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UVOD

Populacijska politika skup je mjera i akcija, najčešće ugrađenih u pozitivna zakonska rješenja i
provedbene akte, kojima država usmjerava razvoj vlastita stanovništva, njegovo brojčano kretanje,
prostorni razmještaj, brojnost živorođenih i umrlih, a posredno usmjerava promjene u dobno-spolnim,
socioekonomskim i obrazovnim strukturama stanovništva te strukturama obitelji, kućanstava, naselja,
regija, kao i odnosa napučenosti urbanih i ruralnih prostora.
Populacijsku politiku, ovisno o primijenjenim mjerama i aktivnostima, u teoriji populacijske politike
razvrstavamo u četiri osnovna tipa, a oni se po željenom učinku dijele na:
a)
kvantitativne, kojima pripada:
- ekspanzivni (pronatalitetni i/ili imigracijski) tip 4 - u primjeni u većini europskih zemalja,
od velike ekonomske krize iz tridesetih godina prošloga stoljeća,
- restriktivni (denatalitetni i/ili emigracijski) tip 5 - u primjeni u većini azijskih i
latinoameričkih država nakon Drugoga svjetskog rata,
- redistributivni tip 6 - organiziran i gospodarski i/ili politički "potican" prerazmještaj
stanovništva (najčešće unutar granica vlastite države), te
b)
kvalitativni, kojem pripada:
- eugenički tip 7 - ima za cilj podizanje kvalitativnih značajki stanovništva. Ovaj tip
populacijske politike ostvaruje se kroz mjere zdravstvene, obrazovne i nekim mjerama
ekonomske politike.
Hrvatski sabor donio je Nacionalnu populacijsku politiku ("Narodne novine" broj 132/06.)
krajem 2006. godine s temeljnim ciljem pomlađivanja i brojčanog porasta stanovništva u Republici
Hrvatskoj kao odgovor na konkretnu nastalu nepovoljnu demografsku situaciju u području prirodnog
kretanja stanovništva.
Nacionalnom populacijskom politikom predviđeno je poduzimanje niza sustavnih mjera u sedam
osnovnih, međusobno ovisnih područja. Te mjere dio su ukupnih nastojanja hrvatskog društva za
usmjeravanje kretanja stanovništva u željenom pravcu, imajući na umu da sve ono što se čini danas daje
učinak kroz dvadeset do trideset godina.
U gotovo svim razvijenim, ali i mnogim zemljama u razvoju, u cilju usmjeravanja razvoja i
obnove stanovništva te vlastite održivosti, poduzimaju se temeljito i sveobuhvatno razrađene mjere iz
područja socijalne, gospodarske, stambene, obrazovne, pravne, financijske, porezne i drugih politika.
Navedenim se mjerama utječe na vitalne i gospodarske procese određene države, s krajnjim ciljem
podizanja prirodnog prirasta. Riječ je o populacijskoj politici kao odgovoru na konkretnu nastalu
nepovoljnu demografsku situaciju u području sastavnica prirodnog kretanja stanovništva.
Ovisno o postavljenim ciljevima usmjeravanja demografskih procesa, snazi djelovanja i
učinkovitosti ciljanih pronatalitetnih aktivnosti i mjera, duljini i vremenu primjene propisanih mjera,
država kroz različite političke akcije može polučiti manju ili veću uspješnost populacijske politike.
Većina zemalja zapadne, sjeverozapadne i južne Europe nema eksplicitne populacijske politike, a
glavnine pronatalitetnih mjera, ako postoje, nazivaju se mjerama obiteljske politike, socijalne politike,
fertilno - relevantne socijalne politike ili u najboljem slučaju politikom o stanovništvu. Službenu
populacijsku politiku razmjerno dugo i s odgovarajućim uspjehom imaju Francuska i Švedska.
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Hrvatska dosad nije imala cjelovitu i sveobuhvatnu nacionalnu populacijsku politiku, unatoč
tomu što neke od pokušaja takve politike možemo prepoznati u Nacionalnom programu demografskog
razvitka i Nacionalnoj obiteljskoj politici.
S obzirom na uočene demografske pravce razvoja u Republici Hrvatskoj, tijekom dvadesetoga i u
prvim godinama dvadeset prvoga stoljeća, nametnula se obveza zaustavljanja, a u konačnici pozitivnog
usmjeravanja vitalnog razvoja stanovništva. Osmišljena hrvatska populacijska politika usmjerena u
pravcu razvoja i obnove vlastita stanovništva daje nam izgledne mogućnosti za zaustavljanje negativnih
demografskih kretanja.
Temeljni cilj ovako osmišljene Nacionalne populacijske politike bio bi pomlađivanje i brojčani
porast stanovništva u Hrvatskoj.
-

-

Ostvarenje ovoga općeg cilja moguće je ostvariti kroz:
povećanje nataliteta sa svrhom da u određenom dužem razdoblju postignemo zadržavanje
nataliteta iznad stope mortaliteta, koju je moguće dostići stopom nataliteta oko 15%,
postizanje optimalnoga migracijskog obrasca kroz zaustavljanje koncentracije stanovništva u
velikim urbanim središtima, uz poticanje razvoja manjih urbanih naselja, kao sredina u kojima je
stopa prirodnog prirasta viša; ovom procesu može pridonijeti i zaustavljanje sveprisutnije urbanoruralne polarizacije prostora, poduzimanje mjera u svrhu zaustavljanja iseljavanja mladih iz
ruralnih područja i hrvatskih prostora, plansko i selektivno naseljavanje u rijetko naseljena i
manja naselja (redistributivna politika),
poticanje povratka hrvatskog iseljeništva, kao najpoželjnijeg izvora doseljeničkog toka,
poticanje uravnoteženijeg razmještaja stanovništva i demografskog razvoja putem prostorne
preraspodjele stanovništva u svrhu njegova ravnomjernijeg razmještaja i regionalnoga
demografskog razvoja, pretežito migracijom radne snage, čime bi omogućili "rasterećenje"
velikih urbanih aglomeracija i stvaranje razvojnih jezgri u zaostalim područjima, što je vezano uz
prostorno planiranje.

U postizanju željenog cilja moguće je primijeniti tzv. ekspanzivni tip populacijske politike, uz
odgovarajuće mjere redistributivnog tipa, ali dijelom i činitelje imigracijskog oblika ekspanzivne
politike.
Mjere sadržane u Nacionalnoj populacijskoj politici dio su ukupnih nastojanja hrvatskoga društva
za usmjeravanje kretanja stanovništva u željenom pravcu, imajući na umu da sve ono što činimo danas
daje učinak kroz dvadeset do trideset godina. Ova spoznaja, kao i dosadašnje pojedinačne aktivnosti u
otklanjanju negativnih migracijskih i natalitetnih kretanja, predstavljaju poticaj za osnaživanje ukupnih
nastojanja u zaustavljanju uočenih i vrlo zabrinjavajućih demografskih procesa.
Kroz sva ova područja Nacionalnom populacijskom politikom predviđeno je poduzimanje niza
sustavnih mjera, a za provođenje velikog dijela tih mjera zadužene su, uz tijela državne vlasti, strukovne
organizacije i civilni sektor i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
II.

DEMOGRAFSKO STANJE
REPUBLIKE HRVATSKE

I

PROMJENE

U

STRUKTURI

STANOVNIŠTVA

Republika Hrvatska, prema Popisu stanovništva iz 2001. godine, sa 4.437.460 stanovnika ili 78,4
na jedan četvorni kilometar (dalje u tekstu: st/km2) pripada skupini rijetko napučenih europskih zemlja,
jer oko tri četvrtine zemalja Europe ima gušću naseljenost.
Prema Popisu stanovništva iz 2011. godine Republika Hrvatska ima ukupno 4.284.889 stanovnika
ili 75,71 stanovnika na jedan četvorni kilometar.
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Iza ove prosječne gustoće naseljenosti prostora Republike Hrvatske, po regijama, zamjetna je vrlo
neujednačena razmještenost stanovništva. To je razvidno na razini županija, počevši od Ličko-senjske
županije kao najrjeđe naseljene s 10 st/km2 do najgušće naseljene Međimurske županije sa 162,4 st/km2.
Grad Zagreb, u ovim mjerilima, pripada karakterističnom urbanom području s gustoćom naseljenosti od
1.214 st/km2.
Nadalje, unutar regija i županija zamjetne su značajne razlike glede gustoće naseljenosti i općega
kretanja stanovništva, posebice između gradskih i seoskih područja, odnosno između izrazitijih urbanih i
ruralnih općina te između naselja u nizinsko-ravničarskim i brdsko-planinskim područjima.
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u 556 jedinica lokalne samouprave (429 općina i 127
gradova) zabilježene su velike razlike u gustoći napučenosti stanovništva u odnosu na prethodna popisna
razdoblja. Primjerice, neke su općine, posebice one u brdsko-planinskom (dinarskom) kršu i na otočju,
populacijske polupustoši (subekumene). No postoje i mnoge gusto napučene i prenapučene općine.
Uglavnom je riječ o općinama u sjeverozapadnoj Hrvatskoj te gradovima (administrativnim i
gospodarskim središtima) diljem Republike Hrvatske.
Usmjeravanje stanovništva u gradove i njima gravitirajuće općine imalo je za posljedicu stvaranje
gusto napučenih krajeva, s 300 i više st/km2, tako da je na 4,1% teritorija Republike Hrvatske 2001.
godine živjelo 41,8% ukupnoga hrvatskog stanovništva.
Na prostorima Republike Hrvatske, u drugoj polovini 20. stoljeća dogodio se vrlo izražajan
prijelaz od jednog na drugi tip naseljenosti. Posljedice su više nego očite, populacijski su ispražnjena
mnoga sela, posebice ona podalje od civilizacijskih i razvojnih tokova.
U tom prostornom kretanju stanovništva populacijski su bujali veći gradovi na štetu sela, odnosno
malih i srednjih naselja, a sve ovo imalo je izrazito nepovoljnu posljedicu koja se ogleda u
neravnomjernomu prirodnom prirastu i razmještaju stanovništva, a u konačnici i u nemogućnosti za
ujednačeni društveno-gospodarski razvoj.
Polarizacijski demografski razvoj, odnosno međuregionalne razlike, posebice urbano-ruralna
podvojenost, već je duže vrijeme proces koji poprima opću značajku, a u novije je vrijeme obilježje
gotovo svih hrvatskih županija. Prethodno navedeni pokazatelji o razmještaju stanovništva zorno
ilustriraju ovu pojavnost. Kontinuirana koncentracija stanovništva u manjem broju naselja i u novije
vrijeme, jačanje ovog procesa izvorište je mnogih nepovoljnih socijalno-gospodarskih i demografskih
učinaka, među kojima je populacijski i radno neproduktivni ruralni prostor.
Ilustracija ovih kretanja su podaci po kojima je 2001. godine u gradskim naseljima (prema uzorku
od 143, odnosno 2,1% ukupnog skupa naselja) živjelo 56% stanovništva Republike Hrvatske, a ostalo
stanovništvo je bilo ''raspršeno'' u 6.616 neurbanih naselja.
Još izraženiji pokazatelj ove razvojne i demografske polarizacije je pokazatelj da je u četiri
makroregionalna središta, 2001. godine, živjelo 27,6% stanovništva Republike Hrvatske, od čega 17,6% u
Gradu Zagrebu.
Nepovoljna migracijska kretanja u drugoj polovini 20. i u prvim godinama 21. stoljeća odrazila su
se i na dobni te spolni sastav stanovništva. Ubrzano starenje i vrlo visoka zastupljenost ostarjelih u
ukupnoj populaciji stanovništva Republike Hrvatske odlika je koja ne jamči brzi vitalni oporavak. Godine
2001. udjel mladih u dobi 0 - 19 godina bio je 23,8%, a starih, u dobi od 65 godina i više, 15,8%.
Ostarjelo stanovništvo i daljnje starenje stanovništva obilježava sve hrvatske županije, a prema
popisu 2001. godine, zastupljenost starijeg stanovništva od 20% i više zabilježena je u 166 od 546
gradova i općina.
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Ova nepovoljna dobna struktura stanovništva neizbježno izaziva i druge negativne procese koji
još više pogoršavaju sadašnje stanje, a ogledaju se u ubrzanoj, spontanoj emigraciji, depopulaciji
određenih prostora i Republike Hrvatske u cjelini, s trendom demografskog izumiranja.
Taj je proces zahvatio neke prostore do te mjere da imamo općine s izrazito velikim udjelom
starog stanovništva, u pravilu u krajevima sociodemografske depresije, tj. perifernim prostorima
Republike Hrvatske, posebice u područjima koja su bila zahvaćena ratnim stradanjima. Tijekom proteklih
šezdeset godina, ta su demografska kretanja, uz promjene tipologije naseljenosti, za posljedicu imala
promjene običajnih, etičkih, socijalnih, kulturnih navika i vrijednosti, pa tako i u odnosu na obitelj i
njezinu brojnost. Opravdano se pretpostavlja da je tom učinku pridonio novi stil
industrijskog/poslijeindustrijskog načina života i društveno izmijenjeni položaj žene, koja od kućanice
postaje aktivan gospodarski subjekt i član.
Društvene promjene u posljednjih 60 godina i promjene u stilu i navikama življenja odrazile su se
i na odnos prema bračnosti. Iz godine u godinu broj sklopljenih brakova u Republici Hrvatskoj je u padu,
s izravnom posljedicom pada novorođene djece. Opadanje broja novorođene djece za posljedicu ima
stagnaciju priljeva stanovništva radne dobi (od 15 do 64 godine), nasuprot porastu broja stanovnika u
dobi iznad 65 godina, što izravno ugrožava vitalne i radne potencijale države.
Trend pada broja sklopljenih brakova, te u vezi s tim smanjenje broja novorođene djece sa
zabilježenim dugogodišnjim negativnim kretanjima broja djece u dobi do 14 godina, ubuduće će odrediti
kretanje vitalnih i radnih tokova stanovništva na prostorima Republike Hrvatske.
Uočeni negativni demografski trendovi u Republici Hrvatskoj, po ocjenama svjetskih i domaćih
stručnjaka, već su izazvali i nadalje će biti jedan od dugoročnih uzročnika koji će utjecati na promjene u
dobnoj strukturi stanovništva, a time i na sve društvene tokove. U sadašnjoj konstelaciji (nečinjenja) valja
očekivati daljnji pad prirodnog prirasta stanovništva, produljenje životnog vijeka, veća migracijska
kretanja radnog i fertilnog stanovništva, rast ukupnog udjela starijeg stanovništva u ukupnoj populaciji sa
svim implikacijama u gospodarskom i socijalnom području.
Po projekcijama srednjeg fertiliteta s migracijama, može se očekivati da će u Republici Hrvatskoj
2015. godine živjeti 4.039.146 stanovnika, 2025. godine 3.918.436, 2035. godine 3.812.731, te 2050.
godine 3.677.585 stanovnika.
Usporedno s ovom promjenom mijenjat će se i dobna struktura stanovništva sa sve većim
udjelom starijih. Na temelju iste metodologije, procjenjuje se da će u 2015. godini u ukupnoj populaciji
hrvatskog stanovništva osobe u dobi od 65 do 69 godina činiti 5,27% stanovništva, 2025. godine 6,79%,
2036. godine 6,30% te 2050. godine 7,43%.
Prema Popisu stanovništva iz 2001. godine u Osječko-baranjskoj županiji živjelo je ukupno
330.506 stanovnika. Prema Popisu stanovništva iz 2011. godine u Osječko-baranjskoj županiji živi
ukupno 305.032 stanovnika1.
III.

TEMELJNA NAČELA NACIONALNE POPULACIJSKE POLITIKE

1.

Poštivanje temeljnih ljudskih prava, dragovoljnost, slobodno i odgovorno roditeljstvo i
ravnopravnost spolova

Nacionalna populacijska politika u općem, a poglavito u provedbenom segmentu, uvažava sva
načela ljudskih prava. Poštivanje integriteta života i dostojanstva svake osobe ugrađeno je u Nacionalnu
populacijsku politiku sukladno Ustavu Republike Hrvatske i preporukama iz Opće deklaracije o ljudskim
pravima.
1

Napomena: Podaci iz točke I. i II. preuzeti su iz Nacionalne populacijske politike ("Narodne novine" broj 132/06.) i sa web
stranice Državnog zavoda za statistiku
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Nacionalnom populacijskom politikom potiče se želja za rađanjem željenog potomstva,
uvažavajući dragovoljnost kao temeljno načelo, koje je ugrađeno u sve predložene mjere usmjerene
prema stvaranju okruženja naklonjena obitelji.
Slobodno i odgovorno roditeljstvo polazište je uspješnosti ostvarenja ciljeva Nacionalne
populacijske politike, osobito u dijelu koji se odnosi na rađanje željenog potomstva. Puni učinak moguće
je ostvariti samo suradnjom roditelja, obitelji, poslodavaca, lokalne zajednice, društvenih i državnih
institucija uz primjerenu potporu države koja svojim djelovanjem može stvarati optimalne pretpostavke
za provedbu pojedinih mjera populacijske politike.
Ravnopravnost spolova temeljno je ljudsko načelo u stvaranju potomstva. Nacionalnom
populacijskom politikom u cijelosti je uvažena ova premisa i čini njezinu temeljnu vrijednost.
2.

Pozitivno ozračje prema obitelji, braku i djeci

Pozitivan stav prema obitelji, braku i djeci duboko je ugrađen u kulturu hrvatskog stanovništva.
Prema ''Europskom istraživanju vrednota'' iz 1999. godine, obitelj se u Republici Hrvatskoj smatra općim,
zajedničkim dobrom i gotovo svi ispitani građani (98,2%) izjavili su da je ''obitelj u njihovom životu
veoma važna i važna''.
Uvažavajući načela kojima se afirmiraju obiteljske vrijednosti, Nacionalnom populacijskom
politikom osobito se:
promiče obitelj kao jedinstveni i nezamjenjiv fizički, socijalni, emocionalni, duhovni i
gospodarski potencijal društva,
promiče nova svijest o obiteljskim potrebama i izazovima,
promiče potreba sagledavanja obitelji i djece kao jamstva društvenog razvoja i opstanka,
promiče nov odnos između obitelji, države, lokalne zajednice i gospodarstva,
potiče zajedničko djelovanje obitelji, formalnih i neformalnih institucija društva,
potiče društvo na zaštitu i osnaživanje uloge obitelji,
osnažuje javna svijest o obitelji kao središtu društva, njezinim potrebama i izazovima kojima je
izložena u tranziciji,
osnažuje i usmjerava intervencije društva u pravcu stvaranja okružja naklonjena obitelji i djeci,
potiče razvoj institucionalnih i izvaninstitucionalnih usluga namijenjenih obitelji i djeci te
potiče i ohrabruje obitelj u izgradnji vlastitih resursa u pravcu svladavanja svakodnevnih izazova.
Da je obitelj u Republici Hrvatskoj središte interesa znatne većine građana, govori podatak da je
više od 90% djece rođeno u braku.
Prema ''Europskom istraživanju vrednota'' 87,3 % hrvatskih građana smatra da brak nije, a 7,9%
smatra da jest zastarjela institucija, pri čemu 97 % ispitanih žena brak ne smatra zastarjelom institucijom.
Djeca se u Republici Hrvatskoj smatraju najvećom društvenom vrijednosti i bitnom za uspješan
brak. Pokazala su to i dva odvojena istraživanja po kojima je 96,6 %, odnosno 91,1 % hrvatskih građana
dalo potvrdan odgovor na to pitanje.
Međutim, u Republici Hrvatskoj se, prema istraživanjima, pokazao velik raskorak između
željenoga i ostvarenoga broja rođene djece. Prema ovim istraživanjima, na području Republike Hrvatske
prosječno željeni broj djece po ispitanici iznosio je 2,7, a stvarno rođenih bilo je 1,28, što ukazuje na
nesklad između želja i objektivnih mogućnosti, iz čega proizlazi da hrvatske žene žele imati više djece
nego što ih stvarno imaju. Važno je naglasiti da, prema novijem istraživanju, 89,2% hrvatskih građana
smatra da bi poticajna politika bila opće dobro za Hrvatsku.
Stoga, Nacionalna populacijska politika, uvažavajući istraživanjima potvrđene duboko
ukorijenjene stavove hrvatskog društva o obitelji i potomstvu, posebnu pozornost poklanja roditeljstvu,
trudnicama i djeci.
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IV.

PROVOĐENJE MJERA I AKTIVNOSTI NACIONALNE POPULACIJSKE POLITIKE
JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE

Mjere predviđene Nacionalnom populacijskom politikom, a čiji su nositelji jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave su sljedeće:
A.

ODRŽIVI GOSPODARSKI RAZVOJ, TEMELJNE I RAZVOJNE PRETPOSTAVKE

1.
2.
3.

Poticati razvoj potencijalnih središnjih naselja i usmjeravati trend nutarnjih migracija
Osigurati dostupnost obrazovanja svima
Poticati i subvencionirati osnivanje proizvodnih i uslužnih trgovačkih društava, obiteljskih
gospodarstava i drugih oblika zapošljavanja radnog i fertilnog stanovništva na prostorima
izloženim iseljavanju, ubrzanom starenju i rijetko naseljenim prostorima Republike Hrvatske
Usmjeravati buduće useljeničke tokove u slabije razvijena i depopulacijska područja
Omogućiti kvalitetnu prometnu povezanost potencijalnih središnjih naselja, gradskih i
prigradskih prostora, otoka s kopnom i brdsko-planinskih područja
Osigurati koncesije državnih poljoprivrednih zemljišta za obiteljska poljoprivredna gospodarstva
Osigurati snižene kamatne stope na kredite mladim parovima i obiteljima s djecom na području
od posebnog državnog interesa, ruralnim i depopulacijskim područjima

4.
5.
6.
12.
B.

SUSTAV OBITELJSKIH POTPORA

4.
5.

Osigurati isplatu pronatalitetnog dodatka za treće i četvrto dijete u obitelji
Poticati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na isplatu dodatka za dijete

C.

POREZNE OLAKŠICE

7.

Jednokratnu potporu za novorođenče i iznose obiteljskih potpora od strane jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, u visini jedne proračunske osnovice, osloboditi poreza na
dohodak

E.

SKRB O DJECI

3.
4.
5.

Osigurati produženi boravak za djecu u osnovnoškolskim ustanovama
Izraditi program za kontrolirani sustav izvaninstitucijske skrbi djece dojenačke i predškolske dobi
Osigurati institucijsko zbrinjavanje za svu djecu predškolske dobi na području jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave
Poticati otvaranje predškolskih ustanova i igraonica unutar velikih trgovačkih društava i
korporacija
Stvoriti pretpostavke za otvaranje predškolskih ustanova i igraonica u privatnom vlasništvu
Osigurati isplatu naknada roditeljima, za čiju djecu na području jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave nije osigurano institucijsko zbrinjavanje, u visini iznosa kojima se to
zbrinjavanje sufinancira

6.
7.
9.

F.

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA MAJKE I DJETETA

7.

Osnivati centre za planiranje obitelji i reprodukcijsko zdravlje pri županijskim bolnicama, općim
bolnicama i postojećim klinikama
Osnivati savjetovališta pri ambulantama radi bolje povezanosti stručnjaka i obitelji s ruralnih i
teže dostupnih područja (otoci i brdsko-planinska područja)
Osigurati bolju povezanost stručnjaka i službi koji rade na zdravstvenom zbrinjavanju djece

8.
9.

Od ukupno 42 jedinice lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije, Izvješće o
provedenim mjerama i aktivnostima Nacionalne populacijske politike dostavile su 24 jedinice lokalne
samouprave, i to 6 gradova i 18 općina.
Kao razlog za neprovođenje mjera i aktivnosti propisanih Nacionalnom populacijskom politikom
jedinice lokalne samouprave u većini slučajeva navode nedostatna financijska sredstva u gradskim i
općinskim proračunima.
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Općina Antunovac
C. POREZNE OLAKŠICE
7. Jednokratnu potporu za
novorođenče i iznose obiteljskih
potpora od strane jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, u
visini jedne proračunske osnovice,
osloboditi poreza na dohodak

GODINA
PROVEDBE
2006. - 2011.

AKTIVNOST
Pomoć u iznosu 1.000,00
po novorođenom djetetu

UTROŠENA
SREDSTVA
127.000,00 kn

IZVORI FINANCIRANJA
Proračun Općine

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI
Mjera se provodi od 2008. godine

E. SKRB O DJECI
5. Osigurati institucijsko
zbrinjavanje za svu djecu
predškolske dobi na području
jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave
7. Stvoriti pretpostavke za otvaranje
predškolskih ustanova i igraonica u
privatnom vlasništvu

2011.

Izgradnja dječjeg vrtića

196.634,05 kn

Plan je izgraditi dječji vrtić u Općini Antunovac

2006. - 2011.

Sufinanciranje dječjeg
vrtića i predškolskog
odgoja

1.365.546,51 kn

Proračun Općine

UTROŠENA
SREDSTVA

IZVORI FINANCIRANJA

Općina Bilje
A. ODRŽIVI GOSPODARSKI
RAZVOJ, TEMELJNE I
RAZVOJNE PRETPOSTAVKE
1. Poticati razvoj potencijalnih
središnjih naselja i usmjeravati trend
nutarnjih migracija

2. Osigurati dostupnost obrazovanja
svima

GODINA
PROVEDBE

AKTIVNOST

2009.

Osnaženje postojeće
infrastrukture na području
središnjeg

2009.

Izrađene su smjernice za
sustav stipendiranja te
Pravilnik o stipendiranju
učenika i studenata
Općine Bilje

2010.

6.241.372,79 kn

Proračun jedinice lokalne
samouprave, Proračun OBŽ,
donacije itd.

80.000,00 kn

Proračun jedinice lokalne
samouprave, Proračun OBŽ,
donacije itd.

80.000,00 kn
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OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI
Provodile su se sljedeće aktivnosti:
1. poduzetnička zona Bilje
2. distributivna vodovodna mreža dijela
Bilja
3. održavanje i pročišćavanje oborinskih
kanala
4. kapitalna potpora za odvodnju
5. održavanje komunalne infrastrukture
6. uređenje centra Vardarac
7. popravak mostova i putova
Kontinuirano stipendiranje učenika i studenata s
područja Bilja. Dodijeljeno je ukupno 9
stipendija, 3 učeničke u mjesečnom iznosu od
300,00 kn i 6 studentskih u mjesečnom iznosu od
500,00 kn

3. Poticati i subvencionirati osnivanje
proizvodnih i uslužnih trgovačkih
društava, obiteljskih gospodarstava i
drugih oblika zapošljavanja radnog i
fertilnog stanovništva na prostorima
izloženim iseljavanju, ubrzanom
starenju i rijetko naseljenim
prostorima Republike Hrvatske

Osnovana Zadruga
Poduzetnička mreža u
sklopu programa
"Poduzetnik 2" pomaganje
poduzetnicima pri
prikupljanju
dokumentacije i izrada
poslovnog plana ili
investicijskih elaborata.

4. Usmjeravati buduće useljeničke
tokove u slabije razvijena i
depopulacijska područja

2009.

5. Omogućiti kvalitetnu prometnu
povezanost potencijalnih središnjih
naselja, gradskih i prigradskih
prostora, otoka s kopnom i brdskoplaninskih područja

2009.

Osnovana Turistička
zajednica Općine Bilje udruživanje iznajmljivača
soba u vlastitom
domaćinstvu kao i
iznajmljivanje soba u
seljačkom domaćinstvu te
pružanje usluga vezanih
uz ovu djelatnost što je
dovelo do zapošljavanja
dijela stanovništva.
Jačanje Mjesnih odbora te
ulaganje u infrastrukturu
naselja izvan Bilja.

Izgradnja i sanacija
nerazvrstanih cesta na
području Općine Bilje,
izgradnja ugibališta za
autobuse te
subvencioniranje
učeničkih/ studentskih
prijevoznih karata.

2.017.658,74 kn

Proračun jedinice lokalne
samouprave, Proračun OBŽ,
donacije itd.

406.121,40 kn

Proračun jedinice lokalne
samouprave, Proračun OBŽ,
donacije itd
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Ovakove aktivnosti provode se kako bi se razina
kvalitete življenja na području van središnjeg
naselja dovela na što viši nivo.
Kroz pojačanu suradnju Mjesnih odbora i tijela
Općine Bilje pokušava se što kvalitetnije
procijeniti prioritete za poboljšanje infrastrukture
slabije razvijenijih naselja na području Općine te
ih dovesti u ravnopravan položaj što se tiče
infrastrukturne razvijenosti. Tako je izgrađena
mrtvačnica u Lugu, nadstrešnice u Kopačevu i
Vardarcu, izgrađene su nerazvrstane ceste,
uređen je centar Luga te je napravljena javna
rasvjeta u Kopačevu, Vardarcu i Lugu.

B. SUSTAV OBITELJSKIH
POTPORA
5. Poticati jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave na isplatu
dodatka za dijete
E. SKRB O DJECI
5. Osigurati institucijsko zbrinjavanje
za svu djecu predškolske dobi na
području jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave

2010.

Novčana pomoć za
opremanje novorođenčadi

2009.

1. Plan Mreže dječjih vrtića
na području Općine Bilje.
2. Osnovan vrtić za naselje
Bilje i tri područna vrtića
naseljima Kopačevo,
Vardarac i Lug
3. Plan izgradnje novog
vrtića u naselju Bilje

50.000,00 kn

Proračun jedinice lokalne
samouprave, Proračun OBŽ,
donacije itd

657.578,38 kn

Proračun jedinice lokalne
samouprave, Proračun OBŽ,
donacije itd

Sredstva su utrošena na sljedeće aktivnosti:
1. izgradnja dječjeg vrtića u Bilju
2. dječja igrališta
3. sportski centar E.Savojski
4. ŠRC Ivica Ranogajec Beli

Općina Čeminac
A. ODRŽIVI GOSPODARSKI
RAZVOJ, TEMELJNE I
RAZVOJNE PRETPOSTAVKE
2. Osigurati dostupnost obrazovanja
svima
6. Osigurati koncesije državnih
poljoprivrednih zemljišta za obiteljska
poljoprivredna gospodarstva

C. POREZNE OLAKŠICE
7. Jednokratnu potporu za
novorođenče i iznose obiteljskih
potpora od strane jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, u
visini jedne proračunske osnovice,
osloboditi poreza na dohodak

GODINA
PROVEDBE

AKTIVNOST

2007. i dalje

Dodjela stipendija studentima

2003. i dalje

Prodaja državnog poljoprivrednog
zemljišta

2008. i dalje

UTROŠENA
SREDSTVA
150.000,00 kn

IZVORI FINANCIRANJA
Proračun Općine

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI
U cilju povećanja broja visokokvalificiranog
stanovništva Općina dodjeljuje stipendije
studentima s područja Općine.
Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu
Općina je provodila postupke prodaje državnog
poljoprivrednog zemljišta, te u Planu
raspolaganja državnim poljoprivrednim
zemljištem osigurala dovoljno površina za
prodaju obiteljskim poljoprivrednim
gospodarstvima.

Naknada za svako novorođeno
dijete u iznosu od 1.000,00 kuna

88.000,00 kn
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Proračun Općine

U cilju demografske obnove i povećanja
nataliteta na području Općine Čeminac,
dodjeljuje se jednokratna pomoć za svu
novorođenu djecu u iznosu od 1.000,00 kuna.

E. SKRB O DJECI
5. Osigurati institucijsko zbrinjavanje
za svu djecu predškolske dobi na
području jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave

2009.

Izgradnja dječjeg vrtića u
Čemincu

1.300.000,00 kn

Državni proračun,
Proračun Općine

U projektu socijalnog i gospodarskog oporavka
područja posebne državne skrbi putem
Ministarstva regionalnog razvoja RH, izgrađen je
dječji vrtić u Čemincu, te su stvoreni uvjeti za
cjelodnevni boravak djece u vrtiću za jednu
jasličku i jednu mješovitu skupinu djece.

Općina Čepin
A. ODRŽIVI GOSPODARSKI
RAZVOJ, TEMELJNE I
RAZVOJNE PRETPOSTAVKE
2. Osigurati dostupnost obrazovanja
svima

GODINA
PROVEDBE
2010.

AKTIVNOST
Sufinanciranje prijevoza učenika i
studenata

2011.
B. SUSTAV OBITELJSKIH
POTPORA
5. Poticati jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave na isplatu
dodatka za dijete
E. SKRB O DJECI
5. Osigurati institucijsko zbrinjavanje
za svu djecu predškolske dobi na
području jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave

UTROŠENA
SREDSTVA

IZVORI
FINANCIRANJA

750.000,00 kn
Proračun Općine
750.000,00 kn

2010.
2011.

Potpora za novorođeno dijete

2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

Sufinanciranje rada dječjeg vrtića
u Čepinu

50.000,00 kn
60.000,00 kn

Proračun Općine

820.000,00 kn
740.000,00 kn
800,000,00 kn
800.000,00 kn
700.000,00 kn

Proračun Općine

UTROŠENA
SREDSTVA

IZVORI
FINANCIRANJA

9.975.142,00 kn

Proračun Općine Darda,
Ministarstvo gospodarstva

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI
Sufinanciranje dijela troškova mjesečnih karata
srednjoškolaca i studenata s područja Općine. Djeci
iz socijalno ugroženih obitelji prijevoz se financira
u cjelosti.
Za svako novorođeno dijete doznačuje se iznos od
500,00 kuna.

Sufinanciranje dijela troškova boravka predškolske
djece s područja Općine u DV „Zvončić“ Čepin.

Općina Darda
A.ODRŽIVI GOSPODARSKI
RAZVOJ, TEMELJNE I
RAZVOJNE PRETPOSTAVKE
1. Poticati razvoj potencijalnih
središnjih naselja i usmjeravati trend
nutarnjih migracija

GODINA
PROVEDBE
2009. - 2011.

AKTIVNOST
Izgradnja poslovne zone u Dardi
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OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI
U novoizgrađenoj poslovnoj zoni, posao bi trebalo
dobiti oko 250 ljudi, prvenstveno s područja Općine
Darda, što će usporiti odlazak mladih u potrazi za
poslom.

2. Osigurati dostupnost obrazovanja
svima

2008. - 2011.

Stipendiranje darovitih učenika i
studenata

590.400,00 kn

Proračun Općine Darda

Stipendiraju se daroviti studenti ali i oni lošijeg
socijalnog stanja, čime se omogućava dostupnost
obrazovanju.
Potiče se otvaranje novih poduzeća, zadruga i
obrta, umjetno osjemenjavanje stoke i podizanje
trajnih nasada putem nepovratnih financijskih
sredstava.

3. Poticati i subvencionirati osnivanje
proizvodnih i uslužnih trgovačkih
društava, obiteljskih gospodarstava i
drugih oblika zapošljavanja radnog i
fertilnog stanovništva na prostorima
izloženim iseljavanju, ubrzanom
starenju i rijetko naseljenim
prostorima Republike Hrvatske
5. Omogućiti kvalitetnu prometnu
povezanost potencijalnih središnjih
naselja, gradskih i prigradskih prostora,
otoka s kopnom i brdsko-planinskih
područja
E. SKRB O DJECI
5. Osigurati institucijsko zbrinjavanje
za svu djecu predškolske dobi na
području jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave

2008. - 2011.

Poticaj za novootvorena
poduzeća, poticaj za
sufinanciranje umjetnog
osjemenjavanja stoke, poticaj za
sadnju trajnih nasada

219.300,00 kn

Proračun Općine Darda

2008. - 2011.

Izgradnja cesta

1.691.545,00 kn

Proračun Općine Darda,
Ministarstvo regionalnog
razvitka

Izgradnjom novih cesta podiže se kvaliteta života i
prometna povezanost na području Općine Darda.

2008. - 2011.

Sredstva za redovnu djelatnost
DV“Radost“ Darda

4.666.499,00 kn

Proračun Općine Darda

Financiranjem redovne djelatnosti vrtića od strane
Općine, participacija roditelja u cijeni je svedena na
najmanju mjeru, što omogućava da većina djece
prođe predškolski odgoj.

UTROŠENA
SREDSTVA

IZVORI
FINANCIRANJA

Općina Draž
A. ODRŽIVI GOSPODARSKI RAZV
GODINA
TEMELJNE I RAZVOJNE
PROVEDBE
PRETPOSTAVKE
2. Osigurati dostupnost obrazovanja
2011.
svima
4. Usmjeravati buduće useljeničke
tokove u slabije razvijena i
depopulacijska područja

AKTIVNOST

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Stipendiranje studenata, troškova
prijevoza i subvencioniranje
smještaja

150.000,00 kn

Proračun jedinice lokalne
samouprave, Općine Draž

Izrađene smjernice za sustav stipendiranja i
osigurana šira dostupnost stručnim studijima.

Dodjela jednokratne pomoći
mladim obiteljima koji kupuju ili
grade kuću na području Općine
Draž

100.000,00 kn

Proračun jedinice lokalne
samouprave,
Općine Draž

Izrađen plan poticanja useljavanja u slabije
razvijena i depopulacijska područja.

42.500,00 kn

Proračun Općine Draž

C. POREZNE OLAKŠICE
7. Jednokratnu potporu za
novorođenče i iznose obiteljskih
potpora od strane jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, u
visini jedne proračunske osnovice,
osloboditi poreza na dohodak

2011.

Dodjela jednokratne pomoći
za opremu za novorođenčad u
iznosu od 2.500,00 kuna
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Usvojena Odluka i kriteriji za dodjelu pomoći

E. SKRB O DJECI
5. Osigurati institucijsko zbrinjavanje
za svu djecu predškolske dobi na
području jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave

2011.

Zbrinjavanje djece za svu djecu
predškolske dobi, sufinanciranjem
dijela iznosa troškova smještaja
od strane Općine Draž, u suradnji
s Dječjim vrtićem Mali princ.

192.000,00 kn

Proračun Općine Draž

Izrađena analiza postojećeg stanja i utvrđene
potrebe.

Općina Đurđenovac
A.ODRŽIVI GOSPODARSKI
RAZVOJ, TEMELJNE I
RAZVOJNE PRETPOSTAVKE
3. Poticati i subvencionirati osnivanje
proizvodnih i uslužnih trgovačkih
društava, obiteljskih gospodarstava i
drugih oblika zapošljavanja radnog i
fertilnog stanovništva na prostorima
izloženim iseljavanju, ubrzanom
starenju i rijetko naseljenim
prostorima Republike Hrvatske
5. Omogućiti kvalitetnu prometnu
povezanost potencijalnih središnjih
naselja, gradskih i prigradskih
prostora, otoka s kopnom i brdskoplaninskih područja

C. POREZNE OLAKŠICE
7. Jednokratnu potporu za
novorođenče i iznose obiteljskih
potpora od strane jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, u
visini jedne proračunske osnovice,
osloboditi poreza na dohodak

GODINA
PROVEDBE
2007.
2008.

UTROŠENA
SREDSTVA

AKTIVNOST
- subvencioniranje kamata temeljem
programa Poduzetnik za malo i
srednje poduzetništvo

38.967,92 kn

15.429,26 kn

2010.

9.274,10 kn

2011.

8.810,03 kn
- povezivanje središta Općine sa
ostalim naseljima

319.255,31 kn

2008.

198.180,56 kn

2009.

1.014.728,74 kn

2010.

2.732.664,89 kn

2011.

309.064,59 kn

2007.

- jednokratna potpora obiteljima
novorođene djece

32.500,00 kn

2008.

24.500,00 kn

2009.

10.500,00 kn

2010.

32.000,00 kn

2011.

41.500,00 kn
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OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Proračun Općine
Đurđenovac

- poticati osnivanje i razvoj malog i
srednjeg poduzetništva u svrhu
poticanja rasta zapošljavanja i
gospodarskog razvoja Općine
Đurđenovac

Proračun Općine
Đurđenovac

- povećati povezanost između svih
naselja Općine Đurđenovac sa
središtem, kao i povezivanje svih
naselja na području cijele Općine
Đurđenovac

Proračun Općine
Đurđenovac

- Općina Đurđenovac u svrhu
povećanja nataliteta obiteljima
novorođene djece isplaćuje
jednokratno po 500,00 kuna po djetetu

18.022,11 kn

2009.

2007.

IZVORI FINANCIRANJA

E. SKRB O DJECI
5. Osigurati institucijsko zbrinjavanje
za svu djecu predškolske dobi na
području jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave

2007.

- osiguravanje funkcioniranja
vrtića "Jaglac" Đurđenovac

628.962,62 kn

2008.

636.998,82 kn

2009.

527.555,59 kn

2010.

503.200,00 kn

2011.

521.931,96 kn

Proračun Općine
Đurđenovac

- osiguravanje funkcioniranja vrtića za
svu djecu predškolske dobi na
području cijele Općine Đurđenovac
kako bi sva djeca mogla polaziti vrtić
redovito ili samo program predškole

IZVORI FINANCIRANJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Općina Erdut
C. POREZNE OLAKŠICE
7. Jednokratnu potporu za
novorođenče i iznose obiteljskih
potpora od strane jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, u
visini jedne proračunske osnovice,
osloboditi poreza na dohodak
E. SKRB O DJECI
5. Osigurati institucijsko zbrinjavanje
za svu djecu predškolske dobi na
području jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave
7. Stvoriti pretpostavke za otvaranje
predškolskih ustanova i igraonica u
privatnom vlasništvu

GODINA
PROVEDBE
2011.

UTROŠENA
SREDSTVA
50.000,00 kn

AKTIVNOST
Potpora svakom novorođenom
djetetu na području Općine u iznosu
od 1.000,00 kuna

Proračun Općine

2011.

Sufinanciranje boravka djece u
vrtićima u naseljima Dalj, Aljmaš,
Bijelo Brdo

346.980,00 kn

Proračun Općine

2011.

Dovršenje zgrade vrtića u Dalju

191.826,00 kn

Proračun Općine

Općina Feričanci
C. POREZNE OLAKŠICE
7. Jednokratnu potporu za
novorođenče i iznose obiteljskih
potpora od strane jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, u
visini jedne proračunske osnovice,
osloboditi poreza na dohodak

GODINA
PROVEDBE
2008.

UTROŠENA
SREDSTVA
24.000,00 kn

AKTIVNOST
Jednokratne potpore za
novorođenčad

2009.

25.000,00 kn

2010.

19.000,00 kn

2011.

22.000,00 kn
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IZVORI FINANCIRANJA
Proračun Općine

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Općina Jagodnjak
A. ODRŽIVI GOSPODARSKI
RAZVOJ, TEMELJNE I
RAZVOJNE PRETPOSTAVKE
2. Osigurati dostupnost
obrazovanja svima

C. POREZNE OLAKŠICE
7. Jednokratnu potporu za
novorođenče i iznose obiteljskih
potpora od strane jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave,
u visini jedne proračunske
osnovice, osloboditi poreza na
dohodak
E. SKRB O DJECI
5. Osigurati institucijsko
zbrinjavanje za svu djecu
predškolske dobi na području
jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave

GODINA
PROVEDBE
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

UTROŠENA
SREDSTVA

AKTIVNOST

25.442,00 kn
76.076,00 kn
166.993,00 kn
180.036,00 kn
355.192,00 kn
208.000,00 kn

Stipendije i školarine

2008.
2009.
2010.

IZVORI FINANCIRANJA

OBRAZLOŽENJE
AKTIVNOSTI

Proračun jedinice lokalne
samouprave

Sufinanciranje prijevoza učenicima i
studentima. Pomoći učenicima koji
su slabijeg imovinskog stanja.

Proračun jedinice lokalne
samouprave

Sredstva se izdvajaju jednokratno za
svako rođeno dijete u želji
povećanja nataliteta.

Proračun jedinice lokalne
samouprave

Cilj je osigurati djeci mogućnost
pohađanja predškolske ustanove radi
lakšeg uključenja u osnovnu školu.

10.000,00 kn
16.000,00 kn

Jednokratna potpora za
novorođenčad

17.000,00 kn

2011.

21.000,00 kn

2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

65.265,00 kn
48.571,79 kn
79.267,49 kn
176.591,00 kn
197.400,00 kn
121.942,00 kn

Predškolsko obrazovanje

Općina Levanjska Varoš
B. SUSTAV OBITELJSKIH
POTPORA
5. Poticati jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave
na isplatu dodatka za dijete
E. SKRB O DJECI
5. Osigurati institucijsko zbrinjavanje
za svu djecu predškolske dobi na
području jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave

GODINA
PROVEDBE
2011.

2011.

UTROŠENA
SREDSTVA
8.000,00 kn

AKTIVNOST
Jednokratne naknade za opremanje
novorođenčeta roditeljima s
područja Općine

Program predškole

18.584,47 kn
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IZVORI FINANCIRANJA
Proračun Općine

Općina, Dječji vrtić Đakovo

OBRAZLOŽENJE
AKTIVNOSTI
Općina svake godine isplaćuje
jednokratnu novčanu naknadu
roditeljima sa područja Općine.
Naknada se isplaćuje roditeljima za
pomoć u opremanju novorođene bebe.
Općina L.Varoš u suradnji sa Dječjim
vrtićem Đakovo pokrenula je program
predškole za svu djecu sa područja
Općine. Općina je osigurala prostor i
uredila ga, te sufinancira dio troškova
učiteljice.

6. Poticati otvaranje predškolskih
ustanova i igraonica unutar velikih
trgovačkih društava i korporacija

2011.

Igraonica za djecu za 4 dana

9. Osigurati isplatu naknada
roditeljima, za čiju djecu na području
jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave nije
osigurano institucijsko zbrinjavanje,
u visini iznosa kojima se to
zbrinjavanje sufinancira

2011.

Sufinanciranje mjesečnih karti
učenicima putnicima i sufinanciranje
dijela plaćanja doma učenicima koji
se školuju van područja Općine
(Osijek, Sl. Brod i dr. )

558,00 kn

Proračun Općine

9.900,00 kn

Proračun Općine

Općina Levanjska Varoš se preko
Ministarstva obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
uključila u projekt Autobus
"Čudesna šuma" s ciljem širenja
mreže sadržaja i programa
usmjerenih djeci iz ruralnih
područja, iz područja posebne
državne skrbi.
Općina Levanjska Varoš u okviru
svojih mogućnosti sufinancira
mjesečne karte i troškove stanovanja
učenicima sa svog područja, te time
olakšava roditeljima bar dio
troškova školovanja svoje djece.

Općina Petlovac
A. ODRŽIVI GOSPODARSKI
RAZVOJ, TEMELJNE I
RAZVOJNE PRETPOSTAVKE
1. Poticati razvoj potencijalnih
središnjih naselja i usmjeravati
trend nutarnjih migracija

3. Poticati i subvencionirati
osnivanje proizvodnih i uslužnih
trgovačkih društava, obiteljskih
gospodarstava i drugih oblika
zapošljavanja radnog i fertilnog
stanovništva na prostorima
izloženim iseljavanju, ubrzanom
starenju i rijetko naseljenim
prostorima Republike Hrvatske

GODINA
PROVEDBE

UTROŠENA
SREDSTVA

AKTIVNOST

IZVORI FINANCIRANJA

OBRAZLOŽENJE
AKTIVNOSTI

2010.

Osnaživanje postojeće infrastrukture
na području središnjeg naselja

343.655,45 kn

Proračun Općine

Radovi na sanaciji dijela poljskog
puta kroz ulicu Nikole Tesle u
Petlovcu, izgradnja nogostupa,
vodovodni priključak javnih
objekata.

2011.

Osnaživanje postojeće infrastrukture
na području središnjeg naselja

292.144,00 kn

Proračun Općine

2010.

Novčana potpora novoosnovanim
tvrtkama na području Općine
Petlovac

12.000,00 kn

Proračun Općine

Izgradnja nogostupa u Petlovcu,
izgradnja puta.
Svrha je razvoj središnjeg naselja i
usmjeravanje trenda nutarnjih
migracija
Isplata novčane potpore u iznosu
4.000,00 kn po jednom zahtjevu.
Svrha potpore je olakšanje
poslovanja i pomoć pri otvaranju
novih tvrtki, smanjenje broja
nezaposlenih, te razvoj malog i
srednjeg poduzetništva, a time i
razvoj društvene sredine.
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B. SUSTAV OBITELJSKIH
POTPORA
5. Poticati jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave
na isplatu dodatka za dijete

2009.
2010.

17.500,00 kn

Osiguranje isplate jednokratne
pomoći za novorođeno dijete u
visini 70% proračunske osnovice

19.000,00 kn
Proračun Općine
18.000,00 kn

2011.

Odlukom o socijalnoj skrbi na
području Općine Petlovac utvrđena
je visina iznosa dodatka za
novorođenče u iznosu od 1.000,00
kn, a u svrhu pomoći obiteljima s
novorođenom djecom i njihovim
potrebama.

Općina Podgorač
C. POREZNE OLAKŠICE
7. Jednokratnu potporu za
novorođenče i iznose obiteljskih
potpora od strane jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave,
u visini jedne proračunske
osnovice, osloboditi poreza na
dohodak

GODINA
PROVEDBE
2009.
2010.

UTROŠENA
SREDSTVA
24.000,00 kn

AKTIVNOST
Dodjela jednokratne novčane
pomoći za novorođeno dijete u
iznosu od 1.000,00 kn.

27.000,00 kn

2011.

IZVORI FINANCIRANJA

OBRAZLOŽENJE
AKTIVNOSTI

Proračun Općine

31.000,00 kn

Općina Popovac
A. ODRŽIVI GOSPODARSKI
RAZVOJ, TEMELJNE I
RAZVOJNE PRETPOSTAVKE
1. Poticati razvoj potencijalnih
središnjih naselja i usmjeravati trend
nutarnjih migracija

2. Osigurati dostupnost obrazovanja
svima

GODINA
PROVEDBE

UTROŠENA
SREDSTVA

AKTIVNOST
Osnaživanje postojeće infrastrukture

5.910.823,97

2006. - 2011.

2006. – 2011.

Izrada smjernica za stipendiranje
studenata

161.300,00
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IZVORI FINANCIRANJA
Ministarstvo regionalnog
razvoja, šumarstva i vodnog
gospodarstva i
Proračun Općine
Proračun Općine

OBRAZLOŽENJE
AKTIVNOSTI
Izgradnja vodoopskrbne mreže u
naseljima Branjina, Popovac i
Kneževo.

Stipendiranje studenata sa područja
Općine Popovac u cilju poboljšanja
obrazovne strukture u radno
sposobnom stanovništvu.

C. POREZNE OLAKŠICE
7. Jednokratnu potporu za
novorođenče i iznose obiteljskih
potpora od strane jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, u
visini jedne proračunske osnovice,
osloboditi poreza na dohodak

Potpora za novorođenče

127.086,00

Proračun Općine

2006. - 2011.

Isplata potpora za novorođenče u
iznosu od 100,00 kuna mjesečno do
godine dana djetetova života.
Cilj je potaknuti povećanje
nataliteta.

Općina Punitovci
C. POREZNE OLAKŠICE
7. Jednokratnu potporu za
novorođenče i iznose obiteljskih
potpora od strane jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, u
visini jedne proračunske osnovice,
osloboditi poreza na dohodak

GODINA
PROVEDBE

2009. do
danas

UTROŠENA
SREDSTVA

AKTIVNOST

Jednokratna pomoć za novorođeno
dijete na području Općine Punitovci

112.000,00 kn

IZVORI FINANCIRANJA

Proračun Općine

OBRAZLOŽENJE
AKTIVNOSTI
Odlukom Općinskog vijeća Općine
Punitovci određena je jednokratna
pomoć u iznosu od 2.000,00 kn za
novorođeno dijete pod uvjetom
prebivanja na području Općine
Punitovci.

Općina Semeljci
A. ODRZIVI GOSPODARSKI
RAZVOJ, TEMELJNE I
RAZVOJNE PRETPOSTAVKE
1. Poticati razvoj potencijalnih
središnjih naselja i usmjeravati trend
nutarnjih migracija

GODINA
PROVEDBE

AKTIVNOST

UTROŠENA
SREDSTVA

IZVORI
FINANCIRANJA

GRADNJA
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

1) gradnja nerazvrstanih cesta

2007.
2008.
2009.

2) gradnja parkirališta

39.430,40
102.159,75
194.238,76
83.099,00
36.149,90
455.077,81 kn
314.170,28
182.226,90
112.440,80
608.837,98 kn
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- sve iz Proračuna Općine
Semeljci

- sve iz Proračuna Općine
Semeljci

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI
Općina Semeljci ima pet naselja. Od njezinog osnutka
do danas nastoji se ravnopravno izgraditi svako naselje.
Dakle, Semeljci, kao centralno naselje se ne izdvaja.
Izgrađuje se i održava komunalna infrastruktura u svim
naseljima kako bi se potaknu ostanak i dolazak novog
stanovništva na čitav teritorij Općine Semeljci.
Pristupilo se izgradnji nerazvrstanih cesta koje su u
nadležnosti jedinica lokalne samouprave.
Isto tako i autobusna stajališta, parkirališta i dr.

2007.
2008.
2009.

3) gradnja ljetne pozornice

2009.

4) gradnja autobusnih stajališta

2007.

5) gradnja kružnog toka

2010.

6) uređenje centara naselja

2011.

2008.
2009.
2010.
2011.

7) sanacija deponija

2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

8) gradnja poslovne zone

2007.
2008.
2009.
2010.

9) gradnja, odnosno dogradnja
javne rasvjete

18.728,07
76.283,82
39.928,71
134.940,60 kn

- sve iz Proračuna Općine
Semeljci

114.070,00 kn

- Proračun Općine
Semeljci

26.615,52 kn

- Proračun Općine
Semeljci

351.069,98
33.702,00
57.327,27
62.793,30
504.892,55 kn

Isto tako u svrhu održavanja kulturnih manifestacija na
otvorenom prostoru izgrađena je i ljetna pozornica u
centru Općine.

U Općini Semeljci od izgrađene komunalne
infrastrukture, u svih pet naselja postoji vodovodna i
plinska mreža. Izgrađena je i javna rasvjeta, a započet je
i proces izgradnje odvodnje otpadnih voda
(kanalizacija).

U centru Općine, u Semeljcima izgrađen je kružni tok,
dok su u drugim naseljima uređeni svi centri.
- sve iz Proračuna Općine
Semeljci

320.860,00
161.520,00
212.530,00
47.970,00
742.880,00 kn

- Proračun Općine
Semeljci i Fond za zaštitu
okoliša
- 2011. samo Proračun
Općine

Saniraju se deponije, kako ona zatvorena, tako i
postojeća koja je u funkciji do zatvaranja - koja će
nastupiti izgradnjom regionalne deponije. Tada će ista
postati skupljalište, odnosno reciklažno dvorište.

900.487,81
510.500,51
8.588,48
151.078,12
223.070,63
1.793.725,55 kn

- Proračun Općine
Semeljci, OBŽ,
Ministarstvo gospodarstva

Poslovna zona Općine Semeljci čija je popunjenost
zadovoljavajuća, napravljena je radi razvijanja
poduzetništva i zapošljavanja ljudi s područja Općine
Semeljci što smo isto i uvjetovali prilikom dodjele prava
gradnje.

20.527,72
113.100,00
80.274,35
58.068,55

- Proračun Općine
Semeljci
- 2011. Proračun Općine i
Fond za zaštitu okoliša
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2011.

202.962,91
474.933,53 kn
- Proračun Općine i
Ministarstvo regionalnog
razvoja

U naselju Koritna je napravljen muzejski prostor kako bi
se sačuvale od zaborava bogata tradicijska kultura
našega kraja.

115.710,72
6.710,00
122.420,72 kn

- Proračun Općine
Semeljci

Izgrađeni su centri mladih u naseljima gdje je Općina
imala svoje prostore, kako bi se omogućilo druženje i
rad mladih.
Ukratko: sve se radi da bi u Općini Semeljci ostalo
dosadašnje stanovništvo i isto se povećalo - kroz
doseljavanje ili rastom novorođenih.

- sve Proračun Općine
Semeljci

2009.

10) adaptacija zgrade u muzej

539.938,77 kn

2009.

11) gradnja centara mladih

ODRŽAVANJE
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

1) održavanje javne rasvjete

117.739,88
91.394,71
100.151,27
100.459,02
144.554,52
554.299,40 kn

2007.
2008.
2009.
2010.

2) održavanje javnih površina

222.268,37
123.733,94
158.758,24
143.192,84
647.953,39 kn

2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

3) održavanje groblja

2007.

4) održavanje nerazvrstanih
cesta

131.972,76
99.612,37
102.838,34
114.476,03
148.390,00
597.289,50 kn

39.768,02 kn
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- sve Proračun Općine
Semeljci

- sve Proračun Općine
Semeljci

- Proračun Općine
Semeljci

Općina Semeljci je još 1996. godine osnovala
"Junakovce" d.o.o. komunalno društvo u isključivom
vlasništvu Općine. Ono se bavi: skupljanjem, odvozom i
deponiranjem otpada, upravljanjem grobljima (sahrane,
izgradnja grobnica), održavanjem javnih površina i
nerazvrstanih cesta i sl.

2. Osigurati dostupnost obrazovanja
svima

2008.
2009.
2010.

5) održavanje vodovodne
mreže

2010.

6) održavanje kanala za
oborinsku odvodnju

2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

1) nagrade i darovi učenicima

2) Športski školski klub
"Mladost"

1.451,80
107.000,00
18.367,28 (i
plinske)
126.819,08 kn

5.304,24 kn

- Proračun Općine
Semeljci

- sve Proračun Općine
Semeljci

Održavanjem kanala sprječava se mogućnost nastanka
poplava.
Na području Općine Semeljci, u naselju Semeljci postoji
centralna osnovna škola od 8 razreda i četiri područne
škole (Kešinci, Koritna, Vrbica i Mrzović) za učenike do
4. razreda, nakon koga isti (uz besplatan autobusni
prijevoz idu u centralnu školu Semeljci - 5-8. razred).
Škole su u relativno dobrom stanju (centralna, područne
u Vrbici i Mrzoviću, dok su najbolje u Kešincima i
Koritni jer su izgrađene poslije rata).

14.923,33
13.340,42
14.000,00
8.000,00
8.000,00
58.263,75 kn

- sve Proračun Općine
Semeljci

Općina sufinancira i Školski športski klub "Mladost"
gdje stasaju mladi talenti.

42.314,79
23.893,96
49.457,89
64.253,27
79.665,98
259.585,89 kn

- Proračun Općine
Semeljci

Održavanje vodovodne mreže je jedan od preduvjeta
pokušaja osiguravanja prije svega kvalitete vode za piće,
a isto tako i kao protupožarna mjera. U to se ubraja i
dogradnja iste kao i plinske mreže u slučajevima gdje
iste mreže ne idu do kraja granica građevinskog
područja u ulicama, jer tada nije bilo izgrađenosti.

2007.
2008.
2010.
2011.

3) bazeni
(u sastavu škole)

21.600,32
9.150,00
30.253,27
25.619,16
86.622,75 kn

- sve Proračun Općine
Semeljci

Škola ima športsku dvoranu, športske terene, a i bazene
(veliki i mali) koji su otvoreni u ljetnoj sezoni.

2008.
2009.
2010.
2011.

4) stipendije učenicima i
studentima

19.500,00 kn
42.000,00 kn

- sve Proračun Općine
Semeljci

Učenicima srednjih škola i studentima daje se određeni
broj stipendija, kao pripomoć za školovanje.
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2008.
2009.
2010.
2011.
3. Poticati i subvencionirati osnivanje
proizvodnih i uslužnih trgovačkih
društava, obiteljskih gospodarstava i
drugih oblika zapošljavanja radnog i
fertilnog stanovništva na prostorima
izloženim iseljavanju, ubrzanom
starenju i rijetko naseljenim
prostorima Republike Hrvatske

2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

5) sufinanciranje troškova
prijevoza učenicima srednjih
škola
1) održavanje kanala 3. i 4.
reda

2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

2) uređenje poljskih putova

2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

3) sufinanciranje analize tla

2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

4) edukacijska putovanja

2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

5) sufinanciranje obrane od
tuče

16.895,70
564.441,00
583.530,00
217.573,72
1.382.440,42 kn
490.301,57
437.956,91
335.662,10
136.865,00
301.863,46
1.702.649,04 kn
114.258,20
262.565,71
258.457,96
153.593,00
284.243,35
1.073.118,22 kn

- sve Proračun Općine
Semeljci

- sve Proračun Općine
Semeljci

Sufinancira se prijevoz učenika srednjih škola u
Đakovo, Osijek i Vinkovce, putem plaćanja dijela
autobusnih karata.
Budući da je Općina Semeljci pogođena recesijom, kao i
ostali dio Hrvatske (ubrajamo se kao podru-čje posebne
državne skrbi 3. skupine zbog malog broja zaposlenih),
većina stanovništva bavi se poljoprivredom. Da bi se
pomoglo razvitku konstantno se održava kanalska mreža
- kanali 3. i 4. reda, kako bi se izbjeglo plavljenje polja,
a na koncu i samih naselja.

- sve Proračun Općine
Semeljci

Uređuju se poljski putovi jer su i oni dio nerazvrstanih
cesta, a i ti-me se omogućava sređivanje naslijeđene
zapuštenosti.

2.902,07
5.643,02
11.557,50
16.179,04
5.265,29
41.546,92 kn

- sve Proračun Općine
Semeljci

Sufinancira se analiza tla i obrana od tuče, kako bi se
dobili, odnosno ostvarili prihodi svih vrijednih ratara.
Sufinanciranje uređenja kanalske mreže, analize tla i
obrana od tuče vrše se u suradnji s našom Osječkobaranjskom županijom.

34.128,74
23.850,00
23.882,00
30.932,00
18.516,00
131.308,74 kn

- sve Proračun Općine
Semeljci

U suradnji sa Županijskom gospodarskom komorom
pojedinci idu na edukacijska putovanja u inozemstvo,
kako bi stekli nova saznanja koja će primijeniti u
poljoprivrednoj proizvodnji (stočarstvu, voćarstvu,
ratarstvu i sl.). Organizira se odlazak zainteresiranih na
sajmove u zemlji i inozemstvu.

5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.300,00
23.300,00 kn

21

- sve Proračun Općine
Semeljci

B. SUSTAV OBITELJSKIH
POTPORA
4. Osigurati isplatu pronatalitetnog
dodatka za treće i četvrto dijete u
obitelji

2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

6) proglašenje najbolje
ocijenjene rakije «Rakijada»

2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

7) geodetsko-katastarska
izmjera

35.620,00
50.751,80
4.858,00
24.844,00
56.928,00
173.001,80 kn

2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

1) sufinanciranje troškova
stanovanja

47.309,74
53.170,54
54.376,40
62.360,20
79.657,76
296.874,64 kn

2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

2) jednokratne pomoći u novcu

3) obiteljski poklon - paketi

14.047,80
12.943,59
41.314,53
13.779,68
9.143,74
91.229,34 kn

- Proračun Općine
Semeljci
- 2010. i 2011. HGK ŽKO i Proračun Općine
Semeljci

"Rakijada" je jedna od manifestacija kojom se
podržavaju proizvodi poljoprivrednika voćara, njihovo
druženje i razmjena iskustava, budući da se na istoj
proglašavaju pobjednici u više kategorija rakije sa
područja čitave Osječko-baranjske županije.

- sve Proračun Općine
Semeljci

Da bi se moglo provoditi raspolaganje državnim
poljoprivrednim zemljištem na području Općine, često je
potrebno vršiti geodetsko-katastarsku izmjeru zbog
neujednačenog stanja u gruntovnici i katastru.

- sve Proračun Općine
Semeljci

7.744,45
6.574,00
3.500,00
3.736,00
19.000,00
40.554,45 kn

- sve Proračun Općine
Semeljci

97.592,16
98.864,98
63.643,18
30.336,00
62.137,62
352.573,94 kn

- sve Proračun Općine
Semeljci
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Općina Semeljci se još uvijek nije odlučila osigurati
isplatu pronatalitetnog dodatka. Umjesto toga ima druge
mjere za koje je jasno da ih s obzirom na teško stanje u
cijeloj zemlji prvenstveno koriste osobe s više djece,
koje su nezaposlene i žive od pomoći za uzdržavanje.
Tim osobama se sufinanciraju troškovi: struje, vode,
komunalne naknade, odvoza smeća (s tim da su u
potpunosti oslobođeni plaćanja komunalne naknade i
naknade za odvoz smeća - kao isključivog prihoda
Općine).
Isto tako daju se i jednokratne pomoći (najčešće
prilikom prijetnji isključenja električne energije) i u
sličnim prilikama.

Povodom Božića i Uskrsa dodjeljuju se obiteljski
poklon paketi siromašnim obiteljima (po prijedlogu
Mjesnih odbora).

E. SKRB O DJECI
4. Izraditi program za kontrolirani
sustav izvaninstitucijske skrbi djece
dojenačke i predškolske dobi

5. Osigurati institucijsko zbrinjavanje
za svu djecu predškolske dobi na
području jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave

2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

1) pomoć preko udruga

1) Program «Male škole»

43.390,71
65.296,00
41.808,35
50.000,00
44.572,95
245.068,01 kn
96.627,59
114.939,88
138.650,34
106.107,67
118.947,85
575.273,33 kn

- sve Proračun Općine
Semeljci

- sve Proračun Općine
Semeljci

Putem udruge roditelja "Sunce" i udruge za osobe s
invaliditetom "Duga" iz Semeljaca, posebna pažnja se
poklanja djeci, odnosno njihovom uključivanju u
društvo. Tako se organiziraju sportska druženja, izleti,
predstave, dijele se prigodni pokloni i sl.
Općina Semeljci ima organiziran program "Male škole"
koju pohađaju djeca godinu prije polaska u prvi razred.
Dozvolom resornog Ministarstva odobreno je da se taj
program provodi u školskom prostoru, a Općina plaća
sve troškove učiteljice, obnavlja po potrebi prostorije,
kupuje potreban materijal za rad s djecom. U tijeku je
izmjena Prostornog plana Općine, nakon čega će se
krenuti s realizacijom izgradnje dječjeg vrtića u naselju
Semeljci.

Općina Strizivojna
B. SUSTAV OBITELJSKIH
POTPORA
5. Poticati jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave na isplatu
dodatka za dijete
E. SKRB O DJECI
5. Osigurati institucijsko zbrinjavanje za
svu djecu predškolske dobi na području
jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave

GODINA
PROVEDBE
2009.
2010.
2011.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

AKTIVNOST
Naknada za svako novorođeno dijete na
području Općine Strizivojna
u iznosu od 1.000,00 kn
Ugovorom s Dječjim vrtićem Đakovo
ugovorili smo stalni rad predškole za svu
djecu predškolske dobi za područje
Općine Strizivojna

UTROŠENA
SREDSTVA
18.000,00 kn
30.000,00 kn
29.000,00 kn

IZVORI
FINANCIRANJA
Isključivo Proračun
Općine Strizivojna

41.123,00 kn
46.895,33 kn
51.170,19 kn
55.345,18 kn
51.826,43 kn
52.228,56 kn

Isključivo sredstva
Proračuna
Općine Strizivojna

UTROŠENA
SREDSTVA
49.500,00 kn

IZVORI
FINANCIRANJA
Proračun Općine

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI
Jedna od mogućih mjera Nacionalne
populacijske politike za područje Općine
Strizivojna
Odlukom o skrbi od predškolske dobi pokazali
smo da smo uvidjeli problem brige za najmanje
te u nedostatku vrtića ovako brinemo o pripremi
djece za školu.

Općina Vuka
B. SUSTAV OBITELJSKIH
POTPORA
5. Poticati jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave na isplatu
dodatka za dijete

GODINA
PROVEDBE
2009.
2010.
2011.

AKTIVNOST
Jednokratna pomoć za novorođeno
dijete u iznosu od 1.500,00 kn po
novorođenom djetetu
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OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI
Potpora Nacionalnoj populacijskoj politici u
Općini Vuka

Grad Belišće
A. ODRŽIVI GOSPODARSKI
RAZVOJ, TEMELJNE I
RAZVOJNE PRETPOSTAVKE
1. Poticati razvoj potencijalnih
središnjih naselja i usmjeravati trend
nutarnjih migracija

GODINA
PROVEDBE
2010.

UTROŠENA
SREDSTVA

AKTIVNOST

39.580,00

3. Osnažiti postojeću infrastrukturu na
području središnjih naselja

400.000,00

2. Osigurati dostupnost obrazovanja
svima

2011.

4. Izraditi specifičan plan i program
razvoja potencijalnih središnjih naselja

131.209,00

2009.

2. Izraditi smjernice za sustav
stipendiranja i širu dostupnost stručnim
studijima

15.000,00

2010.

IZVORI
FINANCIRANJA

2011.

25.200,00

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI
Ishodovane su dozvole za izgradnju komunalne
infrastrukture u novom naselju uz ulicu M.P.
Katančića u Belišću

Proračun jedinice
lokalne samouprave

Proračun jedinice
lokalne samouprave

39.000,00

U gradskom naselju Belišće i prigradskom
naselju Bistrinci građene su i obnavljane
pješačke i biciklističke staze
U novom stambenom naselju u prigradskom
naselju Bistrinci projektiran je dio komunalne
infrastrukture (61.209,00 kn), za projektiranje
komunalne infrastrukture u naselju Bistrinci
(ulica naseljena Romima), utrošeno je 70.000,00
kn.
Gradsko poglavarstvo grada Belišća temeljem
čl.5 Pravilnika o odobravanju stipendija
studentima ("Službeni glasnik grada Belišća"
br.5/98, 2/03), čl. 45. st. 1. točke 7. i čl. 47.
Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada
Belišća" br. 8/II/01), čl. 2. st.2. točke 4., čl. 3.
st.1. i čl. 27. st.1. i 6. Poslovnika gradskog
poglavarstva grada Belišća ("Službeni glasnik
grada Belišća" br. 6/01, 6/05), donijelo je
zaključak
Na temelju čl.14.st.1 Pravilnika o odobravanju
stipendija studentima ("Službeni glasnik grada
Belišća" 7/10) Odbor za odobravanje stipendija
studentima grada Belišća raspisao je Oglas za
odobravanje stipendija studentima

3. Poticati i subvencionirati osnivanje
proizvodnih i uslužnih trgovačkih
društava, obiteljskih gospodarstava i
drugih oblika zapošljavanja radnog i
fertilnog stanovništva na prostorima
izloženim iseljavanju, ubrzanom
starenju i rijetko naseljenim prostorima
Republike Hrvatske

2010./2011

3. Utvrditi potrebe za specifičnim
djelatnostima

40.000.000,00
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Državni proračun RH

Izgradnja sustava navodnjavanja na području
Gata na 500 ha, dovršena 2010.g.S obzirom na
bonitet zemljišta i blizinu izvora vode-rijeke
Drave, za navodnjavanje su odabrane površine
uz naselje Gat na oko 500 ha. Cilj je stvaranje
uvjeta za dohodovniju poljoprivrednu
proizvodnju i aktiviranje poljoprivrednih
gospodarstava kao vlasnika manjih površina
poljoprivrednog zemljišta.

5. Omogućiti kvalitetnu prometnu
povezanost potencijalnih središnjih
naselja, gradskih i prigradskih prostora,
otoka s kopnom i brdsko-planinskih
područja
6. Osigurati koncesije državnih
poljoprivrednih zemljišta za obiteljska
poljoprivredna gospodarstva
C. POREZNE OLAKŠICE
7. Jednokratnu potporu za novorođenče i
iznose obiteljskih potpora od strane
jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, u visini jedne proračunske
osnovice, osloboditi poreza na dohodak

2010.

5. Utvrditi financijski plan subvencija
za razdoblje od 2007. - 2012.

24.753,00

Državni proračun RH

2011.

5. Utvrditi financijski plan subvencija
za razdoblje od 2007. - 2012.

28.044,00

Državni proračun RH

2011.

4. Izraditi analizu učinkovitosti mjere

350.000,00

Proračun jedinice
lokalne samouprave i
Hrvatske vode

2004. i 2006.

1. Izraditi analizu stanja i potreba
postojećih obiteljskih gospodarstava

2008.

Provedeni natječaji za prodaju i zakup državnog
poljoprivrednog zemljišta.

3. Izraditi propis kojim se uređuju ove
potpore

99.000,00

2009.

100.000,00

2010.

114.000,00

2011.

93.000,00

2006.

Poticanje kvalitetnog uzgoja stoke
sufinanciranjem troškova umjetnog
usjemenjivanja krava i junica,
subvencioniranjem usluge veterinara,
Poticanje unapređenja ratarske i povrtlarske
proizvodnje provođenjem projekta "Kontrola
plodnosti tla na obiteljskim gospodarstvima".
Obnova mosta u Gatu (85.735,00 kn) i
sanacija cesta (264.265,00 kn)

3.Izraditi propis kojim se uređuju ove
potpore (mliječna kuhinja)

Proračun jedinice
lokalne samouprave

43.400,00

2007.

49.468,00

2008.

58.380,00

2009.

57.170,00

2010.

65.032,00

2011.

72.364,00
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Proračun jedinice
lokalne samouprave

Gradsko poglavarstvo grada Belišća na svojoj
39. sjednici održanoj 14. 12. 2007. godine,
temeljem čl.48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje i 129./05), čl. 45. st. 1
točke 7. i čl. 47. Statuta grada Belišća ("Službeni
glasnik grada Belišća" br. 8/II/01), čl. 2 st. 2.
točke 4. i čl. 3. st.1. Poslovnika Gradskog
poglavarstva grada Belišća ("Službeni glasnik
grada Belišća" br.6/01, 6/05), donijelo je Odluku
o isplati jednokratne novčane pomoći za nabavku
opreme za novorođenčad za 2008.god.
Na temelju čl. 39. st.1. točke 6. Statuta grada
Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.
5/09) i čl. 1. i 2. Odluke o isplati jednokratne
novčane pomoći za nabavku opreme za
novorođenčad ("Službeni glasnik grada Belišća"
br. 08/08) Grad isplaćuje po 1.000,00 kn za
svako novorođeno dijete.
Temeljem čl. 137. st. 1. Zakona o socijalnoj
skrbi
("NN" br. 73/97, 27/01, 59/01 i 82/01 i 103/03) i
čl. 14. Odluke o zadovoljavanju socijalnih
potreba socijalno ugroženih osoba ("Službeni
glasnik grada Belišća" br. 9/01, 8/02)

2009.

250.000,00

2011.

250.000,00

2009.

5. Osigurati institucijsko zbrinjavanje za
svu djecu predškolske dobi na području
jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave

50.000,00

2010.

2008.

E. SKRB O DJECI
4. Izraditi program za kontrolirani sustav
izvaninstitucijske skrbi djece dojenačke i
predškolske dobi

3.Izraditi propis kojim se uređuju ove
potpore (prijevoz učenika i studenata)

3.Izraditi propis kojim se uređuju ove
potpore (pomoć roditeljima s više
djece)

Proračun jedinice
lokalne samouprave

Prema odluci o zadovoljavanju socijalnih potreba
socijalno ugroženih osoba s područja grada
Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.
7/09 i 4/11)
Odluka Gradskog vijeća temeljem čl. 40. stavka
1. točke 19., a u svezi čl. 22. stavka 1. podstavka
7. i stavka 3. Statuta grada Belišća o osiguranju
financijskih sredstava u proračunu vezanih uz
subvencioniranje dijela cijene prijevoza redovnih
učenika srednjih škola i redovnih studenata.
Odluka o plaćanju cijene vrtića roditeljima koji
imaju dvoje ili više djece upisano u vrtić
istovremeno

5.280,00
7.920,00
.

2011.

3. Izraditi Program kontroliranog
sustava izvaninstitucijske skrbi djece
dojenačke i predškolske dobi

150,00

Društvo „Naša djeca“
Belišće

2006.

3.Poticati jedinice lokalne i područne
samouprave za izradu plana otvaranja
predškolskih ustanova i igraonica
sukladno procijenjenim potrebama

2.903.945,00

Proračun jedinica
lokalne samouprave,
Općine Bizovac i
Petrijevci

2008.

2.611.449,00

2009.

3.793.291,00

2010.

2.750.266,00

2011./2012.

2.865.460,00

Program kontroliranog sustava izvan
institucijske skrbi djece predškolske dobi u
obliku igraonica u organizaciji DND grada
Belišća, a koji pohađaju djeca od navršene 3 god.
života do polaska u školu, a koja nisu bila
uključena u vrtićki program.
Program predškolskog odgoja i obrazovanja
ostvaruje se u gradu Belišću i područnim
vrtićima upisano je 240 polaznika, raspoređenih
u 11 odgojnih skupina. Od tog broja 7 odgojnih
skupina formirano je u Belišću, a po 2 odgojne
skupine u područnim vrtićima Bizovcu i
Petrijevcima. Grad Belišće financirao je iznos od
1.860.440,00 kn.
Program predškolskog odgoja i obrazovanja
ostvaruje se u gradu Belišću i područnim
vrtićima, upisano je 249 polaznika, raspoređenih
u 11 odgojnih skupina. Od tog broja 7 odgojnih
skupina formirano je u Belišću, a po 2 odgojne
skupine u područnim vrtićima Bizovcu i
Petrijevcima.
Grad Belišće financirao je iznos od 1.938.541,00
kn.
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Grad Donji Miholjac
A. ODRŽIVI GOSPODARSKI
RAZVOJ, TEMELJNE I
RAZVOJNE PRETPOSTAVKE
2. Osigurati dostupnost obrazovanja
svima

B. SUSTAV OBITELJSKIH
POTPORA
5. Poticati jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave na isplatu
dodatka za dijete

E. SKRB O DJECI
5. Osigurati institucijsko zbrinjavanje za
svu djecu predškolske dobi na području
jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave

GODINA
PROVEDBE

UTROŠENA
SREDSTVA

AKTIVNOST

IZVORI
FINANCIRANJA

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

2011.
2010.
2009.
2008.
2007.
2006.

Svake godine natječaj za studentske
kredite, te od 2008. godine
subvencioniranje učeničkih mjesečnih
karata

723.732,80
740.260,80
577.146,40
282.193,00
103.500,00
99.500,00

Proračun jedinice
lokalne samopurave

Pripomoć za kupovinu mjesečnih karata za
srednjoškolce, te barem dio troškova studentima.

2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

2006. godine zajedno sa Caritasom
Odluka za pomoć za novorođeno
dijete, a od 2008. godine Odluka o
isplati jednokratne pomoći u iznosu od
1.000,00 kuna po djetetu.

20.750,00
--75.000,00
74.000,00
85.000,00
71.000,00

Proračun jedinice
lokalne samouprave

U skladu s mogućnostima Proračuna, mali
doprinos pronatalitetnoj politici.

2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

Pri osnivanju Dječjeg vrtića osigurane
su plaće za djelatnike

1.230.988,64
1.356.047,00
1.451.800,00
1.592.800,00
1.748.000,00
1.778.982,50

Proračun jedinice
lokalne samouprave

Isplatom plaća je osigurano da roditelji ne
moraju plaćati punu ekonomsku cijenu vrtića.
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Iznos cijene vrtića služi za materijalne troškove
(prehranu i ostale troškove)

Grad Đakovo
A. ODRŽIVI GOSPODARSKI
RAZVOJ, TEMELJNE I
RAZVOJNE PRETPOSTAVKE
1. Poticati razvoj potencijalnih
središnjih naselja i usmjeravati trend
nutarnjih migracija

GODINA
PROVEDBE
2011.

AKTIVNOST
3. Osnaživati
postojeću
infrastrukturu na
području
središnjih
naselja

UTROŠENA
SREDSTVA

IZVORI
FINANCIRANJA

9.594.744,96 kn

Proračun Grada
Đakova, Proračun
Osječko-baranjske
županije, Hrvatske
ceste, Županijska
uprava za ceste, Fond
za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost,
Turistička zajednica
Osječko-baranjske
županije, gradska
trgovačka društva
"Univerzal d.o.o."
Đakovo i "Đakovački
vodovod d.o.o."
Đakovo

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI
Ove radnje odnose se na gradnju, rekonstrukciju i redovito
održavanje cesta, gradnju pješačkih staza i parkirališta, održavanje
prometne signalizacije (2.985.055,12 kn), gradnju nove mreže javne
rasvjete (u prigradskom naselju Đakovački Selci) i održavanje
postojeće javne rasvjete (2.271.264,75 kn), gradnju ostalih objekata
(izgradnja mjesnog doma u prigradskim naseljima Budrovci,
Đurđanci, Piškorevci, Đakovački Selci, Kuševac i Široko Polje,
ukupno 1.363.952,85 kn); čišćenje i održavanje javnih površina,
javnih parkova i groblja (ukupno 1.725.800,55 kn), održavanje
slivnika (116.080,18 kn), održavanje javnih parkova (312.661,59
kn), gradnju dječjih igrališta (133.515,27 kn), gradnju vodovodne,
kolektorne i kanalizacijske mreže i financiranje projektne
dokumentacije odvodnje te izradu plansko-prostorne dokumentacije
(373.641,83 kn).
U 2011. godini nastavljen je Program sanacije odlagališta
komunalnog otpada "Vitika" u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost, a Grad Đakovo je u tu svrhu izdvojio
300.000,00 kn.
Grad Đakovo omogućava oslobođenje od troškova priključka na
komunalnu infrastrukturu za gradnju kuće za HRVI-e i u 2011.
godini je u tu svrhu izdvojeno 12.772,82 kn.
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2. Osigurati dostupnost obrazovanja
svima

2011.

1. Utvrditi
obrazovnu
strukturu i
potrebe za
osnivanjem
stručnih studija
na područjima
potencijalnih
središnjih
naselja (osnivati
veleučilišta)

268.385,52 kn
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Proračun Grada
Đakova, Proračun
Osječko-baranjske
županije, Služba za
profesionalnu
orijentaciju, Hrvatski
zavod za zapošljavanje,
Sveučilište u Zagrebu,
Sveučilište u Osijeku,
Centar za kulturu
Đakovo, Katolički
bogoslovni fakultet u
Đakovu, Obrtnička
škola A. Horvata
Đakovo, Srednja
strukovna škola Braće
Radića Đakovo,
Gimnazija A. G.
Matoša Đakovo, OŠ I.
G. Kovačića Đakovo,
OŠ V. Nazora Đakovo,
OŠ J. A. Ćolnića
Đakovo, matične i
područne osnovne škole
u prigradskim
naseljima, organizacija
civilnog društva Đakovačka udruga
studenata Đakovo,
Savjet mladih Grada
Đakova

Grad Đakovo pokrenuo je inicijativu i donio Odluku o pokretanju
inicijative o osnivanju Veleučilišta u Đakovu. U tu svrhu izrađena je
strategija gospodarskog i društvenog razvoja područja i Feasibility
studija osnivanja Veleučilišta te je dobiveno mišljenje relevantnih
ustanova na lokalnoj razini (Katoličkog bogoslovnog fakulteta u
Đakovu). Također je Grad poduzeo potrebite radnje za osiguranje
odgovarajućeg prostora i opreme te uputio dopis Središnjem
državnom uredu za upravljanje državnom imovinom gdje moli
prijenos vlasništva nekretnina koje su u vlasništvu Republike
Hrvatske. Izrađeni su studijski programi usklađeni s nacionalnim
prioritetima i potrebama profesionalnog sektora i to za agronomiju
(smjer Održivi ruralni razvoj), ekonomiju (smjerovi Turizam i
ugostiteljstvo i Projekt menadžer) i elektrotehniku (smjer
Informatika poslovnih procesa). Programi su usporedivi s
programima zemalja EU te sadržavaju bodovni sustav (ECTS),
kriterije za mobilnost predavača i studenata te kriterije i načine
osiguranja kvalitete. Osiguran je i potreban broj nastavnog i drugog
osoblja s odgovarajućom znanstvenom i stručnom kvalifikacijom,
kao i sredstva za opremanje Veleučilišta.
U 2011. godini završena je zgrada Studentskog doma pri Katoličkom
bogoslovnom fakultetu u Đakovu, koji će osigurati smještaj za 90
studenata.
Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu izdvojena su u 2011.
godini sredstva za opremu u iznosu 40.000,00 kn.
Grad Đakovo je u 2011. godini sufinancirao odlazak studenata na
terensku nastavu pod nazivom "Renesansni vrtovi u Hrvatskoj", te je
za tu namjenu isplatio Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku iznos od
5.000,00 kn.
Srednje škole:
Za učenike Obrtničke škole A. Horvata Đakovo financiran je odlazak
učenika i sudjelovanje u programu «Europskog dana kulture» u
Pečuhu u Mađarskoj gdje su sudjelovali učenici iz 10-tak europskih
gradova. Također je sufinanciran posjet partnerskim školama u
Subotici i Kuli. Ukupno je izdvojen iznos od 10.000,00 kn.
Za učenike završnih razreda srednjih škola organizirana je
"Maturijada" i ples Quadrille, a u suradnji sa Savjetom mladih Grada
Đakova financiran je projekt "Najbolje maturantsko odijelo". U
suradnji s «Đakovačkom udrugom studenata» održana je V. smotra
Sveučilišta na kojoj je predstavljeno 20-tak fakulteta. Dekani,
profesori, asistenti i studenti predstavili su svoje fakultete u 8
multimedijalnih prezentacija prema različitim skupinama visokih
učilišta i sveučilišnih studija (prirodoslovno, tehničko, biomedicinsko,
biotehničko, društveno, humanističko, umjetničko područje)
Sveučilišta u Zagrebu i Osijeku. Ukupno je izdvojeno 9.000,00 kn.

Osnovne škole:
Učenicima osnovnih škola organizirano je natjecanje u literarnom
stvaralaštvu "Lidrano 2011." u iznosu 10.000,00 kn, koje je održano
u organizaciji OŠ J. A. Ćolnića u Đakovu. Istoj školi sufinanciran je
projekt za školsku knjižnicu pod nazivom "Čitamo mi, u obitelji svi"
(5.000,00 kn).
Učenicima prvih razreda osnovnih škola podijeljene su majice u
sklopu programa "Sigurno u prometu" (8.885,52 kn), a OŠ Budrovci
dodijeljena su u 2011. godini sredstva za sudjelovanje na Državnoj
smotri radova iz Tehničke kulture u Puli (1.500,00 kn).
Učenici Glazbene škole koja djeluje pri OŠ I. G. Kovačića u Đakovu
sudjelovali su na Državnoj smotri zborova u Varaždinu i programu
razmjene učenika glazbenih škola "Svirajmo zajedno" u Makarskoj.
Učenicima OŠ I. G. Kovačića u Đakovu sufinanciran je odlazak na
Državno prvenstvo školskih športskih društava, 40. izdanje školskog
lista "Goran" i proslava Dana škole. Za te aktivnosti Grad Đakovo
izdvojio je 35.000,00 kn.
Za potrebe učenika i studenata utrošeno je u 2011. godini ukupno
124.385,52 kuna.

2. Osigurati dostupnost obrazovanja
svima

2011.

2. Izraditi
smjernice za
sustav
stipendiranja i
širu dostupnost
stručnim
studijima

366.020,00 kn
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Proračun Grada
Đakova, Zajednica
športskih udruga Grada
Đakova, športski
klubovi i poslovne
banke

Grad Đakovo sufinancirao je Centru za kulturu Đakovo ulaznice za
kino-predstave i kazališne predstave za djecu i mlade u Hrvatskom
domu u Đakovu. U 2011. godini izdvojeno je za tu namjenu ukupno
144.000,00 kuna.
Grad Đakovo ima izrađen sustav stipendiranja i kreditiranja učenika i
studenata na osnovi Javnog natječaja koji se objavljuje početkom
školske/akademske godine, a sufinancirao je i prijevoz učenika i
studenata.
Stipendiranje studenata: Za akademsku godinu 2010./2011. stipendije
je u 2011. godini primilo 30 studenata, dok je za akademsku godinu
2011./2012. stipendije u 2011. godini primilo 50 studenata sukladno
Javnom natječaju za dodjelu stipendija, a prema uvjetima Pravilnika o
stipendiranju studenata s područja Grada Đakova (što je ukupno
iznosilo 228.400,00 kn).
Kreditiranje učenika i studenata: Učeničke kredite Grad Đakovo je u
2011. godini isplatio za 28 učenika u ukupnom iznosu od 128.800,00
kn. Studentske kredite koristilo je 14 studenata putem poslovne banke.
Grad Đakovo je snosio troškove obrade kredita i kamate po kreditima.
Prijevoz učenika i studenata koji se školuju izvan mjesta boravka u
2011. godini sufinanciran je u iznosu 8.820,00 kn.
Sukladno ciljevima Nacionalne populacijske politike, provedenim
mjerama nastoji se osigurati šira dostupnost stručnim studijima,
odnosno osigurana je dostupnost obrazovanja većem broju učenika i
studenata s područja Grada Đakova.

5. Omogućiti kvalitetnu prometnu
povezanost potencijalnih središnjih
naselja, gradskih i prigradskih prostora,
otoka s kopnom i brdsko-planinskih
područja

2011.

1. Izraditi
analizu cestovne
infrastrukture i
prometne
povezanosti

6. Osigurati koncesije državnih
poljoprivrednih zemljišta za obiteljska
poljoprivredna gospodarstva

2011.

3. Izraditi
izmjenu
zakonskih
propisa vezano
uz određivanje
prioriteta kod
koncesija

2.005.554,84 kn

330.641,07 kn

Proračun Grada
Đakova, Proračun
Osječko-baranjske
županije, Hrvatske
ceste, Županijska
uprava za ceste

Proračun Grada,
Ministarstvo
poljoprivrede, ribarstva
i ruralnog razvoja,
Proračun Osječkobaranjske županije,
Hrvatski zavod za
poljoprivrednu
savjetodavnu službu,
Turistička zajednica
Grada Đakova,
poslovne banke i
organizacije civilnog
društva - Cluster
«Slavonka» Osijek i
Udruga «Voćar Đakovština» Đakovo

Grad Đakovo je u 2011. godini izdvojio sredstva za osnaživanje
cestovne infrastrukture i prometne povezanosti i kontinuirano ulaže u
cestovnu i komunalnu infrastrukturu u svim naseljima (samom gradu i
8 prigradskih naselja: Đakovački Selci, Piškorevci, Ivanovci, Kuševac,
Široko Polje, Đurđanci, Budrovci i Novi Perkovci). U tu svrhu
izdvojeno je ukupno 2.005.554,84 kn.
Ovom mjerom postignuta je bolja prometna povezanost središnjeg
naselja te gradskih i prigradskih prostora, a na taj način osigurana je
prometna povezanost potencijalnih središnjih naselja, sukladno
ciljevima Nacionalne populacijske politike.
Grad Đakovo je u 2011. godini sufinancirao troškove analize tla
poljoprivrednog zemljišta, veterinarske usluge, geodetsko-katastarske
te druge intelektualne i osobne usluge, financirao održavanje
građevina detaljne melioracijske odvodnje, održavanje poljskih putova
i mostova i dr.
U 2011. godini Grad Đakovo je izdvojio sredstva za program razvoja i
poticaja poljoprivrede u iznosu 291.449,82 kuna. Na osnovi Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Đakova raspisan je Javni natječaj za
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Grada Đakova za k. o. Đakovo, Budrovci, Đurđanci,
Ivanovci Gorjanski, Novi Perkovci, Piškorevci, Đakovački Selci i
Široko Polje u kojem su utvrđeni prioriteti za dodjelu poljoprivrednog
zemljišta obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, sukladno
ciljevima Nacionalne populacijske politike.
Do sada je zemljište bilo u režimu korištenja na osnovi jednogodišnjih
ugovora koji su produžavani za svako vegetativno razdoblje, temeljem
Odluke Gradskog vijeća Grada Đakova po prethodno provedenom
Javnom pozivu. Prvi Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Đakova objavljen
je 11. srpnja 2011. godine. Javno otvaranje je održano 28. srpnja 2011.
godine. Natječajem je obuhvaćeno 3.420,28 ha zemljišta. Na donesenu
Odluku čeka se suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i
ruralnog razvoja. Drugi natječaj objavljen je 7. studenoga 2011.
godine, a njime je obuhvaćeno 112,66 ha zemljišta. Javno otvaranje
ponuda održano je 25. studenoga 2011. godine, a trenutačno je
provođenje natječaja u fazi donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijih
ponuditelja po predmetnom natječaju. Odluku donosi Gradsko vijeće
Grada Đakova, a suglasnost na Odluku daje Ministarstvo
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
Grad organizira svake godine u Đakovu sajam voćara, trodnevnu
međunarodnu izložbu pod nazivom "Jabučini dani" i "Đakovo-EXPO Zlatne ruke" gdje svoje proizvode izlažu poljoprivredne zadruge,
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obiteljska poljoprivredna gospodarstva i poljoprivredni obrtnici s
ciljem postizanja konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda.
U 2011. godini je na 10. županijskoj, 6. regionalnoj i 4. međunarodnoj
izložbi jabuka sudjelovalo preko 100 izlagača. Program izložbe
obuhvatio je i niz stručnih predavanja o voćarstvu i okruglih stolova.
Izložba je organizirana u suradnji s Hrvatskim zavodom za
poljoprivrednu savjetodavnu službu, Osječko-baranjskom županijom,
Turističkom zajednicom Grada Đakova, Clusterom "Slavonka" Osijek
i udrugom "Voćar - Đakovština" iz Đakova. U tu svrhu je izdvojeno
39.191,25 kn.
B. SUSTAV OBITELJSKIH
POTPORA
5. Poticati jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave na isplatu
dodatka za dijete

2011.

2. Uvesti
dodatak za dijete
od strane
jedinica lokalne
i područne
(regionalne)
samouprave u
jedinstveni
propis/zakon o
sustavu
obiteljskih
potpora

2011.

4. Poticati jedinice
lokalne i područne
(regionalne)
samouprave na
sudjelovanje u
financiranju
izvaninstitucijske
skrbi za djecu
dojenačke i
predškolske dobi

233.000,00 kn

Proračun Grada

Grad Đakovo je u 2011. godini izdvojio sredstva za potporu obiteljima
- jednokratnu novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete s
prebivalištem na području Grada Đakova. Ovom pronatalitetnom
mjerom Grad je želio učiniti pomak unaprijed u mikrolokalnim
demografskim kretanjima, ali je zatvaranje rodilišta u Đakovu jedan
od značajnih faktora koji je pridonio smanjenju broja novorođene
djece na području Grada Đakova u 2011. godini u odnosu na 2010.
godinu kada su isplaćene 323 jednokratne novčane pomoći.
U 2011. godini isplaćena je pomoć za 233 novorođena djeteta u iznosu
1.000,00 kuna po djetetu (za svako novorođeno dijete bez obzira koje
je po redu u obitelji). Ukupno je isplaćeno 233.000,00 kuna.
Na taj način Grad Đakovo je sukladno ciljevima Nacionalne
populacijske politike unaprijedio i proširio sustav obiteljskih potpora u
2011. godini.

Proračun Grada
Đakova, Zajednica
športskih udruga Grada
Đakova, Centar za
kulturu Đakovo, OŠ I.
G. Kovačića Đakovo,
OŠ V. Nazora Đakovo,
OŠ J. A. Ćolnića
Đakovo, područne i
matične osnovne škole
iz prigradskih naselja,
Dječji vrtić Đakovo,
Dječji vrtić Montessori
"Sunčev sjaj - Nazaret"
Đakovo, Dječji vrtić
"Zvrk" Đakovo,
poduzeće "Mlaco

Grad Đakovo je u 2011. godini izdvojio sredstva za financiranje
organizacija civilnog društva - udruga građana koje u svojem
programu provode skrb o djeci na području športa, kulture, tehničke
kulture, socijalnog programa, zdravstva, skrbi o djeci s teškoćama u
razvoju i dr. U 2011. godini organizirana je u suradnji s đakovačkim
dječjim vrtićima "2. dječja olimpijada za djecu vrtićke dobi" u Đakovu
te je za majice i propagandni materijal izdvojeno 4.760,97 kn.
Prigodom obilježavanja Dana grada organizirana je u suradnji s
Atletskim klubom "SLA Ante Perić" Đakovo atletska utrka ulicama
grada uz sudjelovanje djece i mladih, od onih najmlađih koji još ne idu
u osnovnu školu do odrasle mladeži. Grad Đakovo je financirao utrku
s 8.500,00 kn.

E. SKRB O DJECI
4. Izraditi program za kontrolirani sustav
izvaninstitucijske skrbi djece dojenačke i
predškolske dobi

3.380.470,72 kn
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Nogometno središte Đakovo organiziralo je u 2011. godini
"Nogometni turnir za mlađe kategorije", a Grad Đakovo je za tu svrhu
izdvojio 3.469,00 kn.

d.o.o." Đakovo,
organizacije civilnog
društva: Nogometno
središte Đakovo,
Plivački klub Đakovo,
Atletski klub "SLA
Ante Perić" Đakovo,
Društvo pedagoga
tehničke kulture
Slavonije - Đakovo,
Đakovački kuturni krug
"Accede ad Certissiam"
Đakovo, Udruga za
pomoć osobama s
mentalnom
retardacijom Đakovo,
Boćarski klub invalida
"Lastavice" Đakovo,
Društvo "Naša djeca"
Đakovo, Konjički klub
"Život i nada" Đakovo,
Udruga za terapijsko
jahanje "Sv. Josip"
Đakovo i Udruga za
psihosocijalne potrebe
"Amadea" Đakovo

Škola košarke "Sedam" Đakovo je organizirala košarkašku školu,
turnire i natjecanja za sve uzraste polaznika, a Grad Đakovo je
sufinancirao rad Škole u 2011. godini s iznosom od 17.000,00 kn.
Športskim udrugama koje skrbe o zdravom razvoju djece i mladih
doznačeno je u 2011. godini za redovitu djelatnost 3.186.865,75 kn.
Za djecu i mlade te ostale građane, prigodom obilježavanja 1. svibnja
2011. godine, organizirana je "Biciklijada" u suradnji s poduzećem
"Mlaco d.o.o." Đakovo u kojoj su svi sudionici, od onih najmlađih na
malim biciklićima do starijih, sudjelovali u vožnji od Đakova do
izletišta na jezeru Jošava gdje je održan prigodni program športskozabavnog karaktera. Grad Đakovo sufinancirao je ovaj događaj s
25.000,00 kn.
Društvo pedagoga tehničke kulture Slavonije - Đakovo organiziralo je
za djecu "2. zmajadu" u suradnji s OŠ I. G. Kovačića iz Đakova gdje
se na nogometnom igralištu u Đakovu okupio velik broj djece (od
najmlađe dobi do onih starijih) koja su se natjecala u zmajarenju uz
brojne popratne aktivnosti. Ista udruga organizirala je za djecu 2.
manifestaciju tehničkog stvaralaštva "Majstor". Grad Đakovo je u tu
svrhu izdvojio 6.000,00 kn. Prigodom blagdana Sv. Nikole za svu
djecu Grada Đakova organizirana je u Domu kulture prigodna
priredba nakon koje su im podijeljeni poklon-paketi. Grad Đakovo je
za tu namjenu financirao tiskanje slikovnice u izdanju Đakovačkog
kulturnog kruga "Accede ad Certissiam" Đakovo i ostale proizvode za
poklon-paket (u iznosu 15.000,00 kn). Podijeljeno je 1.000 poklonpaketa.
Organizacijama civilnog društva koje skrbe o djeci i mladima s
teškoćama u razvoju na području Grada Đakova posvećena je također
velika pozornost. Na području Grada Đakova djeluje Udruga za pomoć
osobama s mentalnom retardacijom Đakovo, Boćarski klub invalida
"Lastavice" Đakovo, Društvo "Naša djeca" Đakovo te konjički klubovi
koji se bave organiziranjem terapijskog jahanja za djecu s teškoćama u
razvoju - "Život i nada" Đakovo i "Sv. Josip" Đakovo. Sve ove
organizacije s velikom pozornošću skrbe o djeci s teškoćama u razvoju
od najmlađe životne dobi. Grad Đakovo prepoznao je njihov veliki
značaj i sufinancirao je rad ovih organizacija u 2011. godini s iznosom
od 93.875,00 kn.
Grad Đakovo je u 2011. godini sufinancirao i rad novoosnovane Udruge
za psihosocijalne potrebe "Amadea" Đakovo koja kroz različite
radionice (engleskog jezika, kreativne, ekološke, glazbene, zdravstvene,
kuharske i dr. radionice) u sklopu projekta "Rastem, stvaram,
otkrivam", uz pomoć volontera, provodi na području Grada Đakova
program za djecu do 10 godina starosti pod nazivom "Sunčana kućica Sunčica". Za tu namjenu u 2011. godini izdvojeno je 20.000,00 kuna.
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5. Osigurati institucijsko zbrinjavanje za
svu djecu predškolske dobi na području
jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave

2011.

1. Izraditi
analizu
postojećeg
stanja i utvrditi
potrebe za
otvaranjem
predškolskih
ustanova i
igraonica

1.091.821,31 kn

Proračun Grada
Đakova, Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i
športa; Dječji vrtić
Đakovo, Dječji vrtić
"Zvrk" Đakovo, Dječji
vrtić Montessori
"Sunčev sjaj - Nazaret"
Đakovo

Provedenim aktivnostima Grad Đakovo je sukladno ciljevima
Nacionalne populacijske politike u 2011. godini sustavno djelovao na
stvaranju prostornih, kadrovskih i drugih pretpostavki za primjerenu
skrb o djeci, prilagođenu različitim potrebama roditelja i djece te dobi
djece, podizanju kvalitete institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi
za djecu te osnaživanju društvene brige o djeci.
Grad Đakovo kao osnivač Dječjeg vrtića Đakovo sufinancirao je 2011.
godine boravak djece s područja Grada u jaslicama i vrtiću za 290
djece u 13 odgojnih skupina.
Predškolski program u gradu i prigradskim naseljima pohađalo je u
2011. godini ukupno 391 dijete u 24 odgojne skupine na 19 mjesta
održavanja.
Dvoje djece s teškoćama u razvoju bilo je u 2011. godini integrirano u
redoviti program uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa.
Za proširenje kapaciteta Dječjeg vrtića Đakovo u 2011. godini
izdvojeno je 666.821,92 kn (nastavak građevinskih radova na zgradi
dječjeg vrtića u Ulici Luke Botića u Đakovu). Kapaciteti gradskog
Dječjeg vrtića trenutačno zadovoljavaju potrebe cjelokupne populacije
djece predškolske dobi.
U 2011. godini Grad Đakovo je izdvojio za dječji vrtić i jaslice
sredstva u iznosu 1.180.000,00 kuna te za organizaciju predškole u
gradu i osam prigradskih naselja 424.999,39 kuna.
Predškolski program koji se provodio 2011. godine u dječjim vrtićima
u privatnom vlasništvu:
Dječji vrtić "Zvrk" Đakovo provodio je u 2011. godini program
predškole za 24 djece, a Dječji vrtić Montessori "Sunčev sjaj Nazaret" Đakovo provodio je program za 21 dijete predškolske dobi.
Provedenim aktivnostima Grad Đakovo je sukladno ciljevima
Nacionalne populacijske politike u 2011. godini sustavno djelovao na
stvaranju prostornih, kadrovskih i drugih pretpostavki za primjerenu
skrb o djeci, prilagođenu različitim potrebama roditelja i djece te dobi
djece, podizanju kvalitete institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi
za djecu te osnaživanju društvene brige o djeci.
Sažetak ostvarenih rezultata:
U 2011. godini Grad Đakovo je kontinuiranim ulaganjem u izgradnju i
proširenje kapaciteta dječjih vrtića stvorio uvjete za podmirenje svih
potreba za smještajnim kapacitetima u dječjim vrtićima i trenutačno
zadovoljavanje potreba cjelokupne populacije djece predškolske dobi
na području Grada Đakova.
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7. Stvoriti pretpostavke za otvaranje
predškolskih ustanova i igraonica u
privatnom vlasništvu

2011.

1. Izraditi
analizu
postojećeg
stanja i utvrditi
potrebe za
otvaranjem
predškolskih
ustanova i
igraonica

599.981,05 kn

Proračun Grada
Đakova, Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i
športa; Dječji vrtić
Montessori "Sunčev sjaj
- Nazaret" Đakovo,
Dječji vrtić "Zvrk"
Đakovo

Grad Đakovo sufinancira dva dječja vrtića u privatnom vlasništvu:
Dječji vrtić Montessori "Sunčev sjaj - Nazaret" je u vlasništvu
Milosrdnih sestara sv. Križa u Đakovu - program ovog dječjeg vrtića u
2011. godini pohađalo je 85 djece u 5 odgojnih skupina. Tri skupine
čine djeca u dobi od tri do šest godina, jednu skupinu djeca u dobi od
godine i pol do tri godine, dok su u jednoj skupini bila djeca s
posebnim odgojno-obrazovnim potrebama koja se ne mogu uključiti u
redovite odgojne skupine zbog višestrukih razvojnih teškoća. U svakoj
skupini radile su dvije montessori odgojiteljice. Ovaj vrtić radi po
Montessori metodi "Pomozi mi da to učinim sam". U 2011. godini
Montessori dječji vrtić "Sunčev sjaj - Nazaret" pohađalo je 10 djece s
teškoćama u razvoju (dvoje uz potporu Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa). Grad Đakovo sufinancirao u 2011. godini je rad
ovog vrtića u privatnom vlasništvu s iznosom od 399.981,05 kuna.
Dječji vrtić "Zvrk" Đakovo - u 2011. godini pohađalo je 82 djece u 3
mješovite odgojne skupine. Grad Đakovo sufinancirao u 2011. godini
je rad ovoga vrtića s iznosom od 200.000,00 kuna.
Provedenim aktivnostima Grad Đakovo je sukladno ciljevima
Nacionalne populacijske politike u 2011. godini sustavno djelovao na
stvaranju prostornih, kadrovskih i drugih pretpostavki za primjerenu
skrb o djeci, prilagođenu različitim potrebama roditelja i djece te dobi
djece, podizanju kvalitete institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi
za djecu te osnaživanju društvene brige o djeci.
Sažetak ostvarenih rezultata:
U 2011. godini Grad Đakovo je za sufinanciranje programa dječjih
vrtića u privatnom vlasništvu izdvojio isti iznos kao u prethodnoj
godini, što znači da sustavno skrbi o radu svih dječjih vrtića na
području Grada Đakova bez obzira na njihovu vlasničku strukturu.

F. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
MAJKE I DJETETA
9. Osigurati bolju povezanost stručnjaka
i službi koji rade na zdravstvenom
zbrinjavanju djece

2011.

3. Izraditi model
suradnje i
uspostaviti
kvalitetniju
suradnju
stručnjaka
(ginekolozi u
primarnoj
zdravstvenoj
zaštiti,
porodničari,
neonatolozi,
pedijatri,

135.119,84 kn

35

Proračun Grada
Đakova, Dom zdravlja
Đakovo, Dječji vrtić
Đakovo, Upravni odjel
za zdravstvo i socijalnu
skrb Osječko-baranjske
županije, Ured svjetske
zdravstvene
organizacije (WHO),
Poliklinika za
rehabilitaciju govora i
slušanja "Suvag"
Osijek, organizacije

U Dječjem vrtiću Đakovo kontinuirano se provodi njega i skrb za
tjelesni rast i zdravlje djece. Zaposlene su medicinske sestre, a
povremeno se organiziraju dolasci liječnika i stomatologa koji vrše
preventivne preglede i edukaciju djece o brizi za higijenu i zdravlje.
Grad Đakovo izdvojio je sredstva u 2011. godini za rad zdravstvenih
neprofitnih organizacija koje su u suradnji s brojnim stručnjacima s
područja zdravstva provodile različite aktivnosti.
Po drugi puta je 07. travnja 2011. godine u Đakovu organizirano i
obilježavanje Međunarodnog dana zdravlja, prema preporuci Svjetske
zdravstvene organizacije (WHO). Tom prigodom su, između ostalih,
podijeljeni i propagandni materijali "Standardne mjere zaštite
(prilagođene vrtićima i osnovnim školama)", "Osnove dijabetesa",
"Što danas jesti" i dr.

liječnici opće
medicine u
primarnoj
zdravstvenoj
zaštiti)

civilnog društva:
Gradsko društvo
Crvenog križa Đakovo,
Udruga žena protiv raka
"Roseta" Đakovo,
Društvo dijabetičara
Đakovo, Zajednica
"Susret" - Savjetovalište
Đakovo, Boćarski klub
invalida "Lastavice"
Đakovo i Udruga za
pomoć osobama s
mentalnom
retardacijom Đakovo

Boćarski klub invalida «Lastavice» Đakovo i Udruga za pomoć
osobama s mentalnom retardacijom Đakovo su sudjelovanjem u ovoj
kampanji predstavili svoje aktivnosti želeći ukazati na potrebu
izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom. Svoje aktivnosti
Udruga je predstavila građanima sa željom informiranja roditelja i
obitelji osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju o pravima
i mogućnostima zbrinjavanja, razvijanja oblika pomoći i samopomoći
kod djece s teškoćama u razvoju u ostvarivanju preventive, liječenja,
rehabilitacije i zaštite. Dvadesetak članova udruge (osoba s
invaliditetom, roditelja osoba s invaliditetom, skrbnika i volontera)
podijelilo je 150 komada letaka u kojima su predstavljene aktivnosti
Udruge, između ostalog i usluge defektologa, psihologa, fizioterapeuta
i logopeda. Kao jedna od mogućnosti rehabilitacije građanima je
predstavljeno i terapijsko jahanje za osobe s invaliditetom i djecu s
teškoćama u razvoju.
U 2011. godini za rad udruga iz područja zdravstva izdvojena su
ukupna sredstva u iznosu 124.319,85 kn.
Grad Đakovo sufinancira i rad Poliklinike za rehabilitaciju govora i
slušanja "SUVAG" iz Osijeka koja provodi svoj program u
prostorijama Doma zdravlja u Đakovu, a za potrebe djece iz grada i
prigradskih naselja. U 2011. godini logopedi su započeli rad u dvije
smjene. U tu svrhu izdvojeno je 10.799,99 kuna za troškove najma
prostorija i nabavku neophodne opreme za rad logopeda.
Sukladno ciljevima Nacionalne populacijske politike, Grad Đakovo je
tijekom 2011. godine nastojao provedenim aktivnostima stvoriti
pretpostavke za bolju i svima dostupnu zdravstvenu zaštitu, a posebice
zdravstvenu zaštitu majke i djeteta te povećati kvalitetu zdravstvene
skrbi za majke i djecu.
Sažetak ostvarenih rezultata:
U 2011. godini Grad Đakovo je za organizacije civilnog društva te
projekte i programe koji doprinose kvalitetnijoj suradnji stručnjaka
različitih profila iz područja zdravstva te njezi i skrbi za tjelesni rast i
zdravlje djece izdvojio više nego 2010. godine, što je povećanje u
odnosu na prethodnu godinu od 10,57%. Jedan od razloga povećanih
izdvajanja za provođenje ove mjere Nacionalne populacijske politike
je i provođenje nove aktivnosti u Gradu Đakovu - organizacija
obilježavanja Svjetskog dana zdravlja u suradnji sa Svjetskom
zdravstvenom organizacijom (WHO) te uvođenje još jedne smjene
rada u logopedskoj ambulanti u Đakovu.
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Grad Našice
A. DRŽIVI GOSPODARSKI
RAZVOJ, TEMELJNE I
RAZVOJNE PRETPOSTAVKE
5. Omogućiti kvalitetnu prometnu
povezanost potencijalnih
središnjih naselja, gradskih i
prigradskih prostora, otoka s
kopnom i brdsko-planinskih
područja

GODINA
PROVEDBE
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

6. Osigurati koncesije državnih
poljoprivrednih zemljišta za
obiteljska poljoprivredna
gospodarstva

2007.

AKTIVNOST
Održavanje cesta
Izgradnja cesta
Održavanje cesta
Izgradnja cesta
Održavanje cesta
Izgradnja cesta
Održavanje cesta
Izgradnja cesta
Održavanje cesta
Izgradnja cesta
Umjetno
osjemenjivanje
junica

UTROŠENA
SREDSTVA

IZVORI
FINANCIRANJA

1.199.367,55
1.063.983,88
1.957.612,79
4.466.372,79
1.727.101,02
2.837.158,96
726.869,03
13.114,08
875.215,73
3.054.160,00
46.567,40

Svake godine Gradsko vijeće donosi Program održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture, temeljem kojeg se raspoređuju
financijska sredstva.
Proračun Grada
Našica

Proračun Grada
Našica
2008.

2009.

2010.

Analiza uzorka tla,
Projekti obrane od
tuče,
Umjetno
osjemenjivanje
junica
Trošak provedbe
Zakona o
poljoprivredi i
stočarstvu

12.866,12
5.000,00

Analiza uzorka tla,
Projekti obrane od
tuče,
Umjetno
osjemenjivanje
junica
Trošak provedbe
Zakona o
poljoprivredi i
stočarstvu

28.575,50
5.000,00

Analiza uzorka tla,

15.632,40

40.125,80
19.816,73

37.650,00
10.925,00
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OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Republika Hrvatska raspisuje i dodjeljuje koncesije, jedinica lokalne
samouprave sufinancira obiteljska poljoprivredna gospodarstva u
projektima pomoći od šteta, te kroz subvencije pomaže
osjemenjivanju junica.

Projekti obrane od
tuče,
Umjetno
osjemenjivanje
junica
2011.

C. POREZNE OLAKŠICE
7. Jednokratnu potporu za
novorođenče i iznose obiteljskih
potpora od strane jedinica lokalne
i područne (regionalne)
samouprave, u visini jedne
proračunske osnovice, osloboditi
poreza na dohodak

2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

5.000,00
35.100,00

Analiza uzorka tla,
Projekti obrane od
tuče,
Umjetno
osjemenjivanje
junica

30.889,71
5.000,00

Pomoć za opremu
novorođenog
djeteta

86.000,00
157.000,00
194.500,00
182.000,00
194.000,00

33.900,00

Proračun Grada Našica
- Program javnih
potreba u socijalnoj
skrbi

Korisnik prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta je roditelj
(skrbnik) koji ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području
Grada Našica

Grad Osijek
A. ODRŽIVI GOSPODARSKI
RAZVOJ, TEMELJNE I
RAZVOJNE PRETPOSTAVKE
1. Poticati razvoj potencijalnih
središnjih naselja i usmjeravati
trend nutarnjih migracija

GODINA
PROVEDBE
kontinuirano

AKTIVNOST
Osnaživanje i
održavanje komunalne
infrastrukture u Gradu
Osijeku

UTROŠENA
SREDSTVA
2007.
43.127.978,13 kn
2008.
46.513.656,43 kn
2009.
49.543.047,13 kn
2010.
47.681,668,09 kn
2011.
46.940.892,20 kn
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IZVORI
FINANCIRANJA

Sredstva iz proračuna
Grada Osijeka

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI
U programu održavanja komunalne infrastrukture
određeno je održavanje komunalne infrastrukture Grada
i to: funkcioniranje javne rasvjete, održavanje čistoće
javih površina, održavanje nogostupa, održavanje
nerazvrstanih cesta, redovno održavanje svjetlosne
prometne signalizacije, zimske službe, održavanje
dječjih igrališta i dr.

2. Osigurati dostupnost
obrazovanja svima

1. Kapitalno ulaganje
Grada u odgoj i
obrazovanje*
2010.
698.294,53 kn
2011.
99.630,00 kn

Sredstva iz proračuna
Grada Osijeka

2010.-2011.

a) Dogradnja osnovne
škole Višnjevac

kontinuirano

b) Obnova osnovnih
škola

2009.

c) Kupnja osobnih
računala za
nastavnike

2.313.974,00 kn

Sredstva iz proračuna
Grada Osijeka

2008.

d) Kupnja osobnih
računala za učenike

3.583.676,51 kn

Sredstva iz proračuna
Grada Osijeka

2007.
370.000,00 kn
2008.
546.902,78 kn
2009.
997.608,72 kn
(izgradnja i oprema
osnovne škole
Ljudevita Gaja u
Sarvašu)**
2010.
8.422.525,91 kn
2011.
1.577.162,05 kn
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Sredstva iz proračuna
Grada Osijeka

1.a.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa prijavio
projekt za kredit Svjetske banke u okviru programa
suradnje i potpore sustavu odgoja i obrazovanja
(PSPSOO). Ministarstvo je prihvatilo prijedlog
rekonstrukcije i dogradnje građevine OŠ Višnjevac.
Sredstva za tu namjenu odobrena su od Svjetske banke,
uz obvezu Grada za izdvajanje određenog dijela
sredstava.

1. b. .c. d.
Grad ulaže vlastita financijska sredstava radi
poboljšanja standarda u sustavu odgoja i obrazovanja.

kontinuirano

kontinuirano

2008.- 2010.

2. Sustav stipendiranja
i potpora darovitim
učenicima i studentima
te obrazovanje
deficitarnim
zanimanjima

2007.
1.027.174,04 kn
2008.
1.263.860,79 kn
2009.
1.303.954,52 kn
2010.
1.225.494,37 kn
2011.
935.102,25 kn

Sredstva iz proračuna
Grada Osijeka

3. Povlašteni
studentski krediti

4. Prijevoz učenika
srednjih škola

2.
Za Grad Osijek od posebne je važnosti osiguranje
stipendija pri školovanju kao i studenskih kredita čime
se potvrđuje jedan od strateških prioriteta lokalne
zajednice - ulaganje u znanje mladih te ujedno
zaustavljaju proces njihovog iseljavanja. Grad Osijek
stipendira i podupire darovite učenike i studente,
posebice obrazovanje deficitarnih zanimanja prema
popisu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Pored
stipendija Grad odobrava jednokratne potpore većinom
studentima poslijediplomskih studija.

3.
Pravo povlašteni studenski kredit ostvaruju svi redovni
studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih
studija s područja Grada, a kredit se otplaćuje po
zasnivanju radnog odnosa. Svrha povlaštenih studenskih
kredita je smanjenje financijske opterećenosti i njihovih
obitelji tijekom studiranja. Kredit je namjenski za
pokrivanje za pokrivanje osnovnih životnih troškova
studija i troškova školarina.

2008.
22.984,80 kn
2009.
60.862,00 kn
2010.
36.367,00 kn

2007.
62.615,36 k
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Sredstva iz državnog
proračuna
4.
Sukladno članku 27. Zakona o područjima od posebne
državne skrbi redoviti učenici srednjih škola trećih i
četvrtih razreda školske godine te učenici četvrtih
razreda školske godine koji su imaju prebivalište na
području od posebne državne skrbi imali su pravo na
besplatan međumjesni prijevoz u javnom cestovnom ili
željezničkom prijevozu od mjesta prebivališta do
najbliže škole koja provodi program koji je učenik
odabrao i od mjesta škole do mjesta prebivališta.

kontinuirano

2011.
3. Poticati i subvencionirati
osnivanje proizvodnih i uslužnih
trgovačkih društava, obiteljskih
gospodarstava i drugih oblika
zapošljavanja radnog i fertilnog
stanovništva na prostorima
izloženim iseljavanju, ubrzanom
starenju i rijetko naseljenim
prostorima Republike Hrvatske

5. Omogućiti kvalitetnu prometnu
povezanost potencijalnih
središnjih naselja, gradskih i
prigradskih prostora, otoka s
kopnom i brdsko-planinskih
područja

kontinuirano

kontinuirano

5. Besplatan gradski
javni prijevoz za
učenike srednjih škola i
studente iz obitelji
lošijeg imovnog stanja

6. Pomoć za opremu
učenika prvih razreda
osnovne škole

Poticanje gospodarskog
razvoja i zapošljavanja
u funkciju gospodarskih
zona na području Grada
Osijeka

2008.
46.997,00 kn
2009.
48.499,80 kn
2010.
82.170,80 kn
2011.
70.773,40 kn

Sredstva iz proračuna
Grada Osijeka

Sredstva iz Proračuna
Grada Osijeka

5.
Sukladno Socijalnom programu Grada Osijeka
učenicima srednjih škola i studentima iz obitelji lošijeg
imovnog stanja omogućava se besplatni gradski javni
prijevoz.

6.
Grad je osigurao novčanu potporu od 200,00 kn za
opremanje učenika prvih razreda osnovnih škola.

184.000,00 kn

2011.
4.388.471,01 kn

Izmjene i dopune
voznih redova u
gradskom prijevozu kao
i uvođenje novih
polazaka i linija
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Sredstva iz Proračuna

Za poticanje gospodarskog razvoja grada te stvaranje
boljih uvjeta poslovanja poduzetnika bitno je rješavanje
poslovnog prostora, kako za aktivne poduzetnike, tako i
za one koji to tek počinju. Taj se preduvjet vrlo
jednostavno ostvaruje stavljanjem u funkciju
gospodarske zone. Glavna je svrha takvih zona
rješavanje pitanja poslovnog prostora uz određene
beneficije putem Programa poticaja i olakšica razvoja
gospodarstva grada Osijeka. Namjera je Grada da kroz
izgradnju gospodarskih zona vrati proizvodne sadržaje
kroz tradiciju i iskustvo u cilju smanjenja nezaposlenosti
i podizanja životnog standarda građana. Na području
Grada Osijeka u funkciji je Gospodarska zona Tenja
(površine cca 6,63 ha). U okviru ove gospodarske zone
formirano je 27 građevnih čestica. Do kraja 2011.
Ukupno je 17 poduzetnika kupilo sve parcele, a 4
poduzetnika je izgradilo objekte te počelo obavljati
gospodarsku djelatnost. Trenutno je zaposleno 451
radnik, a u planu je zapošljavanje još 100 osoba. U
planu je izgradnja Industrijske zone Nemetin.
Uvođenjem novih polazaka u već postojećim linijama
omogućujemo što kvalitetniji prijevoz do škola,
zdravstvenih ustanova te se poboljšava prijevoz
osnovnoškolske djece oo mjesta stanovanja do škola.

12. Osigurati snižene kamatne
stope na kredite mladim parovima
i obiteljima s djecom na području
od posebnog državnog interesa,
ruralnim i depopulacijskim
područjima
B. SUSTAV OBITELJSKIH
POTPORA
5. Poticati jedinice lokalne i
područne (regionalne)
samouprave na isplatu dodatka za
dijete

E. SKRB O DJECI
3. Osigurati produženi boravak za
djecu u osnovnoškolskim
ustanovama

5. Osigurati institucijsko
zbrinjavanje za svu djecu
predškolske dobi na području
jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave

2010. - 2012.

kontinuirano

kontinuirano

kontinuirano

Osiguranje potpore
mladim obiteljima s
područja Grada Osijeka
koji novosagrađenu
stambenu građevinu
kupuju prvi put

Isplata novčane pomoći
za opremu novorođenog
djeteta

Osiguranje produženog
boravka za djecu u
osnovnoškolskim
ustanovama na području
Grada Osijeka

1. Zbrinjavanje djece
predškolske dobi u
Centru za predškolski
odgoj Osijek (osnivač
Grad Osijek).

2010.
245.194,00 kn
2011.
138.180,00 kn

2007.
386.500,00 kn
2008.
3.765.000,00 kn
2009.
4.492.500,00 kn
2010.
4.016.000,00 kn
2011.
4.140.000,00 kn
2007.
249.950,00 kn
2008.
333.340,83 kn
2009.
462.142,26 kn
2010.
594.012,38 kn
2011.
568.846,25 kn
2007.
23.662.900,00 kn
2008.
26.030.270,00 kn
2009.
28.519.500,00 kn
2010.
26.430.800,00 kn
2011.
26.937.450,10 kn
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Proračun Grada
Osijeka

Sredstava iz
Proračuna Grada
Osijeka

Sredstava iz
Proračuna Grada
Osijeka

Sredstava iz
Proračuna Grada
Osijeka

Ovom mjerom potiče se i pomaže, kao vid obiteljske
potpore, mladim parovima osigurati ili opremiti vlastitu
stambenu građevinu.

U okviru pronatalitetne politike Grad od 2007.
roditeljima novorođene djece sa prebivalištem na
području Grada isplaćuje jednokratnu novčanu pomoć.
U 2007. godini pomoć je iznosila 500,00 kn za jedno
dijete, za dvojke 1.000,00, za trojke 1.500,00 kn i za
svako sljedeće uvećano za 500,00 kn. Od 2008. do 2012.
godine navedena pomoć iznosila je 4.000,00 kn za svako
novorođeno dijete.

Novom organizacijom rada u osnovnim školama
nametnulo se pitanje produženog boravka djece u školi s
ciljem proširenja odgojno-obrazovnog djelovanja te
zbrinjavanja djece do povratka roditelja s posla. Na
području Grada Osijeka do 2011. godine u osam
osnovnih škola osiguran je produžen boravak djece u
školi.

1.
U gradu Osijeku zbrinjavanje djece predškolske dobi
osigurano je putem 26 objekata (vrtića i jaslica) Centra
za predškolski odgoj Osijek i trenutno se zadovoljavaju
sve potrebe roditelja za institucijsko zbrinjavanje djece.
Grad kao osnivač navedenog Centra sufinancira rashode
za zaposlene, materijalne i financijske rashode kao i
nabavu opreme.

kontinuirano

7. Stvoriti pretpostavke za
otvaranje predškolskih ustanova i
igraonica u privatnom vlasništvu

8. Potaknuti otvaranje servisa za
pomoć obitelji

kontinuirano

kontinuirano

2. Smještaj djece iz
socijalno ugroženih
obitelji u redovne
programe dječjih vrtića
i jaslica Centra za
predškolski odgoj
Osijek

Osnaživanje privatnih
vlasnika za otvaranje
ustanova predškolskih
ustanova

Pružanje savjetodavne
pomoći obiteljima

2007.
556.479,00 kn
2008.
683.709,00 kn
2009.
397.480,00 kn
2010. (od svibnja)
144.000,00 kn
2011.
262.500,00 kn
2007.
683.000,00 kn
2008.
811.520,00 kn
2009.
901.450,00 kn
2010.
844.680,00 kn
2011.
812.480,00 kn
2007.
210.000,00 kn
2008.
220.000,00 kn
2009.
230.000,00 kn
2010.
230.000,00 kn
2011.
230.000,00 kn

Sredstava iz
Proračuna Grada
Osijeka

Sredstava iz
Proračuna Grada
Osijeka

Sredstava iz
Proračuna Grada
Osijeka

2.
U borbi protiv socijalne isključenosti te bolje
socijalizacije djece iz obitelji lošijeg imovinskog stanja
Grad provodi mjeru sufinanciranja njihova smještaja u
vrtiće i jaslice Centra za predškolski odgoj Osijek. Od
svibnja 2010. godine roditelji sudjeluju u cijeni u iznosu
od 50,00 kn.

Grad Osijek daje podršku vrtićima u privatnom
vlasništvu stoga na području grada djeluju vjerski vrtić
"Marija Petković", vrtić mađarske manjine Bobita,
privatni dječji vrtići Mali princ, Dugine boje i Regoč, a
Grad sufinancira dio njihovih programskih troškova.

U vrijeme sve većih potreba za pružanjem fleksibilnijih
usluga koje su usklađene sa potrebama suvremene
obitelji, na području Grada Osijeka pružaju se
preventivno savjetodavni oblici pomoći kroz
sufinanciranje aktivnosti Društva za psihološku pomoć
"Sunce" i Zajednice "Mir". Provedbom njihovih
aktivnosti utječe se na podizanje kvalitete obiteljskog
života i kvalitetno roditeljstvo. Savjetovalište za brak i
obitelj pruža pomoć trudnicama i roditeljima novorođene
djece, ima preventivni oblik djelovanja i predstavlja
mjesto gdje se može informirati o životu, zdravlju, zaštiti
majke i djeteta putem predavanja, radionica, individualna
i skupna savjetovanja.

F. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
MAJKE I DJETETA
1. Osigurati kvalitetniju
zdravstvenu skrb za majke i djecu
2011.

Unapređenje opreme u
zdravstvenim
ustanovama

70.000,00 kn
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Sredstava iz
Proračuna Grada
Osijeka i
"Vodovoda" Osijek

Financirana je nabava potrebnog suvremenog CTG
uređaja KBC Osijek. Radi se o tzv. Kardiotoksografskim
(CTG) praćenju ploda, odnosno praćenju otkucaja
djetetova srca tijekom poroda kao i učestalost i intenzitet
trudova u rodilje.

7. Osnivati centre za planiranje
obitelji i reprodukcijsko zdravlje
pri županijskim bolnicama,
općim bolnicama i postojećim
klinikama

kontinuirano

Pružanje stručne
potpore, informiranje i
educiranje budućih
roditelja (savjetodavna
pomoć i materijalna
pomoć)

2007.
210.000,00 kn
2008.
250.000,00 kn
2009.
133.332,00 kn
2010.
200.000,00 kn
2011.
200.000,00 kn

Sredstava iz
Proračuna Grada
Osijeka

U nastojanju da se poboljšaju uvjeti za rađanje većeg
broja djece i tako pomogne da svako začeto dijete bude
željeno, rođeno i voljeno, sufinanciraju se programske
aktivnosti za trudnice, djecu i obitelji s malom djecom u
suradnji sa Caritasom Osijek.

* podaci se odnose samo na financijska ulaganja u osnovne škole iz proračunskim sredstvima Grada, te nisu prikazani podaci koji se odnose na decentralizirana sredstva u osnovnom školstvu
**izgradnja škole u Sarvašu započela je 2005. godine isključivo iz decentraliziranih sredstava, a u 2009. godini za završetak gradnje bilo je potrebno izdvojiti financijska sredstava iz Proračuna
Grada (oprema i namještaj).
S obzirom na demografsko stanje i blago smanjenje stanovnika Grada Osijeka prema posljednjem popisu stanovništva pokazala se potreba donošenja gradskog strateškog dokumenta kojim se
može utjecati na buduće demografske kretanje. Kroz aktivnu potporu lokalne zajednice, razvijenu svijest o važnosti djeci i obitelji, razvoj i poticanje gospodarstva mogu se stvoriti pretpostavke
za ublažavanje negativnog demografskog trenda. Upravo zbog toga, Grad Osijek je 2011. donio PROGRAM PROVEDBE POTICAJNIH MJERA POPULACIJSKE POLITIKE GRADA
OSIJEKA ZA RAZDOBLJE OD 2012-2015.
Opći cilj ovoga Programa da Grad Osijek, u skladu sa svojim ciljevima i mogućnostima, mjerama i tekućim aktivnostima stvara što bolje ekonomske i socijalne uvjete koji osnažuju obitelji u
podizanju djece i njihovom planiranju budućnosti na ovom području te ujedno zaustavljaju proces iseljavanja mladih i potiču povratak onih koji su otišli studirati ili raditi izvan Osijeka.
Utvrđene gradske mjere iz navedenog Programa provoditi će se kontinuirano sa mjerama koji se provode u skladu sa zakonskim mjerama na državnoj razini i samo su korak više u ostvarivanju
željenih demografskih ciljeva.
Od utvrđenih gradskih mjera ističemo mjere stambenog zbrinjavanja koje je Grad provodio i prije donošenja navedenog Programa:
MJERA: Poticati stambeno zbrinjavanje mladih obitelji prodajom i sufinanciranjem kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta na pojedinim područjima Grada Osijeka
Uočavajući problem rješavanja prvog stambenog pitanja mladih obitelji Grad je donio Odluku o prodaji i sufinanciranju kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta mladoj obitelji s područja
Grada Osijeka radi izgradnje vlastitog stambenog objekta pri čemu su stvorene pretpostavke za povoljnije i brže rješavanje ovog pitanja na način da se neke od formiranih građevinskih parcela
u vlasništvu Grada koje ispunjavaju uvjet za ishođenje dozvole za izgradnju putem javnog natječaja ponude za kupnju ciljanoj skupini građana - mladim obiteljima koje bi gradile obiteljsku
kuću u svrhu svog prvog stambenog zbrinjavanja. Grad sufinancira kupovinu građevinskog zemljišta u iznosu koji može iznositi do 50 % kupoprodajne cijene, ali najviše do 50.000,00 kn.
MJERA: Sufinanciranje (dodjelom bespovratnih sredstava) kupovinu novoizgrađenog objekta mladih obitelji s područja Grada Osijeka koji stambeni objekt kupuju prvi put
S obzirom da je u današnjim uvjetima za mlađu obitelj izuzetno teško odvojiti sredstva za vlastito stambeni zbrinjavanje, Grad Osijek dodjelom bespovratnih sredstva sufinancira mlade obitelji
radi kupovine prvog stambenog objekta. Kupovina stambenog objekta sufinancira se sredstvima u iznosu od 200,00 kn po m² površine s tim da ukupni iznos potpore ne može iznositi više od
10.000,00 kn. Uvjeti i mjerila za ostvarivanje ove pomoći propisuju se svake godine odlukom Gradonačelnika, a radi korištenja sredstava za kupovinu stambenog objekta Gradonačelnik Grada
Osijeka objavljuje javni poziv.
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Grad Valpovo
A. ODRŽIVI GOSPODARSKI
RAZVOJ, TEMELJNE I
RAZVOJNE PRETPOSTAVKE
2. Osigurati dostupnost
obrazovanja svima

GODINA
PROVEDBE
2007. - 2011.

2007. - 2011.
B. SUSTAV OBITELJSKIH
POTPORA
5. Poticati jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave
na isplatu dodatka za dijete
E. SKRB O DJECI
5. Osigurati institucijsko
zbrinjavanje za svu djecu
predškolske dobi na području
jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave

AKTIVNOST
Studentske stipendije za
izobrazbu u određenom
zanimanju.
Subvencioniranje
mjesečnih autobusnih
karata za studente i
učenike srednjih škola.

2007. - 2011.

Jednokratna novčana
potpora za novorođenče

2007. - 2011.

Rad dječjih vrtića "Maza"
i "Moj Bambi" u Valpovu.

UTROŠENA
SREDSTVA

IZVORI
FINANCIRANJA

600.300,00 kn

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI
Kontinuirano od akademske godine 1995./1996.

Proračun Grada
Valpova
440.000,00 kn

Sufinancirano u skladu proračunskih mogućnosti
Grada Valpova.

534.760,00 kn

Proračun Grada
Valpova

Za svako novorođeno dijete potpora iznosi 1.000,00
kuna

8.705.301,21 kn

Proračun Grada
Valpova

Ovim programom su obuhvaćena sva djeca
predškolske i jasličke dobi.
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V.

PROVOĐENJE MJERA I AKTIVNOSTI NACIONALNE POPULACIJSKE POLITIKE UPRAVNIH ODJELA OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE OD 2006. GODINE DO DANAS

Upravni odjel za poljoprivredu i regionalni razvoj
A. ODRŽIVI GOSPODARSKI
RAZVOJ, TEMELJNE I
RAZVOJNE PRETPOSTAVKE
3. Poticati i subvencionirati osnivanje
proizvodnih i uslužnih trgovačkih
društava, obiteljskih gospodarstava i
drugih oblika zapošljavanja radnog i
fertilnog stanovništva na prostorima
izloženim iseljavanju, ubrzanom starenju
i rijetko naseljenim prostorima
Republike Hrvatske

GODINA
PROVEDBE
2006. - 2011.

AKTIVNOST
Isplaćene subvencije u svim
segmentima poljoprivredne
proizvodnje (ratarska, voćarska,
vinogradarska, povrtlarska i stočarska
proizvodnja)

UTROŠENA
SREDSTVA

IZVORI
FINANCIRANJA

29.041.707,59 kuna

Proračun
Osječko-baranjske
županije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI
Od 2004. godine Osječko-baranjska
županija aktivno provodi mjere koje se
u znatnom postotku odnose na subvencioniranje ulaganja koja su izvršila
poljoprivredna gospodarstva u svoju
proizvodnju. Županijskim mjerama
obuhvaćena je cjelokupna poljoprivredna proizvodnja (ratarska, voćarska,
vinogradarska, povrtlarska i stočarska
proizvodnja).
Korisnici županijskih potpora su
poljoprivredna gospodarstva, a djeluju
kao obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, zadruge i trgovačka društva.
Subvencijama u poljoprivredi Županija
stvara preduvjete provođenja
nacionalnih programa razvoja
poljoprivrede, vezuje i osigurava
ulaganje značajnih sredstava Državnog
proračuna te potiče jedinice lokalne
samouprave, pravne i fizičke osobe na
zajedničko djelovanje i ulaganje
sredstava u stvaranju preduvjeta razvoja.
Razvitak poljoprivrede potican i projektima sufinanciranim sredstvima Županijskog proračuna stvara uvjete između
ostalog i za povećanje zapošljavanja
(samozapošljavanje članova obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva).
U svim segmentima poljoprivredne
proizvodnje (ratarska, voćarska, vinogradarska, povrtlarska i stočarska
proizvodnja) zabilježeni su značajni
rezultati koji su se manifestirali kroz
povećanje proizvodnje.
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12. Osigurati snižene kamatne stope na
kredite mladim parovima i obiteljima s
djecom na području od posebnog
državnog interesa, ruralnim i
depopulacijskim područjima

2006. - 2011.

Isplaćene subvencije za poduzetničke
kredite žena i mladih prema Projektu
"Lokalni projekti razvoja Poduzetnik"

3.431.894,62 kuna

Proračun
Osječko-baranjske
županije

U okviru Programa poticaja malog i
srednjeg poduzetništva, Ministarstvo
gospodarstva, rada i poduzetništva
(sada: Ministarstvo poduzetništva i
obrta) je 25. svibnja 2004. godine
donijelo Projekt "Lokalni projekti
razvoja - Poduzetnik" za 2004. godinu
(nastavno: Projekt), čiji je cilj bio
jačanje poduzetništva i ravnomjerni
razvoj po regijama Republike Hrvatske
kroz subvenciju kamate na
poduzetničke kredite, a organizatori
provedbe Projekta bile su županije.
Pravo na korištenje sredstava
subvencije kamata na poduzetničke
kredite imali su poduzetnici koji su
prvenstveno ulagali u proizvodne
djelatnosti i novozapošljavanje prema
Projektima: socijalne usluge, branitelji,
poduzetništvo žena, poduzetništvo
mladih i nove tehnologije.
Krediti prema Projektima
poduzetništvo žena i poduzetništvo
mladih odobravali su se s kamatnom
stopom od 2%.
Županija je ovom kreditnom linijom
dala snažan poticaj gospodarstvu,
između ostalog ženama i mladima
pomažući na taj način napore k
postizanju konkurentnosti na domaćem
i stranim tržištima, ali i omogućila
kreditiranje poduzetnika početnika.
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Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu
A. ODRŽIVI GOSPODARSKI
RAZVOJ, TEMELJNE I
RAZVOJNE PRETPOSTAVKE
2. Osigurati dostupnost obrazovanja
svima

GODINA
PROVEDBE
2006. - 2012.

od školske
godine
2006./2007. 2011./2012.

UTROŠENA
SREDSTVA

IZVORI
FINANCIRANJA

Izgradnja i dogradnja novih škola,
športskih dvorana i obrazovnih
institucija

172.239.695,00 kuna

Proračun
Osječko-baranjske
županije,
ministarstva, lokalna
samouprava

Stipendiranje učenika i studenata

11.422.950,00 kuna

Proračun
Osječko-baranjske
županije

AKTIVNOST

OBRAZLOŽENJE
AKTIVNOSTI
Izgradnjom obrazovnih institucija
omogućava se veća dostupnost i
kvaliteta obrazovanja svima.

Stipendiranjem učenika i studenata
postižu se bolji rezultati u učenju, na
društvenom planu je to priznanje za
postignute rezultate, što je ujedno i
bolja startna pozicija pri upisu na višu
razinu obrazovanja.

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
B. SUSTAV OBITELJSKIH
POTPORA
5. Poticati jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave na isplatu
dodatka za dijete

GODINA
PROVEDBE
2006.
2007.
2008.

UTROŠENA
SREDSTVA

AKTIVNOST
Isplata naknade za svako novorođeno
dijete na području Osječko-baranjske
županije u iznosu od 500,00 kuna te
50,00 kuna koje daje Hypo-AlpeAdria bank d.d.

1.420.500,00 kn
1.383.500,00 kn
1.450.000,00 kn

2009.

1.487.500,00 kn

2010.

1.380.000,00 kn

2011.

1.363.000,00 kn

2012.

1.342.000,00 kn
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IZVORI
FINANCIRANJA

Proračun
Osječko-baranjske
županije

OBRAZLOŽENJE
AKTIVNOSTI
Temeljem Programa javnih
potreba u socijalnoj skrbi koji se
donosi na godišnjoj razini Osječkobaranjska županija putem Upravnog
odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
svake godine, od listopada 2006.
godine do danas isplaćuje naknadu za
svako novorođeno dijete na području
Osječko-baranjske županije u iznosu
od 500,00 kuna te 50,00 kuna koje
daje Hypo-Alpe-Adria bank d.d.

F. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
MAJKE I DJETETA
9. Osigurati bolju povezanost
stručnjaka i službi koje rade na
zdravstvenom zbrinjavanju djece

2007.

Ulaganja u objekte, opremu,
medicinsku i informatičku opremu i
vozila zdravstvenih ustanova čiji je
osnivač Osječko-baranjska županija

2008.

(Dom zdravlja Beli Manastir,

2006.

2009.

29.955.487,07 kn
27.714.111,31 kn
26.546.108,32 kn

Dom zdravlja Donji Miholjac,

Ulaganjima u objekte, opremu,
medicinsku i informatičku opremu i
vozila zdravstvenih ustanova
omogućava se bolja kvaliteta, bolja
dostupnost i bolja kontinuiranost
zdravstvene zaštite na cijelom
području Županije.

26.941.882,44 kn

Dom zdravlja Đakovo,

2010.

Dom zdravlja Našice,

28.290.581,49 kn

2011.

Dom zdravlja Osijek,

14.027.501,29 kn

2012.

Proračun
Osječko-baranjske
županije

Dom zdravlja Valpovo,

22.034.760,40 kn

Opća županijska bolnica Našice,
Zavod za hitnu medicinu OBŽ,
Zavod za javno zdravstvo OBŽ,
Ljekarna Beli Manastir,
Ljekarna Đakovo,
Ljekarna Osijek,
Poliklinika SUVAG i
Klinički bolnički centar Osijek do
2010. godine.)

2009.

Ljekarna Beli Manastir - uređenje
ljekarničkih jedinica

2007.

Vlastita sredstva
Ljekarne Beli
Manastir

845.088,01 kn

2010.

2006.

246.248,68 kn

909.419,69 kn

Ljekarna Osijek - uređenje
ljekarničkih jedinica

200.963,46 kn
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Vlastita sredstva
Ljekarne Osijek

2009. godine dograđena je
Ljekarnička podružnica Kneževo,
novootvorena 2009. godine.
2010. godine izgrađena je potpuno
nova Ljekarnička podružnica
Zmajevac.

Kupovina i adaptacija Ljekarne K
Sokolu, uređenje poslovnog prostora
Ljekarne K Sokolu

2009.

364.582,33 kn

2010.

1.402.622,67 kn

2010./2011.

139.940,96 kn

2011.

194.075,32 kn

2012.

126.893,00 kn

2012.

1.009.941,18 kn

2012.

1.354.511,05 kn

Uređenje poslovnog prostora
Ljekarne Antunovac
Uređenje poslovnog prostora
Ljekarne Centar
Uređenje poslovnog prostora upravne
zgrade
Uređenje Ljekarne Sjenjak
Uređenje Ljekarne Đakovština
Uređenje Ljekarne Park
Kupovina/sudjelovanje u uređenju
Ljekarne Donji Grad

Ukupno:
5.702.949,66 kn

2006. - 2012.

Organiziranje novih timova primarne
zdravstvene zaštite na području
Osječko-baranjske županije
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U 13 zdravstvenih ustanova čiji je
osnivač Osječko-baranjska županija
tijekom navedenog razdoblja
osnovano je 5 timova obiteljske
(opće) medicine, 6 timova dentalne
medicine, 1 tim ortodoncije, 1 tim
zubne tehnike, 1 tim oralne kirurgije,
3 tima zdravstvene zaštite dojenčadi i
predškolske djece, 1 tim zdravstvene
zaštite žena, 2 tima radiologije, 1 tim
psihijatrije, 1 ljekarnički tim i 1 tim
dijalize.

VI.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NACIONALNE POPULACIJSKE POLITIKE NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Skupština Osječko-baranjske županije je na sjednici 17. studenoga 2008. godine donijela
Odluku o osnivanju Povjerenstva za provedbu Nacionalne populacijske politike na području Osječkobaranjske županije ("Županijski glasnik" broj 15/08.).
Temeljem Oduke o osnivanju Povjerenstva za provedbu Nacionalne populacijske politike na
području Osječko-baranjske županije, Županijska skupština imenuje predsjednika i šest članova
Povjerenstva i to iz područja: gospodarskog razvitka, graditeljstva, prometne i komunalne
infrastrukture, socijalne skrbi i zaštite obitelji, zdravstvene djelatnosti, odgoja i obrazovanja te brige o
djeci predškolske dobi.
Mandat predsjednika i članova Povjerenstva traje do isteka mandata Skupštine koja ih je
imenovala.
VII.

ZAKLJUČAK

Demografska slika Hrvatske, pa tako i Osječko-baranjske županije, odraz je demografskih
kretanja i društvenih zbivanja kroz stoljeća, a posebno prilika u posljednjih pedeset godina. Početkom
devedesetih godina Hrvatska ulazi u jednu od specifičnijih etapa svog demografskog razvoja. Agresija
na Republiku Hrvatsku i rat na njezinu području posebno su se odrazili na demografska kretanja
izazivajući poremećaje i ubrzavajući negativne trendove. Posljedice rata zahvatile su čitavu populaciju
Republike Hrvatske, ali su najveći ljudski i materijalni gubici upravo u područjima izravno pogođenim
ratnim stradanjima. Poslijeratne i tranzicijske teškoće također su značajan destabilizirajući čimbenik
demografskog razvoja2.
Temeljem podataka dostavljenih Osječko-baranjskoj županiji od srpnja do rujna 2012. godine,
a u svrhu izrade ovog Izvješća, može se zaključiti da je većina jedinica lokalne samouprave na
području Osječko-baranjske županije osviještena kada je riječ o mjerama i aktivnostima propisanim
Nacionalnom populacijskom politikom.
Isto tako, jedinice lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije tijekom
godine, a u skladu sa svojim proračunskim mogućnostima, nastoje financijski doprinijeti poboljšanju
demografske situacije te tako potaknuti porast stanovništva na svom području, odnosno na području
Županije.
Dakako, značajnija financijska sredstva za provedbu mjera Nacionalne populacijske politike
osiguravaju gradovi, budući da raspolažu znatno većim financijskim sredstvima i kadrovima, za
razliku od općina koje redovito kao glavnu prepreku za veće sudjelovanje u provođenju mjera i
aktivnosti propisane Nacionalnom populacijskom politikom ističu upravo ograničena proračunska
sredstva.
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije godišnje prikuplja
podatke od jedinica lokalne samouprave i upravnih odjela Županije te po zadanim obrascima
obavještava nadležno ministarstvo o provođenju mjera Nacionalne populacijske politike.
Županija nije donijela Program provedbe mjera Nacionalne populacijske politike iz svoje
nadležnosti, niti je ustrojila službu za praćenje provedbe populacijske politike kako je to propisano u
Završnim odrednicama Nacionalne populacijske politike, no osnovala je Povjerenstvo za provedbu
Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske županije, koje uz Upravni odjel za
zdravstvo i socijalnu skrb Županije prati provedbu mjera propisanih Nacionalnom populacijskom
politkom.
2

Podaci iz članka prof.dr.sc. Ive Nejašmića "Kamo ide Hrvatska ? Buduće kretanje broja stanovnika"
objavljenom na web stranicama Centra za politološka istraživanja, Zagreb
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Također, Županija je uvrstila provedbu mjera Nacionalne populacijske politike u svoje
godišnje proračune kroz određene razdjele, što je vidljivo i kroz ovo Izvješće.
Unatoč poduzimanju niza mjera od strane jedinica lokalne samouprave a i Županije, za
konstatirati je da je broj stanovnika Osječko-baranjske županije u razdoblju od 2001. do 2011. godine
smanjen za oko 25.500 stanovnika.
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