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                         REPUBLIKA HRVATSKA 

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŢUPANIJA   

                ŢUPANIJSKA SKUPŠTINA     

 

KLASA: 021-01/19-01/09       

URBROJ: 2196/1-03/1-19-2      

Vukovar, 05. prosinca  2019. god. 

    

 Na temelju članka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske ţupanije („Sluţbeni vjesnik“ Vukovarsko-

srijemske ţupanije br. 3/18) te članka 64. i 97. Poslovnika Ţupanijske skupštine Vukovarsko-srijemske 

ţupanije („Sluţbeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske ţupanije br. 3/18), Ţupanijska skupština Vukovarsko-

srijemske ţupanije na 23. sjednici odrţanoj 05. prosinca 2019. godine, donosi 
 

   PLAN  RADA ŢUPANIJSKE SKUPŠTINE 

ZA 2020. GODINU 
 

1. Decentralizirano financiranje zdravstvenih ustanova u 2020. godini 

Pravni temelj: Sukladno članku 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18.) Vlada 

Republike Hrvatske za svaku kalendarsku godinu donosi Odluku o minimalnim financijskim standardima 

za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove.  

Temeljem navedene Odluke Ţupanija donosi Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 

decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće odrţavanje zdravstvenih 

ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti. Nadalje, Zaključkom Ţupana utvrĎuje se popis 

prioriteta za raspored sredstava izmeĎu zdravstvenih ustanova kojih je Ţupanija osnivač 

Nositelj izrade: - Upravni odjel za zdravstvo  

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: siječanj 2020. 

 

2. Program javnih potreba i potrebnih sredstava u području zdravstva za koja se izdvajaju sredstava 

iz proračuna Vukovarsko-srijemske ţupanije za 2020. godinu 

Pravni temelj: Na temelju članka 17. točka 7. Statuta Vukovarsko-srijemske ţupanije („Sluţbeni vjesnik“ 

Vukovarsko-srijemske ţupanije broj 3/18), Ţupanijska skupština donosi program javnih potreba i potrebnih 

sredstava u području zdravstva za koja se izdvajaju sredstva iz proračuna Vukovarsko-srijemske ţupanije 

za 2020. godinu. 

Javne potrebe u zdravstvu su programi, odnosno aktivnosti iz područja zdravstva od interesa za 

Vukovarsko-srijemsku ţupaniju. 

Programom javnih potreba u zdravstvu osigurava se provedba mjera i aktivnosti iz područja zdravstvene 

zaštite u okviru postojećih zakonskih propisa, a koje nisu predmet ugovora s Hrvatskim zavodom za 

zdravstveno osiguranje, te koordinacija s udrugama i ustanovama koje su svojim programima usmjerene na 

zdravlje graĎana.  

Nositelj izrade: - Upravni odjel za zdravstvo 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: siječanj 2020. 

 

3. Decentralizirano financiranje ustanova socijalne skrbi u 2020. godini 

Pravni temelj: Sukladno članku 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ RH, br. 157/13, 152/14, 

99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) Vlada Republike Hrvatske za svaku kalendarsku godinu donosi Odluku o 

minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih 

rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva.  
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Temeljem navedene Odluke Ţupanija donosi Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 

materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na 

drva u Vukovarsko-srijemskoj ţupaniji. 

Nositelj izrade: - Upravni odjel za socijalnu skrb 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: siječanj/veljača 2020. 

 

4. Godišnje izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke sluţbe  

Pravni temelj: Na temelju članka 7. stavak 2. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrĎivanja vremena i 

uzorka smrti („ Narodne novine“, broj 6/13. i 63/14.), u svezi s točkom III. Odluke o osnivanju i 

imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Vukovarsko-srijemske 

ţupanije, KLASA: 541-01/19-01/03, URBROJ: 2196/1-03/1-19-3, od 21. veljače 2019. godine, 

Povjerenstvo je duţno izraditi godišnje izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke sluţbe te 

ga dostaviti Ţupanijskoj skupštini. 

Nositelj izrade: Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području Vukovarsko-srijemske 

ţupanije 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: veljača 2020. 

 

5. Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Vukovarsko-srijemske ţupanije 

Pravni temelj: Na temelju članka 33. stavak 1. točka 5. Zakona o zaštiti prava pacijenata („ Narodne 

novine“, broj 169/04. i 37/08.), u svezi s člankom II. stavak 1. točka 5. Odluke o osnivanju Ţupanijskog 

povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, KLASA: 503-01/05-01/03, URBROJ: 2196/1-03-05-2, od 18. 

srpnja 2005. godine, Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Vukovarsko-srijemske ţupanije duţno je 

Ţupanijskoj skupštini podnijeti godišnje izvješće o svom radu. 

Nositelj izrade: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Vukovarsko-srijemske ţupanije 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: veljača 2020. 

 

6. Izvješće o radu Ţupanijskog saveza športova za 2019. god. 

Pravni temelj: Na temelju Zakona o športu („Narodne novine br. 71/06,0150/08, 124/10, 86/12, 94/13, 

85/15, 19/16, 98/19) i Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14.)  

Ţupanijski savez športova Vukovarsko-srijemske ţupanije svojim djelovanjem pridonosi razvitku i 

promicanju športa na području Vukovarsko-srijemske ţupanije. 

Nositelj  izrade: - Ţupanijski savez športova 

     - Upravni odjel za sport, mlade i demografiju 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: veljača 2020. 
 

7. Informacija o ostvarenjima biljne proizvodnje u 2019. godini 

Pravni temelj: Članak 16. i 17. Statuta Vukovarsko-srijemske ţupanije („Sluţbeni vjesnik“ Vukovarsko-

srijemske ţupanije br. 3/18). 

Svrha je upoznati predstavničko tijelo sa ostvarenjima biljne proizvodnje na području  Vukovarsko-

srijemske ţupanije. 

Nositelj izrade: - Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: veljača 2020. 
 

8. Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske ţupanije za 2020. 

godinu  

Pravni temelj: Sukladno  članku 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 

broj 47/90 i 27/93 i 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi ("Narodne novine" br. 76/93., 11/94. i 

38/09.), članku 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske ţupanije te članku 64. Poslovnika Skupštine 

Vukovarsko-srijemske ţupanije („Sluţbeni vjesnik“ Ţupanije broj 3/18.), Pravilniku o financiranju javnih 
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potreba Vukovarsko-srijemske ţupanije („Sluţbeni vjesnik“ Ţupanije br. 2/16.) Skupština Vukovarsko-

srijemske ţupanije donosi Program javnih potreba u kulturi Vukovarsko-srijemske ţupanije za 2020. 

Oznaka sadrţaja: U proračunu Vukovarsko-srijemske ţupanije osiguravaju se sredstva za javne potrebe u 

kulturi i tehničkoj kulturi, a to su djelatnosti u kulturi i tehničkoj kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti 

u kulturi i tehničkoj kulturi od interesa za Vukovarsko-srijemsku ţupaniju. U Program javnih potreba u 

kulturi i tehničkoj kulturi za 2020. godinu uvrštavaju se programi kulture,  manifestacije, te ostali programi 

(projekti ustanova, udruga, graĎana i drugih pravnih osoba u kulturi od interesa za Vukovarsko-srijemsku 

ţupaniju). 

Nositelj izrade: - Upravni odjel za turizam i kulturu 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: siječanj/veljača 2020.              
 

9. Izvješće o radu ţupana za razdoblje 01. 07. – 31. 12. 2019. godine 

Pravni temelj: Članak 35.b stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samouprave (“Narodne 

novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-

ispravak i 123/17) te članak 30. stavak 2. točka 9. Statuta Vukovarsko-srijemske ţupanije (“Sluţbeni 

vjesnik” Vukovarsko-srijemske ţupanije br. 3/18) 

Ţupan dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu Ţupanijskoj skupštini. 

Nositelj izrade: - Ured ţupana 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: veljača/oţujak 2020. 
 

10. Odluka o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske ţupanije 

za 2020. godinu 

Pravni temelj: Ovom Odlukom propisuju se opći uvjeti i načini za dodjelu potpora za poticanje razvoja 

poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske ţupanije osiguranih u Proračunu Vukovarsko-srijemske 

ţupanije; Glava 004 01: Gospodarstvo, Program: Poticanje razvoja gospodarstva 

Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: veljača-svibanj 2020. 
 

11. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2019. god. 

Pravni temelj: Članak 14. i 15. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14) i članak 11. 

Odluke o osnivanju Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske ţupanije („Sluţbeni vjesnik“ Vukovarsko-

srijemske ţupanije br. 18/14 i 4/19). 

Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o radu predstavničkom tijelu do 31. oţujka tekuće godine za 

prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje izvršnom tijelu koje ga objavljuje na mreţnim stranicama bavi 

se problemima mladih s područja Vukovarsko-srijemske ţupanije i rješavanju istih. 

Nositelji izrade: - Savjet mladih VSŢ 

      - Upravni odjel za sport, mlade i demografiju 

Predlagatelj: Ţupan  

Rok rasprave: oţujak 2020. 

 

12. Odluka o stambenom zbrinjavanju (kupnja kuće ili stana) na području Vukovarsko-srijemske 

ţupanije za 2020. godinu 

Pravni temelj: Članak 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 

novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-

ispravak i 123/17), te članak 17. Statuta Vukovarsko-srijemske ţupanije (“Sluţbeni vjesnik” Vukovarsko-

srijemske ţupanije broj 3/18). 

Stambenim zbrinjavanjem namjerava se pomoći stanovništvu u rješavanju stambene problematike s ciljem 

naseljavanja mladih I mladih obitelji te sprečavanjem raseljavanja istih s područja Vukovarsko-srijemske 

ţupanije. 

Nositelj izrade: -  Upravni odjel za sport, mlade i demografiju 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: oţujak 2020. 
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13. Program javnih potreba u osnovnom školstvu za 2020. godinu za financiranje decentraliziranih 

troškova u osnovnom školstvu 

Pravni temelj: Odluka Vlade  o kriterijima i mjerilima za utvrĎivanje bilančnih prava za financiranje 

minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini 

Nositelj izrade: - Upravni odjel za obrazovanje 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: oţujak 2020. 
 

14. Program javnih potreba u srednjem školstvu za 2020. godinu  za financiranje decentraliziranih 

troškova u srednjem školstvu 

Pravni temelj: Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrĎivanje bilančnih prava za financiranje 

minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini 

Nositelj izrade: - Upravni odjel za obrazovanje 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: oţujak 2020. 
 

15. Izvješće o ostvarivanju Financijskog plana i Programa rada Vatrogasne zajednice Vukovarsko – 

srijemske ţupanije u 2019. godini te Program rada s financijskim planom Vatrogasne zajednice 

Vukovarsko-srijemske ţupanije za 2020. godinu 

Pravni temelj: Članak 16. i 17. Statuta Vukovarsko-srijemske ţupanije („Sluţbeni vjesnik“ Vukovarsko-

srijemske ţupanije br. 3/18). 

Svrha je upoznati predstavničko tijelo sa radom Vatrogasne zajednice VSŢ 

Nositelj izrade: Vatrogasna zajednica Vukovarsko- srijemske ţupanije 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: oţujak 2020.  
 

16. Izvješće o poslovanju Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske ţupanije za 2019. god. 
Pravni temelj: Odluka o osnivanju Uprave za ceste VSŢ 

Kratka oznaka sadrţaja: ostvarenje ulaganja u ţupanijske i lokalne ceste na području VSŢ u skladu sa 

planom za promatranu godinu 

Nositelj izrade: - Uprava za ceste  Vukovarsko-srijemske ţupanije 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: travanj 2020.  
 

17. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske ţupanije 

za razdoblje 01. 01. 2019. – 31. 12. 2019. god. 

Pravni temelj: Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) 

Kratka oznaka sadrţaja: ostvarenje općeg dijela financijskog plana koji čini Račun prihoda i rashoda i 

Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, posebnog dijela financijskog plana po 

organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, te razini odjeljka ekonomske klasifikacije, obrazloţenje 

ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka u promatranom razdoblju 

Nositelj izrade:  - Uprava za ceste  Vukovarsko-srijemske ţupanije 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: travanj 2020.  
 

18. Informacija o financiranju i organiziranosti sustava obrane od tuče na području Vukovarsko-

srijemske ţupanije 

Pravni temelj: Sukladno članku 13. Zakona o sustavu obrane od tuče (NN br. 53/01 i 55/07 – Odluka 

USRH) te članku 16., 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske ţupanije („Sluţbeni vjesnik“ VSŢ br. 3/18) 

Oznaka sadrţaja: Svrha upoznati predstavničko tijelo sa Godišnjim izvještajem rada obrane od tuče za 

Vukovarsko-srijemsku ţupaniju i financiranjem iste 

Nositelji  izrade: -  Drţavni hidrometeorološki zavod- Radarski centar Gradište 

        - Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: oţujak/travanj 2020.  
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19. Godišnje izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Vukovarsko-

srijemska ţupanija  

Pravni temelj: Člankom 56., 60. i 61. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99. i 

35/08.) propisana je obveza ustanova da na pravodoban i pogodan način obavještavaju javnost o obavljanju 

poslova iz djelatnosti za koje su osnovane. 

Godišnje Izvješće o radu i poslovanju zdravstvene ustanove sadrţavat će podatke o problematici rada, 

prostora, opreme, kadrova, tekućeg financiranja i investicijskog odrţavanja, te utrošak decentraliziranih 

sredstava. U izvješću treba navesti i planirane investicije u prostor i opremu, te planirano zapošljavanje 

stručnih kadrova, kao i prijedloge mjera za unapreĎenje djelatnosti zdravstvene ustanove.  

Nositelji izrade: - Opća ţupanijska bolnica Vinkovci  

   - Opća ţupanijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana 

- Dom zdravlja Vinkovci 

   - Dom zdravlja Vukovar 

  - Dom zdravlja Ţupanja 

                       - Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske ţupanije 

                         - Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske ţupanije 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave:  travanj 2020. 

 

20. Godišnje izvješća društva Plinara istočne Slavonije d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom sa 

revizorskim izvješćem za 2019.  

Pravni temelj i oznaka sadrţaja: Na temelju čl. 250.a, a u vezi čl. 431.a Zakona o trgovačkim društvima 

(NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 

68/13,110/15) Uprava društva s ograničenom odgovornošću duţna je jednom godišnje u pisanom obliku 

podnijeti glavnoj skupštini društva izvješće o stanju društva.  

Na temelju čl. 17. Statuta Vukovarsko-srijemske ţupanije „Sluţbeni vjesnik“ VSŢ 3/18) i članka 2. Odluke 

o utvrĎivanju popisa trgovačkih društava i ustanova od posebnog interesa za Vukovarsko-srijemsku 

ţupaniju („Sluţbeni vjesnik“ br. 19/17 i 2/19), Ţupanijska skupština raspravlja o radu trgovačkih društava u 

kojima Ţupanija ima vlasničke udjele. 

Predlagatelj i nositelj pripreme: direktor Društva  

Rok rasprave: travanj 2020. 

 

21. Odluka o upotrebi dobiti za 2019. društva Plinara istočne Slavonije d.o.o. za distribuciju i 

opskrbu plinom 

Pravni temelj i oznaka sadrţaja: Sukladno čl.406. Zakona o trgovačkim društvima (NN, 111/93, 34/99, 

121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13,110/15) članovi društva 

donose odluku o upotrebi dobiti. 

Na temelju čl. 17. Statuta Vukovarsko-srijemske ţupanije Ţupanijska skupština odlučuje o stjecanju i 

otuĎivanju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom Ţupanije u visini pojedinačne 

vrijednosti više od 1.000.000,00 kn, ako je stjecanje i otuĎivanje pokretnina i nekretnina te drugo 

raspolaganje imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom 

Predlagatelj i nositelj pripreme: direktor Društva  

Rok rasprave: travanj 2020. 

 

22. Godišnje izvješće o radu i poslovanju ustanova socijalne skrbi kojih je osnivač Vukovarsko-

srijemska ţupanija  

Pravni temelj: Člankom 56., 60, i 61. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ RH, br. 76/93, 29/97,47/99 

i 35/08) propisana je obveza ustanova da na pravodoban i pogodan način obavještavaju javnost o 

obavljanju poslova iz djelatnosti za koje su osnovane. 

Godišnje Izvješće o radu i poslovanju ustanove socijalne skrbi sadrţavati će podatke o uvjetima rada, 

prostora, opreme, kadrova, podatke o smještajnim kapacitetima, broju korisnika, oblicima smještaja 

korisnika, podatke o radu ustrojstvenih jedinica, podatke o financijskom poslovanju, te utrošku 
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decentraliziranih sredstava. U Izvješću treba navesti i planirane investicije u prostor i opremu, te planirano 

zapošljavanje stručnih kadrova, kao i prijedloge mjera za unapreĎenje djelatnosti socijalne ustanove. 

Nositelji izrade: - Dom za starije i nemoćne osobe Vinkovci 

   - Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar 

   - Doma za starije i nemoćne osobe Ilok 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: svibanj 2020. 

 

23. Godišnje izvješće o radu i poslovanju Centara za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske ţupanije  

Pravni temelj: Člankom 56., 60. i 61. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ RH, br. 76/93, 29/97,47/99 

i 35/08) propisana je obveza ustanova da na pravodoban i pogodan način obavještavaju javnost o 

obavljanju poslova iz djelatnosti za koje su osnovane.  

Godišnje Izvješće o radu i poslovanju Centra za socijalnu skrb sadrţavati će podatke o uvjetima rada, broju 

i strukturi zaposlenih, podatke o izvršenju socijalnog programa, podatke o financijskom poslovanju, te 

utrošku decentraliziranih sredstava. 

Nositelji izrade:  - Centar za socijalnu skrb Vinkovci 

     - Centar za socijalnu skrb Vukovar 

 - Centar za socijalnu skrb Ţupanja 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave:  svibanj 2020. 

 

24. a) Prezentacija stanja na trţištu rada tijekom 2019. godine na području Vukovarsko-srijemske 

 ţupanije 

       b) Nezaposlenost u Vukovarsko-srijemskoj ţupanije tijekom 2019. godine i aktivnosti HZZ-a 

 Područnog ureda Vinkovci 

Pravni temelj: Članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samouprave (“Narodne novine” br. 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 

123/17) i članak 16. i 17. Statuta Vukovarsko-srijemske ţupanije (“Sluţbeni vjesnik br. 3/18) 

Nositelji izrade: - HZZ Područni ured Vukovar 

      - HZZ Područni ured Vinkovci 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: svibanj/lipanj 2020. 

 

25. Informacija o stanju šumarstva Vukovarsko-srijemske ţupanije 

Pravni temelj: Članak 16. i 17. Statuta Vukovarsko-srijemske ţupanije („Sluţbeni vjesnik“ Vukovarsko-

srijemske ţupanije br. 3/18). 

Oznaka sadrţaja: Svrha je upoznati predstavničko tijelo sa stanjem šumarstva na području  Vukovarsko-

srijemske ţupanije 

Nositelji  izrade: -  Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podruţnica Vinkovci 

      - Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu 

Predlagatelj: - Ţupan 

Rok rasprave: svibanj 2020. 

 

26. Informacija o stanju lovstva te stanju ribolovnih područja u Vukovarsko-srijemskoj ţupaniji 

Pravni temelj: Članak 16. i 17. Statuta Vukovarsko-srijemske ţupanije („Sluţbeni vjesnik“ Vukovarsko-

srijemske ţupanije br. 3/18). 

Svrha je upoznati predstavničko tijelo sa stanjem lovstva i ribolovnih područja u Vukovarsko-srijemskoj 

ţupaniji 

Nositelji  izrade: - Lovački savez Vukovarsko-srijemske ţupanije 

      - Ribolovni savez Vukovarsko-srijemske ţupanije 

      - Zajednica športsko-ribolovnih udruga Vukovar 

               - Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: svibanj 2020.  
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27. Izvješće o radu Javne ustanove - Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske ţupanije 

za 2019. godinu  

Pravni temelj: Statut Zavoda za prostorno ureĎenje VSŢ (“Sluţbeni vjesnik” VSŢ br. 31/18-pročišćeni 

tekst) i Odluka o utvrĎivanju popisa trgovačkih društava i ustanova od posebnog interesa za Vukovarsko-

srijemsku ţupaniju (“Sluţbeni vjesnik” VSŢ br. 19/17 i 2/19). 

O poslovanju trgovačkih društava i ustanova koje su u vlasništvu Ţupanije i poslovni subjekti u kojima 

Ţupanija ima vlasnički udio, Uprava društva, odnosno ustanove podnosi izvješće u prvom polugodištu za 

prethodnu godinu. 

Nositelj izrade: - Zavod za prostorno ureĎenje Vukovarsko-srijemske ţupanije 

Predlagatelj: ravnateljica Zavoda 

Rok rasprave: lipanj 2020. 

 

28. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske ţupanije za 2019. godinu 

Pravni temelj: Članak 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12. i 15/15), članak 16. 

Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13 i 

102/17), te članak 17. i 39. Statuta Vukovarsko-srijemske ţupanije („Sluţbeni vjesnik“ VSŢ 3/18). 

Upravno tijelo za financije izraĎuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga ţupanu do 01. 

svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Ţupan podnosi Ţupanijskoj skupštini na donošenje godišnji 

izvještaj o izvršenju proračuna do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu. 

Nositelj izrade: - Sluţba za poslove proračuna i javnih financija 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: lipanj 2020. 

 

29. Izvješće o radu Zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske 

ţupanije u 2019. god. 

Pravni temelj: Sukladno  Zakonu o udrugama, članku 16. i 17. Statuta Vukovarsko-srijemske ţupanije, 

Pravilniku o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske ţupanije („Sluţbeni vjesnik“ Ţupanije br. 

2/16.), Programu javnih potreba u kulturi Vukovarsko-srijemske ţupanije za 2019., te Statutu  Zajednice 

amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti VSŢ, Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti  

Vukovarsko-srijemske ţupanije podnosi Ţupanijskoj skupštini  izvješće o radu u 2019. 

Oznaka sadrţaja: ZAKUD djeluje isključivo u oblasti kulturno-umjetničkih djelatnosti, posebice na 

očuvanju tradicijske kulture Vukovarsko-srijemske ţupanije. ZAKUD je zajednica udruga odnosno 

kulturno umjetničkih društava koja se u zajednicu udruţuju isključivo na bazi dragovoljnosti. Osnivač 

ZAKUD-a je Vukovarsko-srijemska ţupanija. 

Nositelj izrade: - Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: svibanj/lipanj 2020. 

 

30. Usvajanje Plana razvoja Vukovarsko-srijemske ţupanije 2021.-2027. 

Pravni temelj: Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem (NN br. 123/17) 

srednjoročni akti strateškog planiranja jesu nacionalni planovi i planovi razvoja jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave. Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave je srednjoročni akt 

strateškog planiranja od značaja za jedinicu područne (regionalne) samouprave koji se izraĎuje i donosi za 

razdoblje od pet do deset godina.  

Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: lipanj 2020. godine 

 

31. Izvješće o stanju stočarske proizvodnje za 2019. godinu u Vukovarsko-srijemskoj ţupaniji 

Pravni temelj: Sukladno članku 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske ţupanije („Sluţbeni vjesnik“ VSŢ 

br. 3/18) te članku 64. Poslovnika Ţupanijske skupštine Vukovarsko-srijemske ţupanije („Sluţbeni 

vjesnik“ VSŢ br. 3/18) 

Oznaka sadrţaja: Svrha upoznati predstavničko tijelo sa stanjem stočarstva na području  Vukovarsko-

srijemske ţupanije 
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Nositelj izrade: - Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: lipanj 2020.  
 

32. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Vukovarsko-srijemske ţupanije za 2019. god. 

Pravni temelj: Odredbe Zakona o Drţavnom uredu za reviziju („Narodne novine“ br. 25/19) i članak 17. 

stavak 1. točka 5. Statuta Vukovarsko-srijemske ţupanije („Sluţbeni vjesnik“ VSŢ br. 3/18). 

Nakon obavljenog nadzora Drţavni ured za reviziju dostavlja izvješće zakonskom predstavniku i 

Ţupanijskoj skupštini. 

Nositelji izrade: - Drţavni ured za reviziju Područni ured Vukovar 

      - Sluţba za poslove proračuna i javnih financija 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: rujan 2020. 
 

33. Izvješće o poslovanju tvrtki u 2019. godini u kojima Ţupanija ima značajnije udjele 

Pravni temelj: Članak 17. Statuta Vukovarsko-srijemske ţupanije („Sluţbeni vjesnik“ VSŢ 3/18) i članak 2. 

Odluke o utvrĎivanju popisa trgovačkih društava i ustanova od posebnog interesa za Vukovarsko-srijemsku 

ţupaniju („Sluţbeni vjesnik“ VSŢ br. 19/17 i 2/19) 

Svrha izrade ovih izvješća je upoznati predstavničko tijelo sa poslovanjem tvrtki u kojima Vukovarsko-

srijemska ţupanija ima većinske udjele ili pak značajno participira u vlasničkoj strukturi.  

Nositelji izrade: - Tvrtke u većinskom vlasništvu Ţupanije i tvrtke u kojima Ţupanija ima značajne  

        vlasničke udjele 

   - Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: lipanj-rujan 2020. 
 

34. Izvještaj o izvršenju proračuna za I. – VI. mjesec 2020. god. 

Pravni temelj: Članak 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15), članak 15. 

Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13 i 

102/17), te članak 17. Statuta Vukovarsko-srijemske ţupanije („Sluţbeni vjesnik“ VSŢ br. 3/18) 

Upravno tijelo dostavlja ţupanu polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište tekuće 

proračunske godine do 05. rujna. Ţupan podnosi Ţupanijskoj skupštini na donošenje polugodišnji izvještaj 

o izvršenju proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine. 

Nositelj izrade: - Sluţba za poslove proračuna i javnih financija 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: rujan 2020. 
 

35. Izvješće o radu ţupana za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2020. godine 

Pravni temelj: Članak 35.b stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samouprave (“Narodne 

novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-

ispravak i 123/17) te članak 30. stavak 2. točka 9. Statuta Vukovarsko-srijemske ţupanije (“Sluţbeni 

vjesnik” Vukovarsko-srijemske ţupanije br. 3/18) 

Ţupan dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu Ţupanijskoj skupštini. 

Nositelj izrade: Ured ţupana 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: rujan 2020. 
 

36. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske 

ţupanije za razdoblje 01. 01. 2020.-30. 06. 2020. godine 

Pravni temelj: Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) 

Kratka oznaka sadrţaja: ostvarenje općeg dijela financijskog plana koji čini Račun prihoda i rashoda i 

Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, posebnog dijela financijskog plana po 

organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, te razini odjeljka ekonomske klasifikacije, obrazloţenje 

ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka u promatranom razdoblju 
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Nositelj izrade: Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske ţupanije  

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: rujan 2020. 

 

37. Informacija o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske ţupanije 

Pravni temelj i sadrţaj: Temeljem odredbi članka 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi Ţupanija obavlja poslove od područnog (regionalnog) značaja što uključuje i gospodarski 

razvoj pa će u tom kontekstu raspraviti i ocijeniti stvarno stanje u gospodarstvu Ţupanije, što je osnova 

svakog daljnjeg razvitka. U izvješću će se dati prikaz stanja u gospodarstvu globalno i po pojedinim 

segmentima. 

Nositelj izrade: -  Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: rujan 2020. 

 

38. Program rada Savjeta mladih za 2021. god. 

Pravni temelj: Članak 14. i 15. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14), članka 11. 

Odluke o osnivanju Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske ţupanije („Sluţbeni vjesnik“ Vukovarsko-

srijemske ţupanije br. 18/14 i 4/19) te Poslovnik o radu Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske ţupanije 

(„Sluţbeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske ţupanije br. 8/16)  

Savjet mladih donosi program rada te ga podnosi na odobravanje predstavničkom tijelu, najkasnije do 30. 

rujna tekuće godine. Ako se programom rada za provedbu planiranih aktivnosti predviĎa potreba 

financijskih sredstava, sredstva se sukladno Zakonu, Odluci o osnivanju Savjeta mladih i na temelju 

financijskog plana osiguravaju u proračunu. 

Nositelji izrade: - Savjet mladih Vukovarsko-srijemske ţupanije 

     - Upravni odjel za sport, mlade i demografiju 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: rujan 2020. 

 

39. Plan djelovanja za sljedeću godinu radi određivanja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta 

od prirodnih nepogoda              

Pravni temelj: Članak 17. Zakona o ublaţavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN br. 16/19)  

te članku 16. i 17. Statuta Vukovarsko-srijemske ţupanije („Sluţbeni vjesnik“ VSŢ br. 3/18) 

Svrha je upoznati predstavničko tijelo sa Planom djelovanja za sljedeću godinu radi odreĎivanja mjera i 

postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda  u Vukovarsko-srijemskoj ţupaniji  

Nositelj izrade: Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: listopad/studeni  2020. godine 

 

40. Prijedlog proračuna Vukovarsko-srijemske ţupanije za 2021. godinu 

Pravni temelj: Članak 37. Zakona o proračunu („Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), te članak 17., 

37. i 38. Statuta Vukovarsko-srijemske ţupanije („Sluţbeni vjesnik“ VSŢ br. 3/18). 

Upravno tijelo za financije izraĎuje nacrt proračuna i dostavlja ţupanu do 15. listopada tekuće godine. 

Ţupan utvrĎuje prijedlog proračuna te podnosi Ţupanijskoj skupštini na donošenje do 15. studenoga tekuće 

godine. 

Nositelj izrade: - Sluţba za poslove proračuna i javnih financija 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: prosinac 2020. 

 

41. Prijedlog projekcije proračuna Vukovarsko-srijemske ţupanije za 2022.–2023. god. 

Pravni temelj: Članak 37. Zakona o proračunu („Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), te članak 17., 

37. i 38. Statuta Vukovarsko-srijemske ţupanije („Sluţbeni vjesnik“ VSŢ br. 3/18). 

Upravno tijelo za financije izraĎuje projekcije proračuna za sljedeće dvije godine i dostavlja ih ţupanu do 

15. listopada tekuće godine. Ţupan utvrĎuje prijedlog projekcija te podnosi Ţupanijskoj skupštini na 

donošenje do 15. studenoga tekuće godine. 
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Nositelj izrade: - Sluţba za poslove proračuna i javnih financija 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: prosinac 2020. 
 

42. Financijski plan Uprave za ceste VSŢ za 2021. god. i projekcije za 2022. i 2023. god.  

Pravni temelj: Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15) 

Kratka oznaka sadrţaja: prihodi i primici, te rashodi i izdaci Uprave za ceste VSŢ u skladu sa proračunskim 

klasifikacijama 

Nositelj izrade: - Uprava za ceste  Vukovarsko-srijemske ţupanije 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: prosinac 2020.  
  

43. Plan gradnje i odrţavanja ţupanijskih i lokalnih cesta za 2021. godinu 

Pravni temelj razmatranja akta: Odluka o osnivanju Uprave za ceste VSŢ, Zakon o cestama (NN br. 84/11, 

22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) 

Kratka oznaka sadrţaja:plan ulaganja u rekonstrukciju, izgradnju i redovno odrţavanje javnih cesta na 
području VSŢ za promatranu godinu 

Nositelj izrade: - Uprava za ceste  Vukovarsko-srijemske ţupanije 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: prosinac 2020.  
 

44. Plan monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Vukovarsko-srijemskoj 

ţupaniji za 2021. godinu i Izvješće o provedbi Plana monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za 

ljudsku potrošnju u Vukovarsko-srijemskoj ţupaniji u 2020. god. 

Pravni temelj. Zakonodavni temelj za donošenje, provedbu i financiranje monitoringa zdravstvene 

ispravnosti vode za ljudsku potrošnju propisan je člancima 33. do 44. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju 

(Narodne novine“ RH br. 56/13 i 64/15) uz primjenu Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama 

analize vode za ljudsku potrošnju. Plan monitoringa vode zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju 

za svaku kalendarsku godinu, na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, donosi Ministarstvo 

zdravstva.  

Temeljem navedenog dokumenta Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske ţupanije izraĎuje Plan 

monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Vukovarsko-srijemskoj ţupaniji, a 

financijska sredstva za provedbu istog, sukladno odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, 

osiguravaju  se u proračunu Ţupanije. 

Nositelj izrade: - Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske ţupanije 

Predlagatelj: Ţupan 

Rok rasprave: prosinac 2020. 
 

45. Izbori i imenovanja 

Pravni temelj: Članak 35. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samouprave (“Narodne 

novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-

ispravak i 123/17) te članak 17. stavak 1. točka 16. i 17. Statuta Vukovarsko-srijemske ţupanije (“Sluţbeni 

vjesnik” Vukovarsko-srijemske ţupanije br. 3/18) 

Predstavničko tijelo osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih radnih tijela te bira, imenuje i razrješuje 

i druge osobe odreĎene zakonom, drugim propisom i Statutom. 

Nositelj izrade: - Odbor za izbor i imenovanja 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

Rok rasprave: prema potrebi 
    

     

               PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 

                 Draţen Milinković, dipl. ing. 


