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1. 

SC 1.

Konkurentno i inovativno 

gospodarstvo

1.1.  

Poticanje povezivanja 

gospodarskih subjekata

Agro-klaster d.o.o. (trgovačko društvo u vlasništvu 

VSŽ)
Svibanj, 2025.

Broj godišnjih sufinanciranja trgovačkih 

društava u vlasništvu VSŽ
1 1 n/p 950.000,00 kn n/p U TIJEKU

Provedbom ove mjere potiče se će razvoj poduzetništva i vještina te 

modernizacija i internacionalizacija poslovanja. Vukovarsko-

srijemska županija će i u narednom periodu nastaviti poticati razvoj 

poduzetništva na ovaj način. 

DIH PANNONIA - Razvojna agencija Vukovarsko-

srijemske županije
Svibanj, 2025. Broj pruženih savjetodavnih usluga 20 20 n/p 740,00 kn n/p

One stop service center - Razvojna agencija 

Vukovarsko-srijemske županije
Svibanj, 2025.

Broj promotivnih događanja u svrhu 

promocije VSŽ i privlačenja investicija
3 3 n/p 500,00 kn n/p

Dunavski centar za inovacije i prijenos tehnologije - 

Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije
Svibanj, 2025.

Broj umreženih poduzetnika s znanstveno-

istraživačkim sektorom
5 5 n/p 0,00 kn n/p

Poticanje MSP na području županije za očuvanje 

radnih mjesta i potporu za razvoj i unapređenje 

poslovanja VSŽ

Svibanj, 2025. Broj potpisanih ugovora 66 76 n/p 0,00 kn n/p

Program poticanja razvoja gospodarstva kroz rad 

Ureda za poduzetništvo i izdaci za dane zajmove 

kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan 

javnog sektora

Svibanj, 2025. Broj izdataka kroz godinu 1 1 n/p 0,00 kn n/p

Program usavršavanja "PUMA" VSŽ Svibanj, 2025. Broj potpisanih ugovora 1 1 n/p 0,00 kn n/p

Subvencija kamate na poduzetničke kredite VSŽ Prosinac, 2022. Broj subvencija 30 26 n/p 39.091,12 kn n/p

Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije 

(javna ustanova u vlasništvu VSŽ)
Svibanj, 2025.

Broj godišnjih sufinanciranja javnih 

ustanova na području VSŽ
1 1 n/p 837.400,00 kn n/p

 Cekom d.o.o. za istraživanje i razvoj (trgovačko 

društvo u vlasništvu VSŽ)
Svibanj, 2025.

Broj godišnjih sufinanciranja trgovačkih 

društava u vlasništvu VSŽ
1 1 n/p 750.000,00 kn n/p

Agro-tehnološki centar 

Vukovarsko-srijemske županije (trgovačko društvo 

u vlasništvu VSŽ)

Svibanj, 2025.
Broj godišnjih sufinanciranja trgovačkih 

društava u vlasništvu VSŽ
1 1 n/p 200.000,00 kn n/p

Drvnotehnološki centar "Slavonski Hrast" (projekt)  Prosinac, 2022.
m2 izgrađenog  Centra i popratne 

infrastrukture 
0 30000 n/p 235.689,81 kn n/p

Financiranje rada ZAKUD-A i KUD-ova VSŽ  Svibanj, 2025. Broj sklopljenih ugovora 1 1 n/p 0,00 kn n/p

Sufinanciranje manifestacija u kulturi Svibanj, 2025. Broj sklopljenih ugovora 20 20 n/p 0,00 kn n/p

 Sufinanciranje institucija i aktivnosti u kulturi Svibanj, 2025. Broj sklopljenih ugovora 30 30 n/p 141.500,00 kn n/p

Sufinanciranje nakladničke djelatnosti Svibanj, 2025. Broj sklopljenih ugovora 17 17 n/p 41.700,00 kn n/p

Ostale donacije u kulturi Svibanj, 2025. Broj sklopljenih ugovora 19 19 n/p 123.736,15 kn n/p

Kulturni programi nacionalnih manjina Svibanj, 2025. Broj sklopljenih ugovora 7 7 n/p 18.600,00 kn n/p

Bibliobus (materijalni troškovi) Svibanj, 2025. Broj sklopljenih ugovora 1 1 n/p 65.002,00 kn n/p

Financiranje  rada i programa Županijske 

zajednice tehničke kulture
Svibanj, 2025. Broj sklopljenih ugovora 1 1 n/p 25.000,00 kn n/p

Manifestacije iz oblasti tehničke kulture Svibanj, 2025. Broj sklopljenih ugovora 8 8 n/p 20.000,00 kn n/p

Program razvoja cikloturizma u VSŽ Svibanj, 2025.
Broj izgrađene biciklističke 

infrastrukture/biciklističke opreme
4 1 n/p 46.862,50 kn n/p

Umjetnička organizacija "Asser Savus" - Festival 

glumca
Svibanj, 2025. Broj održanih manifestacija 1 1 n/p 60.996,00 kn n/p

Crni sendvič Svibanj, 2025.
Sufinanciranje manifestacije 

"Crni sendvič"
1 0 n/p 0,00 kn n/p

Sufinanciranje projekata u turizmu, sajmovi, 

kongresi
Svibanj, 2025. Sufinanciranje na godišnjoj razini 1 0 n/p 78.400,00 kn n/p

Umjetnička organizacija 

"Asser Savus" - Lutkarsko proljeće
Svibanj, 2025. Broj održanih manifestacija 1 1 n/p 34.998,00 kn n/p

Virtualna stvarnost u Bibliobusu Svibanj, 2025. Broj sklopljenih ugovora 1 1 n/p 0,00 kn n/p

Tradicijske manifestacije Svibanj, 2025. Broj sklopljenih ugovora 1 1 n/p 115.000,00 kn n/p

1. siječanj - 30. lipanj 2022. godine 31. srpanj 2022. godine

1.3. 

Razvoj poduzetničke 

infrastrukture i infrastrukture 

PPI

2. 

NOSITELJ IZRADE 

AKTA: 
Vukovarsko-srijemska županija

Provedbeni program Vukovarsko-srijemske 

županije za razdoblje 2021.-2025.

 IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2021.-2025.

IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE 1. 01. - 30. 06. 2022. GODINE

3. 

SC 1.

Konkurentno i inovativno 

gospodarstvo

SC 1.

Konkurentno i inovativno 

gospodarstvo

1.2.  

Poticanje investicijske klime i 

privlačenje investicija

5. 

SC 1.

Konkurentno i inovativno 

gospodarstvo

2.1. 

Promocija i razvoj kreativnih, 

kulturnih i turističkih proizvoda 

i sadržaja

4. 

SC 1.

Konkurentno i inovativno 

gospodarstvo

1.4.

 Jačanje suradnje znanosti i 

gospodarstva kroz projekte 

istraživanja, razvoja i inovacija

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

primijenio se proaktivni pristup prema domaćim i stranim 

investitorima, kroz predstavljanje uvjeta i promociju postojećih 

lokacija spremnih za ulaganje, sa svrhom povećanja investicija. 

Poticao se interes investitora za ulaganjem i ostvarivanjem 

investicijskih projekata na području Vukovarsko-srijemske županije. 

Vukovarsko-srijemska županija će i u narednom periodu nastaviti 

poticati razvoj investicijske klime na ovaj način. 

U svrhu razvoja poduzetničke infrastrukture i infrastrukture 

poduzetničkih potpornih u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 

30. lipnja 2022. godine institucija (PPI) poticalo se širenje mreže PPI 

i unaprjeđivanje rada kroz uvođenje specifičnih usluga i servisa za 

poduzetnike s ciljem poticanja nastajanja i razvoja novih tvrtki na 

području Vukovarsko-srijemske županije. Vukovarsko-srijemska 

županija će i u narednom periodu nastaviti poticati razvoj PPI-ova 

na ovaj način. 

Kako bi se povećala konkurentnost gospodarstva, poduzimale su se 

mjere i provodile politike koje će povećati inovativnost kroz snažnije 

stvaranje proizvoda, prijenos znanja i interakciju između znanstveno-

istraživačkog, kreativnog te proizvodnog sektora. Vukovarsko-

srijemska županija će i u narednom periodu nastaviti poticati razvoj 

suradnje znanosti i gospodarstva ovaj način. 

Kako je područje Vukovarsko-srijemske županije bogato prirodnim 

resursima, kulturno povijesnim znamenitostima, ribnjacima, 

poljoprivrednim i vinorodnim područjima, koji pružaju mogućnost 

za razvoj različitih oblika selektivnog turizma kao što su sportsko-

rekreacijski, zdravstveni, izletnički, lovni, ribolovni, ekološki i drugi, 

u ovom izvještajnom razdoblju, provedbom ove mjere povećavala je 

razinu njene prepoznatljivosti i atraktivnosti koja treba doprinijeti 

povećanju ukupnog turističkog prometa, prepoznatljivosti 

proizvoda i sadržaja, razvoju turističke i infrastrukture te povećanju 

prihoda od turizma. 

27. Lutkarsko proljeće u županiji održano je u razdoblju 25. - 29. 

travnja 2022. godine, 

29. Festival glumca održan je 13 - 21. svibnja 2022. godine.

U TIJEKU

U TIJEKU

U TIJEKU

U TIJEKU
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1. siječanj - 30. lipanj 2022. godine 31. srpanj 2022. godine
NOSITELJ IZRADE 

AKTA: 
Vukovarsko-srijemska županija

Provedbeni program Vukovarsko-srijemske 

županije za razdoblje 2021.-2025.

 IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2021.-2025.

IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE 1. 01. - 30. 06. 2022. GODINE

6. 

SC 1.

Konkurentno i inovativno 

gospodarstvo

2.2. 

 Potpora očuvanju tradicijskih 

obrta, djelatnosti i 

rukotvorstva

Očuvanje tradicijskih obrta i nematerijalne 

kulturne baštine VSŽ
Svibanj, 2025.

Broj zahtjeva za očuvanje tradicijskih obrta i 

nematerijalne kulturne baštine 
6 6 n/p 0,00 kn n/p U TIJEKU

Tradicijski obrti i rukotvorstva značajno doprinose atraktivnosti 

turističkih proizvoda ruralnog područja te mogu kao takvi 

funkcionirati samostalno, a ujedno predstavljaju mogućnost 

samozapošljavanja. Unatoč vrijednosti koji predstavljaju njima se 

bavi iznimno mali broj ljudi te im prijeti nestanak s gospodarske 

scene. U promatranom razdoblju Vukovarsko-srijemska županije 

nije zaprimila zahtjev za očuvanje tradicijskih obrta i nematerijalne 

kulturne baštine.

"Užina za sve" (projekt) Svibanj, 2025. Broj djece koja se hrani putem projekta 1016 1259 n/p 0,00 kn n/p

Užina koja se financira iz proračuna Vukovarsko-

srijemske županije
Svibanj, 2025. Broj djece koja se hrani 2120 2139 n/p 1.455.201,42 kn n/p

Razvoj ulaganja u administrativno i tehničko 

osoblje upravnih tijela VSŽ
Svibanj, 2025. Rashodi na godišnjoj razini 1 1 n/p 944.744,09 kn n/p

Razvoj osnovnog i srednjeg školstva na području 

VSŽ
Svibanj, 2025. Rashodi na godišnjoj razini 1 1 n/p 13.418.327,19 kn n/p

"Obrazovanje bez teškoća: implementacija usluge 

pomoćnika u nastavi u svrhu osiguravanja 

jednakih obrazovnih mogućnosti za svu djecu", 

VSŽ (projekt)

Svibanj, 2025. Broj učenika uključenih u projekt 53 59 n/p 1.212.666,45 kn n/p

Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih 

proizvoda, VSŽ
Srpanj, 2022. Broj škola uključenih u projekt 41 41 n/p 189.649,89 kn n/p

"Školski medni dan", VSŽ Svibanj, 2025. Broj škola uključenih u projekt 37 37 n/p 0,00 kn n/p

Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 

VSŽ
Svibanj, 2025. Broj sufinanciranih učenika 3158 3100 n/p 6.656.361,26 kn n/p

Financiranje prijevoza učenika osnovnih škola, VSŽ Svibanj, 2025.
Broj učenika osnovnih škola kojima je 

financiran prijevoz
940 930 n/p 2.932.214,33 kn n/p

Natjecanja učenika, VSŽ Svibanj, 2025.

Broj učenika i mentora koji su osvojili 

nagrade na županijskim i državnim 

natjecanjima i smotrama

70 70 n/p 30.875,52 kn n/p

Potpore za školovanje, VSŽ Svibanj, 2025.
Broj dodijeljenih potpora za školovanje 

učenicima i studentima
30 30 n/p 56.630,00 kn n/p

Sigurna škola, VSŽ Svibanj, 2025. Broj škola uključenih u projekt 10 10 n/p 50.000,00 kn n/p

Sufinanciranje smještaja učenika u Domu učenika 

Vukovar
Svibanj, 2025.

Broj učenika koji koriste sufinancirani 

smještaj u Domu učenika Vukovar
29 35 n/p 68.355,00 kn n/p

Sistematski pregledi zaposlenika OŠ i SŠ, VSŽ Svibanj, 2025. Broj obavljenih sistematskih pregled 920 920 n/p 0,00 kn n/p

Aktivnost "Dislocirani preddiplomski stručni studij 

računarstva (FERIT)"
Svibanj, 2025.

Broj upisanih studenata na Dislocirani 

preddiplomski stručni studij računarstva 
0 25 n/p 300.000,00 kn n/p

 Sufinanciranje troška nastave ispostave u 

Vinkovcima Sveučilište u Zagrebu, Šumarski 

fakultet

Svibanj, 2025.
Broj upisanih studenata na Šumarski 

fakultet
40 40 n/p 675.000,00 kn n/p

Energetska obnova škola, OŠ i SŠ VSŽ Svibanj, 2025. Broj škola koje su energetski obnovljene 0 7 n/p 0,00 kn n/p

Adaptacija i sanacija ustanova OŠ,VSŽ Svibanj, 2025.
Broj škola obuhvaćenih adaptacijom i 

sanacijom 
11 10 n/p 633.205,09 kn n/p

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 

građevinskih objekata OŠ, VSŽ
Svibanj, 2025.

Broj škola kod kojih su izvršene usluge 

tekućeg i investicijskog održavanja 

građevinskih objekata

27 27 n/p 405.933,05 kn n/p

Ulaganje u školske objekte Prosinac, 2023. Broj sufinanciranja na godišnjoj razini 1 1 n/p 5.545.038,86 kn n/p

Adaptacija i sanacija ustanova SŠ,VSŽ Svibanj, 2025.
Broj škola obuhvaćenih adaptacijom i 

sanacijom 
7 7 n/p 0,00 kn n/p

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 

građevinskih objekata SŠ, VSŽ
Svibanj, 2025.

Broj škola kod kojih su izvršene usluge 

tekućeg i investicijskog održavanja 

građevinskih objekata

14 14 n/p 129.121,71 kn n/p

Utrka 12 redarstvenika VSŽ Svibanj, 2025. Broj sportaša koji sudjeluju u utrci 70 70 n/p 0,00 kn n/p

9. 
SC 2. 

Obrazovani i zaposleni ljudi

3.3.

 Izgradnja, dogradnja i 

opremanje objekata potrebnih 

za poboljšanje obrazovnog 

sustava

10. 

SC 1.

Konkurentno i inovativno 

gospodarstvo

4.1. 

Promocija i razvoj sportskih 

proizvoda i sadržaja

Sufinanciranje prijevoza studenata 1300

3.2. 

Poticanje razvoja visokog 

obrazovanja

7. 
SC 2. 

Obrazovani i zaposleni ljudi

3.1. 

Unapređenje predškolskog, 

osnovnoškolskog i 

srednjoškolskog sustava odgoja 

i obrazovanja

8. 
SC 2. 

Obrazovani i zaposleni ljudi

Provedbom mjere uspostavlja se odgojno-obrazovni sustav koji 

svakoj osobi omogućuje stjecanje znanja, vještina i stavova 

potrebnih za uspješan život u suvremenom društvu. U središte 

procesa stavljeno je dijete/učenik kojemu sustav odgoja i 

obrazovanja osigurava najbolje moguće uvjete i podršku za 

uspješno učenje i osobni razvoj.  

U cilju smanjenja siromaštva i nejednakosti kod djece 

osnovnoškolske dobi, Vukovarsko-srijemska županija provodi 

projekt “Užina za sve”, financiran iz Fonda europske pomoći za 

najpotrebitije i iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije.

U školskoj godini 2021./2022. osigurano je pružanje podrške u 

nastavi za 59 učenika, Ugovorom o radu zaposlilo  52 pomoćnika u 

nastavi i 1 stručni komunikacijski posrednik.

Mjera poticanja razvoja visokog obrazovanja usmjerena je na 

unaprjeđenje kvalitete postojećih te razvoj novih studijskih 

programa visokoobrazovnih ustanova, u skladu s potrebama tržišta 

rada, pogotovo u STEM području. U ovom izvještajnom razdoblju, 

Vukovarsko-srijemska županija poticala je razvoj studentskog 

standarda, infrastrukturu i rad te u usavršavanje i snaženje 

kadrovskih kapaciteta kako bi se osigurao i potaknuo daljnji razvoj 

znanstvenog i stručno-istraživačkog rada te jače povezivanje 

visokoobrazovnih institucija, javnog sektora i gospodarstva. 

Provedbom mjere u ovom izvještajnom razdoblju unaprijedila se 

obrazovna struktura stanovništva te se na taj način stvaraju 

pretpostavke za razvoj gospodarstva i zajednice na području 

županije. Županija će nastaviti poticati razvoj visokog obrazovanja.

n/p 100.587,30 kn n/p1100Broj studenata koji koristi uslugu prijevozaSvibanj, 2025.

U TIJEKU

U TIJEKU

U TIJEKU

U TIJEKU

Provedbom ove mjere u ovom izvještajnom razdoblju doprinosi se 

razvoju i poboljšanju sportskih proizvoda i sadržaja (dobara, usluga i 

kombinacije navedenog, a vezano za sport). 

Olimpijski festival dječjih vrtića održan je 25. svibnja 2022. godine 

na stadionu HNK Cibalia Vinkovci u organizaciji Županijskog saveza 

sportova VSŽ, u suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom, 

Savezom školskih sportskih društava VSŽ te Zajednicom športskih 

udruga grada Vinkovaca, a pod pokroviteljstvom Vukovarsko-

srijemske županije i Grada Vinkovaca.  

Vukovarsko-srijemska županija nastavit će promovirati i poticati 

razvoj sportskih proizvoda i sadržaja.

Provedbom ove mjere, odnosno ulaganjem u infrastrukturu 

odgojno-obrazovnih ustanova, Vukovarsko-srijemska županija 

nastoji dovesti do povećanja kvalitete nastavnog procesa te veće 

motivacije učenika i stručnog osoblja u školskim ustanovama. 

Izgradnjom, odnosno dograđivanjem, modernizacijom i 

opremanjem odgojno-obrazovnih ustanova, posebno u rubnim 

dijelovima Vukovarsko-srijemske županije postiže se efekt 

ravnomjernog razvoja prema kojemu će svako dijete imati jednake 

uvjete školovanja. 

Tako će Vukovarsko-srijemska županija sufinancirati adaptaciju OŠ 

Stjepana Antolovića u Privlaci, nabavu i ugradnju klima uređaja u Oš 

Gradište, itd. 

Vukovarsko-srijemska županija nastavit će ulagati u infrastrukturu 

odgojno-obrazovnih ustanova.
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1. siječanj - 30. lipanj 2022. godine 31. srpanj 2022. godine
NOSITELJ IZRADE 

AKTA: 
Vukovarsko-srijemska županija

Provedbeni program Vukovarsko-srijemske 

županije za razdoblje 2021.-2025.

 IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2021.-2025.

IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE 1. 01. - 30. 06. 2022. GODINE

Olimpijski festival dječjih vrtića VSŽ Svibanj, 2025.
Broj djece koja sudjeluju na Olimpijskom 

festivalu
570 570 n/p 5.000,00 kn n/p

Olimpijski festival 5. i 6. razreda VSŽ Svibanj, 2025.
Broj učenika koji sudjeluju na Olimpijskom 

festivalu
400 400 n/p 10.000,00 kn n/p

Javni poziv za sufinanciranje programa i aktivnosti 

iz područja sporta u Vukovarsko-srijemskoj 

županiji u 2021. godini

Svibanj, 2025.
Broj udruga koje se sufinanciraju Javnim 

pozivom
130 130 n/p 0,00 kn n/p

Škola plivanja VSŽ Svibanj, 2025. Broj djece koja sudjeluju u školi plivanja 200 200 n/p 0,00 kn n/p

 Sufinanciranje sportskih natjecanja VSŽ Svibanj, 2025. Broj udruga koje se sufinanciraju 40 50 n/p 50.352,96 kn n/p

Olimpijski dan Svibanj, 2025. Broj sufinanciranja na godišnjoj razini 1 1 n/p 10.000,00 kn n/p

Sufinanciranje programa HOO VSŽ Svibanj, 2025.
Broj udruga koje se sufinanciraju 

programima HOO
15 25 n/p 5.500,00 kn n/p

Financiranje športskih trenera VSŽ Svibanj, 2025.
Broj trenera koji se sufinanciraju i 

financiraju
17 17 n/p 378.000,00 kn n/p

Djelovanje sportskih zajednica i saveza Svibanj, 2025. Broj sufinanciranja na godišnjoj razini 1 1 n/p 90.000,00 kn n/p

Strategija razvoja sporta Svibanj, 2025. Izrađena Strategija sporta 0 1 n/p 0,00 kn n/p

 Županijski savez sportova VSŽ Svibanj, 2025.
Broj sportskih udruga članova  Županijskog 

saveza sportova
18 20 n/p 785.200,00 kn n/p

Energetska učinkovitost Svibanj, 2025.
Postotak uštede u godišnjoj potrošnji 

energenata (struja, plin) 
0% 0% n/p 0,00 kn n/p

Javnozdravstvene aktivnosti i potrebe Svibanj, 2025.
Sufinanciranje aktivnosti i potreba na 

godišnjoj razini
1 0 n/p 10.639.217,80 kn n/p

Energetska obnova zgrade Dom zdravlja VK Prosinac, 2021.
Napravljena energetska obnova zgrade 

Doma zdravlja VSŽ
1 1 1 0,00 kn DA

Investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih 

ustanova i ustanova socijalne skrbi
Svibanj, 2025. Održavanje na godišnjoj razini 1 1 n/p 1.409.251,46 kn n/p

Opremanje zdravstvenih ustanova i ustanova 

socijalne skrbi
Svibanj, 2025.

Postotak novoopremljenosti zdravstvenih 

ustanova i ustanova socijalne skrbi
20% 20 n/p 2.609.153,29 kn n/p

Informatizacija zdravstvenih djelatnosti Svibanj, 2025.
Postotak informatizacije zdravstvenih 

ustanova
20% 20 n/p 914.337,45 kn n/p

Suzbijanje epidemije uzrokovane Covid 19 Prosinac, 2022. Sufinanciranje na godišnjoj razini 1 1 n/p 0,00 kn n/p

Kapitalna ulaganja Svibanj, 2025. Broj kapitalnih ulaganja na godišnjoj razini 1 1 n/p 0,00 kn n/p

Unaprjeđenje strukture OŽB VK Svibanj, 2025.
Unaprjeđenje strukture OŽB VK na 

godišnjoj razini
1 1 n/p 0,00 kn n/p

Financiranje pregleda kojim se utvrđuje opća 

zdravstvena sposobnost sportašica/sportaša do 

18 godina

Svibanj, 2025.
Broj pregledanih sportašica/sportaša do 18 

godina
650 700 n/p 17.600,00 kn n/p

Borba protiv ovisnosti o duhanskim proizvodima, 

alkoholu i drogama (projekt)
Svibanj, 2025. Broj obuhvaćenih korisnika 1000 1000 n/p 0,00 kn n/p

5.2. 

Zadržavanje postojećeg i 

privlačenje novog stručnog 

kadra

11. 

SC 1.

Konkurentno i inovativno 

gospodarstvo

4.2.

 Jačanje kapaciteta ključnih 

subjekata u sportu

10. 

SC 1.

Konkurentno i inovativno 

gospodarstvo

4.1. 

Promocija i razvoj sportskih 

proizvoda i sadržaja

5.1. 

Unapređenje uvjeta, kvalitete 

rada i novih usluga 

n/p U TIJEKU

Kako bi se zaustavio odljev znanja i iskustva s kojim smo suočeni 

tijekom posljednjih godina zbog odlaska osoblja stručnog kadra iz 

Županije na rad u druge dijelove zemlje, ali i u države članice 

Europske unije, kako medicinskog kadra u sustavu zdravstva, tako i 

kadrova u sustavu socijalne skrbi, Vukovarsko-srijemska županija 

nastoji osigurati bolje uvjeta rada kako bi se zadržao postojeći te 

privukao novi stručni kadar u sektorima zdravstva i socijalne skrbi, 

čime bi se osigurala jednaka dostupnost zdravstvene i socijalne 

zaštite na području cijele županije, što će uzročno posljedično 

rezultirati i boljom kvalitetom usluge.

15. 

SC 5. 

Zdrav, aktivan i kvalitetan 

život

0,00 kn14. 

SC 5. 

Zdrav, aktivan i kvalitetan 

život

 Specijalističko usavršavanje doktora medicine DZ 

Vinkovci,  DZ Vukovar i DZ Županja

5.3.

 Promicanje zdravog načina 

života i suzbijanje svih oblika 

ovisnosti

Broj osiguranih specijalizacija  

Energetska obnova dvorane Lenije

4.3. 

Obnova i izgradnja sportske 

infrastrukture

SC 1.

Konkurentno i inovativno 

gospodarstvo

12. Broj energetski obnovljene dvorane 1

13. 

SC 5. 

Zdrav, aktivan i kvalitetan 

život

Prosinac, 2023.

0,00 kn DA

U TIJEKU

U TIJEKU

n/p44

Prosinac, 2021. 0 0,00%

U TIJEKU

U TIJEKU

Energetskom obnovom projektirana je ušteda toplinske energije za 

grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od 77,57 % te također 

smanjenje emisije CO².

Energetska obnova doprinijela je smanjenju režijskih troškova, 

smanjenju troškova održavanja, poboljšanju toplinske ugodnosti i 

poboljšanju samog stanja zgrade te su se osigurala radna mjesta 

tijekom energetske obnove.  

Projekt je proveden od strane Vukovarsko-srijemske županije uz 

pomoć Društva EKO-SUSTAV d.o.o za energetsku učinkovitost.

PROVEDENO

Vukovarsko-srijemska županija provedbom ove mjere nastoji 

osigurati uvjete za poboljšanje kvalitete pružanja usluga kako 

zdravstvenih, tako i socijalnih. Na ovaj način smanjuju se razvojni 

problemi, koji su primarno povezani s nedostatnim ljudskim i 

financijskim resursima i lošom opremljenošću, kao i nemogućnošću 

osiguranja iste kvalitete i vrste usluga na području cijele Vukovarsko-

srijemske županije. 

Vukovarsko-srijemska županija nastavit će aktivno provoditi mjere 

za jačanje zdravstvene i socijalne skrbi i promicanje zdravog načina 

života. 

Provedbom ove mjere stvaraju se pretpostavke za razvoj i 

unapređenje ključnih subjekata u sportu, koji će u konačnici dovesti 

do razvoja sportske ponude Vukovarsko-srijemske županije.  

Ulaganjem u obrazovanje i edukaciju sportskih trenera i ostalih 

stručnih kadrova u sportu, osiguravaju se pretpostavke za 

educiranost stanovništva Vukovarsko-srijemske županije o 

zdravijem načinu života, dostupnosti kvalitetnih sportskih sadržaja. 

Vukovarsko-srijemska županija nastavit će jačati kapaciteta ključnih 

subjekata u sportu.

Provedbom ove mjere u ovom izvještajnom razdoblju doprinosi se 

razvoju i poboljšanju sportskih proizvoda i sadržaja (dobara, usluga i 

kombinacije navedenog, a vezano za sport). 

Olimpijski festival dječjih vrtića održan je 25. svibnja 2022. godine 

na stadionu HNK Cibalia Vinkovci u organizaciji Županijskog saveza 

sportova VSŽ, u suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom, 

Savezom školskih sportskih društava VSŽ te Zajednicom športskih 

udruga grada Vinkovaca, a pod pokroviteljstvom Vukovarsko-

srijemske županije i Grada Vinkovaca.  

Vukovarsko-srijemska županija nastavit će promovirati i poticati 

razvoj sportskih proizvoda i sadržaja.

Vukovarsko-srijemska županija kontinuirano provodi kampanje za 

podizanje svijesti te uzastopno poticati usvajanje znanja i stavova o 

važnosti pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti u cilju prevencije 

debljine, očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja te očuvanje 

spolnog i reproduktivnog zdravlja edukacijama prvenstveno mladih, 

ali i svih dobnih skupina te je isto nastavila i u ovom provedbenom 

razdoblju provedbenog programa.
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1. siječanj - 30. lipanj 2022. godine 31. srpanj 2022. godine
NOSITELJ IZRADE 

AKTA: 
Vukovarsko-srijemska županija

Provedbeni program Vukovarsko-srijemske 

županije za razdoblje 2021.-2025.

 IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2021.-2025.

IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE 1. 01. - 30. 06. 2022. GODINE

Stambeno zbrinjavanje - Ova aktivnost se briše jer 

je omaškom unesena, a odnosi se na stavku 

ispod

/ / / / / /

Javni poziv za sufinanciranje kupnje kuće ili stana 

za mlade i mlade obitelji na području Vukovarsko 

srijemske županije 

Svibanj, 2025.
Broj mladih i mladih obitelji koji su se 

prijavili na Javni poziv
60 70 n/p 1.780.000,00 kn n/p U TIJEKU

Savjet mladih Vukovarsko-srijemske županije Svibanj, 2025.

Broj provedenih radionica i seminara za 

promicanje i zagovaranje prava i potreba 

mladih 

20 20 n/p 4.786,99 kn n/p

Naknade građanima i kućanstvima i druge 

naknade
Svibanj, 2025. Sufinanciranje na godišnjoj razini 1 1 n/p 0,00 kn n/p

Ulaganje u infrastrukturu Domova za stare i 

nemoćne 
Svibanj, 2025. Sufinanciranje na godišnjoj razini 1 1 n/p 75.934,10 kn n/p

Sufinanciranje domova za stare i nemoćne Svibanj, 2025. Broj sufinanciranja na godišnjoj razini 1 1 n/p 4.481.526,96 kn n/p

Organiziranje kulturnih događanja za mlade Svibanj, 2025.
Broj provedenih kulturnih radionica i 

seminara za mlade
5 10 n/p 2.000,00 kn n/p

Zaštita od požara i civilna zaštita Svibanj, 2025. Broj financiranja na godišnjoj razini 1 1 n/p 659.234,44 kn n/p

Obrana od tuče VSŽ Svibanj, 2025.
Broj izdataka po Zakonu od prirodnih 

nepogoda
1 1 n/p 0,00 kn n/p

Geotermalni izvori d.o.o. (trgovačko društvo u 

vlasništvu VSŽ)
Svibanj, 2025. Broj sufinanciranja na godišnjoj razini 1 1 n/p 180.000,00 kn n/p

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za 

Istraživanje i eksploatacija geotermalnih 

potencijala VSŽ (projekt)

Prosinac, 2023. Izrađena projektno-tehnička dokumentacija 2 2 n/p 24.016,94 kn n/p

EKOS Osijek (trgovačko društvo u vlasništvu VSŽ i 

OŽB)
Svibanj, 2025. Broj sufinanciranja na godišnjoj razini 1 1 n/p 390.899,80 kn n/p

EKO SUSTAV d.o.o. (trgovačko društvo u 

vlasništvu VSŽ)
Svibanj, 2025. Broj sufinanciranja na godišnjoj razini 1 1 n/p 200.000,00 kn n/p

Istraživanje i eksploatacija geotermalnog 

potencijala (projekt)
Svibanj, 2025.

Broj izgrađenih bušotinskih para (Babina 

greda i Vinkovci)
0 0 n/p 0,00 kn n/p

Program "Unapređenje i razvoj slatkovodnog 

ribarstva" VSŽ
Svibanj, 2025.

Broj ovlaštenika ribolovnog prava i ribičkih 

udruga
55 55 n/p 0,00 kn n/p

Program "Unaprjeđenje i razvoj lovstva" VSŽ Svibanj, 2025.
Broj lovačkih udruga i ostalih pravnih osoba 

sa pravom lova
73 73 n/p 2.000,00 kn n/p

 "Spojna staza Virovi-Virgrad" JU zaštita prirode 

(projekt)
Prosinac, 2022. m izgrađene spojne staze 0 750 n/p 0,00 kn n/p

21. 

SC 8. 

Ekološka i energetska 

tranzicija za klimatsku 

neutralnost

9.2. 

Izgradnja, rekonstrukcija, 

obnova i održavanje sustava 

vodoopskrbe, odvodnje i 

pročišćavanja voda

Sufinanciranje izgradnje regionalnog vodovoda 

istočne Slavonije VSŽ
Prosinac, 2024. Postotak izgrađenosti 25% 25% n/p 0,00 kn n/p U TIJEKU

Unaprjeđenjem sustava javne vodoopskrbe, javne odvodnje i 

pročišćavanja komunalnih otpadnih voda na području Vukovarsko-

srijemske županije vrši se kroz izgradnju novih sustava, obnovu 

postojećih te kroz njihovo redovito održavanje. Ulaganjem u  

modernizaciju i proširenje vodovodne mreže, saniranjem postojećih 

vodovodnih sustava osigurat će se optimizacija pogona i 

modernizacija sustava, uz smanjenja gubitka vode i kanaliziranja 

otpadnih voda. Provedba mjere je u tijeku, a Vukovarsko-srijemska 

županija nastavit će i dalje provoditi mjeru.

17. 

SC 6. 

Demografska revitalizacija i 

bolji položaj obitelji

9.1. 

Istraživanje, zaštita i održivo 

gospodarenje prirodnim 

resursima

19. 

SC 8. 

Ekološka i energetska 

tranzicija za klimatsku 

neutralnost

8.1.

 Poticanje istraživanja, 

proizvodnje i korištenja 

energije iz obnovljivih izvora

6.1. 

Poticanje nataliteta 

20. 

SC 8. 

Ekološka i energetska 

tranzicija za klimatsku 

neutralnost

7.1. 

Poticanje daljnjeg 

unaprjeđenja sustava civilne 

zaštite i spašavanja ljudi i 

imovine

6.2. 

Osmišljavanje i provedba 

programa za djecu, mlade i 

osobe treće životne dobi

18. 
SC 7. 

Sigurnost za stabilan razvoj

U TIJEKU

U TIJEKU

16. 

SC 6. 

Demografska revitalizacija i 

bolji položaj obitelji

U TIJEKU

U TIJEKU

Vukovarsko-srijemska županija u ovom provedbenom razdoblju 

nastavila je poticati istraživanja kao bitan čimbenik u postizanju 

energetske učinkovitosti jer ono vodi do istraživačkih otkrića i 

jačanja konkurentnosti industrije i inovacija za tranziciju prema 

klimatskoj neutralnosti, što posljedično vodi k proizvodnji i 

korištenju energije iz obnovljivih izvora u cilju iskorištavanja 

potencijala obnovljivih izvora energije Vukovarsko-srijemske 

županije, koji su samo manjim dijelom iskorišteni, a u svrhu 

smanjivanja upotrebe fosilnih goriva i emisije stakleničkih plinova 

radi dekarbonizacije energije. Vukovarsko-srijemska županija 

nastavit će i dalje provoditi mjere poticanja istraživanja, proizvodnje 

i korištenja energije iz obnovljivih izvora.

Vukovarsko-srijemska županija i u ovome provedbenom razdoblju 

nastavila je razvoj sustava civilne zaštite i pratećih službi na 

regionalnoj razini, s tim i jačanje organizacije, koordinacije i 

suradnje između i unutar svih aktera uključenih u rješavanje 

izvanrednih stanja u svrhu poboljšanja sposobnosti upravljanja 

hitnim situacijama. Vukovarsko-srijemska županija nastavit će i 

dalje provoditi mjere poticanja daljnjeg unaprjeđenja sustava civilne 

zaštite i spašavanja ljudi i imovine

Unaprjeđivanjem kvalitete postojećih socijalnih usluga i razvijanjem 

nove izvaninstitucionalne socijalne usluge te stvaranjem uvjeta i 

pružanjem potrebnih mogućnosti skladnog razvoja i života djece i 

mladih u sigurnom i povoljnom okružju te pružanjem skrbi osobama 

treće životne dobi, Vukovarsko-srijemska županije povećava 

kvalitetu odrastanja i obiteljskog života te osigurava uvjeta koji 

jamče razvoj svih sposobnosti osoba i osiguravaju jednake 

mogućnosti svima, kroz zadovoljavanje specifičnih komunikacijskih, 

razvojnih i obrazovnih. 

Vukovarsko-srijemska županija nastavit će i dalje provoditi 

programe za djecu, mlade i osobe treće životne dobi. 

U svrhu provedbe politika koje će doprinijeti socio-demografskoj 

revitalizaciji županije u svrhu obnove društvenog i demografskog 

kapitala kao preduvjeta održivog ekonomskog razvoja, županija 

aktivno provodi mjere poticanja nataliteta stvaranjem pretpostavki 

za rješavanje stambene problematike mladih obitelji i osiguranjem 

niže kamatne stope na kredite mladim parovima i obiteljima.

Javni poziv za sufinanciranje kupnje kuće ili stana za mlade obitelji 

na području Vukovarsko srijemske županije za 2021. godinu 

objavljen je 25. veljače 2022. godine. Dana 5. svibnja 2022. godine 

Odlukom o dodjeli potpore ukupno 80 korisnika je ostvarilo ovu 

potporu, 20 korisnika više nego što je to planirano.  

Plansko korištenje i upravljanje prirodnim dobrima pridonosi 

racionalnom i održivom korištenju neobnovljivih i obnovljivih 

prirodnih resursa. Način ostvarenja navedenog ogleda se kroz 

postizanje sljedećih ciljeva: istraživanje i monitoring prirodnih 

dobara, identifikacija posebno vrijednih dijelova prirode koji još nisu 

uključeni u posebni režim upravljanja i njihovo uključivanje u 

posebni režim upravljanja, izrada planova korištenja i upravljanja 

prirodnim dobrima (obnovljivim i neobnovljivim), stavljanje 

vrijednih dijelova prirode u funkciju razvoja, osiguranja skladnog 

odnosa prirode i čovjeka te sanacija razminiranih područja i 

održavanje infrastrukture.
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rezultata

Iznos utrošenih proračunskih 

sredstava

Postignuće ključnih točaka 

ostvarenja 
Status provedbe mjere Opis statusa provedbe mjere

1. siječanj - 30. lipanj 2022. godine 31. srpanj 2022. godine
NOSITELJ IZRADE 

AKTA: 
Vukovarsko-srijemska županija

Provedbeni program Vukovarsko-srijemske 

županije za razdoblje 2021.-2025.

 IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2021.-2025.

IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE 1. 01. - 30. 06. 2022. GODINE

22. 

SC 9. 

Samodostatnost u hrani i 

razvoj biogospodarstva

10.1. 

Poticanje ulaganja u 

visokovrijedne poljoprivredne i 

prehrambene proizvode

Proizvodnja jaja iz slobodnog uzgoja VSŽ (projekt) Svibanj, 2025. Sufinanciranje na godišnjoj razini 1 1 n/p 450.000,00 kn n/p U TIJEKU

Vukovarsko-srijemska županija i u ovom izvještajnom razdoblju 

potiče stvaranje visoko dohodovne (voćarske i povrtlarske) 

proizvodnje te doradu, preradu i skladištenje poljoprivrednih 

proizvoda u svrhu poticanja gospodarskog rasta, čime će se 

povećati konkurentnost i profitabilnost poljoprivredno-

prehrambenog sektora, potaknuti zapošljavanje u poljoprivredi i 

prehrambenom sektoru te spriječiti odlazak ljudi iz ruralnih 

područja.  Vukovarsko-srijemska županija nastavit će i dalje 

provoditi mjere poticanja ulaganja u visokovrijedne poljoprivredne i 

prehrambene proizvode.

23. 

SC 9. 

Samodostatnost u hrani i 

razvoj biogospodarstva

10.2. 

Poticanje udruživanja 

poljoprivrednih proizvođača 

Poticanje udruživanja poljoprivrednih proizvođača 

i njihovih asocijacija u svrhu povećanja 

konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog 

sektora

Svibanj, 2025.
Broj ugovora s poljoprivrednim udrugama 

za sufinanciranje programa i projekata
10 12 n/p 308.985,08 kn n/p U TIJEKU

Vukovarsko-srijemska županija nastavila je poticati udruživanje 

poljoprivrednih proizvođača u proizvođačke grupe i organizacije 

čime se jača pozicija u pregovorima prema otkupljivačima i 

trgovcima, lakše nabavlja repromaterijal te se zajedničkim 

aktivnostima poput marketinga, skladištenja robe i sl. jednostavnije 

nastupa na tržištu, što rezultira povećanjem prihoda gospodarstva

Vukovarsko-srijemska županija nastavit će i dalje poticati 

udruživanja poljoprivrednika.

Potpora organiziranju manifestacija tradicijske 

kulture i afirmiranja ruralnih vrijednosti VSŽ
Svibanj, 2025. Broj održanih manifestacija 3 5 n/p 37.287,50 kn NE

Seoska prijestolnica VSŽ (projekt) Svibanj, 2025. Broj ugovora sa odabranom JLS 0 1 65,99% 65.994,24 kn NE

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za 

projekt izgradnje regionalne klaonice s 

rasjekaonicom mesa i hladnjačom (projekt)

Prosinac, 2022.
Izrađena projektno-tehnička dokumentacija 

za Regionalnu klaonicu
1 1 0 143.250,00 kn DA

Cjelovito i učinkovito gospodarenje vodama Svibanj, 2025. Broj sufinanciranja na godišnjoj razini 1 1 n/p 25.000,00 kn n/p

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za 

izgradnju Centra za preradu GMO Free soje VSŽ 

(projekt)

Prosinac, 2022.
Izrađena projektno-tehnička dokumentacija 

za Centar za preradu GMO Free soje 
0 1 n/p 0,00 kn n/p

26. 

SC 9. 

Samodostatnost u hrani i 

razvoj biogospodarstva

10.5. 

Sanacija i izgradnja sustava 

navodnjavanja i melioracijske 

odvodnje

 Javni sustavi navodnjavanja Lipovac, Ervenica 

(projekt)
Prosinac, 2022. Hektari izgrađenog sustava navodnjavanja 0 1450 n/p 24.107.293,18 kn n/p U TIJEKU

U svrhu povećanja poljoprivrednih površina s izgrađenom 

infrastrukturom navodnjavanja, povećanja ulaganja u izgradnju i 

modernizaciju sustava navodnjavanja te uređenja zapuštenih 

kanala, Vukovarsko-srijemska županija aktivno provodi ovu mjeru s 

ciljem ojačavanja poljoprivrede kroz stvaranje konkurentnije, 

raznovrsnije proizvodnje uz odgovarajuće gospodarenje prirodnim 

resursima (tlo i voda) te čišćenje i održavanje kanala  melioracijske 

odvodnje. Na području Vukovarsko-srijemske županije postoje 

povoljni uvjeti tla i voda te je opravdano očekivati da će 

navodnjavanje proširiti strukturu uzgajanih poljoprivrednih kultura i 

unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju, a samim tim potaknuti 

razvoj gospodarstva i osigurati nova radna mjesta.

Prometni Master plan funkcionalne regije Istočne 

Hrvatske VSŽ (projekt)
Prosinac, 2022. Broj izrađenih dokumenata 0 2 n/p 0,00 kn n/p

Sufinanciranje ugovora o javnoj usluzi prijevoza u 

svrhu razvoja županijskog prijevoza u funkciji 

razvoja gospodarstva

Svibanj, 2025. Broj sufinanciranja na godišnjoj razini 1 1 n/p 0,00 kn n/p

Mreža linija za obavljanje županijskog linijskog 

prijevoza VSŽ
Prosinac, 2022. Broj ugovora s vanjskim stručnjakom 0 1 n/p 150.000,00 kn n/p

Poduzetnička zona VUKA, VSŽ (projekt) Prosinac, 2021.
m2 izgrađene površine poduzetničke 

infrastrukture
332185 0 n/p 0,00 kn n/p

Transportno-logistički centar VSŽ (projekt) Prosinac, 2024. Izgrađeni TLC 0 0 n/p 0,00 kn n/p

28. 
SC 10.

Održiva mobilnost

11.2. 

Razvoj multimodalne i 

integrirane infrastrukture i 

prometa

10.4. 

Razvoj poljoprivredne 

infrastrukture

27. 
SC 10.

Održiva mobilnost

11.1.

Održavanje, izgradnja i 

modernizacija mreže javnih 

cesta

25. 

SC 9. 

Samodostatnost u hrani i 

razvoj biogospodarstva

24. 

SC 9. 

Samodostatnost u hrani i 

razvoj biogospodarstva

 10.3. 

Unaprjeđenje promocije, 

distribucije i prodaje 

poljoprivrednih proizvoda

U TIJEKU

U TIJEKU

U TIJEKU

U TIJEKU

Multimodalni transport kao suvremeni način transporta robe, 

uspješno povezuje skoro sve prometne grane i suvremene 

tehnologije transporta na međunarodnim prometnim koridorima. 

Sam položaj Vukovarsko-srijemske županije daje pretpostavke za 

razvijanje ove vrste prometa, koji ima veliku važnost za ekonomski 

razvoj i predstavlja bitnu komponentu lanca opskrbe. Kako bi se 

postigla bolja integracija s gospodarskim zaleđem i stvorili 

preduvjeti za razvoj intermodalnog prometa, Vukovarsko-srijemska 

županija aktivno je provodila projekte koji će omogućiti razvijanje 

ovakve vrste prometa.

U tijeku je izrada projektno-tehničke dokumentacije transportno-

logističkog centra Vukovarsko-srijemske županije. 

Kako je cestovna infrastruktura ključna sastavnica ukupne 

prometne infrastrukture Vukovarsko-srijemske županije i njezinog 

boljeg integriranja u prometni sustav države, ali i poboljšanja 

unutar županijske prometne kohezije, Vukovarsko-srijemska 

županija je u izvještajnom razdoblju bila usmjerena na uređenje i 

održavanje javnih cesta. 

U svrhu unapređenja, razvoja i proširenja postojeće poljoprivredne 

infrastrukture koja će u konačnici poboljšati konkurentnost 

poljoprivrednih gospodarstava, Vukovarsko-srijemska županija 

nastavila je poticati razvoj poljoprivredne infrastrukture s ciljem 

jačanja kapaciteta trženja, uređenja i izgradnje pristupnih cesta i 

puteva do poljoprivrednih površina i farmi, itd. 

Projektno-tehnička dokumentacija za projekt izgradnje regionalne 

klaonice s rasjekaonicom mesa i hladnjačom u Otoku je izrađena. 

Vukovarsko-srijemska županija svjesna je kako prodaji proizvoda i 

usluga prethodi dobar marketing i oglašavanje proizvoda/usluga 

putem kojih kupci dobivaju potrebne informacije i odlučuju se za 

kupnju. U svrhu jačanja proizvodnje visokokvalitetnih proizvoda 

karakterističnih za područje Vukovarsko-srijemske županije, 

pronalaska i otvaranja tržišta za domaće proizvođače, stvaranja 

kanala distribucije proizvoda te osiguranje naplate proizvedenih 

roba, Vukovarsko-srijemska županija nastavila je poticati i poticati 

će i ubuduće manifestacije i sve aktivnosti u svrhu unaprjeđenja 

promocije, distribucije i prodaje poljoprivrednih proizvoda. 
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1. siječanj - 30. lipanj 2022. godine 31. srpanj 2022. godine
NOSITELJ IZRADE 

AKTA: 
Vukovarsko-srijemska županija

Provedbeni program Vukovarsko-srijemske 

županije za razdoblje 2021.-2025.

 IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2021.-2025.

IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE 1. 01. - 30. 06. 2022. GODINE

Izrada projektno-tehničke dokumentacije 

Transportno-logistički centar VSŽ (projekt)
Prosinac, 2023. Izrađena projektno-tehnička dokumentacija 0 0 n/p 245.192,25 kn n/p

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za 

izgradnju Panonskog centra za primjenu digitalnih 

tehnologija VSŽ (projekt)

Prosinac, 2022. Izrađena projektno-tehnička dokumentacija 1 1 1 15.675,00 kn DA

Agrotehnološki centar VSŽ (projekt)

Prosinac, 2021. - omaškom je 

uneseno

Stvarni planirani rok 

postignuća je  listopad 2023. 

godine 

Izgrađen Centar i popratne infrastrukture 0 0 3,22% 4.102.159,85 kn n/p

 Izrada projektno-tehničke dokumentacije 

izgradnje Regionalni centar za digitalizaciju i 

razvoj VSŽ (projekt)

Prosinac, 2022.
Broj izrađene projektno-tehničke 

dokumentacije RCDR-a
0 1 n/p 113.565,63 kn n/p

Izgradnja Regionalnog centra za digitalizaciju i 

razvoj VSŽ (projekt)
Svibanj, 2025. Izgrađen RCDR 0 0 n/p 0,00 kn n/p

31. 

SC 12. 

Razvoj potpomognutih 

područja i područja s 

razvojnim posebnostima

13.1. 

Podrška radu lokalnih akcijskih 

grupa i lokalnih akcijskih grupa 

u ribarstvu

Sufinanciranje aktivnosti Lokalnih akcijskih grupa s 

područja VSŽ
Svibanj, 2025.

Broj sufinanciranja LAG-ova na godišnjoj 

razini
3 3 n/p 0,00 kn n/p U TIJEKU

Cilj mjere je poticanje i potpora razvoju i radu LAG-ova (i FLAG-ova)  

s područja Vukovarsko-srijemske županije kao bi se unaprijedilo 

ruralno područje i to putem jačanja operativnih kapaciteta 

postojećih lokalnih akcijskih grupa. Aktivnost još nije pokrenuta.

ESI fondovima do održivog razvoja VSŽ II, 

Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije 

(projekt)

Svibanj, 2025.
Broj održanih edukacija za jačanje ljudskih 

resursa
10 10 n/p 0,00 kn n/p

Izrada Plana razvoja VSŽ , Razvojna agencija 

Vukovarsko-srijemske županije
Travanj, 2022. Izrađen PR VSŽ 0 1 0 161.687,50 kn n/p

Djelotvorno upravljanje resursima i ljudskim 

potencijalima
Svibanj, 2025. Broj godišnjih financiranja 1 1 n/p 32.289.195,48 kn n/p

Datum:

Ime i prezime Koordinatora 

za strateško planiranje:

32.289.195,48 kn

Potpis Koordinatora za 

strateško planiranje:

28. 
SC 10.

Održiva mobilnost

11.2. 

Razvoj multimodalne i 

integrirane infrastrukture i 

prometa

28. srpnja 2022. godine

Razvojna agencija Vukovarsko-sriejmske županije

14.1. 

Jačanje ljudskih resursa u 

regionalnoj i lokalnoj 

samoupravi

29. 

30. 

32. 

SC 11. 

Digitalna tranzicija društva i 

gospodarstva

SC 11. 

Digitalna tranzicija društva i 

gospodarstva

SC 13.

 Jačanje regionalne 

konkurentnosti

POTPIS ČELNIKA TIJELA: 

12.1. 

Poticanje razvoja tehnološke 

infrastrukture, novih 

tehnologija i stimuliranje 

razvijanja inovativnih 

proizvoda i rješenja

12.2. 

Poboljšanje digitalne 

infrastrukture i digitalnih 

usluga javne uprave

U TIJEKU

U TIJEKU

U TIJEKU

U TIJEKU

U svrhu stvaranja preduvjeta za dobru kvalitetu života u ruralnim 

područjima, pružanja kvalitetnih životnih uvjeta, Vukovarsko-

srijemska županija provedbom ove mjere doprinosi razvoju lokalne 

zajednice na području Vukovarsko-srijemske županije u skladu s 

načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti 

te podržavanju gospodarske i socijalne revitalizacije slabije 

razvijenih područja. 

Digitalna tehnologija ključa je instrument u transformaciji javne 

uprave. Poboljšanjem/stvaranjem digitalne infrastrukture i 

ostvarivanjem koristi od digitalne transformacije, Vukovarsko-

srijemska županija je u ovom izvještajnom razdoblju poseban 

naglasak stavila na važnost digitalizacije kao ključnog elementa 

održivog razvoja društva te povećanja učinkovitosti. Vukovarsko-

srijemska županija nastavit će poticati razvoj digitalne infrastrukture 

i digitalnih usluga. 

Tijekom ovog izvještajnog razdoblja, Vukovarsko-srijemska županija 

nastavila je aktivno poticati razvoj tehnološke infrastrukture, novih 

tehnologija i stimuliranje razvijanja inovativnih proizvoda i rješenja 

kroz uvođenje i korištenje novih tehnologija i inovacija u poslovanje 

i poticanje komercijalizacije inovacija. Izrađena je projektno-

tehničke dokumentacije za izgradnju Panonskog centra za primjenu 

digitalnih tehnologija Vukovarsko-srijemske županije.

Multimodalni transport kao suvremeni način transporta robe, 

uspješno povezuje skoro sve prometne grane i suvremene 

tehnologije transporta na međunarodnim prometnim koridorima. 

Sam položaj Vukovarsko-srijemske županije daje pretpostavke za 

razvijanje ove vrste prometa, koji ima veliku važnost za ekonomski 

razvoj i predstavlja bitnu komponentu lanca opskrbe. Kako bi se 

postigla bolja integracija s gospodarskim zaleđem i stvorili 

preduvjeti za razvoj intermodalnog prometa, Vukovarsko-srijemska 

županija aktivno je provodila projekte koji će omogućiti razvijanje 

ovakve vrste prometa.

U tijeku je izrada projektno-tehničke dokumentacije transportno-

logističkog centra Vukovarsko-srijemske županije. 


