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Vinkovci

1.

PRIJEDLOG

Na temelju članka 195. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13.) i članka
40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ broj 4/13.) Županijska
skupština Vukovarsko-srijemske županije na ___ sjednici održanoj _____ 2014. godine
donosi
ODLUKU
o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Savjet za socijalnu skrb u Vukovarsko-srijemskoj županiji (u
daljnjem tekstu: Savjet) te utvrđuju ciljevi osnivanja, djelokrug rada, broj i mandat članova
Savjeta, postupak izbora, imenovanja i razrješenja članova, te način rada Savjeta.
Članak 2.
Savjet se osniva u cilju planiranja i razvoja mreže socijalnih usluga u Vukovarsko-srijemskoj
županiji te ostvarivanja prava, obveza, mjera i ciljeva socijalne skrbi na području Županije.
Članak 3.
U obavljanju zadaća iz članka 2. ove Odluke Savjet:
1.
daje inicijativu za razvoj mreže socijalnih usluga
2.
predlaže socijalni plan skrbi za područje Županije
3.
utvrđuje potrebe i predlaže mjere za zaštitu specifičnih socijalnih skupina stanovništva
4.
prati realizaciju ciljeva utvrđenih Planom socijalnih usluga Vukovarsko-srijemske
županije
5.
obavlja i druge zadaće u svrhu ostvarivanja ciljeva Vukovarsko-srijemske na području
socijalne zaštite
Članak 4.
Savjet ima predsjednika i 15 članova koje na temelju javnog poziva imenuje Županijska
skupština.

Članovi Savjeta se imenuju iz reda predstavnika jedinice područne (regionalne) i lokalne
samouprave, centara za socijalnu skrb, domova socijalne skrbi, centara za pomoć u kući,
korisnika, vjerskih zajednica te drugih pravnih osoba, obrtnika i drugih fizičkih osoba koje
obavljaju djelatnost socijalne skrbi, ustanova iz područja obrazovanja, zdravstva,
zapošljavanja, strukovnih komora i udruga te udruga za promicanje prava korisnika socijalne
skrbi.
Članak 5.
Odbor za izbor i imenovanje Županijske skupštine pokreće postupak izbora članova Savjeta
pozivom za predlaganje kandidata za članove Savjeta iz kruga osoba iz članka 4. ove Odluke.
Rok za podnošenje prijedloga ne može biti kraći od 15 dana od dana objave poziva.
Javni poziv iz prethodnog stavka objavljuje se u dnevnom tisku te na web stranicama
Županije.
Članak 6.
Članove Savjeta imenuje i razrješuje Županijska skupština na mandat od četiri godine.
Članak 7.
Član Savjeta može biti razriješen i prije isteka mandata u slijedećim slučajevima:
6.
na osobni zahtjev
7.
ako neopravdano ne sudjeluje u radu Savjeta
8.
ukoliko je prestao djelovati u području socijalne skrbi koju zastupa u radu Savjeta
ili
9.
iz drugih opravdanih razloga na prijedlog tijela iz članka 5. ove Odluke
Članak 8.
Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu za rad i troškove u skladu s propisima koji vrijede za
isplatu ovih naknada i troškova za članove radnih tijela Županijske skupštine.
Članak 9.
O svojim zaključcima i prijedlozima Savjet izvješćuje Županijsku skupštinu, a po potrebi i
druga tijela.
Savjet na zahtjev Županijske skupštine raspravlja o pojedinim pitanjima iz područja socijalne
skrbi i o njima dostavlja pisana mišljenja i prijedloge.

Članak 10.
Stručne, administrativne, tehničke i druge potrebne poslove za Savjet obavlja Upravni odjel
za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije, a sredstva za rad osiguravaju se u
Proračunu Vukovarsko-srijemske županije.
Članak 11.
Savjet donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja svojih članova.
Savjet donosi poslovnik o svom radu.

Članak 12.
Član Savjeta koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju
može sudjelovati u raspravi po tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.
Članak 13.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.
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