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1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU
Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Virovitičko-podravske županije za mandatno
razdoblje od 2021. do 2025. godine izrađeno je u skladu s Uputama za izradu polugodišnjeg i godišnjeg
izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije iz prosinca 2021. godine, a kojom je definirana
struktura i sadržaj istog. U skladu s Uputama, Polugodišnje izvješće se sastoji od tekstualnog dijela i
tabličnog predloška izvješća, a obveza izrade i podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi
provedbenih programa samoupravnih jedinica propisana je odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima
praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 6/19). Ovo izvješće o provedbi provedbenog
programa je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja
rezultata koje izvršno tijelo, u suradnji s nadležnim regionalnim koordinatorom, izradilo u skladu s
Uputama i javno objavilo.
Ovo polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Virovitičko-podravske županije obuhvaća
izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine.
Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN br. 123/17) i
Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 89/18) jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave uvedena je obveza izrade i donošenja provedbenih programa. Provedbeni
program Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine strateški je akt
kratkoročnog trajanja koji se donosi za vrijeme trajanja mandatnog razdoblja izvršne vlasti, a ujedno je i
prvi takav akt koji je izrađen u našoj županiji.
Na županijskoj upravi leži odgovornost stvaranja uvjeta i pretpostavki za razvoj posebno onih djelatnosti
koje su okosnica kvalitetnog i zadovoljnog života ljudi u našim krajevima kao što su školstvo, zdravstvo,
infrastruktura, prostorno planiranje, zaštita okoliša i prirode te je iz navedenog tekstualnog i tabličnog
dijela izvješća razvidno kako Županija podržava ostvarenje zadanih mjera i ciljeva i njihovu realizaciju i
financijski podupire tijekom izvještajnog razdoblja - prvog polugodišta 2022. godine.
Usprkos izazovima s kojima se suočilo gospodarstvo i društvo u cjelini uslijed pandemije COVID-19,
Virovitičko-podravska županija ne odustaje od ostvarenja zacrtanih ciljeva te, kako je razvidno i iz
predmetnog izvješća, kontinuirano ulaže u start-up poduzeća, aktivnosti vezane uz istraživanje i razvoj,
subvencije u poljoprivredi, unaprjeđenje obrazovanja, preventivne aktivnosti ovisnosti i zaštite mentalnog
zdravlja, unaprjeđenje zdravstva, jačanje usluga u sustavu socijalne skrbi, energetske obnove odgojnoobrazovnih institucija, djelovanje centara izvrsnosti, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola,
unapređenje stanovanja, izradu studija povezanih s geotermalnim potencijalima, navodnjavanje, izgradnju
širokopojasnog interneta, digitalizaciju, pripremu i provedbu razvojnih projekata te u zaštitu od ugroza.

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA
Provedbenim programom Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine
predviđena je provedba 21 mjere.

Mjera 1
Poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva te razvoj i korištenje pametnih rješenja (IT djelatnosti)
U sklopu ove Mjere ciljana vrijednost pokazatelja rezultata Postotak malih i srednjih poduzeća od ukupnog
broja poduzeća u prvoj polovici 2022. godine nije poznata. Iako ne postoje podaci na polugodišnjoj razini,
mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Virovitičko-podravska županija u siječnju
2022. godine objavila je Program potpore subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Mreže
inkubatora na području Virovitičko-podravske županije za poduzetnike početnike i poduzetnike do tri
godine poslovanja za 2022. godinu.
Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja: 823.594,87 kn.

Mjera 2
Unapređenje istraživačke i poslovne potporne infrastrukture te potpornih poslovnih institucija
U sklopu ove Mjere u prvoj polovici 2022. godine provedene su sljedeće aktivnosti/edukacije:
1. Predavanje udruzi vinogradara i vinara Slatine - stanje vina i moguće mane i bolesti
2. Predavanje LAG Papuku Orahovica - Vinogradarstvo i vinarstvo VPŽ, klimatske promjene i utjecaj na
sortiment
3. Predavanje udruzi Aršanj, Pitomača - pregled berbe 2021, bolesti i mane vina
4. Edukacija ugostitelja - enologija i sommelierstvo u Restoran Zlatni Klas Otrovanec
5. Predavanje u Strukovnoj školi - profesori - Vino - definicija, podjela i vinske regije
6. Predavanje u strukovnoj školi - profesori - Autohtone sorte vinove loze u RH
7. Predavanje u strukovnoj školi - profesori- vinogradarski položaji
8. Edukacija enologija i sommelierstvo - bistro Infinity
9. Edukacija ugostitelja - enologija i sommelierstvo - Restoran Flora
10. Predavanje učenicima ugostiteljske škole - Vodič kroz kušanje vina
11. Predavanje učenicima ugostiteljske škole – Vino – osnovni pojmovi o vinu
12. Predavanje učenicima ugostiteljske škole – Vinski položaji
13. Predavanje učenicima ugostiteljske škole - Autohtone sorte vinove loze u RH
14. Predavanje članovima udruge Sv. Vinko – bolesti i mane vina te degustacija na zaraženim vinima
15. Predavanje članovima pčelarskih udruga – Patvorenje pčelinjih proizvoda
16. Predavanje proizvođačima ljekovitog bilja – Ljekovito, industrijsko i ostalo bilje.
Također, količina proizvedenih usluga odnosi se na sljedeće analize: VINO (Broj uzoraka/analiza vina = 120
uzoraka/420 parametara – 30 klijenata), MED/PELUD (Broj uzoraka/analiza = 15 uzoraka/ 70 parametara),
LJEKOVITO BILJE (Broj uzoraka/analiza = 15 uzoraka/60 parametara).

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja: 1.066.581,77 kn.

Mjera 3
Podizanje kvalitete poljoprivredne proizvodnje i razvoj bioekonomije
U sklopu ove Mjere, Virovitičko-podravska županija u 2022. godini poljoprivrednicima subvencionira
kamatu za proljetnu i jesenju sjetvu. Županija subvencionira kamatu do 4% te kamate u tom slučaju
poljoprivrednicima iznose 0 % na kredite od 20.000 do 500.000 kuna. Time se poljoprivrednicima i onima
koji žive od poljoprivrede, posebno u uvjetima kada je povećana cijena energenata, omogućava jeftinija
proizvodnja.
Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja: 582.676,66 kn.

Mjera 4
Razvoj selektivnih oblika turizma i stvaranje jedinstvene turističke ponude
U sklopu ove Mjere u prvoj polovici 2022. godine, prema podacima sustava eVisitor, u registriranim
turističkim smještajnim objektima na području Virovitičko-podravske županije ostvareno je 21.079
noćenja. Na području Virovitičko-podravske županije osigurano je sufinanciranje sprječavanja šteta na
divljači uzrokovanih američkim metiljom. Podaci o ostvarenom broju noćenja u Hotelu Kuriji Janković u
razdoblju prvoj polovici 2022. godine prikupljeni su na temelju službene statistike sustava eVisitor. Od
ukupnog broja noćenja (1.763), 1.045 noćenja su domaći turisti, a 718 noćenja su strani turisti.
Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja: 466.000,57 kn.

Mjera 5
Unapređenje sustava formalnog i neformalnog obrazovanja te jačanje suradnje gospodarstva i
obrazovanja
U sklopu ove Mjere osigurana su financijska sredstva za osnovne i srednje škole, učeničke domove,
studente te projekte s tematikom obrazovanja (natjecanja učenika i školske manifestacije, stipendije za
deficitarna zanimanja, prijevoz učenika, stipendiranje studenata, provođenje visokoškolskih programa na
području VPŽ i sl.)
U sklopu ove Mjere provode se sljedeći projekti:
Regionalni znanstveni centar - STEM komponenta B - kroz projekt otvorit će se Regionalni znanstveni
centar Panonske Hrvatske, regionalni znanstveni centar u Osječko-baranjskoj županiji u OŠ Josip Kozarac
u Josipovcu Punitovačkom, a OŠ Josipa Kozarca Slatina i OŠ Suhopolje bit će ispostave tog regionalnog
znanstvenog centra. Od tih 7,6 milijuna kuna, koliko pripada Virovitičko-podravskoj županiji, rekonstruirat
će se i suvremeno opremiti potkrovlje OŠ Josipa Kozarca Slatina, a rekonstruirat će se i suvremeno opremiti
učionica u OŠ Suhopolje.
In-In - integracija i inkluzija - u Virovitičko-podravskoj županiji i ove školske godine 2021./2022. godine
uspješno se provodi projekt „In-In-integracija i inkluzija“ ukupne vrijednosti 2.265.090,00 kuna koji ima za
cilj pružiti potporu uključivanja učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojnoobrazovne ustanove. Njihovim uključivanjem osiguravaju se uvjeti uspješne socijalizacije i emocionalnog

funkcioniranja te se izravno doprinosi napretku razvoja i vještina i osnaživanju sustava potpore za
sudionike odgojno-obrazovnog procesa.
Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja: 108.199.673,48 kn.

Mjera 6
Unapređenje standarda i modernizacija zdravstvenih usluga i infrastrukture na području cijele
županije
U sklopu ove Mjere poduzete su preventivne aktivnosti ovisnosti i zaštite mentalnog zdravlja: predavanja,
tribine i radionice održane su za učenike osnovnih škola, učenike srednjih škola, za građane (svjetski dan
zdravlja), za stručnjake (socijalne radnike, pedagoge, psihologe), za studente i sl.
U sklopu ove Mjere osigurana su financijska sredstva za sufinanciranje kamata na stambene kredite
liječnika, medicinsku opremu, laboratorijsku opremu, obrazovanje medicinskih djelatnika i dr.
Na bolničke odjele Opće bolnice Virovitica tijekom 2021. godine zaprimano je prosječno dnevno 22
pacijenta, 1 pacijent dnevno više nego 2020. godine, uz iskorištenost kapaciteta od 61,78% koja je veća za
7,14% u odnosu na 2020. godinu. Prosječna dužina liječenja u 2021. godini iznosila je 6,51 dana što je u
odnosu na 2020. godinu manje za 2,8%. Navedeni podaci za 2022. godinu biti će dostupni tek 2023. godine.
Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja: 164.090.534,71 kn.

Mjera 7
Uspostava i jačanje usluga u sustavu socijalne skrbi
U sklopu ove Mjere u tijeku je provedba projekta Centar za podršku, osnaživanje i savjetovanje (Sigurna
kuća) kojim će se rekonstruirati i opremiti sklonište za žrtve nasilja. Rekonstrukcijom i opremanjem
skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji riješit će se problem nepostojanja adekvatnog
prostora. Kraj provedbe projekta je travanj 2023. godine, kada se planira i službeno otvorenje Centra.
Također, u sklopu projekta zaposlene su tri osobe koje rade sa žrtvama nasilja. U sklopu ove Mjere
osigurana su i financijska sredstva za redovnu djelatnost Centara za socijalnu skrb.
Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja: 4.449.580,70 kn.

Mjera 8
Osiguravanje kvalitete života pripadnicima nacionalnih manjina
Ciljna vrijednost pokazatelja rezultata ključne aktivnosti ostvarenja Mjere 8, Iznos godišnje potpore
vjerskim zajednicama nacionalnih manjina, u prvoj polovici 2022. godine je 24.000,00 HRK. U razdoblju do
kraja lipnja 2022. godine ostvaren je pokazatelj godišnje potpore vjerskim zajednicama nacionalnih
manjina.
Kroz Mjeru 8 osigurana su sredstva za djelovanje Vijeća srpske nacionalne manjine VPŽ, za djelovanje
predstavnika mađarske nacionalne manjine, za djelovanje predstavnika albanske nacionalne manjine, za
nagrade članovima pripadnicima nacionalnih manjina, djelovanje predstavnika češke nacionalne manjine,
za rashode Vijeće srpske nacionalne manjine VPŽ iz vlastitih i namjenskih prihoda te za potpore vjerskim
zajednicama nacionalnih manjina.

Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja: 151.034,13 kn.

Mjera 9
Ulaganje u očuvanje i održivo korištenje kulturne baštine, u razvoju kulturnih programa/projekata te
u promociju kulture u funkciji razvoja turizma
Ciljna vrijednost pokazatelja rezultata ključne aktivnosti ostvarenja Mjere 9, Broj postavljenih premijera
Kazališta Virovitica u prvoj polovici 2022. godine je 3. Od početka 2022. godine do kraja lipnja iste godine
postavljene su 3 premijere predstava u Kazalištu Virovitica.
Kroz Mjeru 9 osigurana su sredstva za obilježavanje županijskih i državnih manifestacija, za sufinanciranje
rada Kazališta Virovitica, za sufinanciranje kino predstava u Pučkom otvorenom učilištu Slatina te za
obnovu kulturnih i sakralnih objekata.
Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja: 833.205,73 kn.

Mjera 10
Podizanje kapaciteta OCD u svrhu jačanja njihova doprinosa upravljanju te pripreme i provedbe
razvojnih projekata
Ciljna vrijednost pokazatelja rezultata ključne aktivnosti ostvarenja Mjere 10, Aktivne udruge na području
VPŽ - Registar udruga u prvoj polovici 2022. godine je 641. U trenutku izrade ovog izvješća na području
Virovitičko-podravske županije aktivno djeluje 641 udruga, što je smanjenje broja aktivnih udruga na
području VPŽ s 665 na 641.
Kroz Mjeru 10 osigurana su sredstva za djelovanje Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije te
sredstva za djelovanje udruga koja su dodijeljena putem Javnog natječaja za financiranje programa i
projekata udruga koji su od općeg interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2022. godini.
Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja: 281.942,61 kn.

Mjera 11
Ulaganje u sportsku infrastrukturu, sportske programe za sve uzraste te u stručni kadar u sportu
Ciljna vrijednost pokazatelja rezultata ključne aktivnosti ostvarenja Mjere 11, Članstva školskih sportskih
društava osnovnih, srednjih škola i COOR-a u prvoj polovici 2022. godine je 27. Broj članstva školskih
sportskih društava osnovnih, srednjih škola i COOR-a unutar Zajednice športskih udruga i saveza
Virovitičko-podravske županije ostao je nepromijenjen.
Kroz Mjeru 11 osigurana su sredstva za djelovanje Zajednice športskih udruga i saveza VPŽ.
Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja: 250.000,00 kn.

Mjera 12
Unapređenje sustava formalnog i neformalnog obrazovanja te jačanje suradnje gospodarstva i
obrazovanja
Ciljna vrijednost pokazatelja rezultata ključne aktivnosti ostvarenja Mjere 12, Broj centara izvrsnosti na
području VPŽ u prvoj polovici 2022. godine je 2. Broj centara izvrsnosti na području Virovitičko-podravske
županije ostao je nepromijenjen.
Kroz Mjeru 12 osigurana su sredstva za ulaganja u osnovno i srednje školstvo - iznad zakonskog standarda
što uključuje natjecanja učenika, prijevoz učenika, energetsku obnovu područne škole u Okrugljači,
provedbu projekta ''Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u VPŽ'' te djelovanje
centra izvrsnosti u Gimnaziji Petra Preradovića Virovitica.
Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja: 5.780.894,61 kn.

Mjera 13
Ulaganje u poboljšanje kvalitete okoliša
Ciljna vrijednost pokazatelja rezultata ključne aktivnosti ostvarenja Mjere 13, Izrađeni i usvojeni dokumenti
iz područja zaštite okoliša u prvoj polovici 2022. godine je 0. Broj izrađenih i usvojenih dokumenata iz
područja zaštite okoliša ostao je nepromijenjen. Ipak u razdoblju do kraja lipnja 2022. godine u fazi izrade
je Strateška studija utjecaja na okoliš Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2021.
do 2027. godine.
Kroz Mjeru 13 osigurana su sredstva za izradu Strateške studije u postupku strateške procjene utjecaja na
okoliš i za izradu Programa zaštite okoliša no navedeni dokumenti nisu izrađeni do kraja lipnja 2022.
godine.
Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja: 0,00 kn.

Mjera 14
Valorizacija, očuvanje i održivo upravljanje prirodnom baštinom
Ciljna vrijednost pokazatelja rezultata ključne aktivnosti ostvarenja Mjere 14, Broj zaštićenih prirodnih
vrijednosti u prvoj polovici 2022. godine je 15. Broj zaštićenih prirodnih vrijednosti ostao je nepromijenjen.
Kroz Mjeru 14 osigurana su sredstva za redovnu djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
prirodnim vrijednostima VPŽ.
Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja: 1.951.250,75 kn.

Mjera 15
Ulaganje u obnovljive izvore energije i daljnji razvoj energetske infrastrukture te poticanje energetske
učinkovitosti u javnom i privatnom sektoru
U sklopu navedene Mjere, u tijeku je izrada studije procjene geotermalnog potencijala na području
Virovitičko–podravske županije. U lipnju 2022. godine potpisane su četiri grupe ugovora vezanih za projekt
Istraživanje geotermalnih potencijala na području Virovitičko-podravske županije (Slatina, Orahovica,

Nova Bukovica), a u tijeku je i izrada studije procjene hidrogeotermalnih potencijala Virovitičko-podravske
županije.
Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja: 0,00 kn.

Mjera 16
Ulaganje u bolju povezivost, zelenu mobilnost i širokopojasni Internet
Ključne aktivnosti ostvarenja navedene Mjere u prvoj polovici 2022. godini odnose se na izgradnju
širokopojasnog Interneta na području osam općina Virovitičko-podravske županije. U veljači 2022. godine
aktivnost je započela potpisivanjem ugovora između Virovitičko-podravske županije koja je nositelj
cjelokupnog projekta i zajednice ponuditelja o projektiranju i građenju širokopojasne mreže na
navedenom području. Dakle, navedena aktivnost je u tijeku.
Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja: 311.080,00 kn.

Mjera 17
Poboljšanje poslovnih procesa i digitalizacija u javnom sektoru
Prema podatcima Službe za poslove župana i opće poslove Virovitičko-podravske županije, od 1. srpnja do
31. prosinca 2021. godine zaposlena su tri službenika, jedan službenik u siječnju, služba na određeno i
dvoje u travnju ove godine, u službi na neodređeno i određeno koje se odnosi na vježbenički staž. Broj
zaposlenih u upravi Virovitičko-podravske županije na dan 30. lipnja 2022. godine je 108 službenika.
Navedeno su zadnji službeni podatci, dok za izvještajno razdoblje još uvijek nema podataka.
U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine održane su 2 redovne sjednice Županijske skupštine
Virovitičko-podravske županije, točnije 4. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije 10.
ožujka 2022. godine (saziv 4. sjednice Županijske skupštine; KLASA: 024-03/22-02/05, URBROJ: 2189-04/122-1, Virovitica, 28. veljače 2022. godine) i 5. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije
održana 7. lipnja 2022. godine (saziv 5. sjednice Županijske skupštine; KLASA: 024-03/22-02, URBROJ:
2189-04/1-22-1, Virovitica 31. svibnja 2022. godine).
Također, od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine u Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i
imovinsko-pravne poslove Virovitičko-podravske županije izdano je 108 građevinskih dozvola.
Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja: 15.814.771,15 kn.

Mjera 18
Jačanje kapaciteta za pripremu i provedbu razvojnih projekata te za primjenu novih oblika upravljanja
U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine Virovitičko-podravska županija pripremila je i poslala
na otvorene natječaje dvije projektne prijave, a uz savjetodavnu podršku VIDRA-e – Agencije za regionalni
razvoj Virovitičko-podravske županije. Projektne prijave odnosile su se na unapređenje djelovanja Centra
za posjetitelje - Dvorac Janković, Suhopolje: projekt energetske obnove podruma glavne zgrade dvorca
Janković u Suhopolju, prijavljen na Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine EnU-9/21 u
siječnju 2022. godine te projekt Dvorac Janković - faza 3, prijavljen na natječaj Programa podrške

gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema, objavljen od strane Ministarstva regionalnog razvoja
i fondova Europske unije u ožujku ove godine.
Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja: 10.355.342,29 kn.

Mjera 19
Podizanje svijesti i znanja o zaštiti od svih ugroza
Od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine u Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinskopravne poslove Virovitičko-podravske županije izdano je 49 uporabnih dozvola po obavljenim tehničkim
pregledima, točnije nakon djelovanja i odobrenja Komisije za tehnički pregled.
Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja: 6.684,96 kn.

Mjera 20
Izrada planova i druge aktivnosti vezano uz jačanje otpornosti na klimatske promjene
Ključne aktivnosti vezane za provedbu projekata i izdavanje građevinskih akata za sustave navodnjavanja
još su uvijek u tijeku. Projekt navodnjavanja Kapinci - Vaška II je trenutno u fazi završetka radova izgradnje.
Izdana je lokacijska dozvola za sustav navodnjavanja Đolta II u svibnju 2022. godine. Za potrebe projekta
navodnjavanja Lukač izdana je lokacijska dozvola te se do kraja 2022. godine očekuje i izdavanje
građevinske dozvole za navedeni projekt navodnjava. S obzirom na to da radovi na sustavu navodnjavanja
još uvijek nisu završeni, ostvarena vrijednost pokazatelja nije promijenjena u odnosu na referentnu 2021.
godinu.
Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja: 5.897.268,23kn.

Mjera 21
Ulaganje u infrastrukturu i opremanje za upravljanje kriznim situacijama
Ključna aktivnost ostvarenja mjera temelji se na godišnjem Izvješću o radu Vatrogasne zajednice
Virovitičko-podravske županije te, s obzirom na navedeno, točni podatci za polugodišnje izvještajno
razdoblje iskazani su prema drugom izvješću Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije za
vrijednost pokazatelja. U Izvješću o stanju zaštite od požara na području Virovitičko-podravske županije u
2021. godini; KLASA: 245-01/22-01/01, URBROJ: 2189-03/04-22-03, Virovitica, 29. ožujka 2022. godine
navodi se kako je broj vatrogasnih vozila u DVD-ima 109 vatrogasnih vozila.
Proračunska sredstva iskorištena tijekom izvještajnog razdoblja: 442.218,93 kn.

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA
Virovitičko-podravska županija, usprkos iseljavanju mladih te depopulaciji ruralnih područja, ima potencijal
usporiti negativni demografski trend i time poboljšati uvjete za gospodarski i društveni razvoj. Potencijal
predstavlja sposobnost učinkovitog korištenja EU fondova i drugih izvora za otvaranje novih radnih mjesta
kroz poticanje i razvoj poduzetništva i gospodarstva što je ključno za ostanak i povratak ljudi, doseljavanje
stanovništva iz drugih županija i inozemstva. Uz to postoje primjeri dobre prakse pronatalitetne politike
na lokalnoj razini koji se mogu primjenjivati na čitavu županiju. Od 2019. do 2022. godine izgrađeno je 10
ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja u lokalnim jedinicama na području županije, a čija izgradnja
je financirana sredstvima iz Programa ruralnog razvoja. Potencijal su i mogućnosti korištenja EU fondova
za županijske javne politike za ublažavanje negativnih demografskih kretanja.
Prema Planu proračuna za 2022. godinu, za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine Virovitičkopodravske županije, u projekte županije uloženo je gotovo 20 milijuna kuna, odnosno za projekte
financirane ili sufinanciranje sredstvima Europske unije.
Izazovi gospodarskog oporavka od zdravstvenih i društveno-ekonomskih posljedica pandemije COVID-19
nameću potrebu provedbe već započetih investicija i kreiranje novih koje bi trebale dodatno poduprijeti
prilagodbu na novonastale okolnosti i jačanje konkurentnosti Virovitičko-podravske županije. Za županiju
to znači investicije povezane sa zelenom i digitalnom tranzicijom, zapošljavanjem, razvojem vještina,
obrazovanjem, istraživanjem i inovacijama, poboljšanjem poslovnog okruženja, učinkovitosti javne uprave,
zdravstvenog sustava i svih drugih područja od društvenog i gospodarskog značaja.

-

Obrazovna politika

Obrazovna politika temelj je razvoja društva. Zato, djelatnost kojoj se poklanjala posebna pažnja je odgoj
i obrazovanje kroz energetsku obnovu škola i opremanje suvremenim nastavnim sredstvima, a sve u cilju
da se učenicima pruži visoki standard odgoja i obrazovanja.
Također, posebna je pažnja usmjerena osiguravanju jednakih uvjeta odgoja i obrazovanja za sve učenike i
studente u županiji kroz sufinanciranju prijevoza učenika, rad centara izvrsnosti, kroz provedbu projekta
Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u VPŽ, kroz osiguravanje pomoćnika u
nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i
srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, kroz stipendiranja učenika i studenata, posebno on ih
za deficitarna zanimanja te za obrtnička zvanja te kroz provedbu visokoškolskih programa na području
županije.

-

Zdravstvena politika

Najznačajniju investicijsku aktivnost u prvoj polovici 2022. godine predstavljaju ulaganja u poticajne mjere
koje imaju za cilj ostanak stručnog medicinskog osoblja i privlačenje kadrova iz drugih sredina kao što su
subvencije kredita za izgradnju ili kupnju stana ili kuće, sufinanciranje izobrazbe medicinskih djelatnika,
nabava nove i suvremene medicinske i laboratorijske opreme.
Preventivna zdravstvena zaštita osnova je kvalitetne i učinkovite zdravstvene politike županije. Stoga,
županija je osigurala potrebna financijska sredstva te su poduzete preventivne aktivnosti ovisnosti i zaštite
mentalnog zdravlja: predavanja, tribine i radionice održane su za učenike osnovnih škola, učenike srednjih

škola, za građane (svjetski dan zdravlja), za stručnjake (socijalne radnike, pedagoge, psihologe), za
studente i sl.
-

Politika socijalne skrbi i socijalne pomoći

S obzirom na značajan broj građana županije u stanju socijalne potrebe, umirovljenika i radnika sa malim
primanjima, kao i negativnih demografskih kretanja, Županija je osigurala potrebna financijska sredstva
koja omogućuju rad Centra za socijalnu skrb Virovitica i Centra za socijalnu skrb Slatina kao i potporu
aktivnostima udruga koje provode odgovarajuće programe i aktivnosti socijalnog karaktera (društva
Crvenog križa, udruga invalida i dr.)
Najveća investicija Županije u kontekstu socijalne skrbi i pomoći jest provedba projekta Centar za podršku,
osnaživanje i savjetovanje (Sigurna kuća) kojim će se rekonstruirati i opremiti sklonište za žrtve nasilja.
Rekonstrukcijom i opremanjem skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji riješit će se problem
nepostojanja adekvatnog prostora.

-

Politika konkurentnosti

Temelj razvoja gospodarstva županije je prerađivačka industrija koja ima potencijal za inovacije i rast kroz
klimatski neutralno, niskougljično i zeleno poslovanje, bez emisija štetnih plinova u okoliš i uz dobre prakse
kružnog gospodarstva. Također, potencijal su i dobre poduzetničke potporne institucije koje su ključne za
napredak poduzetništva i gospodarstva te kvalitetna mreža poduzetničkih zona u županiji. Posebno se
ističe mreža poduzetničkih inkubatora u županiji kojima upravlja Poduzetnički inkubator Virovitičkopodravske županije koji obuhvaća poduzetničke inkubatore u Virovitici (sjedište), Orahovici, Slatini i
Pitomači. Uz to gospodarstvo može, temeljem sposobnosti, iskustva i učinkovitosti županijskih institucija,
računati na korištenje EU fondova i drugih izvora za daljnji razvoj poduzetništva i povećanje konkretnosti
županijskog gospodarstva.
Od potpora u gospodarstvu u prvoj polovici 2022. godine najveći dio odnosi se na kontinuirana ulaganja u
start-up poduzeća. Također, Županija je nastavila subvencionirati poduzetnike i obrtnike na području
županije. U pravoj polovici 2022. godine Županija je osigurala i isplatila subvencije u iznosu od gotovo
565.000,00 kn
Značajan doprinos konkurentnosti županije jesu kontinuirana i značajna ulaganja u razvoj turizma.
Prepoznatljivu sliku županije upotpunjavaju i Centar za posjetitelje u Noskovačkoj Dubravi koji djeluje u
sklopu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičkopodravske županije, Centar za posjetitelje Dvorac Janković Suhopolje, ali i obnovljena Kurija Janković u
Kapela Dvoru koji djeluje kao hotel baština. Potencijali za razvoj turizma su bogata kulturna baština i
prirodne atrakcije, osobito za neke oblike kao što je aktivni, seoski, sportski, gastro-eno i dr. turizam te
povećanje ulaganja i postignuti napredak u poboljšanju turističke ponude.

-

Politika istraživanja i razvoja

Županija je, zahvaljujući strateškom planiranju razvoja i dostupnim sredstvima Europske unije, razvila
mrežu ustanova koje imaju ulogu pokretača razvoja županije. Tako su Panonski drvni centar kompetencija
Virovitičko-podravske županije, Tehnološko-inovacijski centar, Centar za istraživanje i razvoj u mljekarstvu
dio infrastrukture istraživanja i razvoja koje značajno pridonose uspješnosti županijskog gospodarstva i
njegove konkurentnosti na domaćem i svjetskom tržištu.
Upravo navedene ustanove uključene su u sve segmente razvoja gospodarstva, počevši od organiziranja i
pružanja edukacija za učenike i profesore srednjih škola, organiziranja edukacija za vinogradare,
ugostitelje, poljoprivrednike i druge gospodarstvenike pa do pružanja usluga analize i finalizacije
proizvoda. Među obavljenim analizama uzoraka u Tehnološko-inovacijskom centru najviše je onih vina,
meda/peluda i ljekovitog bilja.

-

Poljoprivredna politika

U poljoprivredi županija ima značajne potencijale, prije svega temeljem bogatih prirodnih resursa.
Posljedično, Županija je u prvoj polovici 2022. godine osigurala i isplatila subvencije u poljoprivredi u iznosu
od gotovo 50.500,00 kn. Međutim, značajan razvojni potencijal predstavlja ubrzani razvoj sustava
navodnjavanja, zatim znanje i iskustvo u poljoprivrednoj proizvodnji, te sve veća usmjerenost
poljoprivrednika prema ekološkoj poljoprivredi, povrtlarstvu i proizvodnji ljekovitog bilja.
Ključne aktivnosti vezane za provedbu projekata i izdavanje građevinskih akata za sustave navodnjavanja
još su uvijek u tijeku. Projekt navodnjavanja Kapinci - Vaška II je trenutno u fazi završetka radova izgradnje.
Izdana je lokacijska dozvola za sustav navodnjavanja Đolta II u svibnju 2022. godine. Za potrebe projekta
navodnjavanja Lukač izdana je lokacijska dozvola te se do kraja 2022. godine očekuje i izdavanje
građevinske dozvole za navedeni projekt navodnjava. Površina koja se trenutno navodnjava u Virovitičkopodravskoj županiji iznosi oko 2.500 hektara što predstavlja svega oko 3% ukupnog poljoprivrednog
zemljišta. Stoga, županija kontinuirano ulaže u izgradnju sustava za navodnjavanje, a cilj je do 2027. godine
dostići cca 10.000 ha navodnjavanih površina poljoprivrednog zemljišta, po čemu će županija zasigurno
biti jedan od hrvatskih lidera.
-

Energetska politika

U području energetike, potencijal za budući razvoj predstavljaju geotermalni izvori pod uvjetom da
istraživanja geotermalnog potencijala koja su u tijeku, kao i buduća istraživanja, potvrde ekonomsku
opravdanost za njihovu eksploataciju. U provedbi je projekt “Istraživanje geotermalnog potencijala na
području Virovitičko-podravske županije”. U lipnju 2022. godine potpisane su četiri grupe ugovora, a u
tijeku je i izrada studije procjene hidrogeotermalnih potencijala Virovitičko-podravske županije. Razvojni
potencijal predstavlja i korištenje geotermalne vode u poljoprivredne svrhe (grijanje plastenika, staklenika,
ribnjaka).

-

Prometno-infrastrukturna politika

U području prometa razvojni potencijal predstavlja izgradnja brze ceste Bjelovar - Granični prijelaz
Terezino Polje, modernizacija željezničke pruge Virovitica – Pitomača, planiranje i provedba izgradnje
obilaznica oko gradova, daljnje uređenje cestovne infrastrukture te uređenje riječnog plovnog sustava

rijeke Drave. Potencijal su i nove biciklističke rute te uređenje postojećih kao i poboljšanje pješačke
infrastrukture.
Značajan potencijal razvoja je ulaganje u širokopojasnu infrastrukturu i djelovanje pružatelja usluga
interneta velikih brzina. U veljači 2022. godine aktivnost je započela potpisivanjem ugovora između
Virovitičko-podravske županije koja je nositelj cjelokupnog projekta i zajednice ponuditelja o projektiranju
i građenju širokopojasne mreže na navedenom području.
Od značaja za prometnu povezanost županije je i realizirani projekt izrade prometnog Master plana
funkcionalne regije Istočna Hrvatska, kao temeljnog dokumenta koji definira potrebe i rješenja u
prometnom sustavu na području pet slavonskih županija. Preduvjet je za financiranje poboljšanja
prometne dostupnosti cijelog područja županije kroz razvoj učinkovitog prometnog sustava.

-

Politika zaštite okoliša

Virovitičko-podravska županija predstavlja prostor očuvanog i zdravog okoliša, prirodnih ljepota i
neiskorištenih mogućnosti da se ove komparativne prednosti stave u funkciju razvoja konkurentnosti
županije. Županija ima znatne potencijale za zaštitu, očuvanje i unapređenje okoliša. Ostvarena je visoka
razina zaštite prirode, provode se aktivnosti na očuvanju prirodne baštine, podizanju kvalitete kultiviranih
krajolika i očuvanju bogatstva životinjskog svijeta što sve doprinosi ublažavanju klimatskih promjena. Dio
toka rijeke Drave u županiji ujedno je i dio Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, dok je dio županije i Park
prirode Papuk - UNESCO svjetski geopark.
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske
županije djeluje kao krovna ustanova u djelatnosti zaštite prirode. Upravo prema podacima Javne ustanove
broj zaštićenih prirodnih vrijednosti u prvoj polovici 2022. godine je 15 te je ostao nepromijenjen.
Također, u razdoblju do kraja lipnja 2022. godine u fazi izrade bila je Strateška studija utjecaja na okoliš
Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine.
-

Stambena politika i urbano planiranje

Županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od područnog (regionalnog) značaja među
kojima je i izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu
dokumenata prostornog uređenja za područje Županije izvan područja grada Virovitice. Nastavno,
Županija je u prvoj polovici 2022. godine izdala 49 uporabnih dozvola po obavljenim tehničkim pregledima,
točnije nakon djelovanja i odobrenja Komisije za tehnički pregled, te je izdano 108 građevinskih dozvola.
Također, Županije je u prvoj polovici 2022. godine kroz rad VIDRA-e-Agencije za regionalni razvoj
Virovitičko-podravske županije osigurala potrebnu podršku mogućim prijaviteljima na Javni poziv za
energetsku obnovu višestambenih zgrada.
-

Regionalna politika

Značajan potencijal razvoja regionalne konkurentnosti županije su poduzetničke potporne institucije koje
su ključne za napredak poduzetništva i gospodarstva te kvalitetna mreža poduzetničkih zona u županiji.
Virovitičko-podravska županija sastavni je dio Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Kroz projekt ''Slavonija,
Baranja i Srijem'' omogućen je usmjereniji pristup korištenju sredstava EU fondova kako bi se na području

slavonskih županija osigurala što veća apsorpcija EU sredstava i znatno ojačali kapaciteti dionika na razini
lokalne i područne samouprave za pripremu i provedbu projekata u ovom financijskom razdoblju s ciljem
osiguranja ravnomjernog regionalnog razvoja.
U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine Županija pripremila je i poslala na otvorene natječaje
dvije projektne prijave, a uz savjetodavnu podršku Razvojne agencije VIDRA. Projektne prijave odnosile su
se na unapređenje djelovanja Centra za posjetitelje - Dvorac Janković, Suhopolje: projekt energetske
obnove podruma glavne zgrade dvorca Janković u Suhopolju, prijavljen na Javni natječaj za energetsku
obnovu kulturne baštine EnU-9/21 u siječnju 2022. godine te projekt Dvorac Janković - faza 3, prijavljen na
natječaj Programa podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema, objavljen od strane
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u ožujku ove godine.
Osim navedenih projekata koji se provode samo na području Virovitičko-podravske županije, u prvoj
polovici 2022. godine započela je provedba i projekata od regionalnog značaja. Regionalni znanstveni
centar - STEM komponenta B - kroz projekt otvorit će se Regionalni znanstveni centar Panonske Hrvatske,
regionalni znanstveni centar u Osječko-baranjskoj županiji u OŠ Josip Kozarac u Josipovcu Punitovačkom,
a OŠ Josipa Kozarca Slatina i OŠ Suhopolje bit će ispostave tog regionalnog znanstvenog centra. Također,
početkom 2022. godine završena je provedbe projekta izrade projektno–tehničke dokumentacije za
projekt izgradnje regionalne klaonice s rasjekaonicom mesa i hladnjačom u partnerstvu Virovitičkopodravske i Vukovarsko-srijemske županije.

