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                     REPUBLIKA HRVATSKA 

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA   
           ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 
KLASA: 021-01/14-01/09      
UR.BROJ: 2196/1-03-14-2     
 
Vinkovci, 18. prosinca  2014. god. 
    
 Na temelju članka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije i članka 64. i 97. 
Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije («Sl. vjesnik» Županije br. 4/13), 
Skupština Vukovarsko-srijemske županije na 17. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. god. donosi 
 

   PLAN  RADA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
ZA 2015. GODINU 

 
1. Mreža dječjih vrtića na području Vukovarsko-srijemske županije 
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje i šport 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: veljača 2015. 
 
2. Decentralizirano financiranje zdravstvenih ustanova u 2015. godini 
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo  
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: siječanj/veljača 2015. 
 
3. Izvješće o štetama i postupku obnove na poplavljenom području 
Nositelji izrade: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Upravni odjel za 
gospodarstvo, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: siječanj/veljača 2015. 
 
4. Izvješće o radu Policijske uprave Vukovarsko-srijemske  županije za 2014. god. 
Nositelj izrade: PU Vukovarsko-srijemska 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: veljača 2015.  
 
5. Informacija o ostvarenjima biljne proizvodnje u 2014. godini 
Nositelj izrade: - Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: veljača 2015. 
 
6. Informacija o stanju seoskog prostora za 2014. godinu u Vukovarsko-srijemskoj županiji 
Nositelj izrade: - Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: veljača/ožujak 2015.  
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7. Izvješće o međunarodnoj suradnji i EU poslovima u 2014. god. 
Nositelj izrade: -  Upravni odjel za međunarodnu suradnju i  EU poslove 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: veljača/ožujak 2015.  
 
8. Izvješće o radu i aktivnostima Koordinacije za ljudska prava i Povjerenstva za ravnopravnost 
spolova u Vukovarsko-srijemskoj  županiji 
Nositelji  izrade:  - Koordinacija za ljudska prava 
   - Povjerenstvo za ravnopravnost spolova VSŽ 

- Upravni odjel za međunarodnu suradnju i EU poslove 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: veljača/ožujak 2015. 
 
9. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2014. god. 
Nositelj izrade: Savjet mladih VSŽ 
Predlagatelj: Župan  
Rok rasprave: ožujak 2015. 
 
10. Decentralizirano financiranje ustanova socijalne skrbi u 2015. godini 
Nositelj izrade: Upravni odjel za socijalnu skrb 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: ožujak 2015. 
 
11. Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu  
Nositelj izrade: - Upravni odjel za turizam i kulturu 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave:  ožujak 2015.              
 
12. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2015. godinu  
Nositelj izrade: - Upravni odjel za turizam i kulturu 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: ožujak 2015. 
 
13. Program javnih potreba u osnovnom školstvu za 2015. godinu za financiranje 
decentraliziranih troškova u osnovnom školstvu 
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje i šport 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: ožujak 2015. 
 
14. Program javnih potreba u srednjem školstvu za 2015. godinu  za financiranje 
decentraliziranih troškova u srednjem školstvu 
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje i šport 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: ožujak 2015. 
 
15. Izvješće o ostvarivanju financijskog plana i Programa rada Vatrogasne zajednice 
Vukovarsko – srijemske županije za 2014. godinu te Financijski plan i Program rada 
Vatrogasne zajednice Vukovarsko – srijemske županije za 2015. godinu. 
Nositelj izrade: Vatrogasna zajednica Vukovarsko- srijemske županije 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: ožujak 2015.  
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16. Program javnih potreba u športu za 2015. godinu   
Nositelj izrade: - Upravni odjel za obrazovanje i šport 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: ožujak 2015. 
 
17. Izvješće o poslovanju za 2014. god. sa Godišnjim obračunom o izvršenju Plana Uprave za 
ceste Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 01.01.2014.-31.12.2014. god. 
Nositelj izrade: -  Uprava za ceste  Vukovarsko-srijemske županije 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: ožujak 2015.  
 
18. Plan gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2015. god., te prijedlog 
Financijskog plana za 2015. god. sa projekcijama za 2016. i 2017. god. Uprave za ceste VSŽ 
Nositelj izrade: -  Uprava za ceste  Vukovarsko-srijemske županije 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: ožujak 2015.  
 
19. 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, šumarstvo i ruralni razvoj 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: ožujak/travanj 2015.  
 
20. Izvješće o radu Koordinacije, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na području 
Vukovarsko-srijemske županije 
Nositelji  izrade: - Koordinacija vijeća nacionalnih manjina i vijeća/predstavnici nacionalnih manjina 

Vukovarsko – srijemske županije 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: ožujak 2015. 
 
21. Izvješće o radu i financijsko izvješće Turističke zajednice Vukovarsko – srijemske županije 
za 2014. godinu 
Nositelj izrade: Turistička zajednica Vukovarsko – srijemske županije 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: ožujak/travanj 2015.  

 
22. Program rada s financijskim planom Turističke zajednice Vukovarsko – srijemske županije 
za 2015. godinu 
Nositelj izrade: Turistička zajednica Vukovarsko – srijemske županije 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: ožujak/travanj 2015.  
 
23. Informacija o nezaposlenosti i zapošljavanju na području Vukovarsko-srijemske županije  
Nositelji izrade: -Hrvatski zavod za zapošljavanje  - Područni ured Vinkovci (i za  
                            područje Ispostave Županja) i Područni ured Vukovar 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: travanj 2015. 
 
24. Godišnje izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Vukovarsko-
srijemska županija i zdravstvenih ustanova u postupku sanacije 
Nositelji izrade: - Opća županijska bolnica Vinkovci  
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   - Opća županijska bolnica Vukovar 
- 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 2015. 
 
25. Godišnje izvješća o radu Centra za socijalnu skrb Vinkovci, Centra za socijalnu skrb 
Vukovar  i Centra za socijalnu skrb Županja  
Nositelji izrade:  -  Centar za socijalnu skrb Vinkovci 
     - Centar za socijalnu skrb Vukovar 

 - Centar za socijalnu skrb Županja 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave:  travanj 2015. 
 
26. Godišnje izvješće o radu Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci, Doma za starije i 
nemoćne osobe Vukovar i Doma za starije i nemoćne Ilok  
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: travanj 2015. 
 
27. Godišnje izvješće o radu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar, Dječjeg doma 
“Sveta Ana” Vinkovci i Centra za rehabilitaciju «Mala Terezija» Vinkovci  
Nositelji  izrade:  - Dom za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar 
   - Dječji dom “Sveta Ana” Vinkovci 
   - Centar za rehabilitaciju «Mala Terezija» Vinkovci 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: travanj 2015. 
 
28. Izvješće o radu za 2014. god. Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije 
Nositelj izrade: Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: travanj/svibanj 2015. 

29. Informacija o stanju šumarstva Vukovarsko-srijemske županije te informacija o stanju 
lovstva i ribolovnih područja u Vukovarsko-srijemskoj županiji 
Nositelji  izrade: -  Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Vinkovci 
      - Lovački savez Vukovarsko-srijemske županije 
      - Ribolovni savez Vukovarsko-srijemske županije 
                 - Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: svibanj 2015.  
 
30. Godišnji obračun Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2014. godinu 
Nositelj izrade: - Upravni odjel za financije 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: svibanj 2015. 
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31. Informacija o izvršenim ulaganjima u  infrastrukturu u 2014. godini 
Nositelj izrade: - Upravni odjel za gospodarstvo 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: svibanj 2015.  
 
32. Izvješće o radu Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. za 2014. god. 
Nositelj izrade: Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST d.o.o. 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: lipanj 2015. 
 
33. Izvješće o radu Zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-
srijemske županije u 2014. god. 

   Nositelj izrade: - Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: lipanj 2015. 
 
34. Izvješće o radu Županijske zajednice tehničke kulture u 2014. god. 
Nositelj  izrade: - Županijska zajednica tehničke kulture 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: lipanj 2015. 
 
35. Izvješće o radu Županijskog saveza športova u 2014. god. 
Nositelj  izrade: - Županijski savez športova 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: lipanj 2015. 
 
36. Izvješće o stanju stočarske proizvodnje za 2014. godinu u Vukovarsko-srijemskoj županiji 
Nositelj izrade: - Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: lipanj/srpanj 2015.  
 
37. Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna za 2014. god. 
Nositelj izrade: - Upravni odjel za financije 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: lipanj/srpanj 2015. 
 
38. Izvješće o poslovanju poduzeća za 2014. godinu tvrtki u kojima Županija ima vlasnički udio  
Nositelji izrade: - Poduzeća u kojima Županija ima vlasnički dio  

  - Upravni odjel za gospodarstvo 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: srpanj 2015. 
 
39. Izvješće o Izvršenju Proračuna za I. – VI. mjesec 2015. 
Nositelj izrade: - Upravni odjel za financije 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: rujan 2015. 
 
40. Informacija o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije 
Nositelj izrade: -  Upravni odjel za gospodarstvo 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: rujan 2015. 
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41. Program rada Savjeta mladih za 2016. god. 
Nositelj izrade: - Savjet mladih Vukovarsko-srijemske županije 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: rujan 2015. 
 
42. Stanje u osnovnom i srednjem školstvu – mreža škola, materijalni uvjeti i dr. 
Nositelj izrade: - Upravni odjel za obrazovanje i šport 
Predlagatelj: - Župan 
Rok rasprave: rujan/listopad 2015.  
 
43. Izvješće o izvršenoj obnovi na poplavljenom području 
Nositelji izrade: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Upravni odjel za 
gospodarstvo, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: rujan/listopad 2015. 
 
44. Prijedlog Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2016. godinu. 
Nositelj izrade: - Upravni odjel za financije 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: prosinac 2015. 
 
45. Prijedlog Projekcije proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2017.–2018. 
Nositelj izrade: - Upravni odjel za financije 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: prosinac 2015. 
 
46. Godišnje izvješće o provedbi Programa mjera za zaštitu zdravlja pučanstva Vukovarsko-
srijemske županije u 2015. god. te prijedlog Programa javnozdravstvenih mjera za 2016. god. 
Nositelj izrade: - Upravni odjel za zdravstvo  i 

             - Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: prosinac 2015. 
 
47. Izbori i imenovanja 
Nositelj izrade: - Odbor za izbor i imenovanja 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
Rok rasprave: prema potrebi 
 
 
 
               PREDSJEDNIK KUPŠTINE 
                    Antun Žagar, ing. graf. 


	Nositelj izrade: - Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj
	10. Decentralizirano financiranje ustanova socijalne skrbi u 2015. godini
	13. Program javnih potreba u osnovnom školstvu za 2015. godinu za financiranje decentraliziranih troškova u osnovnom školstvu
	14. Program javnih potreba u srednjem školstvu za 2015. godinu  za financiranje decentraliziranih troškova u srednjem školstvu
	29. Informacija o stanju šumarstva Vukovarsko-srijemske županije te informacija o stanju lovstva i ribolovnih područja u Vukovarsko-srijemskoj županiji
	- Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj
	Predlagatelj: Župan
	Predlagatelj: Župan
	Predlagatelj: Župan
	Predlagatelj: Župan
	Nositelj izrade: - Savjet mladih Vukovarsko-srijemske županije
	Nositelj izrade: - Upravni odjel za financije


	Predlagatelj: Župan


