Provođenjem Mjere 3. „Unaprjeđenje dostupnosti sportsko-rekreativnog sadržaja“ osigurat će 

se poboljšanje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja izgradnjom novih objekata i terena 

sportsko-rekreacijske namjene. Kako bi se povećao udio stanovništva koji se bavi tjelesnom 

aktivnošću, a posebice kako bi se osigurala što veća razina uključenosti djece i mladih u 

bavljenje sportom i rekreacijom s ciljem prevencije ovisnosti, pretilosti i sličnih negativnih 

pojava, potrebno je podizati svijest o važnosti rekreacije te osigurati dostupnost javne sportske 

infrastrukture i infrastrukture značajne za rekreaciju. 

Za provedbu Mjere 3. ključne su sljedeće aktivnosti: 

 

3.1. Izgradnja Sportsko-rekreativnog centra Antunovac,  

3.2. Izgradnja Sportske dvorane Antunovac. 
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Kao pokazatelji rezultata provedbe mjere u razdoblju do 2025. godine prati se broj novih javnih 

sportskih terena/igrališta i broj novoizgrađenih objekata sportske namjene. 

Za pokazatelj „Broj novih javnih sportskih terena/igrališta za 2022. godinu određena je ciljana 

vrijednost od 2 nova sportska terena/igrališta, a do 30. lipnja 2022. godine vrijednost 

pokazatelja iznosi 2 nova sportska terena/igrališta. 

Za provedbu Mjere 3. u promatranom izvještajnom razdoblju utrošeno je 588.485,97 kuna 

proračunskih sredstava. 

U promatranom izvještajnom razdoblju su u Sportsko-rekreativnom centru Antunovac 

izgrađeni košarkaško igralište te skate park te se može utvrditi kako se Mjera 3. provodi 

sukladno određenoj dinamici te nema odstupanja niti prepreka u njezinoj provedbi. 

 

Mjera 4. „Očuvanje i unaprjeđenje okoliša korištenjem obnovljivih izvora energije“  

 

Mjera 4. „Očuvanje i unaprjeđenje okoliša korištenjem obnovljivih izvora energije“ osmišljena 

je sa svrhom korištenja obnovljivih izvora energije postavljanjem solarne elektrane na zgradu 

u javnom vlasništvu.  

Za provedbu Mjere 4., ključna je aktivnost „izgradnja solarne elektrane“, a kao pokazatelj 

rezultata provedbe aktivnosti određen je „broj novoizgrađenih solarnih elektrana“ čija ciljana 

vrijednost iznosi 1. Do 30. lipnja 2022. godine, vrijednost pokazatelja ostala je nepromijenjena 

te iznosi 0, a sukladno tome u promatranom izvještajnom razdoblju na ovu mjeru još nisu 

utrošena proračunska sredstva.  

Kako je planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja mjere predviđen za prosinac 2022. 

godine, Mjera 4. provodi se sukladno određenoj dinamici te nema odstupanja niti prepreka u 

njezinoj provedbi. 

Mjera 5. Razvoj i jačanje gospodarskog potencijala i poduzetničke infrastrukture 

 

Mjera 5. „Razvoj i jačanje gospodarskog potencijala i poduzetničke infrastrukture“ kreirana je 

sa svrhom poticanja razvoja i jačanja gospodarstva privlačenjem novih investicija kroz ulaganja 

u proširenje postojeće poduzetničke infrastrukture u smislu proširenja Gospodarske zone 

Antunovac. 

Kao ključna aktivnost za provedbu Mjere 5. određeno je „proširenje Gospodarske zone 

Antunovac“, a kao pokazatelj rezultata provedbe aktivnosti određen je „broj hektara površine 

gospodarske zone“ s ciljanom vrijednosti od 20 ha do 2025. godine. U promatranom 

izvještajnom razdoblju na ovu mjeru još nisu utrošena proračunska sredstva te je polazišna 

vrijednost pokazatelja (0) ostala nepromijenjena.  
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Kako je planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja mjere predviđen za travanj 2025. 

godine, Mjera 5. provodi se sukladno određenoj dinamici te nema odstupanja niti prepreka u 

njezinoj provedbi. 

Mjera 6. Uređenje naselja i stanovanje 

 

Mjera 6. „Uređenje naselja i stanovanje“ obuhvaća uređenje, opremanje i energetsku obnovu 

objekata javne namjene s ciljem unaprjeđivanja uvjeta za život u naseljima na području Općine 

Antunovac.  

Za provedbu Mjere 6. ključne su sljedeće aktivnosti: 

 

6.1. Proširenje sustava videonadzora i postavljanje pametnih info stupova,  

6.2. Energetska obnova objekata javne namjene, 

6.3. Obnova postojećih dječjih igrališta. 

 

Kao pokazatelji rezultata provedbe mjere u razdoblju do 2025. godine prati se broj postavljenih 

info stupova/videokamera, broj javnih objekata na kojima je provedena energetska obnova te 

broj obnovljenih dječjih igrališta 

Za pokazatelj „Broj postavljenih info stupova/videokamera“ za 2022. godinu određena je ciljana 

vrijednost od 2 postavljena info stupa/videokamere, dok je do 30. lipnja 2022. godine vrijednost 

pokazatelja iznosila 0.  

Za pokazatelj „Broj javnih objekata na kojima je provedena energetska obnova“ za 2022. 

godinu određena je ciljana vrijednost od 1 objekta, a do 30. lipnja 2022. godine vrijednost 

pokazatelja iznosila je 0.  

Za pokazatelj „Broj obnovljenih dječjih igrališta“   1 obnovljenog igrališta, a do 30. lipnja 2022. 

godine vrijednost pokazatelja iznosila je 2 obnovljena igrališta, što predstavlja izvršenu 

vrijednost veću od planirane.  

Za provedbu Mjere 6. u promatranom izvještajnom razdoblju utrošeno je 3.462,50 kuna 

proračunskih sredstava. 

U promatranom izvještajnom razdoblju obnovljena su dječja igrališta u Ulici Petra Svačića u 

Antunovcu te na Josipin dvoru. U nadolazećem razdoblju planira se postavljanje videokamera 

radi unaprjeđenja sustava videonadzora javnih površina te energetska obnova zgrade općinske 

uprave u Antunovcu, pa se može utvrditi kako se Mjera 6. provodi sukladno određenoj dinamici 

te nema odstupanja niti prepreka u njezinoj provedbi.  
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Mjera 7. Unaprjeđenje sustava prostornog i urbanističkog planiranja 

 

Mjera 7. „Unaprjeđenje sustava prostornog i urbanističkog planiranja“ provodi se sa svrhom 

unaprjeđenja postojećeg sustava prostornog planiranja te implementacije pametnih rješenja za 

upravljanje razvojem i održivo korištenje javnog prostora. 

Ključna aktivnost provedbe mjere određena je kao „aktivnosti vezane za prostorno planiranje“, 

a kao pokazatelj provedbe mjere prati se broj izrađenih ili nadopunjenih akata prostornog i 

urbanističkog planiranja. Ciljana vrijednost pokazatelja za 2022. godinu iznosi 0 te je do 30. 

lipnja 2022. godine vrijednost pokazatelja također 0, a u promatranom izvještajnom razdoblju 

na ovu mjeru još nisu utrošena proračunska sredstva.  

Kako je planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja mjere predviđen za prosinac 2023. 

godine, Mjera 7. provodi se sukladno određenoj dinamici te nema odstupanja niti prepreka u 

njezinoj provedbi. 

 

Mjera 8. Unaprjeđenje komunalnog gospodarstva 

 

Mjera 8. „Unaprjeđenje komunalnog gospodarstva“ obuhvaća aktivnosti izgradnje, 

rekonstrukcije i održavanja komunalne infrastrukture te podizanja i ujednačavanja razine 

komunalnog standarda na području Općine Antunovac što će se pozitivno odraziti na kvalitetu 

života mještana. 

Za provedbu Mjere 8. ključne su sljedeće aktivnosti: 

 

8.1. Održavanje javnih površina,  

8.2. Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, 

8.3. Gospodarenje objektima javne i poslovne namjene, 

8.4. Unaprjeđenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu, 

8.5. Poboljšanje komunalne opremljenosti. 

 

Kao pokazatelj rezultata provedbe mjere u razdoblju do 2025. godine prati se postotak 

kućanstava priključenih na sustav odvodnje. Za 2022. godinu, određena je ciljana vrijednost 

pokazatelja od 68% kućanstava, dok je do 30. lipnja 2022. godine vrijednost pokazatelja 

iznosila 74,32%, što predstavlja izvršenu vrijednost veću od planirane.  

Za provedbu Mjere 8. u promatranom izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.074.331,89 kuna 

proračunskih sredstava. 

Mjera 8. provodi se sukladno određenoj dinamici te nema odstupanja niti prepreka u njezinoj 

provedbi.  
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Mjera 9. Unaprjeđenje sustava socijalne skrbi 

 

Mjera 9. „Unaprjeđenje sustava socijalne skrbi“ obuhvaća osiguravanje programa i potpora 

socijalne skrbi, uključenosti i pomoći socijalno – ugroženim, nezaposlenim i marginaliziranim 

skupinama stanovništva, poboljšanja kvaliteta života lokalnog stanovništva, osiguravanja 

uvjeta za dostojanstvenu starost provođenjem usluga povezanih s potrebama starijeg 

stanovništva, osiguravanja djelotvorne brige i pomoći u kućanstvu za starije i/ili nemoćne 

osobe, smanjenja socijalne nejednakosti u društvu te smanjenja rizika od siromaštva i socijalne 

isključenosti kojima su posebno izložena samačka domaćinstva, nezaposlene osobe i samohrani 

roditelji.  

 

Za provedbu Mjere 9. ključne su sljedeće aktivnosti: 

 

9.1. Skrb o starijim i nemoćnim osobama, 

9.2. Pomoć obiteljima i djeci u novcu, 

9.3. Dodjela božićnica umirovljenicima. 

 

Kao pokazatelji rezultata provedbe mjere u razdoblju do 2025. godine prate se broj korisnika 

skrbi u vlastitom kućanstvu te broj dodijeljenih božićnica za umirovljenike. 

Za pokazatelj „Broj korisnika skrbi u vlastitom kućanstvu“ za 2022. godinu određena je ciljana 

vrijednost od 0 korisnika, a do 30. lipnja 2022. godine vrijednost pokazatelja ostala je 

nepromijenjena. 

Za pokazatelj „Broj dodijeljenih božićnica za umirovljenike“ za 2022. godinu određena je 

ciljana vrijednost od 428 dodijeljenih božićnica, a do 30. lipnja 2022. godine vrijednost 

pokazatelja iznosila je 0.  

Za provedbu Mjere 9. u promatranom izvještajnom razdoblju utrošeno je 58.300,00 kuna 

proračunskih sredstava. 

U promatranom izvještajnom razdoblju, Općina Antunovac uputila je projektni prijedlog na 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ kojim 

bi se, ukoliko projektni prijedlog bude odabran za financiranje, vrijednost pokazatelja „Broj 

korisnika skrbi u vlastitom kućanstvu“ povećala na najmanje 180 korisnika. Budući da je 

dodjela božićnica planirana u prosincu povodom božićnih blagdana, očekuje se ispunjenje 

pokazatelja „Broj dodijeljenih božićnica za umirovljenike“ do kraja 2022. godine. Stoga se 

može utvrditi kako se Mjera 9. provodi sukladno određenoj dinamici te nema odstupanja niti 

prepreka u njezinoj provedbi.  
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Mjera 10. Podrška razvoju kulture, sporta, civilnog društva i vjerskih zajednica 

 

Mjera 10. „Podrška razvoju kulture, sporta, civilnog društva i vjerskih zajednica“ odnosi se na 

unaprjeđenje uvjeta na području kulture i kulturnih sadržaja, ulaganja u očuvanje, zaštitu i 

promociju kulturne baštine i kulturnih vrijednosti, poticanje razvoja sporta, rekreacije i tjelesne 

kulture te pružanje podrške organizacijama civilnog društva i vjerskim zajednicama, poticanje 

uključivanja svih dobnih skupina u projekte i programe lokalnih organizacija civilnog društva, 

s ciljem poboljšanja kvalitete života i jačanja društvene kohezije lokalne zajednice.  

Za provedbu Mjere 10. ključne su sljedeće aktivnosti: 

10.1. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja, 

10.2. Tekuće i kapitalne donacije organizacijama civilnog društva i vjerskim zajednicama, 

10.3. Unaprjeđenje tjelesne kulture i sporta. 

 

Kao pokazatelji rezultata provedbe mjere u razdoblju do 2025. godine prati se broj podržanih 

organizacija civilnog društva i vjerskih zajednica. Ciljana vrijednost pokazatelja za 2022. 

godinu iznosi 27 podržanih organizacija civilnog društva i vjerskih zajednica, a do 30. lipnja 

2022. godine vrijednost pokazatelja iznosila je 26.  

Za provedbu Mjere 10. u promatranom izvještajnom razdoblju utrošeno je 590.265,11 kuna 

proračunskih sredstava. 

U promatranom izvještajnom razdoblju Općina Antunovac provela je Natječaj za prijavu 

projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2022. godinu iz proračuna Općine Antunovac, 

temeljem kojeg su dodijeljena sredstva za planirane programe i projekte ukupno 21 organizacije 

civilnog društva. Do kraja 2022. godine planirana je dodjela dodatnih sredstava u obliku 

izravnih potpora udrugama civilnog društva i vjerskim organizacijama sukladno njihovim 

potrebama pa se očekuje ispunjenje predviđene ciljane vrijednosti za 2022. godinu.  

Mjera 10. provodi se sukladno određenoj dinamici te nema odstupanja niti prepreka u njezinoj 

provedbi.  

 

Mjera 11. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša 

 

Mjera 11. „Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša“ obuhvaća ulaganja u zaštitu prirode i 

okoliša, očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša, gospodarenje otpadom te podizanje razine 

energetske učinkovitosti aktivnostima ozelenjivanja javnih površina, sanacije divljih deponija, 

ulaganja u rad reciklažnog dvorišta, poticanja odvajanja otpada i smanjenja količine mješovitog 

otpada. Provedbom mjere pridonijet će se zaštiti okoliša i očuvanju prirodnog kapitala te 

poticanju održivog razvoja i povećanju razine energetske učinkovitosti. 

Za provedbu Mjere 11. ključne su sljedeće aktivnosti: 

 

11.1. Postavljanje energetski učinkovite rasvjete, 
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11.2. Očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša, 

11.3. Aktivnosti vezane za zaštitu prirode. 

 

Kao pokazatelji rezultata provedbe mjere u razdoblju do 2025. godine prati se broj postavljenih 

novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela i broj sadnica drveća posađenih na javnim zelenim 

površinama. 

Za pokazatelj „Broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela“ za 2022. godinu 

određena je ciljana vrijednost od 8 novih rasvjetnih tijela, a do 30. lipnja 2022. godine vrijednost 

pokazatelja iznosila je 0. 

Za pokazatelj „Broj sadnica drveća posađenih na javnim zelenim površinama“ za 2022. godinu 

određena je ciljana vrijednost od 80 sadnica drveća, a do 30. lipnja 2022. godine vrijednost 

pokazatelja iznosila je 0. 

Za oba navedena pokazatelja planira se njihovo ostvarenje do kraja 2022. godine pa trenutno 

nema odstupanja od planirane dinamike provedbe mjere.  

U promatranom izvještajnom razdoblju, Općina Antunovac provodila je redovne aktivnosti 

gospodarenja otpadom, rada reciklažnog dvorišta, poticanja odvajanja otpada te unaprjeđenja 

kvalitete okoliša. Za provedbu Mjere 11. u promatranom izvještajnom razdoblju utrošeno je 

27.982,95 kuna proračunskih sredstava. 

Mjera 11. provodi se sukladno određenoj dinamici te nema odstupanja niti prepreka u njezinoj 

provedbi.  

Mjera 12. Jačanje sustava protupožarne i civilne zaštite 

 

Mjera 12. „Jačanje sustava protupožarne i civilne zaštite“ usmjerena je na unaprjeđenje sustava 

za pružanje vatrogasne i civilne zaštite kako bi se pravovremeno i učinkovito odgovorilo na 

ugroze čiji su uzrok prirodne pojave i procesi ili ljudsko djelovanje, smanjilo rizike od 

katastrofa, unaprijedilo koordinaciju sustava civilne zaštite i njegovu učinkovitost, ublažilo 

posljedice katastrofa i velikih nesreća te potaknulo brži oporavak pogođenih područja. 

Za provedbu Mjere 12. ključne su sljedeće aktivnosti: 

 

12.1. Poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga, 

12.2. Redovan rad sustava civilne zaštite, spašavanja i programa od opće koristi na području 

Općine Antunovac. 

 

Kao pokazatelje rezultata provedbe mjere u razdoblju do 2025. godine pratit će se broj aktivnih 

dobrovoljnih vatrogasnih društava te broj pripadnika postrojbe civilne zaštite. 

Za pokazatelj „Broj aktivnih DVD-ova“ za 2022. godinu određena je ciljana vrijednost od 2 

dobrovoljna vatrogasna društva, a do 30. lipnja 2022. godine vrijednost pokazatelja iznosila je 

2. 



12 
 

Za pokazatelj „Broj pripadnika postrojbe civilne zaštite“ za 2022. godinu određena je ciljana 

vrijednost od 22 pripadnika postrojbe, a do 30. lipnja 2022. godine vrijednost pokazatelja 

iznosila je 2. 

Za provedbu Mjere 12. u promatranom izvještajnom razdoblju utrošeno je 154.860,00 kuna 

proračunskih sredstava. 

U promatranom izvještajnom razdoblju ostvarene vrijednosti indikatora sukladne su planiranim 

vrijednostima. Mjera 12. provodi se sukladno određenoj dinamici te nema odstupanja niti 

prepreka u njezinoj provedbi.  

Mjera 13. Unaprjeđenje prometa i javnih prometnica 

 

Mjera 13. „Unaprjeđenje prometa i javnih prometnica“ usmjerena je na poboljšanje lokalne i 

regionalne prometne povezanosti te na provođenje ulaganja u prometnu infrastrukturu i 

poboljšanje uvjeta sigurnosti u prometu.  

Za provedbu Mjere 13., kao ključne su određene sljedeće aktivnosti: 

13.1. Unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture, 

13.2. Razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet. 

 

Kao pokazatelji rezultata provedbe mjere u razdoblju do 2025. godine prati se broj metara 

obnovljenih nerazvrstanih cesta te broj metara novoizgrađenih pješačkih staza. 

Za pokazatelj „Metri obnovljenih nerazvrstanih cesta“ za 2022. godinu određena je ciljana 

vrijednost od 800 m obnovljenih nerazvrstanih cesta, a do 30. lipnja 2022. godine vrijednost 

pokazatelja iznosila je 0 m.  

Za pokazatelj „Metri novoizgrađenih pješačkih staza“ za 2022. godinu određena je ciljana 

vrijednost od 200 m, a do 30. lipnja 2022. godine vrijednost pokazatelja iznosila je 0.  

Za provedbu Mjere 13. u promatranom izvještajnom razdoblju utrošeno je 72.350,00 kuna 

proračunskih sredstava. 

U promatranom izvještajnom razdoblju nisu ostvarene vrijednosti pokazatelja predviđene za 

2022. godinu, no njihovo se postignuće očekuje do kraja godine. U lipnju 2022. godine započeli 

su radovi na sanaciji nerazvrstane ceste dijela Ulice kralja Zvonimira u Antunovcu duljine 259 

m.  Mjera 13. provodi se sukladno određenoj dinamici te nema odstupanja niti prepreka u 

njezinoj provedbi.  

Mjera 14. Razvoj, unaprjeđenje i jačanje konkurentnosti gospodarstva i poduzetništva 

 

Mjera 14. „Razvoj, unaprjeđenje i jačanje konkurentnosti gospodarstva i poduzetništva“ odnosi 

se na razvoj malog i srednjeg poduzetništva, razvoj svih sektora poljoprivredne proizvodnje, 

povećanje kapaciteta proizvodnje i plasmana poljoprivrednih proizvoda te razvoj ruralnog 

turizma i nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području. 
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Za provedbu Mjere 14., kao ključne su određene sljedeće aktivnosti: 

14.1. Zelene tržnice, 

14.2. Pružanje potpora poduzetničkim institucijama,  

14.3. Poticanje razvoja poljoprivrede i gospodarstva, 

14.4. Poticanje razvoja poduzetništva. 

 

Kao pokazatelji rezultata provedbe mjere u razdoblju do 2025. godine pratit će se broj novih 

OPG-ova registriranih na području Općine Antunovac te broj novih poduzetnika u 

Gospodarskoj zoni Antunovac. 

Za pokazatelj „Broj novih OPG-ova registriranih na području Općine Antunovac“ za 2022. 

godinu određena je ciljana vrijednost od 2 nova OPG-a. Do 30. lipnja 2022. godine na području 

Općine Antunovac ukupno je 81 registriranih OPG-ova1, no nisu dostupni podaci o broju OPG-

a registriranih isključivo u promatranom izvještajnom razdoblju, već će isti biti predstavljeni za 

kraj 2022. godine u okviru godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Općine 

Antunovac za razdoblje 2021.-2025. 

Za pokazatelj „Broj novih poduzetnika u Gospodarskoj zoni Antunovac“ za 2022. godinu 

određena je ciljana vrijednost od 3 nova poduzetnika, a do 30. lipnja 2022. godine vrijednost 

pokazatelja iznosila je 4, što predstavlja izvršenu vrijednost veću od planirane.  

Za provedbu Mjere 14. u promatranom izvještajnom razdoblju utrošeno je 371.887,25 kuna 

proračunskih sredstava. 

Mjera 14. provodi se sukladno određenoj dinamici te nema odstupanja niti prepreka u njezinoj 

provedbi. 

Mjera 15. Unaprjeđenje lokalne uprave i administracije 

 

Mjera 15. „Unaprjeđenje lokalne uprave i administracije“ odnosi se na unaprjeđenje redovne 

djelatnosti izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela jedinice lokalne samouprave te 

administracije, unaprjeđenje sustava lokalne uprave i učinkovitog upravljanja javnim 

prostorom i imovinom.  

Za provedbu Mjere 15. ključne su sljedeće aktivnosti: 

 

15.1. Aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih i upravnih tijela    

JLS te unaprjeđenje sustava lokalne samouprave, 

15.2. Priprema projekata za sufinanciranje sredstvima iz javnih izvora, 

15.3. Digitalizacija javne uprave. 

 

 
1 Sumarni podaci iz Upisnika poljoprivrednika dostupni na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u 
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (https://agronet.apprrr.hr/v1/Forms/PublicForms/PublicData.aspx)  

https://agronet.apprrr.hr/v1/Forms/PublicForms/PublicData.aspx
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Kao pokazatelji rezultata provedbe mjere u razdoblju do 2025. godine pratit će se broj projekata 

jedinice lokalne samouprave kojima je odobreno sufinanciranje sredstvima iz javnih izvora te 

broj unaprijeđenih programa za digitalizaciju jedinice lokalne samouprave. 

Za pokazatelj „Broj projekata jedinice lokalne samouprave kojima je odobreno sufinanciranje 

sredstvima iz javnih izvora“ za 2022. godinu određena je ciljana vrijednost od 5 projekata, a do 

30. lipnja 2022. godine vrijednost pokazatelja iznosila je 3. 

Za pokazatelj „Broj unaprijeđenih programa za digitalizaciju jedinice lokalne samouprave“ za 

2022. godinu određena je ciljana vrijednost od 1 unaprijeđenog programa, a do 30. lipnja 2022. 

godine vrijednost pokazatelja iznosila je 0.  

Za provedbu Mjere 15. u promatranom izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.945.263,03 kuna 

proračunskih sredstava. 

U promatranom izvještajnom razdoblju Općini Antunovac odobrena su za sufinanciranje 

sredstvima iz javnih izvora tri projektna prijedloga – projekt „Inovacijski centar Antunovac“, 

projekt „Uređenje vatrogasnog doma Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ivanovac“ te projekt 

„Sanacija nerazvrstane ceste dijela Ulice kralja Zvonimira k.č.br.368,k.o. Antunovac“. 

Planiranim podnošenjem dodatnih projektnih prijedloga te planiranim ulaganjima, do kraja 

2022. godine ostvarit će se predviđena vrijednost oba pokazatelja za 2022. godinu. Mjera 15. 

provodi se sukladno određenoj dinamici te nema odstupanja niti prepreka u njezinoj provedbi. 

 

Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera u Provedbenom programu Općine 

Antunovac za razdoblje 2021.-2025. 

 

U promatranom izvještajnom razdoblju, provedba svih petnaest mjera određenih Provedbenim 

programom Općine Antunovac za razdoblje 2021.-2025. odvijala se planiranom dinamikom. 

Status svih mjera je „U tijeku“ budući da su pripadajuće ključne točke ostvarenja postignute u 

planiranom roku.  Općina Antunovac i u nadolazećem razdoblju nastavit će provoditi aktivnosti 

provedbe određenih mjera prema planu, a eventualne prepreke u provedbi nastojat će se 

otkloniti u što bržem roku i na adekvatan način.  
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3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA 

 

Provedbom mjera utvrđenih Provedbenim programom Općine Antunovac za razdoblje 2021.-

2025. doprinosi se ciljevima javnih politika određenih Planom razvoja Osječko-baranjske 

županije za razdoblje do 2027. godine te Nacionalnom razvojnom strategijom Republike 

Hrvatske do 2030. godine. 

Provedba Mjere 1. Podrška demografskoj revitalizaciji i poboljšanje položaja obitelji doprinosi 

Posebnom cilju 1. Podrška demografskoj revitalizaciji i osnaživanje obitelji iz Plana razvoja 

Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine te Strateškom cilju 6. Demografska 

revitalizacija i bolji položaj obitelji – Prioritetno područje javnih politika 1. Ublažavanje 

negativnih demografskih trendova i izgradnja poticajnog okruženja za mlade i obitelj, 

Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. (NRS 2030.). Kao doprinos navedenim javnim 

politikama u ovom izvještajnom razdoblju, posebno se ističu sljedeće aktivnosti Općine 

Antunovac: omogućavanje besplatnog pohađanja vrtića trećem i svakom sljedećem djetetu u 

obitelji, sufinanciranje vrtića za sve polaznike vrtića, dodjela stipendija za visoko i 

srednjoškolsko obrazovanje, dodjela potpora za novorođenčad te subvencioniranje kamata na 

stambene kredite. 

Provedba Mjere 2. Poboljšanje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje ulaganjem u 

infrastrukturu doprinosi Posebnom cilju 3. Razvoj i unaprjeđenje odgojno-obrazovne i 

znanstveno-istraživačke djelatnosti u funkciji gospodarstva i tržišta rada iz Plana razvoja 

Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine te Strateškom cilju 2. Obrazovani i 

zaposleni ljudi - Prioritetno područje javnih politika 1. Pristupačnost ranog i predškolskog 

odgoja i obrazovanja NRS-a 2030. Kao doprinos navedenim javnim politikama u ovom 

izvještajnom razdoblju, posebno se ističe početak izgradnje višenamjenske dvorane u područnoj 

školi u Ivanovcu. 

Provedbom Mjere 3. Unaprjeđenje dostupnosti sportsko-rekreativnog sadržaja doprinosi se 

Posebnom cilju 4. Jačanje zajednice i civilnog društva u funkciji poticanja aktivnog i 

kvalitetnog života građana iz Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. 

godine te Strateškom cilju 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život - Prioritetno područje javnih 

politika 2. Zdravlje, zdrave prehrambene navike i aktivni život kroz sport NRS-a 2030. Kao 

doprinos navedenim javnim politikama u ovom izvještajnom razdoblju, posebno se ističe 

izgradnja košarkaškog terena te skate-parka u Sportsko-rekreativnom centru Antunovac. 

Provedba Mjere 4. Očuvanje i unaprjeđenje okoliša korištenjem obnovljivih izvora energije 

doprinijet će Posebnom cilju 6. Razvoj lokalne i regionalne infrastrukture radi unaprjeđenja 

kvalitete života s ciljem ekološke i energetske tranzicije iz Plana razvoja Osječko-baranjske 

županije za razdoblje do 2027. godine te Strateškom cilju 8. Ekološka i energetska tranzicija za 

klimatsku neutralnost - Prioritetno područje javnih politika 2. Energetska samodostatnost i 

tranzicija na čistu energiju NRS-a 2030., no za navedenu mjeru u ovom izvještajnom razdoblju 

nisu ostvarene vrijednosti za ostvarenje zadanih pokazatelja.  

Provedba Mjere 5. Razvoj i jačanje gospodarskog potencijala i poduzetničke infrastrukture 

doprinijet će Posebnom cilju 9. Razvoj i unaprjeđenje poslovnog okruženja te konkurentnosti i 
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inovativnosti gospodarstva iz Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. 

godine te Strateškom cilju 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo - Prioritetno područje 

javnih politika 2. Razvoj poduzetništva i obrta NRS-a 2030., no za navedenu mjeru u ovom 

izvještajnom razdoblju nisu ostvarene vrijednosti za ostvarenje zadanih pokazatelja.  

Provedbom Mjere 6. Uređenje naselja i stanovanje doprinosi se Posebnom cilju 6. Razvoj 

lokalne i regionalne infrastrukture radi unaprjeđenja kvalitete života s ciljem ekološke i 

energetske tranzicije iz Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine 

te Strateškom cilju 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost - Prioritetno 

područje javnih politika 1. Zaštita prirodnih resursa i borba protiv klimatskih promjena NRS-a 

2030. Kao doprinos navedenim javnim politikama u ovom izvještajnom razdoblju, posebno se 

ističe obnova dvaju dječjih igrališta na području Općine Antunovac – dječjeg igrališta u Ulici 

Petra Svačića u Antunovcu te dječjeg igrališta na Josipin dvoru.  

Provedba Mjere 7. Unaprjeđenje sustava prostornog i urbanističkog planiranja doprinijet će 

Posebnom cilju 13. Unaprjeđenje učinkovitosti i djelotvornosti javnog sektora i upravljanja 

javnom imovinom iz Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine te 

Strateškom cilju 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom 

imovinom NRS-a 2030. no za navedenu mjeru u ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvarene 

vrijednosti za ostvarenje zadanih pokazatelja. 

Provedbom Mjere 8. Unaprjeđenje komunalnog gospodarstva doprinosi se Posebnom cilju 6. 

Razvoj lokalne i regionalne infrastrukture radi unaprjeđenja kvalitete života s ciljem ekološke 

i energetske tranzicije iz Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. 

godine te Strateškom cilju 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost - 

Prioritetno područje javnih politika 1. Zaštita prirodnih resursa i borba protiv klimatskih 

promjena NRS-a 2030. Kao doprinos navedenim javnim politikama u ovom izvještajnom 

razdoblju, posebno se ističe povećanje postotka kućanstava na području Općine Antunovac koja 

su priključena na sustav odvodnje sa 66,59 % na 74,32 %. 

Provedba Mjere 9. Unaprjeđenje sustava socijalne skrbi doprinijet će Posebnom cilju 2. Razvoj 

i unaprjeđenje sustava zdravstva i socijalne skrbi iz Plana razvoja Osječko-baranjske županije 

za razdoblje do 2027. godine te Strateškom cilju 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život - Prioritetno 

područje javnih politika 3. Dostojanstveno starenje te Prioritetno područje javnih politika 4. 

Socijalna solidarnost i odgovornost NRS-a 2030., no za navedenu mjeru u ovom izvještajnom 

razdoblju nisu ostvarene vrijednosti za ostvarenje zadanih pokazatelja.  

Provedbom Mjere 10. Podrška razvoju kulture, sporta, civilnog društva i vjerskih zajednica 

doprinosi se Posebnom cilju 4. Jačanje zajednice i civilnog društva u funkciji poticanja aktivnog 

i kvalitetnog života građana iz Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. 

godine te Strateškom cilju 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život NRS-a 2030. Kao doprinos 

navedenim javnim politikama u ovom izvještajnom razdoblju, posebno se ističe dodjela potpora 

za 21 organizaciju civilnog društva temeljem provedenog Natječaja za prijavu projekata i 

institucionalnu podršku udrugama za 2022. godinu iz proračuna Općine Antunovac. 

Provedba Mjere 11. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša doprinijet će Posebnom cilju 6. 

Razvoj lokalne i regionalne infrastrukture radi unaprjeđenja kvalitete života s ciljem ekološke 
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i energetske tranzicije iz Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. 

godine te Strateškom cilju 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost - 

Prioritetno područje javnih politika 1. Zaštita prirodnih resursa i borba protiv klimatskih 

promjena NRS-a 2030., no za navedenu mjeru u ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvarene 

vrijednosti za ostvarenje zadanih pokazatelja.  

Provedbom Mjere 12. Jačanje sustava protupožarne i civilne zaštite doprinosi se Posebnom 

cilju 8. Jačanje kapaciteta, spremnosti i otpornosti zajednice na rizike iz Plana razvoja Osječko-

baranjske županije za razdoblje do 2027. godine te Strateškom cilju 7. Sigurnost za stabilan 

razvoj - Prioritetno područje javnih politika 4. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i 

unaprjeđenje sustava Civilne zaštite NRS-a 2030. Kao doprinos navedenim javnim politikama 

u ovom izvještajnom razdoblju, posebno se ističe stabilnost i spremnost lokalnog sustava 

protupožarnih snaga i sustava civilne zaštite na brz i adekvatan odgovor u slučaju nepredviđenih 

nesretnih okolnosti i pojava. 

Provedbom Mjere 13. Unaprjeđenje prometa i javnih prometnica doprinosi se Posebnom cilju 

7. Razvoj i unaprjeđenje održive mobilnosti iz Plana razvoja Osječko-baranjske županije za 

razdoblje do 2027. godine te Strateškom cilju 10. Održiva mobilnost NRS-a 2030. Kao doprinos 

navedenim javnim politikama u ovom izvještajnom razdoblju, posebno se ističe početak radova 

na sanaciji dijela Ulice kralja Zvonimira u Antunovcu, čijim će se izvršenjem podići razina 

komunalnih usluga i standarda, kao i sigurnosti i udobnosti odvijanja prometa.  

Provedbom Mjere 14. Razvoj, unaprjeđenje i jačanje konkurentnosti gospodarstva i 

poduzetništva doprinosi se Posebnom cilju 9. Razvoj i unaprjeđenje poslovnog okruženja te 

konkurentnosti i inovativnosti gospodarstva iz Plana razvoja Osječko-baranjske županije za 

razdoblje do 2027. godine te Strateškom cilju 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo NRS-

a 2030. Kao doprinos navedenim javnim politikama u ovom izvještajnom razdoblju, posebno 

se ističe započinjanje poslovanja četiri nova poduzetnička subjekta u Gospodarskoj zoni 

Antunovac.  

Provedbom Mjere 15. Unaprjeđenje lokalne uprave i administracije doprinosi se Posebnom 

cilju 13. Unaprjeđenje učinkovitosti i djelotvornosti javnog sektora i upravljanja javnom 

imovinom iz Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine te 

Strateškom cilju 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom 

imovinom NRS-a 2030. Kao doprinos navedenim javnim politikama u ovom izvještajnom 

razdoblju, posebno se ističu tri nova projekta Općine Antunovac za koja je osigurano 

sufinanciranje sredstvima iz javnih izvora - projekt „Inovacijski centar Antunovac“, projekt 

„Uređenje vatrogasnog doma Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ivanovac“ te projekt 

„Sanacija nerazvrstane ceste dijela Ulice kralja Zvonimira k.č.br.368,k.o. Antunovac“. 

 

 

 


