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II ZZ VV JJ EE ŠŠ ĆĆ EE   
oo  rraadduu  ŽŽuuppaannaa    

((oodd  11..  ssiijjeeččnnjjaa  22001144..  ddoo  3300..  lliippnnjjaa  22001144..  ggooddiinnee))  
 
 
I. UVOD 
 
Županija je i u razdoblju siječanj – lipanj 2014. obavljala uredno sve zadaće iz djelokruga rada jedinice 
područne samouprave i izvršavala Program župana i Županijske skupštine. 
 
Na području poticanja gospodarstva bili su osigurani i u ovom razdoblju malom i srednjem 
poduzetništvu programi kreditiranja i subvencioniranja kamata.  Kroz program „Poticaj“ osiguran je 
kreditni potencijal u iznosu od 10 milijuna kuna, a kroz program „Početnik“ kreditni potencijal od 2 
milijuna kuna. U prvom polugodištu sklopljeno je 22 ugovora s poduzetnicima vrijednosti 4.870.000,00 
kn, dok je na raspolaganju još 7.3 mil kn kreditnog potencijala s veoma povolljnim uvjetima za 
korisnike.  
 
U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša u tijeku je provedba dva projekta korištenja obnovljivih izvora 
energije kojim će biti subvencionirano 60 kućanstava iz DNŽ u iznosu od 1,5 milijuna kuna. 
 
U tijeku je provedba projekta točaka besplatnog interneta - HOT SPOT, kojim se u turističkim 
destinacijama već drugu godinu za redom uvodi dodatna usluga bez naplate za turiste i građane. 
Trenutno se provodi projekt u općinama Slivno i Smokvica.  
 
S Ministarstvom turizma se provodi i projekt „Program uređenja i upravljanja morskim plažama na 
području DNŽ“. U izradi je Studija u vrijednosti od 250 tisuća kuna koja će poslužiti kandidiranju na 
sredstva europskih fondova.  
 
Nakon dovršenja tematske turističke ceste na Pelješcu, započeo je i projekt ustrojavanja turističke ceste 
u Neretvi, a završena je i prva faza projekta promoviranja i poticanja tradicijskih proizvoda pod 
oznakom „Rural Dubrovnik-Neretva“. 
 
Kod koncesija na pomorskom dobru, u izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 159 novih podnesaka od 
čega se 61 odnosi na koncesioniranje i potvrdu odnosa na obalnom području te 98 na zahtjeve za 
utvrđivanjem granica pomorskog javnog dobra, čime su predložene granice pomorskog dobra na oko 7 
kilometara obalne linije.  Dodijeljene su tri koncesije na pomorskom dobru čime je osiguran proračunski 
prihod od 951.000,00 kuna.  
 
Slijedom preporuka iz Strategije razvoja vinarstva i vinogradarstva, a na temelju prekograničnog 
projekta RRA DUNEA-e,  u travnju 2014. u Dubrovniku je održan veoma uspješan vinski festival 
Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik Festiwine.  

DUNEA i Županijski odjeli  provodili su 27 projekata financiranih sredstvima EU fondova, ukupne 
vrijednosti 38 milijuna kn. 

Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije u prošlom polugodištu dovršila je gradnju pristaništa u 
Slanomu u vrijednosti od  5 milijuna kn. 
 
U istom razdoblju Županijska uprava za ceste uložila je 10,6 milijuna kuna u obnovu i izgradnju cesta iz 
svoje nadležnosti te na izradu dokumentacije. 
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Glede projekta Centra za gospodarenje otpadom u DNŽ Ministarstvo zaštite okoliša  prihvatilo je 
Studiju utjecaja na okoliš, čiju je izradu vodila županijska Agencija za gospodarenje otpadom. Odabran 
je izrađivač Studije izvodljivosti za Centar, a Agencija je potpisala s Fondom za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost 7,7 milijuna kuna vrijedan ugovor kojim će se financirati izrada cjelokupne 
dokumentacije potrebne za početak gradnje CGO. 
  
RRA Dunea i Centar za poduzetništvo uspješno su izvršavali svoje zadaće, na regionalnom razvoju, 
pripremi projekata, posebno kroz pomoć i izradom studija izvodljivosti projekata za prijavu na EU 
fondove, a također na ostvarenju projekata poduzetničkig inkubatora. U tom razdoblju započeli su 
radovi na gradnji i uređenju poduzetničkog inkubatora u Dubrovniku ukupne procijenjene vrijednosti od 
3. 5 milijuna kn, koji su sufinancirani od strane Ministarstva gospodarstva. 
  
Nadležni upravni odjeli nadzirali su i usmjeravali rad brojnih ustanova i društava (ukupno 69) kojima je 
osnivač Županija, i unatoč financijskim teškoćama kroz koje društvo prolazi, ustanove i društva 
djelovale su gotovo bez iznimke uspješno.  
 
Opća bolnica Dubrovnik još uvijek je izuzeta iz županijskog upravljanja te na njeno poslovanje nismo 
mogli utjecati. No, obilježen je završetak radova na uređenju Odjela palijativne skrbi- projekta kojega je 
Županija odradila u suradnji s OB Dubrovnik, Biskupijom dubrovačkom, Zakladom Blaga djela i 
Gradom Dubrovnikom. 
 
Provođene su pripreme za projekte navodnjavanja: Pilot projekt u Donjoj Neretvi, te projekti u 
općinama i gradovima diljem Županije. 
 
Provođeno je poboljšavanje standarda u društvenim djelatnostima; pa je tako primjerice za razvoj 
osnovnog i srednjeg školstva te učeničkih domova osigurano u 2014. godini 24 milijuna kuna , od čega 
je u prvih 6 mjeseci utrošeno 11,7 milijuna kuna. Za investicijska i kapitalna ulaganja u navedene škole 
je osigurano dodatnih 6,7 milijuna kuna, od čega je u prvih 6 mjeseci utrošeno 1,2 miljuna kuna. Od 
najvećih kapitalnih investicija možemo istaknuti suulaganje u izgradnju nove zgrade škole i dvorane 
Osnovne škole Orebić, ukupne vrijednosti od 29 milijuna kn, koja ima za cilj odvijanje nastave u jednoj 
smjeni, te sufinanciranje dvorane OŠ u Smokvici (ukupne vrijednosti od cca 8 milijuna kn).  
 
Županija je u 2014. godini osigurala stipendije za 81 učenika i studenta u vrijednosti od 750.000,00 kuna 
(52 dosadašnjih korisnika koji su ostvarili uvjete na nastavak stipendije i  29 novih ugovora). 
 
Za ustanove u zdravstvu izdvojeno je oko 15 milijuna kn, potpisani su ugovori za dodatne timove u 
sezoni, pripremljen je u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja projekt rekonstrukcije Doma 
zdravlja u Korčuli vrijedan 18 milijuna kn. 
 
U provedbu Programa javnih potreba u kulturi u prvom polugodištu 2014. utrošeno je 491 tisuća kuna, 
dok je za šport uloženo 610 tisuća kn. 
 
 U prvom polugodištu 2014. provedeno je 6 postupaka javne nabave u ukupnom iznosu od 7.539.252,40 
kuna. Proveden je postupak donošenja Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga DNŽ-e za 
2014. te je pripremana dokumentacija za nadmetanje za nabave roba, radova i usluga osnovnih, srednjih 
škola, domova zdravlja na području DNŽ. 
 
Završena je izrada Strategije informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT) DNŽ i u pripremi je 
Projekt širokopojasnog interneta za cijelu Županiju. 
 
Zadržali smo smo primjernu suradnju s gradovima i općinama s područja županije, visokoškolskim i 
znanstvenim  ustanovama, gospodarskim subjektima, komorama, vjerskim zajednicima, braniteljskim 
udrugama, udrugama civilnog društva, a suradnju s političkim strankama smatramo korektnom.  
 



 3 

Štitili smo i u predmetnom razdoblju prostor naš najvrjedniji resurs – osiguravali smo zaštitu odredbi 
županijskog prostornog plana. 
 
Brinuli smo o vrijednostima iz Domovinskog rata što je temeljno opredjeljenje vlasti u ovoj Županiji.   
 
Bili smo aktivni na području međunarodne suradnje i afirmacije Županije izvan državnih granica. 
Županija, Dunea i Ured u Briselu organizirali su proslavu Sv. Vlaha u Briselu, zapaženo predavanje dr. 
Iva Banca u uredu DNŽ u Briselu, sudjelovali na manifestaciji Dani otvorenih vrata regija, pripremili 
Konglomerat na Otvorenim danima europskih regija.  
U prvom polugodištu potpisan je Sporazum o suradnji s talijanskom regijom Emilia-Romagna u 
Bologni. 
  
Župan je aktivno sudjelovao na sjednicama Odbora regija i njegovih povjerenstava,  na sjednici 
Jadransko-jonske euroregije  i nizu međunarodnih skupova. 
 
Župan je javno istupao kod zaštite interesa DNŽ kako kod pitanja nužnosti i načina prometnog 
povezivanja juga države s ostatkom Hrvatske i EU, tako i kod planiranog istraživanja podmorja oko 
Prevlake u svrhu eksploatacije nafte i plina te utjecaja projekta Gornji Horizonti na dolinu Neretve i 
okoliš u DNŽ. 
 
Na žalost nismo uspjeli uvjeriti Vladu da ne premješta sjedišta institucija iz Dubrovnika. 
 
Smatram da se Županija potvrdila i u ovom razdoblju kao uspješna jedinica regionalne samouprave, što 
smo smatrali svojom zadaćom. 
 
U daljnjem tekstu su pojedinačne aktivnosti iz djelokruga rada župana i aktivnosti kroz nadležne 
upravne odjele u prvoj polovici 2014. godine. 
 
 
IIII..  PPRREEDDLLAAGGAANNJJEE  AAKKAATTAA  ŽŽUUPPAANNIIJJSSKKOOJJ  SSKKUUPPŠŠTTIINNII  
 

Župan se od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine očitovao o predloženim aktima ili je predložio 
Županijskoj skupštini na donošenje sljedeće prijedloge akata: 
 

- Odluka o donošenju Programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije 
Dubrovačko-neretvanske županije 2014.-2016  

- Odluka o donošenju Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije 
- Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. godinu 
- Odluka o udruživanju i preraspodjeli sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 

dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova na 
području Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. godinu 

- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih 
škola kojima je Županija osnivač u 2014. godini  

- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda te 
naknada srednjih škola i učeničkih domova kojima je Županija osnivač u 2014. godini 

- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu korištenja sredstava za materijal, dijelove i usluge 
tekućeg i investicijskog održavanja i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola na području Dubrovačko-neretvanske 
županije u 2014. godini 

- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu korištenja sredstava za materijal, dijelove i usluge 
tekućeg i investicijskog održavanja i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola i učeničkih domova na području 
Dubrovačko-neretvanske županije u 2014. godini 
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- Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Obrtničke i tehničke škole 
Dubrovnik 

- Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava Zajednice športa Dubrovačko-
neretvanske županije za 2013. godinu  

- Odluka o stavljanju van snage Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2014. godinu 
- Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko 

korištenje dijela pomorskog dobra ispred Hotela Lafodia, otok Lopud, Grad Dubrovnik 
- Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko 

korištenje dijela pomorskog dobra ispred Hotela Valamar Dubrovnik President, Grad Dubrovnik 
- Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela 

pomorskog dobra - plaža "Kava", Grad Dubrovnik 
- Odluka o namjeri davanja koncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje i uređenje 

plažno-rekreacijskog prostora uvale "Sumratin" u Dubrovniku, Grad Dubrovnik 
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća Župana Dubrovačko- neretvanske županije za razdoblje 1. 

srpanj - 31. prosinac 2013. 
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava Zajednice tehničke kulture 

Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. godinu 
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 

2013. godinu 
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Obiteljskog centra Dubrovačko-neretvanske 
- županije za 2013. godinu  
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provođenju programa "Dnevni boravak, pomoć injega u kući" 

za starije i nemoćne osobe u Dubrovačko- neretvanskoj županiji u 2013. godini  
- Zaključak o prihvaćanju Programa utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama na području 

Dubrovačko-neretvanske županije u 2014. godini  
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske 
- županije u 2013. godini 
- Rješenje o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesije na dijelu pomorskog dobra u 

uvali "Sumratin" u Dubrovniku, Grad Dubrovnik  
- Rješenje o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesiju na dijelu pomorskog dobra - 

plaža "Kava", Grad Dubrovnik 
- Program poticanja razvoja malog gospodarstva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2014. 

godinu  
- Program rada Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. godinu 
- Program utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama na području Dubrovačko-neretvanske 

županije za 2014. godinu 
- Rješenje o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesiju na pomorskom dobru za 

gospodarsko korištenje luke posebne namjene - luke nautičkog turizma na otoku Lastovu - 
Pasadur, Općina Lastovo 

- Program sufinanciranja udruga proisteklih iz Domovinskog rata Dubrovačko-neretvanske 
- županije za 2014. godinu  
- Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Dubrovačko-neretvanske županije 
- za 2014. godinu  
- Odluka o izvanrednoj dodjeli nagrada Dubrovačko-neretvanske županije za životno djelo 
- Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Dubrovačko-neretvansku županiju  
- Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj vinogradarstva i vinarstva Dubrovačko-neretvanske 
- županije  
- Odluka o rasporedu sredstava kojima se financiraju decentralizirane funkcije zdravstvenih 

ustanova na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2014. godini  
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara 

za socijalnu skrb i pomoći za ogrjev za Dubrovačko-neretvansku županiju u 2014. godini  
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 

Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2014. godini  
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- Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke 
posebne namjene - Pasadur Lastovo, Općina Lastovo  

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju doktora medicine (mrtvozornika) ovlaštenih za 
utvrđivanje vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje 
Dubrovačko-neretvanske županije  

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske Lučke uprave Vela Luka za 
luke županijskog i lokalnog značaja  

- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provođenju Plana gospodarenja otpadom Dubrovačko-
neretvanske županije za 2012. godinu  

- Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Metkoviću, Stalne službe 
- u Pločama  
- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. godinu 
- Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013.  godinu 
- Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. i 

projekcije za 2015. i 2016. godinu 
- Odluka o davanju suglasnosti na godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske 

uprave za ceste za 2013. godinu 
 
 
U OBAVLJANJU POSLOVA IZ SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA ŽUPANIJE, ŽUPAN JE 
DONIO SLIJEDEĆE AKTE: 
 

- Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata  
- Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Korčula 
- Rješenje o imenovanju članova UV Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

Dubrovačko-neretvanske županije  
- Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe "Korčula", 

Vela Luka  
- Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Ljekarne Dubrovnik 
- Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Metković 
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Dubrovačko-

neretvanske županije  
- Izmjene i dopune plana nabave roba, usluga i radova Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. 

godinu  
- Plan nabave roba, usluga i radova Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. godinu 
- Plan prijama u službu u upravna tijela Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. godinu  
- Odluka o prihvaćanju Prijedloga otpisa osnovnih sredstava i potraživanja 
- Odluka o povratu ordinacije dentalne medicine u sastav Doma zdravlja Dubrovnik  
- Zaključak o povratu tima zdravstvene njege u kući u sastav Doma zdravlja Dubrovnik 
- Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Dr. Ante Franulović, Vela Luka  
- Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe 

Dubrovnik 
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Dubrovačko-

neretvanske županije  
- Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Dubrovačko-neretvanske županije za 2014 
- Odluka o povratu ordinacije u sastav Doma zdravlja Dubrovnik 
- Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Dr. Ante Franulović, 

Vela Luka  
- Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu 

Dubrovačko-neretvanske županije  
 
 
III. ODNOSI S JAVNOŠĆU 
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 Rad župana je javan, što se postiže održavanjem redovitih konferencija za tisak, javnim 
priopćavanjem medijima, te objavljivanjem općih i županijskih akata u "Službenom glasniku 
Dubrovačko - neretvanske županije" i na web stranici Županije. 
 
 
 
IV. UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, POKRETNINAMA I NOVČANIM SREDSTVIMA  
 
 Raspolaganje nekretninama i pokretninama - službenim automobilima i opremom za obavljanje 
redovne djelatnosti upravljalo se racionalno.  
 Proračun Županije ima jedan račun za sva plaćanja. Raspoloživim novčanim sredstvima na 
računu upravlja Župan. 
 Župan podnosi Županijskoj skupštini polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna koji 
sadrže prikaz ukupnih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, posebni dio Proračuna, izvještaj o 
zaduživanju, izvještaj o korištenju proračunske pričuve, izvještaj o danim jamstvima, obrazloženje 
ostvarenja prihoda i primitak, te rashoda i izdataka prema određenim zakonskim rokovima.  
 
 
 
VI.  ZZAAKKLLJJUUČČAAKK   
 
 Župan je u izvještajnom razdoblju, zajedno sa svojim zamjenicima, sukladno Zakonu o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugim propisima te Statutu predlagao, donosio i izvršavao opće 
akte od područnog (regionalnog) značaja iz samoupravnog djelokruga Županije. 
 Izvršeno je usklađivanje općih i drugih akata s navedenim izmjenama Zakona, kao i izmjenom 
zakona kojima je izvršeno uređivanje odnosa između Županijske skupštine i Župana. 
 Župan i njegovi zamjenici osigurali su nesmetan i zakonit rad upravnih tijela Županije, te 
koordinirali rad upravnih tijela na poslovima iz djelokruga Županije, a osobito poslovima koji se odnose 
na obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb, kulturu, tehničku kulturu, šport, prostorno i urbanističko 
planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu, održavanje javnih cesta, izdavanje 
građevinskih i lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata 
prostornog uređenja za područje Županije, a prema pozitivnim propisima RH, općim aktima Županije i 
Programu Župana. 
 Imovinom, prihodima i rashodima gospodarilo se racionalno i u skladu sa Zakonom. 
 U postupku nadzora općih akata nije poništen ni jedan akt niti je bilo primjedbi na rad Županije 
od strane Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i nadležnih ministarstava. 
 Iz Izvješća je razvidno da je Župan sa zamjenicima župana u izvještajnom razdoblju obavljao 
poslove u skladu sa zakonima, Statutom Županije i Programom Župana, pa se predlaže Županijskoj 
skupštini usvajanje Izvješća o radu Župana za period od 1. siječnja 2014. do 30. lipnja 2014. 
 
 
KLASA: 023-01/14-01/40 
URBROJ: 2117/1-01-14-1 
Dubrovnik, 18. rujan 2014.     
 
 
                   ŽŽ  UU  PP  AA  NN  

  
Nikola Dobroslavić, v.r. 



Na temelju članka 22. Statuta Dubrovačko - neretvanske županije ("Službeni glasnik 
Dubrovačko - neretvanske županije", broj 7/09., 10/10. i 3/13.) Županijska skupština 
Dubrovačko - neretvanske županije, na 7. sjednici, održanoj 26. rujna 2014., donijela je 
 
 
 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
 
 
 
Prihvaća se Izvješće Župana Dubrovačko - neretvanske županije za razdoblje 1. siječanj 
2014. do 30. lipnja 2014. 
 
 
 
KLASA: 023-01/14-01/ 
URBROJ: 2117/1-04-14- 
Dubrovnik, 26. rujan  2014. 
 
 
 
 

        Predsjednik 
Županijske skupštine 
 
Ivan Margaretić, prof. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
 
1. Župan - ovdje, 
2. Županijska skupština - ovdje, 
3. Evidencija, 
4. Pismohrana. 
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