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IZVJEŠĆE O PROVEDBI 
NACIONALNE POPULACIJSKE 

POLITIKE NA PODRUČJU 
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

TIJEKOM 2013. GODINE 
 
 
I. 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. 
 

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. 
 

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 izgledne mogućnosti za zaustavljanje 
negativnih demografskih kretanja. 
 

Temeljni cilj Nacionalne populacijske politike je 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 
urbano-ruralne 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), 
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- 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. 

 
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 I PROMJENE U STRUKTURI STANOVNIŠTVA 

REPUBLIKE HRVATSKE 
 

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. 
 

Očigledno je da se na državnoj razini neprestano smanjuje broj stanovnika, tako da je 
Hrvatska u dvadeset godina, od 1991. do 2011. izgubila pola milijuna stanovnika. Konkretno, 1991. 
Republika Hrvatska je imala 4.784.265 stanovnika, deset godina poslije 4.437.460 stanovnika, a 2011. 
godine 4.284.889 stanovnika. 
 

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. Najgušće je naseljena, ako izuzmemo Grad 
Zagreb, Međimurska županija, gdje na četvornom kilometru živi 156,11 stanovnika, a najrjeđe Ličko-
senjska županija sa samo 9,51 stanovnikom na kvadratni kilometar. 
 

Tijekom 2013. godine u svim županijama i Gradu Zagrebu bio je negativan prirodni prirast. 
Najveći negativni prirodni prirast bio je u Sisačko-moslavačkoj županiji. Pozitivan prirodni prirast bio 
je u 77 gradova/općina, a negativan je bio u 468 gradova/općina i Gradu Zagrebu, dok je deset 
gradova/općina imalo nulti prirodni prirast. 
 

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 živjelo 
je ukupno 305.032 stanovnika. 
 

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. 
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Posljedica je to dugoročnog djelovanja brojnih "vanjskih" i "unutarnjih" čimbenika, koji su 
remetili normalan i stabilan razvoj stanovništva. Nazivamo ih destabilizacijskim, a posebno se ističu 
demografski ratni gubitci - dva svjetska rata i Domovinski rat. Tu su još dugo i brojno iseljavanje, 
započeto još 1880-ih godina, a ne posustaje ni danas, zatim denatalitetni koncept u reprodukciji (bijela 
kuga), koji je gotovo do savršenstva doveden upravo na hrvatskom ravničarskom prostoru, te česte i 
složene gospodarske krize koje su poticale mlade ljude i obitelji na odlazak. Sinergijsko djelovanje tih 
i drugih čimbenika dovelo je Hrvatsku i Slavoniju u demografskom smislu pred potpuni slom, jer 
vlastiti demografski potencijali postaju sve skromniji, a budućnost će, bez značajnijih pomaka u 
provedbi aktivne populacijske politike, biti neizvjesna. 
 

Za hrvatski ravničarski prostor može se reći da je prošao put od obećane zemlje do 
depopulacije. Slavonija i Baranja imale su tzv. migracijski tip formiranja naseljenosti, što znači da su 
stoljećima migracije igrale važnu ulogu u razvoju. Specifične političke prilike, kao i povoljne prirodne 
i druge karakteristike, stoljećima su dovodile ljude u Slavoniju, ali i raseljavale stanovništvo. U 
posljednjih nekoliko desetljeća okrenuo se smjer društvenog i gospodarskog razvoja, koji je, 
očekivano, doveo i do demografskih teškoća. Od pretežito imigracijskog Slavonija i Baranja postale su 
dominanto emigracijsko područje. 
 

U dvadeset godina, od 1991. do 2011. godine, na području pet slavonskih županija - Osječko-
baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske, 
nestalo je, prema podacima popisa stanovništva koje je objavio Državni zavod za statistiku, više od 
170 tisuća stanovnika. 
 

U Slavoniji se takvo stanje očituje u opustjelim selima, i demografski sve starijem 
stanovništvu jer se rađa sve manje djece. Osječko-baranjska županija sa svojih 305 tisuća stanovnika u 
usporedbi s drugim županijama ima malo gradova - samo sedam - ali čak 35 općina. Najmanje 
gradova ima Brodsko-posavska županija - Slavonski Brod i Novu Gradišku, te 26 općina, u kojima 
ukupno živi 159 tisuća stanovnika. Gustoća naseljenosti u slavonskim županijama kreće se od 41,9 
stanovnika u Virovitičko-podravskoj županiji do 78,12 stanovnika u Brodsko-posavskoj županiji. 
Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija imaju 73 stanovnika po kvadratnom kilometru. 
 

Nadalje, kako na razini države, tako i u Osječko-baranjskoj županiji, nastavljen je 
depopulacijski trend. Tijekom 2013. godine rođene su 2792 bebe, a preminulo je 3825 osoba te je 
prirodni prirast bio negativan i iznosio je - 1039. U 2013. sklopljeno je 19.169 brakova. Stopa 
sklopljenih brakova (sklopljeni brakovi na 1000 stanovnika) u 2013. godini iznosila je 4,5. Iste su 
godine razvodom završila 5992 braka. Broj razvedenih brakova na 1000 sklopljenih u 2013. iznosio je 
312,6. U Osječko-baranjskoj županiji prošle je godine sklopljeno 1411 brakova, a pravomoćno je 
razvedeno 527 parova. 
 

Vitalni indeks (broj živorođeni na 100 umrlih) u Osječko-baranjskoj županiji pokazuje velike 
razlike od grada do grada i od općine do općine. Prosječno u županiji iznosi 82,2, a najveći je u 
Strizivojni, gdje se na stotinu umrlih rodi čak 159 djece, a blizu je i Satnica Đakovačka sa 155 rođenih 
na 100 umrlih. S druge strane najmanji je u Levanjskoj Varoši, gdje vitalni indeks iznosi samo 15,4. U 
Belom Manastiru on je 68,1, u Belišću 70,4, u Donjem Miholjcu 81,9, u Đakovu 92,7, u Našicama 
98,3, u Osijeku 77,7, u Valpovu 81,5, u Vukovaru 57, u Požegi 78,9, u Slavonskom Brodu 92,1, u 
Vinkovcima 116,9, a u Virovitici 97,8. 
 

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. Kontinuirana koncentracija stanovništva u manjem broju naselja i u 
novije vrijeme, jačanje ovog procesa izvorište je mnogih nepovoljnih socijalno-gospodarskih i 
demografskih učinaka. 
 

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 
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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. 

Hrvatska se prema udjelu starijih od 65 godina u ukupnome stanovništvu nalazi među deset 
demografski najstarijih zemalja u svijetu. Prema istraživanju prof. dr. sc. Ive Nejašmića iz Centra za 
politološka istraživanja u Hrvatskoj će 2031. godine biti 3,68 milijuna stanovnika, 756.000 (17,1%) 
manje nego tijekom zadnjeg popisa stanovništva 2011. godine. Prema njegovu izračunu to bi značilo 
da će u sljedećih 17 godina Hrvatska godišnje gubiti grad veličine Bjelovara (oko 25.000 stanovnika) 
ili tri stanovnika svakoga sata. Prema tim prognozama Hrvatska će 2031. imati otprilike podjednak 
broj stanovnika kao 1928. godine. 
 

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. 
 

Iz svega navedenog, za zaključiti je da je Hrvatskoj je potrebna dugoročna demografska 
politika kako bi se spriječila negativna demografska kretanja zbog kojih bi do 2050. mogli ostali bez 
gotovo milijun 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. 
 

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. 
 

                                                 
1 Podaci preuzeti s web stranice Državnog zavoda za statistiku te iz članaka autora Dražena Živića, prof. dr. sc., voditelja 
Područnoga centra Instituta društvenih znanosti “Ivo Pilar” u Vukovaru i Eduarda Soudila, objavljenih na web stranici Glasa 
Slavonije  



 5 

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. 
 
 
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: 
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A. ODRŽIVI GOSPODARSKI RAZVOJ, TEMELJNE I RAZVOJNE PRETPOSTAVKE 
 
1. Poticati razvoj potencijalnih središnjih naselja i usmjeravati trend nutarnjih migracija 
2. Osigurati dostupnost obrazovanja svima 
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 

4. Usmjeravati buduće useljeničke tokove u slabije razvijena i depopulacijska područja  
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 
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 
 
4. Osigurati isplatu pronatalitetnog dodatka za treće i četvrto dijete u obitelji 
5. 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. Osigurati produženi boravak za djecu u osnovnoškolskim ustanovama 
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 
6. Poticati otvaranje predškolskih ustanova i igraonica unutar velikih trgovačkih društava i 

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

 
F. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA MAJKE I DJETETA 
 
7. Osnivati centre za planiranje obitelji i reprodukcijsko zdravlje pri županijskim bolnicama, 

općim bolnicama i postojećim klinikama 
8. Osnivati savjetovališta pri ambulantama radi bolje povezanosti stručnjaka i obitelji s ruralnih i 

teže dostupnih područja (otoci i brdsko-planinska područja) 
9. Osigurati bolju povezanost stručnjaka i službi koji rade na zdravstvenom zbrinjavanju djece 
 

Od ukupno 42 jedinice lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije, izvješće 
o provedenim mjerama i aktivnostima Nacionalne populacijske politike dostavila je 31 jedinica 
lokalne samouprave, i to 5 gradova i 26 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. 
 

U nastavku slijede izvješća dostavljena od strane jedinica lokalne samouprave. 
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Općina Antunovac 
 

C. POREZNE OLAKŠICE GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA 
SREDSTVA 

IZVORI 
FINANCIRANJA 

OBRAZLOŽENJE 
AKTIVNOSTI 

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 

2013. Pomoć u iznosu 1.000,00 po 
novorođenom djetetu 

31.000,00 kn Proračun Općine 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 

2013. Gradnja dječjeg vrtića u 
Antunovcu 

410.957,52 kn Proračun Općine U 2014. godini, dovršiti 
gradnju dječjeg vrtića, te 
započeti sa radom 

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

2013. Sufinanciranje dječjeg vrtića i 
predškolskog odgoja 

405.000,00 kn Proračun Općine  

 
Općina Bilje 
 

A. ODRŽIVI 
GOSPODARSKI RAZVOJ, 
TEMELJNE I RAZVOJNE 
PRETPOSTAVKE 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA 
SREDSTVA 

IZVORI 
FINANCIRANJA 

OBRAZLOŽENJE 
AKTIVNOSTI 

1. Poticati razvoj 
potencijalnih središnjih 
naselja i usmjeravati trend 
nutarnjih migracija 

2013. I. započeta gradnja Dječjeg 
vrtića u Bilju 
II. dječje igralište u Bilju, 
III. uređenje Braniteljskog 
centra u Bilju 
IV. započeta sanacija divljeg 
odlagališta otpada u Bilju 
V. završena 2.faza izgradnje 
sanitarne kanalizacije u 
naselju Bilje 
VI. spojni cjevovod pitke 
vode u naselju Bilje 
VII. unapređenje sustava 
proizvodnje pitke vode na 

I.           1.781.759,34 kn 
 
II.             214.102,50 kn 
III.            375.412,20 kn 
 
IV.            933.253,10 kn 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Proračun Općine Bilje 
- Fond za zaštitu okoliša 
- Hrvatske vode 
(Zajam Svjetske banke) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razvojem i jačanjem 
infrastrukture jača se 
središnje naselje te se 
sprječava raseljavanje. 
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vodocrpilištu 
VIII. započeta sanacija 
vodotornja Belje“ 
IX. rekonstrukcija vodovodne 
mreže, obnova hidranata 
X. započet postupak 
ozakonjenja mrtvačnice na 
mjesnog groblju Bilje 

 
 
 
 
 
X.               1.614,22 kn 

 
 
 
 
 
Osječko-baranjska županija 

2. Osigurati dostupnost 
obrazovanja svima 

 

2013. - izgrađeno autobusno 
ugibalište u Školskoj ulici u 
Bilju 
- donesen Pravilnik o 
stipendiranju učenika srednjih 
škola Općine Bilje 
- donesen Pravilnik o 
stipendiranju studenata 
Općine Bilje 
- stipendiranje učenika 
srednjih škola 
- stipendiranje studenata 
- sufinanciranje prijevoznih 
karata za sve redovne studente. 

151.726,93 kn 
"dio financiran u 2012.g." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

377.300,00 kn 
 

289.181,20 kn 

 Izgrađeno ugibalište radi 
lakšeg autobusnog prilaza 
učenika školi te sprječavanja 
možebitnih nesreća 
-stipendiranje učenika 
srednjih škola i studenata 
ulaže se u obrazovanje te 
potiče mlade na daljnje 
obrazovanje  

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 

 

2013. - zapošljavanje mještana u 
javnim radovima 

461.818,40 kn Zavod za zapošljavanje Zapošljavanje osoba koje se 
duže vrijeme nalaze na 
Zavodu za zapošljavanje 
kojim se na kraće vrijeme 
poboljšava materijalna 
situacija obitelji i smanjuje 
iseljavanje. 

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

2013. - izrađena NN mreža i javna 
rasvjeta u Vardarcu 
- rekonstrukcija Ružine ulice 
u Vardarcu 
- izgrađen spojni cjevovod 
pitke vode Kozjak-
Podunavlje 
- izgrađena plinska mreža u 
naselju Lug 
 

Iznos za igrališta ukupno 
izražen vidi pod  
A 1.II 

- Općina Bilje 
- HEP d.d. 
- Ministarstvo regionalnog 
razvoja i fondova EU 
- Hrvatske vode 
- HEP Plin d.o.o. 
- Osječko-baranjska županija 

Izgradnja, i poboljšanje 
postojeće infrastrukture 
omogućuje se naseljavanje 
slabije naseljena mjesta 
Općine 
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- Dječje igralište u Kopačevu 
i Kozjaku 
- uređenje poljoprivrednih 
puteva 

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

2013. - uređenje poljoprivrednih 
puteva  

446.238,50 kn Proračun Općine Bilje   

B. SUSTAV 
OBITELJSKIH POTPORA 

     

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

2013. - isplata jednokratne pomoći 
za novorođeno dijete 

50.000,00 kn Proračun Općine Bilje Pomoć roditeljima prilikom 
opremanja novorođenog 
djeteta 

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

2013. - izgradnja dječjeg vrtića - vidi pod A.1.I  Izgradnjom vrtića osloboditi 
će se dodatni prostor u školi 
Bilje te omogućiti uvođenje 
produženog boravka za djecu 

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

2013. - izrađen je plan mreže 
dječjih vrtića na području 
Općine Bilje 
-na području Općine Bilje u 
funkciji su vrtići u 
Bilju,Kopačevu,Lugu i 
Vardarcu 

- plaće djelatnika 
1.422.323,60 kn 
- pomoć za pohađanje  vrtića 
djece iz soc.ugroženih obitelji 
3.151,00 kn 

Proračun Općine Bilje Radom vrtića u sva četiri 
najveća naselja Općine Bilje 
osigurano je institucijsko 
zbrinjavanje za svu djecu 
predškolske dobi 

 
Općina Bizovac 
 

C. POREZNE OLAKŠICE GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA 
SREDSTVA 

IZVORI 
FINANCIRANJA 

OBRAZLOŽENJE 
AKTIVNOSTI 

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 

2013.  88.000,00 kn Općinski proračun  
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Općina Čeminac 
 

A. ODRŽIVI 
GOSPODARSKI RAZVOJ, 
TEMELJNE I RAZVOJNE 
PRETPOSTAVKE 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA 
SREDSTVA 

IZVORI 
FINANCIRANJA 

OBRAZLOŽENJE 
AKTIVNOSTI 

2. Osigurati dostupnost 
obrazovanja svima 

 

2013. sufinanciranje mjesečnih karti 
za učenike srednjih škola i 

redovne studente s područja 
Općine Čeminac 

90.668,74 kn Proračun  
Općine Čeminac  

Učenicima srednjih škola s 
područja Općine Čeminac 
sufinancirana je cijena 
mjesečne karte za prijevoz 
autobusom u visini od 10%, 
za prijevoz željeznicom u 
visini od 20%, te je karta uz 
subvenciju države i županije 
za učenike besplatna. 
Redovnim studentima s 
područja Općine Čeminac 
sufinancira se mjesečna karta 
u visini od 40% od cijene za 
prijevoz autobusom  i 
prijevoz željeznicom. 

6. Osigurati koncesije 
državnih poljoprivrednih 
zemljišta za obiteljska 
poljoprivredna gospodarstva 

 

2013. prikupljanje dokumentacije 
za raspisivanje javnog poziva 

za zakup državnog 
poljoprivrednog zemljišta 

0,00 kn  Za poljoprivredna 
gospodarstva prikupljena je 
dokumentacija za raspisivanje 
javnog poziva za zakup 
državnog poljoprivrednog 
zemljišta  i proslijeđena u 
Agenciju za poljoprivredno 
zemljište 

B. SUSTAV 
OBITELJSKIH POTPORA 

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

2013. Isplata pomoći roditeljima 
novorođene djece 

12.000,00 kn Proračun Općine Čeminac  za 
2013. godinu 

Roditeljima novorođene djece 
s područja Općine Čemnac 
isplaćuje se pomoć u iznosu 
od 1.000,00 kuna za 
novorođeno dijete 

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

2013. Sufinanciranje predškolske 
ustanove - dječjeg vrtića 

Ivančica 
Dogradnja dječjeg vrtića 

Ivančica Čeminac 

1.             839.476,27 kn 
 
 
 
 

2.          1.735.825,15 kn 
 

1. Proračun Općine Čeminac 
za 2013. godinu 

 
 

2. Državni proračun 
2012/2013 

Općina sufinancira rad 
dječjeg vrtića Ivačica 
Čeminac koji djeluje u 
matičnom vrtiću u Čemincu i 
područnim vrtićima u 
Kozarcu i Grabovcu u visini 
od 70 % ukupnih troškova 
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Putem Ministarstva 
regionalnoga razvoja i 
fondova EU u 2013. godini 
završena je dogradnja dječjeg 
vrtića u Čemincu i ustanova 
je u cijelosti usklađena sa 
Državnim pedagoškim 
standardom 

 
Općina Čepin 
 

B. SUSTAV 
OBITELJSKIH POTPORA GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA 

SREDSTVA 
IZVORI 

FINANCIRANJA 
OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 
5. Poticati jedinice lokalne i 
područne (regionalne) 
samouprave na isplatu 
dodatka za dijete 

 
2013. 

Isplata novčanog iznosa za 
opremu novorođenog djeteta 

u iznosu od 500,00 kn 

 
44.500,00 kn 

Proračun Općine Čepin Odluka o socijalnoj skrbi na 
području općine Čepin 
("Službeni glasnik Općine 
Čepin", broj 7/12.) 

 
 
Općina Darda 
 

A. ODRŽIVI 
GOSPODARSKI RAZVOJ, 
TEMELJNE I RAZVOJNE 
PRETPOSTAVKE 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA 
SREDSTVA 

IZVORI 
FINANCIRANJA 

OBRAZLOŽENJE 
AKTIVNOSTI 

2. Osigurati dostupnost 
obrazovanja svima 

 

 Stipendiranje darovitih 
učenika i studenata 

200.400,00 kn Proračun Općine Darda Stipendiraju se daroviti 
studenti ali i oni lošijeg 
socijalnog stanja, čime se 
omogućava dostupnost 
obrazovanju širem sloju 
građana 

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 

 

 Poticaj za novootvorena 
poduzeća i sufinanciranje 
umjetnog osjemenjavanja 

stoke 

89.000,00 kn Proračun Općine Darda Potiče se otvaranje novih 
poduzeća, zadruga i obrta, 
umjetno osjemenjavanje 
stoke putem nepovratnih 
financijskih sredstava 
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5. Omogućiti kvalitetnu 
prometnu povezanost 
potencijalnih središnjih 
naselja, gradskih i prigradskih 
prostora, otoka s kopnom i 
brdsko-planinskih područja 

 Održavanje cesta 413.002,45 kn Proračun Općine Darda Održavanjem cesta osigurava 
se prometna povezanost 
prigradskih prostora s 
središnjim naseljem, također i 
sa područnim centrima 

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 

 Porodiljne naknade i oprema 
za novorođenče 

29.000,00 kn Proračun Općine Darda Potpora mladim obiteljima i 
poticaj za povećanje 
nataliteta 

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

 Dječji vrtić "Radost" Darda 2.068.913,95 kn Proračun Općine Darda i 
Ministarstvo regionalnog 

razvoja 

Financiranje redovite 
djelatnosti vrtića od strane 
općine čime je učešće 
roditelja u cijeni svedeno na 
najmanju moguću mjeru i 
dogradnja zgrade vrtića u 
cilju povećanja kapaciteta i 
dostizanja državnog 
pedagoškog standarda 

 
 
Općina Donja Motičina 
 

C. POREZNE OLAKŠICE GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA 
SREDSTVA 

IZVORI 
FINANCIRANJA 

OBRAZLOŽENJE 
AKTIVNOSTI 

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 

2013. Odluka Općinskog vijeća 6.000,00 kn Proračun Općine Donja 
Motičina 
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Općina Draž 
 

A. ODRŽIVI 
GOSPODARSKI RAZVOJ, 
TEMELJNE I RAZVOJNE 
PRETPOSTAVKE 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA 
SREDSTVA 

IZVORI 
FINANCIRANJA 

OBRAZLOŽENJE 
AKTIVNOSTI 

2. Osigurati dostupnost 
obrazovanja svima 

 

2013. Stipendiranje studenata, 
troškova prijevoza  i 
subvencioniranje smještaja  

142.149,00 kn Proračun Općine Draž Izrađene smjernice za sustav 
stipendiranja i osigurana šira 
dostupnost stručnim studijima 

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

2013. Dodjela jednokratne pomoći 
mladim obiteljima koji 
kupuju ili grade kuću na 
području Općine Draž 

0,00 kn Proračun Općine Draž Izrađen plan poticanja 
useljavanja u slabije razvijena 
i depopulacijska 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 

2013. Dodjela jednokratne pomoći 
za opremu za novorođenčad u 
iznosu od 2.500,00 kuna 

62.500,00 kn Proračun Općine Draž 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 

2013. Zbrinjavanje djece za svu 
djecu predškolske dobi, 
sufinanciranjem dijela iznosa 
troškova smještaja  od strane 
Općine Draž, u suradnji s 
Dječjim vrtićem Mali princ 

192.500,00 kn Proračun Općine Draž Izrađena analiza postojećeg 
stanja i utvrđene potrebe 

 

 
 
Općina Đurđenovac 
 

A. ODRŽIVI 
GOSPODARSKI RAZVOJ, 
TEMELJNE I RAZVOJNE 
PRETPOSTAVKE 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA 
SREDSTVA 

IZVORI 
FINANCIRANJA 

OBRAZLOŽENJE 
AKTIVNOSTI 

2. Osigurati dostupnost 
obrazovanja svima 

 

2013. Studentske stipendije 80.500,00 kn Proračun Općine Đurđenovac Osiguranje stipendije 
studentima sa područja 
Općine Đurđenovac 
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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 

 Subvencioniranje 
kamata 

287,34 kn Proračun Općine Đurđenovac Subvencioniranje kamata 
poduzetnicima po kreditnoj 
liniji Poduzetnik 2 

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

 Izgradnja, održavanje i 
sanacija cesta 

568.379,73 kn Proračun Općine Đurđenovac Izgradnja i sanacija 
nerazvrstanih i makadam 
cesta na području Općine 
Đurđenovac 

B. SUSTAV 
OBITELJSKIH POTPORA 

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

 Potpore za novorođeno dijete 11.500,00 kn Proračun Općine Đurđenovac Jednokratne potpore 
obiteljima novorođene djece 
na području Općine 
Đurđenovac 

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

 Sufinanciranje rada vrtića 483.600,00 kn Proračun Općine Đurđenovac Osiguranje sredstava za rad 
dječjeg vrtića čiji je osnivač 
Općina Đurđenovac 

 
 
Općina Erdut 
 

A. ODRŽIVI 
GOSPODARSKI RAZVOJ, 
TEMELJNE I RAZVOJNE 
PRETPOSTAVKE 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA 
SREDSTVA 

IZVORI 
FINANCIRANJA 

OBRAZLOŽENJE 
AKTIVNOSTI 

2. Osigurati dostupnost 
obrazovanja svima 

2013. Subvencioniranje prijevoza 
srednjoškolaca 

253.891,35 kn Proračun jedinice lokalne 
samopurave 

Subvencioniranjem mjesečnih 
karata za prijevoz učenika 
srednjih škola iz Erduta, 
Aljmaša, Dalja i Bijelog Brda 
u Osijek i Vukovar osigurava 
se dostupnost obrazovanja 
svima 
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B. SUSTAV OBITELJSKIH 
POTPORA 

     

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

2013. Jednokratni dar novorođenoj 
djeci 

40.000,00 kn Proračun jedinice lokalne 
samopurave 

Pomoć obitelji s 
novorođenom djecom za 
nabavku osnovnih potrepština 

E. SKRB O DJECI      
7. Stvoriti pretpostavke za 
otvaranje predškolskih 
ustanova i igraonica u 
privatnom vlasništvu  

2013. Subveniconiranje rada 
privatnog vrtića 

450.000,00 kn Proračun jedinice lokalne 
samopurave 

Subvencioniranje rada vrtića 
u Dalju, Bijelom Brdu i 
Aljmašu u iznosu od 60 % 
ekonomske cijene vrtića s 
ciljem pomoći roditeljima 
djece predškolske dobi 

 
Općina Gorjani 
 

B. SUSTAV 
OBITELJSKIH POTPORA GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA 

SREDSTVA 
IZVORI 

FINANCIRANJA 
OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 
4. Osigurati isplatu 
pronatalitetnog dodatka za 
treće i četvrto dijete u obitelji 

2013. Jednokratna naknada za djecu 
rođenu tijekom 2013. godine 
na području Općine Gorjani 

10.000,00 kn Općinski proračun Općina Gorjani iz vlastitih 
sredstava isplaćuje 
pronatalitetni dodatak 
odnosno naknadu za svako 
treće, četvrto i svako ostalo 
rođeno dijete u iznosu 
2.000,00 kn. 

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

2013. Jednokratna naknada za djecu 
rođenu tijekom 2013. godine 
na području Općine Gorjani 

9.000,00 kn Općinski proračun Duži niz godina Općina 
Gorjani Općina Gorjani 
isplaćuje pronatalitetni 
dodatak odnosno naknadu za 
prvo i drugo rođeno dijete u 
iznosu 1.000,00 kn. 

 
Općina Jagodnjak 
 

A. ODRŽIVI 
GOSPODARSKI RAZVOJ, 
TEMELJNE I RAZVOJNE 
PRETPOSTAVKE 

GODINA PROVEDBE 
2013. AKTIVNOST UTROŠENA 

SREDSTVA 
IZVORI 

FINANCIRANJA 
OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

2. Osigurati dostupnost 
obrazovanja svima 

 

2013. Stipendiranje učenika 34.000,00 kn Proračun Općine Jagodnjak Plaćanje autobusne karte 
učenicima i studentima, te 
jednokratne pomoći 
studentima i učenicima 
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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 

2013. Porodiljne naknade za 
novorođenče 

10.000,00 kn Proračun Općine Jagodnjak Svaka porodilja, bez obzira 
koje je dijete po redu u 
pitanju dobiva 500,00 kn 
jednokratne pomoći 

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

2013. Dječji vrtić 231.402,22 kn 160.000,00 - Ministarstvo 
Regionalnog razvoja, 

71.402,22 - Proračun Općine 
Jagodnjak 

Izgradnja dječjeg vrtića tj. 
obnova zgrade za dječji vrtić 
završena je u 2013. godini i 
on je i počeo sa radom u 
2013. god. 

 
Općina Kneževi Vinogradi 
 

A. ODRŽIVI 
GOSPODARSKI RAZVOJ, 
TEMELJNE I RAZVOJNE 
PRETPOSTAVKE 

GODINA PROVEDBE 
2013. AKTIVNOST UTROŠENA 

SREDSTVA 
IZVORI 

FINANCIRANJA 
OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

1. Poticati razvoj 
potencijalnih središnjih 
naselja i usmjeravati trend 
nutarnjih migracija 

2013. 3. osnaživanje postojeće 
infrastrukture na području 

središnjih naselja 

18.500.000 kn Proračun Općine, Proračun 
OBŽ i državni proračun 

Aktivnosti se svode na 
održavanje izgradnju 
komunalne infrastrukture, 
uređenje i opremanje naselja, 
a doprinose osnaživanju 
naselja 

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 

 

2013.  5.000,00 kn Proračun Općine Subvencija otvaranja i 
registraciju poslovnih 
subjekata i zapošljavanja 
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B. SUSTAV 
OBITELJSKIH POTPORA 

     

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

2013. 3. Utvrditi visinu iznosa 
dodatka za dijete 

57.000,00 kn Proračun Općine Utvrđena visina pomoći za 
novorođenče 

 
Općina Koška 
 

A. ODRŽIVI 
GOSPODARSKI RAZVOJ, 
TEMELJNE I RAZVOJNE 
PRETPOSTAVKE 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA 
SREDSTVA 

IZVORI 
FINANCIRANJA 

OBRAZLOŽENJE 
AKTIVNOSTI 

1.Poticati razvoj potencijalnih 
središnjih naselja i 
usmjeravati trend nutarnjih 
migracija 

 - nastavak izgradnje 
komunalne infrastrukture u 
naseljima Općine Koška -  
voda - sufinanciranje mjesne 
mreže  
 
 - sufinanciranje pročiščivaća 
i sustava odvodnje 
 
 
 - ukupno izgradnja 
komunalne infrastrukture 
 
 - održavanje cesta  
 
- javna rasvjeta  
 
- čišćenje kanala 
 
 - čišćenje snijega  
 
 - ozelenjavanje javnih 
površina  
 
 - sanacija doma lovaca i 
strijelaca  
 
 - sanacija pločnika  
 
 - rekonstrukcija krovišta 
zgrade na nogometnom 
igralištu u Koški  

710.400,00 kn 
 
 
 
 

 
369.600,00 kn 

 
 

 
1.108.000,00 kn 

 
 

52.000,00 kn 
 

380.000,00 kn 
 

14.000,00 kn 
 

20.000,00 kn 
 

20.000,00 kn 
 
 

220.000,00 kn 
 

 
64.000,00 kn 

 
113.000,00 kn 

 

Proračun Općine Koška Završetak izgradnje mjesne 
vodovodne mreže i pročistača 
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 - sanacija doma u 
Branimirovcu  
 
 - održavanje 10 groblja  
 
 - održavanje 12 dječjih 
igrališta  
 
 - deratizacija  
 
 - umjetno osjemenjivanje 
 
 - sufinanciranje prostornih 
podloga i katastra nekretnina 
 
 
Tijekom Domovinskog rata  
na područje općine Koška  
pristigao je veći broj izbjeglica 
iz Bosne i Hercegovine te 
Baranje. 
Jedan dio se zadržao i nakon 
rata i to u kupljenim ili 
novoizgrađenim kućama.  
 - svih 10 naselja Općine Koška 
ima svu infrastrukturu (struja, 
voda, plin, telefon, javna 
rasvjeta) 
 - u tri naselja  je završena 
izgradnja kanalizacijskog 
sustava 
 - sve lokalne ceste su 
asfaltirane 
 - sedam naselja ima 
izgrađene mrtvačnice 
 - u naselju Koška, kao centru  
Općine nalazi se Osnovna 
škola, ambulanta primarne 
zdravstvene zaštite sa dva 
liječnička tima, stomatolog i 
ljekarna, veterinarska 
ambulanta, te poštanski ured. 
 - Poštanski ured se još nalazi  
i u Breznici Našičkoj 

50.000,00 kn 
 
 

7.300,00 kn 
 

4.000,00 kn 
 
 

78.000,00 kn 
 

45.000,00 kn 
 

5.000,00 kn 
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 - Prometna povezanost sa 
većim centrima i svim naselji-
ma Općine je zadovoljavajuća.  
 - U pet naselja se nalaze 
područne osnovne škole od 1-
4 razreda, i to u Breznici 
Našičkoj, Nizi, Topolinama, 
Lugu Subotičkom i Ledeniku 
 - Sve državne i lokalne ceste 
su asfaltirane, kao i većina 
županijskih 
 - Na području Općine nema  
razvijene industrije, te je  
zapošljavanje orijentirano 
prema većim centrima,ili je 
stanovništvo prisiljeno baviti 
se poljoprivredom  
 - u tijeku je izgradnja 
državne ceste u sklopu 
projekta Betterment  
(proširenje ceste, izgradnja  
autobusnih stajališta, 
pješačkih prijelaza) 

2. Osigurati dostupnost 
obrazovanja svima 

 

 - pomoć Osnovnoj školi  
 - sufinanciranje prijevoza 
učenika  
 - nagrade najboljim učenicima  
 - stipendiranje studenata i 
učenika 

65.000,00 kn 
130.000,00 kn 

 
16.000,00 kn 

 
32.400,00 kn 

Proračun Općine Koška  

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

 voda, plin, sanacija mjesnih 
domova, izgradnja dječjih 
igrališta 

1.503.000,00 kn 
 

Proračun Općine Koška Opremati komunalnom 
infrastrukturom sva naselja 
Općine 

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

 - održavanje cesta 
 

52.000,00 kn Proračun Općine Koška Sve državne, županijske, 
lokalne ceste su na području 
Općine Koška asfaltirane 
 

6.Osigurati koncesije 
državnih poljoprivrednih 
zemljišta za obiteljska 
poljoprivredna gospodarstva 

 - subvencija kamata u 
poljoprivredi 
 

26.000,00 kn 
 

Proračun Općine Koška Podnesen zahtjev agenciji za 
poljoprivredno zemljište za 
raspisivanje natječaja za 
dugogogišnji zakup poljo. 
zemljišta u vlasništvu RH 
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B. SUSTAV 
OBITELJSKIH POTPORA 

     

4. Osigurati isplatu 
pronatalitetnog dodatka za 
treće i četvrto dijete u obitelji 

 - jednokratna pomoć za 
novorođenu djecu 
 

24.000,00 kn 
 

Proračun Općine Koška Svako novorođeno dijete 
dobije iznos od 1.500,00 kn 
jednokratno 

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 

 - jednokratna pomoć za 
novorođenu djecu po 
novorođenčetu 
 

1.500,00 kn 
 

Proračun Općina Koška Naknada se isplaćuje za 
svako novorođeno dijete 

 

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

 Dječji vrtić "TINTILINIĆ" 
Koška 
 

267.650,00 kn 
 

Proračun Općine Koška Dječji vrtić je u funkciji 17 
godina 

 

 
Općina Levanjska Varoš 
 

B. SUSTAV 
OBITELJSKIH POTPORA 

     

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

 

 
2013. 

Jednokratne naknade za 
opremanje novoročenđeta 
roditeljima s područjima 

Općine  

6.000,00 kn Proračun Općine Općina svake godine 
isplaćuje jednokratnu 
novčanu pomoć roditeljima s 
područja Općine. 
Naknada se isplaćuje 
roditeljima za pomoć u 
opremanju novorođene bebe 

E. SKRB O DJECI      

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

2013. Program Predškole 
 

19.673,09 kn Proračun Općine 
 

Dječji vrtić Đakovo 
 

Općina Levanjska Varoš u 
suradnji sa Dječjim vrtićem 
Đakovo pokrenula je 2009. 
godine program Predškole za 
svu djecu sa područja Općine. 
Općina je osigurala prostor i 
uredila ga, te sufinancira dio 
troškova učiteljice. 
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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 

2013. 
 
 
 
 
 
 
 

Sufinanciranje mjesečnih 
karti učenicima putnicima  

 
 

Sufinanciranje dijela plaćanja 
doma učenicima i studentima 
koji se školuju van područja 

Općine  
(Osijek, Sl. brod i dr. ) 

30.203,60 kn 
 
 
 

6.300,00 kn 
 
 
 
 

Proračun Općine Općina Levanjska Varoš u 
okviru svojih mogućnosti  
sufinancira mjesečne karte i 
troškove stanovanja 
učenicima i studentima sa 
svog područja, te time 
olakšava roditeljima bar dio 
troškova školovanja svoje 
djece  

 
Općina Magadenovac 
 

A. ODRŽIVI 
GOSPODARSKI RAZVOJ, 
TEMELJNE I RAZVOJNE 
PRETPOSTAVKE 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI 
FINANCIRANJA 

OBRAZLOŽENJE 
AKTIVNOSTI 

2. Osigurati dostupnost 
obrazovanja svima 

 

2013. Subvencioniranje kupnje 
udžbenika za učenike 
osnovne škole 
 
 
 
 
Sufinanciranje troškova 
školske kuhinje 
 
 
 
Sufinanciranje javnog 
prijevoza srednjoškolaca 
 
 
 
Sufinanciranje troškova  
stanovanja srednjoškolaca 
 
 
 
 
 
Stipendiranje studenata 

45.900,00 kn 
 
 
 
 
 

30.000,00 kn 
 
 
 
 

77.022,80 kn 
 
 
 
 

41.700,00 kn 
 
 
 
 
 
 

170.250,00 kn 
 

Proračun Općine 
Magadenovac 

Financijska pomoć 
osnovnoškolcima pri kupnji 
školskih udžbenik, svakom 
djetetu na području Općine 
Magadenovac u iznosu od 
300,00 kuna.  
 
Sufinanciranje školske 
kuhinje učenika Osnovne 
škole na području Općine 
Magadenovac prema 
socijalnoj ugroženosti 
roditelja.  
 
Financijska pomoć 
srednjoškolcima u kupovini 
mjesečnih karata u iznosu od 
10% . 
 
 
Financijska pomoć u 
podmirenju troškova 
stanovanja učenika srednjih 
škola koji tijekom trajanja 
školske godine stanuju izvan 
mjesta prebivališta, a 
prebivalište imaju na 
području Općine 
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Magadenovac u iznosu od 
300,00 kuna. 
 
Financijska pomoć 
studentima s područja 
Općine Magadenovac u 
iznosu od 750,00 kuna. 
 
Cilj ovih aktivnosti je pomoći 
u školovanju osnovnoškolaca, 
srednjoškolaca i studenata 
kako bi se olakšali troškovi 
školovanja te time učinili 
dostupnim školovanje svima 
pod jednakim uvjetima 

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 

 

2013. Poticanje obiteljskih 
gospodarstava: 
 
 
Sufinanciranje osiguranja 
usjeva 
 
 
 
 
 
 
 
Sufinanciranje 
osjemenjivanja krava i 
krmača 
 

 
 
 

100.000,00 kn 
 
 
 
 
 
 

108.643,40 kn 
 
 

 
 
 
 

Proračun Općine 
Madgadenovac 

Financijska pomoć 
poljoprivrednicima na 
području Općine 
Magadenovac u sufinanciranju 
dijela troškova osiguranja 
usjeva do maksimalno 
5.000,00 kuna. 
Financijska pomoć 
poljoprivrednicima s 
područja Općine 
Magadenovac u 
osjemenjivanju krava i 
krmača.  
Cilj smanjenje troškova 
obiteljskih gospodarstva na 
području Općine 
Magadenovac. 

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

2013. Prometna povezanost svih 
naselja na području općine 
magadenovac 

63.550,00 kn Proračun Općine 
Magadenovac 

Sanacija nerazvrstane ceste 
Kućanci - INA (prema 
naselju Beničanci) 

6. Osigurati koncesije 
državnih poljoprivrednih 
zemljišta za obiteljska 
poljoprivredna gospodarstva 

- Natječaj za koncesiju 
državne poljoprivredne 
zemlje proveden je ranije 

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

2013. Potpora za novorođeno dijete 18.000,00 kn Proračun Općine 
Magadenovac 

Jednokratna potpora za 
novorođeno dijete 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 

2013. Početak izgradnje dječjeg 
vrtića u magadenovcu 

247.930,80 kn Ministarstvo regionalnog 
razvoja i fondova Europske 

unije 
Proračun Općine 

Magadenovac 

Ministarstvo regionalnog 
razvoja i fondova Europske 
unije sufinaciralo izgradnju 
dječjeg vrtića u iznosu 
247.930,80 kuna 
Ukupna vrijednost investicije 
2.872.748,27 kuna 

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 

2013. Sufinanciranje dijela 
troškova polaznika vrtića 

34.500,000 kn Proračun Općine 
Magadenovac 

Sufinancira se dio troškova 
za djecu s područja Općine 
Magadenovac koja polaze 
vrtić na području Općine 
Marijanci i Grada Donjeg 
Miholjca u iznosu od 500,00 
kuna po djetetu, a koji se 
doznačuje na račun vrtića. 

 
Općina Petrijevci 
 

A. ODRŽIVI 
GOSPODARSKI RAZVOJ, 
TEMELJNE I RAZVOJNE 
PRETPOSTAVKE 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI 
FINANCIRANJA 

OBRAZLOŽENJE 
AKTIVNOSTI 

2. Osigurati dostupnost 
obrazovanja svima 

 

2013. Sufinanciranje troškova 
dvorane 50.000,00 kn 
 
Ostale aktivnosti u Osnovnoj 
školi 2.853,31 kn 
 
Pomoć učenicima 8.800,00 kn 
 
Školska kuhinja 12.332,0 kn  
 
Sufinanciranje učeničkih i 
studentskih autobusnih 
karata 86.995,60 kn 

160.980,91 kn Proračun Općine Petrijevci Omogućiti učenicima i stu-
dentima nastavak školovanja 
 
Korištenje dvorane za 
bavljenjem školskim i 
izvanškolskim sportskim i 
rekreativnim aktivnostima 
 
Pomoć učenicima slabijeg 
imovnog stanja (pomoć 
učenicima, bilježnice i 
školska kuhinja) 
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B. SUSTAV OBITELJSKIH 
POTPORA 

     

4. Osigurati isplatu 
pronatalitetnog dodatka za 
treće i četvrto dijete u obitelji 

2013. Porodiljna naknada 15.000,00 kn Proračun Općine Petrijevci Povećanje nataliteta u Općini 
Petrijevci 

 
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 

2013. Dodjela jednokratne novčane 
pomoći za novorođeno dijete 
u iznosu od 1.000,00 kn 

30.000,00 kn Proračun Općine Podgorač  

 
Općina Popovac 
 

A. ODRŽIVI 
GOSPODARSKI RAZVOJ, 
TEMELJNE I RAZVOJNE 
PRETPOSTAVKE 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI 
FINANCIRANJA 

OBRAZLOŽENJE 
AKTIVNOSTI 

1. Poticati razvoj potencijalnih 
središnjih naselja i usmjeravati 
trend nutarnjih migracija 

2013. Osnaživanje postojeće 
infrastrukture 

101.976,00 kn Proračun Općine Popovac 
 

Dogradnja vodoopskrbne 
mreže u naselju Popovac, 
izgradnja vodospremnika 
Beli Manastir, sufinanciranje 
magistralne cjevovodne 
mreže, izgradnja i razvoj 
NUS-a Sjeverne Baranje 
Izgradnja nogostupa u 
naseljima Općine Popovac 

2. Osigurati dostupnost 
obrazovanja svima 

 

2013. Izrada smjernica 
stipendiranja studenata 

17.600,00 kn Proračun Općine Popovac Stipendiranje studenata sa 
područja Općine Popovac 
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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 

 

2013.  Utvrđen financijski plan 
subvencija 

50.050,00 kn Proračun Općine Popovac Subvencije OPG-ima, 
trgovačkih društava i 
obrtnicima izvan javnog 
sektora troškova stručnog 
osposobljavanja za rad u 
poljoprivredi 

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

2013. Izraditi analizu cestovne 
infrastrukture i prometne 

povezanosti 

4.392,00 kn Proračun Općine Popovac Gradnja ceste Popovac -
Kamenac 

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 

2013. Izraditi propis kojim se 
uređuju ove isplate 

jednokratne potpore za 
novorođenče 

19.461,19 kn Proračun Općine Popovac Općinsko vijeće Općine 
Popovac na sjednici održanoj 
13. prosinca 2012.godine 
izglasalo Odluku o 
jednokratnoj novčanoj 
pomoći za opremu 
novorođenog djeteta 

 
Općina Satnica Đakovačka 
 

A. ODRŽIVI 
GOSPODARSKI RAZVOJ, 
TEMELJNE I RAZVOJNE 
PRETPOSTAVKE 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI 
FINANCIRANJA 

OBRAZLOŽENJE 
AKTIVNOSTI 

2. Osigurati dostupnost 
obrazovanja svima 

 

2013. Stipendije u obliku 
jednokratnih pomoći 

studentima - redovnima i 
izvanrednima. 

 
 

Učenici na praksi 
 
 

Donacija Osnovnoj školi za 
sudjelovanje na Lidranu 

23.000,00 kn 
 
 
 
 
 

600,00 kn 
 
 

2.404,76 kn 

Proračun Općine Općina želi pomoći studente 
u podmirivanju troškova, kako 
ne bi odustajali od školovanja 
zbog loše financijske situacije 
njihovih obitelji. 
 

Omogućiti srednjoškolcima 
odrađivanje praktičnog dijela 
nastave. 
 

Omogućiti svima koji 
ispunjavaju uvjete koje 
određuje obrazovni sustav 
sudjelovanje na natjecanju. 
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5. Omogućiti kvalitetnu 
prometnu povezanost 
potencijalnih središnjih 
naselja, gradskih i prigradskih 
prostora, otoka s kopnom i 
brdsko-planinskih područja 

2013. Sklapanje Ugovora o 
prijevozu s tvrtkom App 

Požega. 

32.938,60 kn  Povećanje broja linija 
prijevoza za učenike. 

6. Osigurati koncesije 
državnih poljoprivrednih 
zemljišta za obiteljska 
poljoprivredna gospodarstva 

2013. Općina Satnica Đakovačka 
sukladno Zakonu o 

poljoprivrednom zemljištu 
(Narodne novine broj 39/13.) 
obrađuje i podnosi zahtjeve 
Agenciji za poljoporivredno 

zemljište koji se tiču 
raspisivanja Javnog poziva 
za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu RH 

Redovna djelatnost 
Jedinstvenog upravnog odjela 

koja ne iziskuje dodatna 
sredstva 

Proračun Općine Općina Satnica Đakovačka 
kao znatan izvor prihoda 
navodi prihod od zakupa 
poljoprivrednog zemljišta, 
stoga je u cilju odraditi ovaj 
posao kako ne bismo izgubili 
prihode. 

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 

2013. Isplata jednokratne naknade 
za svako rođeno dijete u 

iznosu 2.000,00 kn 

56.000,00 kn Proračun Općine Poticaj za ostanak mladih 
obitelji, te nužna pomoć na 
početku stvaranja obitelji. 

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

2013. Plaća za odgojiteljicu u 
predškoli 

48.171,64 kn Proračun Općine Predškola je u nadležnosti JLS, 
sukladno tome ne želimo da 
djeca iz našega mjesta moraju 
ići u drugo mjesto radi 
održavanja nastave. 

 
Općina Semeljci 
 

A. ODRŽIVI 
GOSPODARSKI RAZVOJ, 
TEMELJNE I RAZVOJNE 
PRETPOSTAVKE 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI 
FINANCIRANJA 

OBRAZLOŽENJE 
AKTIVNOSTI 

2. Osigurati dostupnost 
obrazovanja svima 

 

2013. 1. sufinanciranje autobusnih 
karata učenicima srednjih 
škola 
2. stipendije 

1.  201.481,80 kn 
 
 

2.  30.960,00 kn 

Vlastitim sredstvima iz 
Proračuna Općine Semeljci 

za 2013. godinu 

Pomaganje u dostupnosti 
obrazovanja kroz vidove 
novčanih pomoći 
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5. Omogućiti kvalitetnu 
prometnu povezanost 
potencijalnih središnjih 
naselja, gradskih i prigradskih 
prostora, otoka s kopnom i 
brdsko-planinskih područja 

2013. Općina Semeljci je dosta 
dobro povezana s gradskim i 
županijskim središtem, a 
svoja naselja je cestovno 
povezala i obnovila odnosno 
izgradila ceste 

5.028.004,45 kn  Općina je ne samo izgradila 
ceste na svom području nego 
je iste i uknjižila kao svoje 
vlasništvo 

6. Osigurati koncesije 
državnih poljoprivrednih 
zemljišta za obiteljska 
poljoprivredna gospodarstva 

2013. Izašlo je prvih 10 ugovora o 
zakupu državnog 
poljoprivrednog zemljišta od 
2003. i sada se priprema 
dokumentacija za nove 

  Budući da  na području 
Općine ima oko 4.200 ha 
državnog poljoprivrednog 
zemljišta, brojni OPG-i žive 
od zakupa istog 

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

2013. U planu je izgradnja dječjeg 
vrtića u Semeljcima 

7.500,00 kn Vlastita sredstva Sredstva su utrošena za 
reviziju projektne 
dokumentacije 

 
Općina Strizivojna 
 

B. SUSTAV OBITELJSKIH 
POTPORA GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI 

FINANCIRANJA 
OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 
5. Poticati jedinice lokalne i 
područne (regionalne) 
samouprave na isplatu dodatka 
za dijete 

2013. Svako novorođeno dijete na 
području općine Strizivojna 
prima 1.000,00 kuna naknade 
od 2009. godine na dalje bez 
izuzetka 

31.000,00 kn Proračun Općine Strizivojna Donijeta je Odluka o potpori 
obitelji da svako novorođeno 
dijete ima jednako pravo na 
naknadu 

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

2013. Ugovorom sa dječjim vrtićem 
Đakovo ugovorili smo stalni 
rad predškole za svu djecu 
predškolske dobi za područje 
Općine Strizivojna 

52.422,00 kn Proračun Općine Strizivojna Jedna od rijetkih Općina koja 
u potpunosti plaća 
predškolski odgoj za svu 
djecu sa područja Strizivojne 
- roditelji ne plaćaju ništa. 

 
Općina Šodolovci 
 

B. SUSTAV OBITELJSKIH 
POTPORA GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA SREDSTVA IZVORI 

FINANCIRANJA 
OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 
4. Osigurati isplatu 
pronatalitetnog dodatka za 
treće i četvrto dijete u obitelji 

Od 2009. do danas  2.000,00 kn za svako dijete Proračun Općine Šodolovci Općina Šodolovci isplaćuje 
jednokratnu naknadu u 
iznosu 2000,00 kn za svako 
novorođeno dijete na 
području Općine 



 28 

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

Od 2011. do danas  700,00 kn mjesečno za svako 
dijete 

Proračun Općine Šodolovci Općina Šodolovci 
sufinancira boravak u vrtiću 
za 14 djece sa svog područja 
u iznosu od 700,00 kn po 
djetetu 

 
Općina Trnava 
 

E. SKRB O DJECI GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA 
SREDSTVA 

IZVORI 
FINANCIRANJA 

OBRAZLOŽENJE 
AKTIVNOSTI 

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

2013. Program Predškole 20.977,95 kn Proračun Općine Trnava Općina Trnava u suradnji sa 
Dj. vrtićem Đakovo dugi niz 
godina provodi program 
predškole za svu djecu sa 
područja općine. Općina je 
osigurala prostor i uredila ga, 
te sufinancira dio troškova 
plaće i prijevoza učiteljice. 

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 

2013. Sufinanciranje mjesečnih karti 
učenicima putnicima 

 

34.242,00 kn Proračun Općine Trnava Općina Trnava u okviru 
svojih mogućnosti 
sufinancirala je mjesečne 
karte učenicima srednjih 
škola i time olakšava 
roditeljima bar dio troškova 
školovanja 

 
Općina Vladislavci 
 

A. ODRŽIVI 
GOSPODARSKI RAZVOJ, 
TEMELJNE I RAZVOJNE 
PRETPOSTAVKE 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA 
SREDSTVA 

IZVORI 
FINANCIRANJA 

OBRAZLOŽENJE 
AKTIVNOSTI 

2. Osigurati dostupnost 
obrazovanja svima 

 

2013. Sufinanciranje prijevoza 
učenika i studenata 

55.082,70 kn Proračun Općine Vladislavci Općina Vladislavci je u 
2013. godini sufinancirala 
prijevoz učenika srednjih 
škola i studenata kako bi se 
omogućilo djeci slabijeg 
imovinskog stanja 
školovanje 

 



 29 

B. SUSTAV OBITELJSKIH 
POTPORA 

     

4. Osigurati isplatu 
pronatalitetnog dodatka za 
treće i četvrto dijete u obitelji 

2013. Darivanje novorođenčadi 5.000,00 kn Proračun Općine Vladislavci Darivanje svakog rođenog 
djeteta u iznosu od 500,00 kn 

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

2013. Usluga predškole 89.626,43 kn Proračun Općine Vladislavci Općina Vladislavci plaća 
uslugu predškole Centru za 
predškolski odgoj Osijek u 
trajanju 4 sata. 

 
Općina Vuka 
 

A. ODRŽIVI 
GOSPODARSKI RAZVOJ, 
TEMELJNE I RAZVOJNE 
PRETPOSTAVKE 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA 
SREDSTVA 

IZVORI 
FINANCIRANJA 

OBRAZLOŽENJE 
AKTIVNOSTI 

2. Osigurati dostupnost 
obrazovanja svima 

 

2013. Subvencioniranje dijela cijene 
prijevoza redovnim učenicima 
srednjih škola i redovnim 
studentima općine Vuka 

45.413,95 kn Proračun Općine Vuka 
(izvorni prihodi) 

Općina Vuka sufinancira 
prijevoz učenika i studenata 
u željezničkom i cestovnom 
prometu. Na taj način 
olakšava se dostupnost 
obrazovanja djeci s područja 
Općine Vuka. 

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 

 

2013. Općina Vuka potiče 
zapošljavanje svojih 
sugrađana 

233.250,84 kn Hrvatski zavod za 
zapošljavanje 

Tijekom 2013 godine u 
Općini Vuka bilo je 
zaposleno šesnaest osoba u 
sklopu programa javnih 
radova, te jedna osoba u 
sklopu programa stručnog 
osposobljavanja za rad. 

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 

2013. Općina Vuka isplaćuje 
potporu za novorođenče u 
iznosu od 1.500,00 kn po 
djetetu 
 

 
12.000,00 kn 

Proračun Općine Vuka 
(izvorni prihodi) 

Na taj način Općina Vuka 
potiče natalitet općine i 
financijski pomaže rodite-
ljima. U 2013. godini bilo je 
ukupno osam novorođene 
djece čijim roditeljima je 
isplaćena ova potpora. 
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E. SKRB O DJECI      
5. Osigurati institucijsko 
zbrinjavanje za svu djecu 
predškolske dobi na području 
jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave 

2013. Općina Vuka plaća troškove 
vrtića za predškolsku djecu 
 

 
74.094,97 kn 

 Općina Vuka plaća troškove 
rada djelatnice u vrtiću 
(odgojiteljice).  
Roditelji besplatno koriste 
usluge vrtića (plaćaju samo 
troškove kuhinje) 

 
 
Grad Beli Manastir 
 

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 

2013. Isplata jednokratne novčane 
pomoći za opremanje djeteta 
roditeljima s područja Grada 
Belog Manastira 

40.000,00 kn Proračun Grada  
Belog Manastira 

Isplata jednokratne novčane 
pomoći za opremanje djeteta 
roditeljima s područja Grada 
Belog Manastira 

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

2013. Sufinanciranje rada Dječjeg 
vrtića Cvrčak Beli Manastir 

2.568.788,00 kn Proračun Grada  
Belog Manastira 

Grad Beli Manastir kao 
osnivač Dječjeg vrtića 
Cvrčak  sufinancira rad 
istoga 

 
 
Grad Belišće 
 

A. ODRŽIVI 
GOSPODARSKI RAZVOJ, 
TEMELJNE I RAZVOJNE 
PRETPOSTAVKE 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA 
SREDSTVA 

IZVORI 
FINANCIRANJA 

OBRAZLOŽENJE 
AKTIVNOSTI 

2. Osigurati dostupnost 
obrazovanja svima 

 

2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izraditi smjernice za sustav 
stipendiranja i širu dostupnost 
stručnim studijima 
 
 
 
 
 
 
 

97.800,00 kn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proračun Grada Belišća 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na temelju članka 14. stavka 
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 za 2013./2014. 
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Izraditi smjernice za sustav 
stipendiranja i širu dostupnost 
stručnim studijima 

 
 
 
 
 
 
 
 

140.000,00 kn 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proračun Grada Belišća 

godinu. Dodijeljeno je 11 
novih studentskih stipendija u 
iznosu od 600 kn mjesečno, 
tako da je u 2013. godini 
stipendirano ukupno 20 
studenata. 
 

Grad Belišće već nekoliko 
godina sufinancira prijevoz s 
područja Grada do mjesta 
školovanja za redovne 
učenike srednjih škola ( za 
njih je mjesečna autobusna 
karta besplatna) i redovne 
studente. Svi studenti s 
područja Grada plaćaju 
Panturistu d.d. Osijek 
mjesečnu cijenu autobusne 
karte u iznosu od 350 kn, a 
Grad subvencionira ostatak. 

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 

 

2013. 
 

Poticati i subvencionirati 
osnovanje 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 
 
 
Poticati i subvencionirati 
osnovanje 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 

18.278,00 kn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

419.625,00 kn 

Proračun Grada Belišća 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proračun Grada Belišća 

Subvencija najma i zakupa 
poslovnog prostora, a cilj je 
omogućiti olakšano 
zapošljavanje nezaposlenih 
osoba s područja Grada 
Belišća. 
 
Subvencije malim i srednjim 
poduzetnicima te OPG-ima 
za zapošljavanje 
nezaposlenih osoba s 
područja Grada u iznosu od 
5.000 kn po novozaposlenoj 
osobi, s maksimalno 
mogućom potporom za 5 
novozaposlenih osoba. 
Subvencije za uvođenje 
fiskalnih blagajni malim i 
srednjim poduzetnicima te 
OPG-ima u iznosu od 1.000 
kn po korisniku. 
Na taj način obrtnicima i 
OPG-ima isplaćeno je 
234.125 kn a trgovačkim 
društvima 185.500 kn. 
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5. Omogućiti kvalitetnu 
prometnu povezanost 
potencijalnih središnjih 
naselja, gradskih i prigradskih 
prostora, otoka s kopnom i 
brdsko-planinskih područja 

2013. Omogućiti kvalitetnu 
prometnu povezanost 
potencijalnih središnjih 
naselja, gradskih i prigradskih 
prostora, otoka s kopnom i 
brdsko-planinskih područja 

86.250,00 kn Proračun Grada Belišća Plaćen idejni projekt s 
geodetskom podlogom za 
rekonstrukciju državne ceste 
D517 u dionici kroz Belišće, 
čime će se poboljšati 
sigurnost prometa kroz 
Belišće. 

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 

 

2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izraditi propis kojim se 
uređuju ove  potpore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izraditi propis kojim se 
uređuju ove  potpore 

214.000,00 kn Proračun Grada Belišća 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proračun Grada Belišća 
 

Na temelju članka 61.stavka 
5. točke 3. i 7. Statuta grada 
Belišća ("Službeni glasnik 
grada Belišća" br. 5/09 i 
3/13) i članka 1. Odluke o 
izmjeni Odluke o isplati 
jednokratne novčane pomoći 
za nabavku opreme za 
novorođenčad ("službeni 
glasnik grada Belišća" br. 
2/13) Grad isplaćuje po 
2.000 kn za svako 
novorođeno dijete. U 2013. 
godini podneseno je 107 
zahtjeva, što je 21 zahtjev 
više u odnosu na 2012. 
godinu. 
 
Temeljem članka 22. stavka 
2. i članka 54. Zakona o 
socijalnoj skrbi ("Narodne 
novine" br. 33/12) i članka 
24. Odluke o zadovoljavanju 
potreba socijalno ugroženih 
osoba na području grada 
Belišća ("Službeni glasnik 
grada Belišća" br. 11/11) u 
2013. godini u mliječnoj 
kuhinji hranilo se ukupno 
120 učenika. Od tog broja 
109 učenika u OŠ Belišće, a 
11 učenika u OŠ Valpovo. 

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

2013. Osigurati produženi boravak za 
djecu u osnovnoškolskim 
ustanovama 

96.627,31 kn Proračun RH Dječji dom "Klasje" Osijek 
je nositelj a Centar za 
socijalnu skrb Valpovo i 
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Grad Belišće  su partneri u 
projektu "Širenja mreže 
socijalnih usluga u zajednici 
- uvođenje poludnevnog 
boravka u Bistrincima". Cilj 
je širenje mreže socijalnih 
usluga u lokalnoj zajednici, a 
posebno radi skrbi o djeci 
osnovnoškolske i 
srednjoškolske dobi koja 
teže uče ili koja nemaju 
potrebnu potporu svojih 
obitelji u savladavanju 
školskih obveza. 

4. Izraditi program za 
kontrolirani sustav 
izvaninstitucijske skrbi djece 
dojenačke i predškolske dobi 

 

2013. Izraditi program kontroliranog 
sustava izvaninstitucijske 
skrbi djece dojenačke i 
predškolske dobi 

2.000,00 kn Proračun Grada Belišća Već 13 godina Društvo 
"Naša djeca" provodi 
Program u obliku igraonica, 
namijenjen djeci od 4 do 6 
godina, koja ne pohađaju 
vrtić. U igraonicama, 
subotom od 9 do 12 sati, 
volontiraju odgojiteljice i 
studentice predškolskog 
odgoja i profesorice razredne 
nastave. Igraonice se 
održavaju u Dječjem vrtiću 
"Maslačak" Belišće, a 
polaznici kroz igru, pjesmu, 
pokret i likovne aktivnosti 
stječu nova znanja o dječjim 
pravima, obitelji, 
higijenskim i kulturnim 
navikama i dr. 

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

2013. Poticati jedinice lokalne i 
područne (regionalne) 
samouprave za izradu plana 
otvaranja predškolskih 
ustanova i igraonica sukladno 
procjenjenim potrebama 
(broju djece) 

1.878.131,46 kn 
 
 
 
 
 

 
468.204,00 kn 

 
390.000,00 kn 

Proračun Grada Belišća 
 
 
 
 
 
 

Općina Bizovac 
 

Općina Petrijevci 

Dječji vrtić "Maslačak" 
ostvaruje program 
predškolskog odgoja i 
obrazovanja u Gradu i u 
područnim vrtićima u 
općinama Bizovac i 
Petrijevci. U pedagoškoj 
2013./2014. godini u 
primarnim programima na 
razini Ustanove upisano je 
230 polaznika, raspoređenih 
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u 10 odgojnih skupina.Od 
toga broja 7 odgojnih 
skupina je formirano u 
Belišću (2 jasličke i 5 
vrtićkih), 2 mješovite 
odgojne skupine u Bizovcu 
(mlađa i starija) i 1 mješovita 
skupina u Petrijevcima. 

 
Grad Đakovo 
 

A. ODRŽIVI 
GOSPODARSKI RAZVOJ, 
TEMELJNE I RAZVOJNE 
PRETPOSTAVKE 

GODINA PROVEDBE 
2013. AKTIVNOST UTROŠENA 

SREDSTVA 
IZVORI 

FINANCIRANJA 
OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 

1. Poticati razvoj potencijalnih 
središnjih naselja i usmjeravati 
trend nutarnjih migracija 

2013. 3. Osnaživati postojeću 
infrastrukturu na području 
središnjih naselja 

10.454.139,43 kn Proračun OBŽ, Hrvatske 
ceste, Fond za zaštitu okoliša 

i energetsku učinkovitost, 
Turistička zajednica OBŽ, 
gradska trgovačka društva 

"Univerzal d.o.o." Đakovo i 
"Đakovački vodovod" 

Đakovo 

Gradnja, rekonstrukcija i 
redovito održavanje cesta, 
pješačkih staza i parkirališta; 
održavanje prometne 
signalizacije (6.819.568,05 
kn), gradnja nove mreže 
javne rasvjete (92.444,90 
kn), izgradnja mjesnih 
domova u prigradskim 
naseljima (868.766,57 kn), 
održavanje javnih parkova 
(459.159,85 kn), održavanje 
zelenih površina 
(1.869.771,91 kn), 
održavanje slivnika 
(56.931,55 kn), gradnja 
dječjih igrališta (207.584,10 
kn), izrada prostorno-planske 
dokumentacije (79.912,50 
kn) 
 

2. Osigurati dostupnost 
obrazovanja svima 

2013. 1. Utvrditi obrazovnu 
strukturu i potrebe za 
osnivanjem stručnih studija na 
područjima potencijalnih 
središnjih naselja (osnivati 
veleučilišta) 
 
 

4.000,00 kn 
 
 
 
 
 
 
 

Proračun Grada Đakova 
 
 
 
 
 
 
 

Pokrenuta je inicijativa za 
osnivanje veleučilišta, 
sufinanciran je Vodič za 
buduće studente i 
organizirana 17. smotra 
Sveučilišta J. J. 
Strossmayera u Osijeku 
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2. Izraditi smjernice za sustav 
stipendiranja i širu dostupnost 
stručnim studijima 

 
678.798,96 kn 

 
Proračun Grada Đakova 

 
Stipendije su isplaćene za 94 
studenta (325.600,00 kn), 
studentski kredit dobilo je 15 
studenata (63.641,88 kn), 
otplatu kredita putem 
poslovne banke Grad 
Đakovo je sufinancirao za 2 
studenta (24.742,08 kn), 
učenički kredit je isplaćen za 
14 srednjoškolaca (61.800,00 
kn), pokriveni su troškovi 
prijevoza učenika srednje 
škole koji se školuju izvan 
mjesta boravka (203.015,00 
kn) 

B. SUSTAV OBITELJSKIH 
POTPORA GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA 

SREDSTVA 
IZVORI 

FINANCIRANJA 
OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 
5. Poticati jedinice lokalne i 
područne (regionalne) 
samouprave na isplatu dodatka 
za dijete 

 

2013. 2. Uvesti dodatak za dijete od 
strane jedinica lokalne i 
područne (regionalne) 
samouprave u jedinstveni 
popis/zakon o sustavu 
obiteljskih potpora 

263.000,00 kn Proračun Grada Đakova Sredstva su isplaćena za 
novorođeno dijete kao 
jednokratna pomoć 
obiteljima s prebivalištem na 
području Grada Đakova u 
iznosu 1.000,00 kn po 
djetetu ukupno za 263 
korisnika 

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

2013. 1. Izraditi analizu postojećeg 
stanja i utvrditi potrebe za 
otvaranjem predškolskih 
ustanova i igraonica 

2.406.876,00 kn Proračun Grada Đakova Dječji vrtić Đakovo koji je u 
vlasništvu Grada Đakova 
pohađalo je 262 djece u 
jaslicama i vrtiću u 13 
odgojnih skupina 
(1.696.626,00 kn), 
predškolski program u gradu 
i prigradskim naseljima 
pohađalo je 365 djece u 26 
odgojnih skupina na 21 
mjestu održavanja 
(461.789,00 kn), za 
povećanje standarda dječjih 
vrtića izdvojeno je 
248.461,00 kn 
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7. Stvoriti pretpostavke za 
otvaranje predškolskih 
ustanova i igraonica u 
privatnom vlasništvu  

 

2013. 1. Izraditi analizu postojećeg 
stanja i utvrditi potrebe za 
otvaranjem predškolskih 
ustanova i igraonica 

661.840,00 kn Proračun Grada Đakova Sufinanciran je rad dva dječja 
vrtića u privatnom vlasništvu: 
Montessori dječji vrtić 
"Sunčev sjaj-Nazaret" u 
Đakovu (449.940,00 kn) i 
Dječji vrtić "Zvrk" u Đakovu 
(199.900,00 kn), te rad 
Udruge za poticanje ranog 
razvoja dječjih sposobnosti 
"Slagalica" u Đakovu za 
igraonicu (2.000,00 kn) i 
Udruge za psiho-socijalne 
potrebe "Amadea" u Đakovu 
za program radionica za 
učenike nižih razreda osnov-
ne škole "Sunčana kućica-
Sunčica" (10.000,00 kn) 

F. ZDRAVSTVENA 
ZAŠTITA MAJKE I 
DJETETA 

     

9. Osigurati bolju povezanost 
stručnjaka i službi koji rade na 
zdravstvenom zbrinjavanju 
djece 

2013. 3. Izraditi model suradnje i 
uspostaviti kvalitetniju 
suradnju stručnjaka 
(ginekolozi u primarnoj 
zdravstvenoj zaštiti, 
porodničari, neonatolozi, 
pedijatri, liječnici opće 
medicine u primarnoj 
zdravstvenoj zaštiti) 

87.025,00 kn Proračun Grada Đakova Za preventivne zdravstvene 
programe udruga građana 
koje u suradnji sa 
stručnjacima s područja 
zdravstva provode različite 
aktivnosti izdvojeno je 
82.225,00 kn, za rad 
logopeda Poliklinike 
SUVAG u Đakovu u 
prostoru Doma zdravlja 
izdvojeno je 4.800,00 kn 

 
Grad Našice 
 

A. ODRŽIVI 
GOSPODARSKI RAZVOJ, 
TEMELJNE I RAZVOJNE 
PRETPOSTAVKE 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST 
UTROŠENA 
SREDSTVA 

(kuna) 

IZVORI 
FINANCIRANJA 

OBRAZLOŽENJE 
AKTIVNOSTI 

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

2013. Održavanje  cesta 
 
Izgradnja cesta 

1.658.469,86 kn 
 

3.929.144,07 kn 

Proračun Grada Našica Svake godine Gradsko vijeće 
donosi Program održavanja 
objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture, temeljem 
kojeg se raspoređuju 
financijska sredstva. 
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6. Osigurati koncesije 
državnih poljoprivrednih 
zemljišta za obiteljska 
poljoprivredna gospodarstva 

2013. Umjetno osjemenjivanje krava 
i junica 

31.350,00 kn Proračun Grada Našica Republika Hrvatska raspisuje 
i dodjeljuje koncesije, 
jedinica lokalne samouprave 
sufinancira obiteljska 
poljoprivredna gospodarstva 
u osjemenjivanju krava i 
junica. 

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 

2013. Pomoć za opremu 
novorođenog djeteta 

265.500,00 kn 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 

GODINA PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA 
SREDSTVA 

IZVORI 
FINANCIRANJA 

OBRAZLOŽENJE 
AKTIVNOSTI 

2. Osigurati dostupnost 
obrazovanja svima 

 

kontinuirano Aktivnost 2. za stipendije  
(studenske i učeničke)  

433.000,00 kn 
 

za povlaštene studenske 
kredite 

88.774,39 kn 
 

besplatni gradski prijevoz 
učenika srednjih škola i 

studenata 
60. 689,00 kn 

 
 

UKUPNO 
582.463,39 kn 

Proračun Grada Osijeka 
 

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. 
a) Stipenije i potpore 
darovitim učenicima Grad 
Osijek stipendira i podupire 
darovite učenike i studente, 
posebice obrazovanje 
deficitarnih zanimanja prema 
popisu Područnog ureda 
Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje. U 2013. 
godini dodijeljeno je 25 
studenskih i 15 učeničkih 
stipendija.Mjesečna visina 
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stipendije za studente iznosi 
800,00 kn neto i za učenike 
400,00 kn neto. Pored 
stipendija Grad Osijek je u 
2013. godini odobravao 
jednokratne potpore većinom 
studentima 
poslijediplomskih studija. 
Grad Osijek priznaje i pravo 
na povlašteni studenski 
kredit.  
b) Povlašteni studenski 
kredit odobrava se redovnim 
studentima preddiplomskih, 
diplomskih i 
poslijediplomskih studija s 
područja Grada Osijeka, a 
kredit se otplaćuje po 
zasnivanju radnog odnosa. 
Svrha povlaštenih studenskih 
kredita je smanjenje 
financijske opterećenosti i 
njihovih obitelji tijekom 
studiranja. Time se pružaju 
bolji uvjeti studiranja 
sadašnjim i budućim 
studentima, te polaznicima 
poslijediplomskih studija i 
izravno se utječe na 
povećanje mogućnosti 
odabira željenog fakulteta 
(bez obzira na mjesto 
studiranja). Kredit je 
namjenski za pokrivanje 
osnovnih troškova studija i 
troškova školarina, a može 
se koristiti u mjesečnim 
iznosima ili jednokratno za 
uplatu školarine. Kamatna 
stopa godišnje iznosi 6,3 % 
godišnje, od čega Grad 
Osijek sufinancira iznos 2,31 
% svim korisnicima 
povlaštenog studenskog 
kredita  (trenutno za 84 
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korisnika). 
c) Besplatni gradski 
prijevoz za učenike 
srednjih škola i studente  
U cilju podizanja razine 
socijalne zaštite kao i 
ujednačavanja životnih 
mogućnosti, Grad u okviru 
Socijalnog programa 
osigurava sredstva za 
besplatni gradski prijevoz 
učenika srednjih škola i 
studenata za djecu korisnike 
socijalnog programa Grada 
za vrijeme školske odnosno 
akademske godine. 
 

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 

 

kontinuirano Aktivnost  3. izgradnja gospodarskih zona 
10.031.836,00 kn 

 
potpore 

29.903,12 
 
 

UKUPNO 
10.061.739,12 kn 

Proračun Grada Osijeka 
 

Prepoznavanje uzroka 
demografskog pada na ovom 
području kao i način 
mijenjanja i utjecaja 
odgovornih razina društva 
važan je preduvjet za budući 
gospodarski razvoj. U tom 
cilju Grad Osijek potiče 
gospodarski razvoj i 
zapošljavanje stavljanjem u 
funkciju gospodarskih zona 
na području Grada Osijeka. 
U 2013. godini u 
Industrijskoj zoni Nemetin 
Grad je uložio financijska 
sredstva u izgradnju 
infrastrukturne objekte (I. 
faza).  
Kao poticaj za zapošljavanje 
Grad Osijek je u 2013. 
godini dodjeljivao potpore i 
to inovatorima, 
tradicionalnim obrtima te 
potpore za tehničko 
usklađivanje procesa i 
proizvoda poduzetnicima. 
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5. Omogućiti kvalitetnu 
prometnu povezanost 
potencijalnih središnjih 
naselja, gradskih i prigradskih 
prostora, otoka s kopnom i 
brdsko-planinskih područja 

 

kontinuirano Aktivnost 3. 330.000,00 kn Proračun Grada Osijeka 
 

Tijekom 2013. godine radilo 
se na poboljšanju komunalne 
infrastrukture u vidu 
asfaltiranja tucaničkih cesta 
u Stadionskom naselju i 
Vinogradskoj ulici, te 
izgradnji i rekonstrukciji 
nogostupa u blizini škola i 
vrtića. Također se nastojao 
poticati razvoj biciklističkog 
prometa kroz razne projekte. 
Nadalje, kako bi se spriječilo 
da djeca čekaju autobus uz 
sam kolnik izgrađuju se 
autobusna ugibališta. 

B. SUSTAV OBITELJSKIH 
POTPORA 

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

 

kontinuirano Aktivnost 3. 4.467.000,00 kn Proračun Grada Osijeka 
 

Grad Osijek isplaćuje 
roditelju novčanu pomoć za 
opremu novorođenog djeteta 
i time nastoji omogućiti 
pružiti mladim obiteljima 
podršku za roditeljstvo.  
Iznos novčane pomoći ovisi 
o broju malodobne djece 
roditelja koja žive u 
zajedničkom kućanstvu, te 
roditelja djece kojima su 
djeca temeljem pravomoćne 
presude o razvodu braka 
dodijeljena na skrb i brigu. 
Novčanu pomoć za opremu 
novorođenog djeteta može 
ostvariti i koristiti jedan od 
roditelja novorođenog djeteta 
pod uvjetom da je 
državljanin Republike 
Hrvatske s neprekidno 
prijavljenim prebivalištem na 
području Grada najmanje 
godinu dana neposredno 
prije rođenja djeteta i da je 
dijete nakon rođenja 
prijavljeno na području 
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Grada. Za prvorođeno dijete 
u obitelji isplaćuje se 
3.000,00 kn, za drugorođeno 
6.000,00 a za trećerođeno i 
svako slijedeće dijete pomoć 
se povećava za 3.000,00 kn. 
U 2013. navedenu pomoć 
koristilo je 958 roditelja 
novorođene djece. 

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

 

kontinuirano Aktivnost 1. 640.000,00 kn Proračun Grada Osijeka 
 

Škole koje rade u jednoj 
smjeni (OŠ F. Krežme, OŠ 
A. Mihanovića, OŠ A. Šenoa 
i OŠ D. Cesarića), ali i neke 
koje rade u dvije smjene (OŠ 
J. Truhelke, OŠ V. Becića, 
OŠ Svete Ane i OŠ 
"Mladost") imaju organiziran 
produženi boravak s ručkom 
za 1. i 2., te u nekima i za 3. 
razrede. 

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

kontinuirano Aktivnost 1. 30.267.480,00 kn Proračun Grada Osijeka 
 

Grad Osijek je osnivač i 
sufinancira djelatnost Centra 
za predškolski odgoj Osijek 
(26 objekata dječjih vrtića i 
jaslica), ali sufinancira rad 
nekih vjerskih i privatnih 
vrtića koji zatvaraju mrežu 
vrtića na području Grada 
Osijeka (vjerski vrtići 
"Marija Petković" i "Dugine 
boje", vrtić mađarske 
manjine "Bobita", privatni 
dječji vrtići "Mali princ"  i 
"Regoč" u prigradskom 
osječkom naselju 

F. ZDRAVSTVENA 
ZAŠTITA MAJKE I 
DJETETA 

     

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

kontinuirano Aktivnost 5. 133.599,40 kn Proračun Grada Osijeka 
 

U želji da poboljša uvjete za 
rađanje većeg broja djece i 
tako pomogne da svako 
začeto dijete bude željeno, 
rođeno i voljeno, 
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 sufinanciraju se programske 
aktivnosti (edukacije, 
tečajeve, savjetovanja, baby 
fitness) za trudnice, djecu i 
obiteljima s malom djecom 
koje provodi Centar za dijete 
Caritasa Osječko-đakovačke 
nadbiskupije. Održano 11 
radionica razvojne 
gimnastike na kojima je 
prisustvovalo 152 roditelja i 
77 djece. 

 
OSTALE MJERE: 
Rješavanje stambene problematike jedan je od najvećih problema s kojima se susreću mlade obitelji stoga Grad Osijek u okviru populacijske politike provodi mjere: 

1. Izgradnja socijalnih stanova namijenjenih stambenom zbrinjavanju 
Provedba mjere u 2013. - nastavljena izgradnja višestambene zgrade u Umaškoj ulici s ukupno 60 stanova.  
Utrošena financijska sredstava iz Proračuna Grada - 4.499.980,16 kn. 

2. Stambeno zbrinjavanje mladih obitelji prodajom i sufinanciranjem kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta na pojedinim područjima Grada Osijeka 
Grad Osijek je u 2013. objavio četiri natječaja o prodaji građevinskog zemljišta mladoj obitelji radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području Grada Osijeka te 
je prodano ukupno 5 zemljišta za izgradnju nekretnine u Ulici jela za ukupnu kupoprodajnu cijenu od 335.616,99 kn. 

3. Sufinanciranje (dodjelom bespovratnih sredstava) kupovine novoizgrađenog objekta mladih obitelji s područja Grada Osijeka koji stambeni objekt 
kupuju prvi puta 
Stjecanje novoizgrađene stambene građevine sufinancira se iznosom od 200,00 kn po metru kvadratnom stambenog objekta, a do iznosa od najviše 10.000,00 kn.  
U 2013. godini pozitivno je riješeno dva zahtjeva za navedeno sufinanciranje. 
Utrošena financijska sredstava iz Proračuna Grada - 20.000,00 kn. 
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V.  PROVOĐENJE MJERA I AKTIVNOSTI NACIONALNE POPULACIJSKE POLITIKE UPRAVNIH ODJELA OSJEČKO-BARANJSKE 
ŽUPANIJE TIJEKOM 2013. GODINE  

 
 
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu 
 

A.  ODRŽIVI GOSPODARSKI 
RAZVOJ, TEMELJNE I 
RAZVOJNE PRETPOSTAVKE 

GODINA 
PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA 

SREDSTVA 
IZVORI 

FINANCIRANJA 
OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 
2. Osigurati dostupnost obrazovanja 

svima 

 

2013. Završena je izgradnja novog objekta 
i športske dvorane OŠ Drenje, novih 
športskih dvorana u Piškorevcima i 
Popovcu, novog objekta OŠ A. 
Starčevića Viljevo PŠ Ivanovo i  
ugradnji dizala u OŠ "Dr. F. 
Tuđman" Beli Manastir i 
Elektrotehničkoj i prometnoj školi 
Osijek. Nastavljeni su radovi na 
dogradnji Medicinske škole Osijek, 
izgradnji športskih dvorana: 
Ugostiteljsko-turističke škole u 
Osijeku, OŠ Hinka Juhna Podgorač, 
OŠ J.A. Ćolnića Đakovo PŠ Satnica 
Đakovačka, OŠ V.Nazora Feričanci 
PŠ Donja Motičina i OŠ "Hrvatski 
sokol" Podgajci Podravski. 

18.725.937,88 kn Proračun  
Osječko-baranjske 

županije 

Kako bi se osiguralo što kvalitetnije 
obrazovanje ulažu se sredstva za 
izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju 
školskog prostora te opremanje 
školskih ustanova u skladu s državnim 
pedagoškim standardom. 

 
 
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
 
B. SUSTAV OBITELJSKIH 
POTPORA 

GODINA 
PROVEDBE AKTIVNOST UTROŠENA 

SREDSTVA 
IZVORI 

FINANCIRANJA 
OBRAZLOŽENJE 

AKTIVNOSTI 
5. Poticati jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave na isplatu 
dodatka za dijete 
 

2013. Isplata naknade 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.  

 

 
1.296.500,00 kn 

 
Proračun 

Osječko-baranjske 
županije 

Temeljem Programa javnih potreba 
u socijalnoj skrbi koji se donosi na 
godišnjoj razini Osječko-baranjska 
županija putem Upravnog odjela za 
zdravstvo i socijalnu skrb svake 
godine 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. 
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F. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 
MAJKE I DJETETA 

     

9. Osigurati bolju povezanost stručnjaka 
i službi koje rade na zdravstvenom 
zbrinjavanju djece 

 
2013. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

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

(Dom zdravlja Beli Manastir, 

Dom zdravlja Donji Miholjac, 

Dom zdralja Đakovo,  

Dom zdravlja Našice,  

Dom zdravlja Osijek,  

Dom zdravlja Valpovo, 

Opća županijska bolnica Našice, 

Zavod za hitnu medicinu OBŽ, 

Zavod za javno zdravstvo OBŽ, 

Poliklinika SUVAG) 

 

Organiziranje novih timova 
zdravstvene zaštite na području 
Osječko-baranjske županije 

DZ Đakovo 1 specijalizacija za 
ortodonciju 

DZ Osijek 2 specijalizacije za 
ortodonciju 

OŽB Našice 1 specijalizacija za 
zdravstvenu zaštitu predškolske djece 

 
Ulaganja Ljekarne Osijek u objekte i 
informatičku opremu  
 
Ulaganja u objekte 
 
Ulaganja u informatičku opremu 

 
14.939.273,02 kn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

669.343,80 kn 
 

230.898,65 kn 

 
Proračun 

Osječko-baranjske 
županije 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Vlastita sredstva  
Ljekarne Osijek 

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

 

 

 

 

 

 

 

U okviru 45 specijalizacija doktora 
medicine i dentalne medicine u 
zdravstvenim ustanovama čiji je 
osnivač Osječko-baranjska županija i 
Općoj županijskoj bolnici Našice 
tijekom 2013. godine na specijalizaciji 
za ortodonciju bila su 3 doktora 
dentalne medicine i na specijalizaciji 
za zdravstvenu zaštitu predškolske 
djece 1 doktor medicine. Ovo je važno 
istaknuti zbog dugoročnog manjka 
liječnika navedenih specijalnosti, 
posebice ortodonata, specijalizacije 
koja je naročito važna za djecu i 
mlade. 
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VI. POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NACIONALNE POPULACIJSKE POLITIKE NA  
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Skupština Osječko-baranjske županije je na sjednici 17. studenog 2008. godine donijela Odluku o 

osnivanju Povjerenstva za provedbu Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske 
županije ("Županijski glasnik" broj 15/08.) te Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva 
za provedbu Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske županije ("Županijski 
glasnik" broj 15/08.). 
 

Navedenom je Odlukom u studenom 2008. godine osnovano Povjerenstvo te su određene njegove 
zadaće i sastav. 
 

Skupština Osječko-baranjske županije je Rješenjem o imenovanju predsjednika i članova 
Povjerenstva za provedbu Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske županije prvi 
puta imenovala predsjednika i 6 članova 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. 
 

U ožujku 2013. godine održana je jedna sjednica Povjerenstva na kojoj je imenovan tajnik 
Povjerenstva, određen je zamjenik predsjednika Povjerenstva te je usvojeno Izvješće o provedbi 
Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske županije od 2006. do 2012. godine. 
 

Skupština Osječko-baranjske županije prihvatila je navedeno Izvješće Zaključkom od 4. travnja 
2013. godine ("Županijski glasnik" broj 4/13. ). 
 

Skupština Osječko-baranjske županije je na sjednici 15. srpnja 2013. godine imenovala novi 
sastav Povjerenstva temeljem Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu 
Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 
6/13.), te je na sjednici Skupštine 20. svibnja 2014. godine mijenjan jedan član Povjerenstva temeljem 
Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za provedbu Nacionalne populacijske politike na 
području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 6/14.). 
 
 
 
VII. ZAKLJUČAK 
 

Temeljem podataka dostavljenih Osječko-baranjskoj županiji od ožujka do kolovoza 2014. 
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. 
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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. 
 

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. Takvom stanju zasigurno je u najvećoj mjeri doprinijela ekonomska i 
gospodarska situacija posljednjih godina, odnosno iseljavanje pretežno mlađe populacije u potrazi za 
poslom. 
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