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                         REPUBLIKA HRVATSKA 

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA   
                ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA     

 
KLASA: 024-03/22-02/01       
URBROJ: 2196-03-21-2      
Vinkovci, 15. prosinca 2022. 
    
 Na temelju članka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 3/21) te članka 64. i 97. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske 
županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 3/21), Županijska skupština Vukovarsko-
srijemske županije na 15. sjednici održanoj 15. prosinca 2022., donosi 
 
 

PLAN  RADA 
Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije za 2023.  godinu 

 
 

I. 
 
 Planom rada Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije za 2023. (u daljnjem tekstu: Plan 
rada), okvirno se utvrđuju teme koje će biti predmet razmatranja na sjednicama Županijske skupštine 
tijekom 2023. godine, nositelji pripreme i predlagatelji tema te okvirni rokovi njihovog razmatranja, kako 
slijedi: 
 
1. Decentralizirano financiranje zdravstvenih ustanova u 2023.  
Pravni temelj: Sukladno članku 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18, 125/19, 
147/20 i 119/22) Vlada Republike Hrvatske za svaku kalendarsku godinu donosi Odluku o minimalnim 
financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove. Temeljem navedene Odluke 
Županija donosi Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za 
investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju 
zdravstvene djelatnosti. Nadalje, zaključkom župana utvrđuje se popis prioriteta za raspored sredstava 
između zdravstvenih ustanova kojih je Županija osnivač. 
Nositelj izrade: - Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave:  siječanj 2023. 
 
2. Decentralizirano financiranje ustanova socijalne skrbi u 2023.  
Pravni temelj: Sukladno članku 290. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22, 46/22 i 
119/22) Vlada Republike Hrvatske za svaku kalendarsku godinu donosi Odluku o minimalnim financijskim 
standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija domova za starije i nemoćne 
osobe nad kojima su prenesena osnivačka prava sa RH na jedinice područne (regionalne) samouprave. 
Temeljem navedene Odluke, Županijska skupština za svaku kalendarsku godinu donosi odluku o 
minimalnom financijskom standardu, kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 
domova za starije i nemoćne osobe u Vukovarsko-srijemskoj županiji.  
Nositelj izrade: - Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: siječanj 2023. 
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3. Program javnih potreba iz područja zdravstva za 2023.  
Pravni temelj: Na temelju članka 17. točka 7. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 3/21), Županijska skupština donosi program javnih potreba i 
potrebnih sredstava u području zdravstva za koja se izdvajaju sredstva iz proračuna Vukovarsko-srijemske 
županije za 2023. Javne potrebe u zdravstvu su programi, odnosno aktivnosti iz područja zdravstva od 
interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju. 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.  
Nositelj izrade: - Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: siječanj 2023. 
 
4. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Vukovarsko-srijemske županije za 2023.  
Pravni temelj: Na temelju članka 17. točka 7. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 3/21), Županijska skupština donosi program javnih potreba i 
potrebnih sredstava u području socijalne skrbi za koja se izdvajaju sredstva iz proračuna Vukovarsko-
srijemske županije za 2023. Odredbama Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22, 46/22 i 
119/22), propisana je obveza jedinica područne (regionalne) samouprave za osiguravanjem sredstava u 
svom proračunu za financiranje djelatnosti socijalne skrbi na svom području sukladno Zakonu, kao i 
osiguravanje sredstava za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom 
području u većem opsegu, nego što je utvrđeno Zakonom o socijalnoj skrbi na način propisan općim aktom 
Županije.  
Nositelj izrade: - Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: siječanj 2023. 

 
5. Program javnih potreba u sportu Vukovarsko-srijemske županije za 202.  
Pravni temelj: Članak 76. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 
94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 
150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20),  članka 7. Uredbe o 
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge („Narodne novine“. broj 26/15 i 37/21) te  članak 16., 17. i 40. Statuta 
Vukovarsko-srijemska županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 3/21). 
Nositelj izrade: - Upravni odjel za sport, mlade i demografiju  
Predlagatelj: Župan  
Rok rasprave: siječanj 2023. 
 
6. Program demografskih mjera Vukovarsko-srijemske županije za 2023.  
Pravni temelj: Članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni 
tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) te članak 16., 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemska 
županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 3/21). 
Nositelj izrade: - Upravni odjel za sport, mlade i demografiju  
Predlagatelj: Župan  
Rok rasprave: siječanj 2023.  
 
7. Program javnih potreba u kulturi i tehni čkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2023.  
Pravni temelj: Na temelju članka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi 
(“Narodne novine” , broj 83/22), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (“Narodne novine”, broj 76/93, 
11/94 i 38/09), članka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 3/21) te Pravilnika o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 2/16), Županijska skupština Vukovarsko-
srijemske županije donosi Program javnih potreba u kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2023. 
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U proračunu Vukovarsko-srijemske županije 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 županiju. U program javnih potreba u kulturi i 
tehničkoj kulturi za 2023. uvrštavaju se programi kulture, manifestacije te ostali programi (projekti 
ustanova, udruga građana i drugih pravnih osoba u kulturi od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju). 
Nositelj izrade: Upravni odjel za turizam i kulturu 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: siječanj/veljača 2023. 
 
8. Prijedlog programa za poticanje razvoja poduzetništva za područje Vukovarsko-srijemske 
županije za razdoblje od 2023.-2025. 
U skladu sa Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine (NRS 
2030) , zakonskim okvirom Europske unije te  članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog 
gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) sa svrhom stvaranja uvjeta za 
poduzetničku klimu koja je poticajna za ukupni gospodarski i društveni razvoj na području Vukovarsko-
srijemske županije. 
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo i održivi razvoj 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: siječanj 2023.  
 
9. Program  upravljanja i održavanja sustava javnog navodnjavanja 
Pravni temelj: Temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 66/19 i 84/21),  
odredbi članka 6. stavka 1. Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje („Narodne 
novine“, broj 83/20, 76/14 i 66/19) te članka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni 
vjesnik“ VSŽ, br. 3/21). 
Svrha je upoznati predstavničko tijelo sa programom održavanja sustava javnog navodnjavanja na području 
Vukovarsko-srijemske županije za višegodišnje razdoblje, a obuhvaća: 

- ukupno potrebne količine vode i dinamika rada sustava navodnjavanja  
- godišnji plan navodnjavanja 
- godišnje troškove rada i održavanja 

Nositelji izrade: - Eko-sustav d.o.o. 
     - Upravni odjel za poljoprivredu 
Predlagatelj: Župan  
Rok rasprave: ožujak 2023. 
 
10. Izvješće o radu Županijskog saveza športova Vukovarsko-srijemske županije za 2022.  
Pravni temelj: Članak 76. stavak 7. Zakon o sportu („Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 86/12, 
94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 
98/19), propisana je obveza o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Vukovarsko-srijemske županije 
za 2022. godinu, Županijskog saveza športova Vukovarsko-srijemske županije da podnese izvješće o svom 
radu. 
Nositelji izrade: - Županijski savez športova Vukovarsko-srijemske županije 
                           - Upravni odjel za sport, mlade i demografiju 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: veljača 2023.  
 
11. Godišnje izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe  
Pravni temelj: Na temelju članka 7. stavak 2. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i 
uzorka smrti („Narodne novine“, broj 6/13 i 63/14), u vezi s točkom III. Odluke o osnivanju i imenovanju 
članova Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Vukovarsko-srijemske županije, 
KLASA: 541-01/20-01/21, URBROJ: 2196/1-03/1-20-3 od 15. prosinca 2020., Povjerenstvo je dužno 
izraditi godišnje izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe te ga dostaviti Županijskoj 
skupštini. 
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Nositelj izrade: - Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb - Povjerenstvo za nadzor nad radom 
mrtvozornika na području VSŽ 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: ožujak 2023. 
 
12. Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Vukovarsko-srijemske 
županije 
Pravni temelj: Na temelju članka 33. stavak 1. točka 5. Zakona o zaštiti prava pacijenata („Narodne 
novine“, broj 169/04 i 37/08) u vezi s člankom II. stavak 1. točka 5. Odluke o osnivanju Županijskog 
povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, KLASA: 503-01/05-01/03, URBROJ: 2196/1-03-05-2 od 18. 
srpnja 2005., Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Vukovarsko-srijemske županije dužno je Županijskoj 
skupštini podnijeti godišnje izvješće o svom radu. 
Nositelj izrade: - Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb - Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata 
Vukovarsko-srijemske županije 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: ožujak 2023. 
 
13. Izvješće o radu župana za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2022.  
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, 123/17, 98/19 i 144/20 te članak 30. stavak 2. točka 9. Statuta Vukovarsko-srijemske županije 
(“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, br. 3/21) 
Župan dva puta godišnje podnosi izvješća o svom radu Županijskoj skupštini. 
Nositelj izrade: - Ured župana 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: veljača/ožujak 2023. 
 
14. Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, 
privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 
Pravni temelj: Članak 49. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 28/19, 
115/18, 98/19 i 57/22) te članku 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 3/21).  
Oznaka sadržaja: Svrha je upoznati predstavničko tijelo s namjenskim korištenjem sredstava u svrhu 
propisanu člankom 49. stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu za prethodnu godinu u Vukovarsko-
srijemskoj županiji. 
Nositelj izrade: - Upravni odjel za poljoprivredu  
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: ožujak  2023.  

 
15. Informacija o ostvarenjima biljne proizvodnje u 2022. godini 
Pravni temelj: Članak 16. i 17. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 3/21) te članak 64. Poslovnika Županijske skupštine ((„Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, broj 3/21). 
Svrha je upoznati predstavničko tijelo sa ostvarenjima biljne proizvodnje na području  Vukovarsko-
srijemske županije. 
Nositelj izrade: - Upravni odjel za poljoprivredu  
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: ožujak 2023. 
 
16. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja radi određivanja mjera i postupanja djelomične sanacije 
šteta od prirodnih nepogoda za 2022.  godinu 
Pravni temelj: Članak 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne 
novine“, broj 16/19)  te članak 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ VSŽ, 
broj 3/21). 
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Svrha je upoznati predstavničko tijelo sa izvršenjem Plana djelovanja radi određivanja mjera i postupanja 
djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda  za prethodnu godinu u Vukovarsko-srijemskoj županiji.  
Nositelj izrade: - Upravni odjel za poljoprivredu  
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: ožujak 2023.  
 
17. Informacija o financiranju i organiziranosti sustava obrane od tuče na području Vukovarsko-
srijemske županije u 2022. godini 
Pravni temelj: Članak 13. Zakona o sustavu obrane od tuče („Narodne novine“, broj 53/01 i 55/07-Odluka 
USRH) te članak 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ VSŽ, broj 3/21) 
Svrha je upoznati predstavničko tijelo sa godišnjim izvještajem rada obrane od tuče za Vukovarsko-
srijemsku županiju i financiranjem iste. 
Nositelji  izrade: -  Državni hidrometeorološki zavod-Radarski centar Gradište 

        - Upravni odjel za poljoprivredu  
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: ožujak 2023.  
 
18. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2022.  
Pravni temelj: Članak 14. i 15. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14) i članak 11. 
Odluke o osnivanju Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 18/14 i 4/19). 
Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o radu predstavničkom tijelu do 31. ožujka tekuće godine za 
prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje izvršnom tijelu koje ga objavljuje na mrežnim stranicama bavi 
se problemima mladih s područja Vukovarsko-srijemske županije i rješavanju istih. 
Nositelji izrade: - Savjet mladih VSŽ 
     - Upravni odjel za sport, mlade i demografiju 
Predlagatelj: Župan  
Rok rasprave: ožujak 2023. 
 
19. Program javnih potreba u osnovnom školstvu u 2023. za financiranje decentraliziranih troškova 
u osnovnom školstvu 
Pravni temelj: Odluka Vlade  o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini 
Nositelj izrade: - Upravni odjel za obrazovanje i društvene djelatnosti 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: ožujak 2023. 
 
20. Program javnih potreba u srednjem školstvu u 2023.  za financiranje decentraliziranih troškova 
u srednjem školstvu 
Pravni temelj: Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 
minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2023. godini 
Nositelj izrade: - Upravni odjel za obrazovanje i društvene djelatnosti 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: ožujak 2023. 
 
21. Izvješće o poslovanju Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu 
Pravni temelj: Odluka o osnivanju Uprave za ceste VSŽ („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije. broj 1/97, 2/97, 15/05, 5/06-pročišćeni tekst, 12/10, 17/13, 3/14, 12/15, 4/16, 3/18 i 23/18-
pročišćeni tekst). 
Kratka oznaka sadržaja: ostvarenje ulaganja u županijske i lokalne ceste na području VSŽ u skladu s 
planom za promatranu godinu 
Nositelj izrade: - Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: travanj 2023.  
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22. Godišnje izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Vukovarsko-
srijemska županija  
Pravni temelj: Člankom 56., 60. i 61. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 
35/08 i 127/19), 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 sadržavat će podatke o problematici rada, prostora, opreme, kadrova, tekućeg financiranja i 
investicijskog održavanja 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 
unapređenje djelatnosti zdravstvene ustanove.  
Nositelji izrade i pripreme: - Opća županijska bolnica Vinkovci  
    - 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 2023. 
 
23. Godišnje izvješće o radu i poslovanju ustanova socijalne skrbi kojih je osnivač Vukovarsko-
srijemska županija  
Pravni temelj: Člankom 56., 60, i 61. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 
35/08 i 127/19), 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 sadržavati će podatke o problematici rada, prostora, opreme, kadrova, tekućeg financiranja. 
U izvješću treba navesti i planirane investicije u prostor i opremu te planirano zapošljavanje stručnih 
kadrova, kao i prijedloge mjera za unapređenje djelatnosti socijalne ustanove. 
Nositelji izrade i pripreme:  - Dom za starije i nemoćne osobe Vinkovci 

     - Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar 
     - Doma za starije i nemoćne osobe Ilok 
  - Centar za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije 

Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: travanj 2023. 
 
24. Prezentacija stanja na tržištu rada tijekom 2022. na području Vukovarsko-srijemske  županije 
Pravni temelj: Članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samouprave (“Narodne novine”, broj 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 
123/17, 98/19 i 144/20) te članak 16. i 17. Statuta Vukovarsko-srijemske županije (“Službeni vjesnik”, broj 
3/21) 
Nositelji izrade i predlagatelji: - HZZ Područni ured Vukovar 
       - HZZ Područni ured Vinkovci 
Rok rasprave: travanj 2023. 
 
25. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2022.  
Pravni temelj: Članak 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21), članak 16. Pravilnika o 
polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13, 102/17 i 01/20), 
te članak 17. i 39. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ VSŽ, br. 3/21). 
Upravno tijelo za financije izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prethodnu godinu i dostavlja 
ga županu do 05. svibnja tekuće godine. Župan podnosi Županijskoj skupštini na donošenje godišnji 
izvještaj  o izvršenju proračuna za prethodnu godinu do 31. svibnja tekuće godine. 
Nositelj izrade: - Služba za poslove proračuna i javnih financija 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave:  lipanj 2023. 
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26. Informacija o stanju šumarstva Vukovarsko-srijemske županije 
Pravni temelj: Članak 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 3/21). 
Svrha je upoznati predstavničko tijelo sa stanjem šumarstva na području  Vukovarsko-srijemske županije. 
Nositelji  izrade: -  Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Vinkovci 
      - Upravni odjel za poljoprivredu  
Predlagatelj: - Župan 
Rok rasprave: lipanj/srpanj 2023. 
 
27. Informacija o stanju lovstva te stanju ribolovnih područja u Vukovarsko-srijemskoj županiji 
Pravni temelj: Članak 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 3/21) te članak 64. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske 
županije („Službeni vjesnik“ VSŽ, broj 3/21). 
Svrha je upoznati predstavničko tijelo sa stanjem lovstva i ribolovnih područja u Vukovarsko-srijemskoj 
županiji 
Nositelji  izrade: - Lovački savez Vukovarsko-srijemske županije 
      - Ribolovni savez Vukovarsko-srijemske županije 
      - Upravni odjel za poljoprivredu  
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: lipanj/srpanj 2023. 
 
28. Izvještaj o izvršenju proračuna za I.-VI. mjesec 2023.  
Pravni temelj: Članak 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21), članak 15. Pravilnika o 
polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, br. 24/13, 102/17 i 01/20), 
te članak 17. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ VSŽ, br. 3/21) 
Upravno tijelo dostavlja županu polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište tekuće 
proračunske godine do 15. rujna. Župan podnosi Županijskoj skupštini na donošenje polugodišnji izvještaj 
o izvršenju proračuna do 30. rujna tekuće proračunske godine. 
Nositelj izrade: - Služba za poslove proračuna i javnih financija 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave:  rujan 2023. 
 
29. Izvješće o radu župana za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2023.  
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, 123/17, 98/19 i 144/20) te članak 30. stavak 2. točka 9. Statuta Vukovarsko-srijemske županije 
(“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, br. 3/21). 
Župan dva puta godišnje podnosi izvješća o svom radu Županijskoj skupštini. 
Nositelj izrade: Ured župana 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: rujan 2023. 
 
30. Program rada Savjeta mladih za 2024.  
Pravni temelj: Članak 14. i 15. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14), članak 11. 
Odluke o osnivanju Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije, broj 18/14. i 4/19.) te Poslovnik o radu Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 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 predviđa 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 županije 
     - Upravni odjel za sport, mlade i demografiju 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave:  rujan 2023. 



 8

 
31. Informacija o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije 
Pravni temelj i sadržaj: Temeljem odredbi članka 20. 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, 123/17, 98/19 i 144/20), Županija obavlja poslove od područnog 
(regionalnog) značaja što uključuje i gospodarski razvoj pa će u tom kontekstu raspraviti i ocijeniti stvarno 
stanje u gospodarstvu županije, 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 održivi razvoj 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: listopad 2023. 
 
32. Plan djelovanja radi određivanja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih 
nepogoda za 2024. godinu 
Pravni temelj: Članak 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne 
novine“, broj 16/19)  te članak 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ VSŽ, 
broj 3/21). 
Svrha je upoznati predstavničko tijelo sa Planom djelovanja za sljedeću godinu radi određivanja mjera i 
postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda  u Vukovarsko-srijemskoj županiji.  
Nositelj izrade: - Upravni odjel za poljoprivredu  
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: listopad/studeni  2023.  
 
33. Opći tehnički uvjeti za uređenje sustava javnog navodnjavanja  
Pravni temelj: Članak 30. stavak 3. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 66/19 i 84/21), članak 7. 
stavak 1. Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje („Narodne novine“, broj 83/20, 
76/14 i 66/19) te članak 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ VSŽ, broj 
3/21). 
Svrha je upoznati predstavničko tijelo sa općim tehničkim uvjetima za uređenje sustava javnog 
navodnjavanja na području Vukovarsko-srijemske županije. 
Nositelji izrade: - Eko-sustav d.o.o. 
                         - Upravni odjel za poljoprivredu 
Predlagatelj: Župan  
Rok rasprave: studeni 2023.  
 
34. Prijedlog proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu 
Pravni temelj: Članak 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21), te članak 17., 37. i 38. 
Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ VSŽ, br. 3/21) 
Upravno tijelo za financije izrađuje nacrt proračuna te ga dostavlja županu do 15. listopada tekuće godine. 
Župan utvrđuje prijedlog proračuna i podnosi Županijskoj skupštini na donošenje do 15. studenoga tekuće 
godine. 
Nositelj izrade: - Služba za poslove proračuna i javnih financija 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave:  prosinac 2023. 
 
35. Prijedlog projekcije proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2025.-2026. godinu 
Pravni temelj: Članak 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21), te članak 17., 37. i 38. 
Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ VSŽ, br. 3/21). 
Upravno tijelo za financije izrađuje projekcije proračuna za sljedeće dvije godine i dostavlja županu do 15. 
listopada tekuće godine. Župan utvrđuje prijedlog projekcija i podnosi Županijskoj skupštini na donošenje 
do 15. studenoga tekuće godine. 
Nositelj izrade: - Služba za poslove proračuna i javnih financija 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: prosinac 2023. 
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36. Financijski plan Uprave za ceste VSŽ za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu  
Pravni temelj: Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) 
Kratka oznaka sadržaja: prihodi i primici, te rashodi i izdaci Uprave za ceste VSŽ u skladu s proračunskim 
klasifikacijama 
Nositelj izrade: - Uprava za ceste  Vukovarsko-srijemske županije 
Predlagatelj: Župan 
Rok rasprave: prosinac 2023.  
 
37. Plan gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2024.  godinu 
Pravni temelj razmatranja i donošenja akta: Odluka o osnivanju Uprave za ceste VSŽ („Službeni vjesnik“  
Vukovarsko-srijemske županije, broj 1/97, 2/97, 15/05, 5/06-pročišćeni tekst, 12/10, 17/13, 3/14, 12/15, 
4/16, 3/18 i 23/18-pročišćeni tekst), Zakon o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 
92/14, 110/19, 144/21 i 114/22) 
Kratka oznaka sadržaja: plan ulaganja u rekonstrukciju, izgradnju i redovno održavanje javnih cesta na 

području VSŽ za promatranu godinu 
Nositelj izrade: - Uprava za ceste  Vukovarsko-srijemske županije 
Predlagatelj: Župan   
Rok rasprave: prosinac 2023.  
 
38. Izbori i imenovanja 
Pravni temelj: Članak 35. točka 3. i članak 38. 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, 123/17, 98/19 i 144/20) te članak 17. točke 16. i 17. Statuta Vukovarsko-srijemske 
županije (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, br. 3/21). 
Predstavničko tijelo osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih radnih tijela te bira, imenuje i razrješuje 
i druge osobe određene zakonom, drugim propisom i Statutom. 
Nositelji izrade: - Odbor za izbor i imenovanja te nadležna upravna tijela 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
Rok rasprave: prema potrebi 
       

II. 
 
 Ovim Planom rada utvrđeni nositelji pripreme materijala dužni su predlagatelju dostaviti materijal  
pripremljen sukladno Poslovniku Županijske skupštine, prema rokovima utvrđenim ovim Planom rada.  
 Utvrđeni predlagatelji dužni su u određenom roku podnijeti predviđeni materijal Skupštini na 
razmatranje. 
 Nositelji izrade, odnosno predlagatelji dužni su obavijestiti predsjednika Skupštine u slučaju 
nemogućnosti dostave materijala u utvrđenim rokovima, navodeći razloge nemogućnosti pravovremenog 
izvršenja. 
 

III. 
 
 Ovlašteni predlagatelji mogu predložiti na razmatranje Županijskoj skupštini i druge teme, ako je to 
potrebno zbog provedbe zakona i drugih propisa, odnosno ako to zahtijeva aktualno stanje u pojedinim 
područjima. 
 

IV. 
  
 Ovaj Plan rada bit će objavljen u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 
               PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 
                 Dražen Milinković, dipl. ing. 


