
  
 
 
                         REPUBLIKA HRVATSKA 

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA   
                ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA     

 
KLASA: 021-01/18-01/07       
URBROJ: 2196/1-03-18-2      
Vinkovci, 20. prosinca  2018. god. 
    
 Na temelju članka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije br. 3/18) te članka 64. i 97. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske 
županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/18), Županijska skupština Vukovarsko-
srijemske županije na 15. sjednici održanoj 20. prosinca 2018. god. donosi 
 

   PLAN  RADA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
ZA 2019. GODINU 

 
1. Decentralizirano financiranje zdravstvenih ustanova u 2019. godini 
Nositelj izrade: - Upravni odjel za zdravstvo  
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: siječanj 2019. 
 
2. Decentralizirano financiranje ustanova socijalne skrbi u 2019. godini 
Nositelj izrade: - Upravni odjel za socijalnu skrb 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: siječanj/veljača 2019. 
 
3. Izvješće o radu Županijskog saveza športova za 2018. god. 
Nositelj  izrade: - Županijski savez športova 
     - Upravni odjel za sport, mlade i demografiju 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: veljača 2019. 
 
4. Informacija o ostvarenjima biljne proizvodnje u 2018. godini 
Nositelj izrade: - Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: veljača 2019. 
 
5. Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2019. godinu  
Nositelj izrade: - Upravni odjel za turizam i kulturu 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: veljača 2019.              
 
6. Izvješće o radu župana za razdoblje 01. 07. – 31. 12. 2018. godine 
Nositelj izrade: - Ured župana 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: veljača/ožujak 2019. 
 
7. Odluka o pokretanju postupka izrade Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije 
Nositelj izrade: Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: ožujak 2019. 
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8. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2018. god. 
Nositelji izrade: - Savjet mladih VSŽ 
    - Upravni odjel za sport, mlade i demografiju 
Predlagatelj: Župan  
Rok rasprave: ožujak 2019. 
 
9. Program javnih potreba u osnovnom školstvu za 2019. godinu za financiranje decentraliziranih 
troškova u osnovnom školstvu 
Nositelj izrade: - Upravni odjel za obrazovanje 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: ožujak 2019. 
 
10. Program javnih potreba u srednjem školstvu za 2019. godinu  za financiranje decentraliziranih 
troškova u srednjem školstvu 
Nositelj izrade: - Upravni odjel za obrazovanje 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: ožujak 2019. 
 
11. Izvješće o ostvarivanju financijskog plana i Programa rada Vatrogasne zajednice Vukovarsko – 
srijemske županije za 2018. godinu te Financijski plan i Program rada Vatrogasne zajednice 
Vukovarsko – srijemske županije za 2019. godinu. 
Nositelj izrade: Vatrogasna zajednica Vukovarsko- srijemske županije 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: ožujak 2019.  
 
12. Izvješće o poslovanju Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2018. god. 
Nositelj izrade: - Uprava za ceste  Vukovarsko-srijemske županije 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: travanj 2019.  
 
13. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije 
za razdoblje 01. 01. 2018. – 31. 12. 2018. god. 
Nositelj izrade:  - Uprava za ceste  Vukovarsko-srijemske županije 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: travanj 2019.  
 
14. Informacija o financiranju i organiziranosti sustava obrane od tuče na području Vukovarsko-
srijemske županije 
Nositelji  izrade: -  Državni hidrometeorološki zavod- Radarski centar Gradište 

        - Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: ožujak/travanj 2019.  
 
15. Godišnje izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Vukovarsko-
srijemska županija  
Nositelji izrade: - Opća županijska bolnica Vinkovci  
   - Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana 

- Dom zdravlja Vinkovci 
   - Dom zdravlja Vukovar 

  - Dom zdravlja Županja 
                       - Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije 

                         - Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave:  travanj 2019. 
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16. Godišnje izvješće o radu i poslovanju ustanova socijalne skrbi kojih je osnivač Vukovarsko-
srijemska županija  
Nositelji izrade: - Dom za starije i nemoćne osobe Vinkovci 

   - Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar 
   - Doma za starije i nemoćne osobe Ilok 

Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: svibanj 2019. 
 
17. Godišnje izvješće o radu i poslovanju Centara za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije  
Nositelji izrade:  - Centar za socijalnu skrb Vinkovci 
     - Centar za socijalnu skrb Vukovar 

 - Centar za socijalnu skrb Županja 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave:  svibanj 2019. 
 
18. a) Prezentacija stanja na tržištu rada tijekom 2018. godine na području Vukovarsko-srijemske 
 županije 
       b) Nezaposlenost u Vukovarsko-srijemskoj županije tijekom 2018. godine i aktivnosti HZZ-a 
 Područnog ureda Vinkovci 
Nositelji izrade: - HZZ Područni ured Vukovar 
      - HZZ Područni ured Vinkovci 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: svibanj/lipanj 2019. 
 
19. Informacija o stanju šumarstva Vukovarsko-srijemske županije 
Nositelji  izrade: -  Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Vinkovci 
      - Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu 
Predlagatelj: - Župan 
Rok rasprave: svibanj 2019. 
 
20. Informacija o stanju lovstva te stanju ribolovnih područja u Vukovarsko-srijemskoj županiji 
Nositelji  izrade: - Lovački savez Vukovarsko-srijemske županije 
      - Ribolovni savez Vukovarsko-srijemske županije 
      - Zajednica športsko-ribolovnih udruga Vukovar 
               - Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: svibanj 2019.  
 
21. Izvješće o radu Javne ustanove - Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije 
od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. god.  
Nositelj izrade: - Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije 
Rok rasprave: lipanj 2019. 
 
22. Godišnji obračun Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2018. godinu 
Nositelj izrade: - Služba za poslove proračuna i javnih financija 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: lipanj 2019. 
 
23. Izvješće o radu Zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske 
županije u 2018. god. 

   Nositelj izrade: - Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti 
      - Upravni odjel za turizam i kulturu 

Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: lipanj 2019. 
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24. Izvješće o radu Županijske zajednice tehničke kulture u 2018. god. 
Nositelj  izrade: - Županijska zajednica tehničke culture 
     - Upravni odjel za turizam i kulturu 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: lipanj 2019. 
 
25. Izvješće o stanju stočarske proizvodnje za 2018. godinu u Vukovarsko-srijemskoj županiji 
Nositelj izrade: - Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: lipanj 2019.  
 
26. Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna za 2018. god. 
Nositelji izrade: - Državni ured za reviziju Područni ured Vukovar 
      - Služba za poslove proračuna i javnih financija 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: rujan 2019. 
 
27. Izvješće o poslovanju tvrtki u 2018. godini u kojima Županija ima značajnije udjele 
Nositelji izrade: - Tvrtke u većinskom vlasništvu Županije i tvrtke u kojima Županija ima značajne  
        vlasničke udjele 

   - Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: lipanj-rujan 2019. 
 
28. Izvješće o Izvršenju Proračuna za I. – VI. mjesec 2019. god. 
Nositelj izrade: - Služba za poslove proračuna i javnih financija 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: rujan 2019. 
 
29. Izvješće o radu župana za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2019. godine 
Nositelj izrade: Ured župana 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: rujan 2019. 
 
30. Polugodipnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske 
županije za razdoblje 01. 01. 2019.-30. 06. 2019 godine 
Nositelj izrade: Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije  
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: rujan 2019. 
 
31. Informacija o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije 
Nositelj izrade: -  Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: rujan 2019. 
 
32. Program rada Savjeta mladih za 2020. god. 
Nositelji izrade: - Savjet mladih Vukovarsko-srijemske županije 
     - Upravni odjel za sport, mlade i demografiju 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: rujan 2019. 
 
33. Strategija razvoja turizma Vukovarsko-srijemske županije 2020.-2025. god. 
Nositelj izrade: Upravni odjel za turizam i kulturu 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: listopad 2019.  
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34. Prijedlog Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu 
Nositelj izrade: - Služba za poslove proračuna i javnih financija 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: prosinac 2019. 
 
35. Prijedlog Projekcije proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2021.–2022. god. 
Nositelj izrade: - Služba za poslove proračuna i javnih financija 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: prosinac 2019. 
 
36. Financijski plan Uprave za ceste VSŽ za 2020. god. i projekcije za 2021. i 2022. god.  
Nositelj izrade: - Uprava za ceste  Vukovarsko-srijemske županije 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: prosinac 2019.  
  
37. Plan gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2020. godinu 
Nositelj izrade: - Uprava za ceste  Vukovarsko-srijemske županije 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: prosinac 2019.  
 
38. Izvješće o potporama za poticanje poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije 
Nositelj izrade: - Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: studeni/prosinac 2019. 
 
39. Plan monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Vukovarsko-srijemskoj 
županiji za 2020. godinu i Izvješće o provedbi Plana monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za 
ljudsku potrošnju u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2019. god. 
Nositelj izrade: - Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: prosinac 2019. 
 
40. Izbori i imenovanja 
Nositelj izrade: - Odbor za izbor i imenovanja 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
Rok rasprave: prema potrebi 
        
 
               PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 
                 Dražen Milinković, dipl. ing. 
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