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Dubrovnik, 24. lipanj 2015. 
 
          ČLANOVIMA SKUPŠTINE 

     DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
 

- S V I M A - 
     
 Sazivam 11. redovitu sjednicu Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije za dan 
 

3. srpnja 2015. g. (petak) u Velikoj vijećnici, Pred Dvorom 1,  
s početkom u 11,00 sati 

 
 Za sjednicu predlažem slijedeći 
 
 

D N E V N I  R E D 
 

- Vijećnička pitanja 
 

1. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko – neretvanske županije za 
2014. godinu. 

2. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste za 
2014. godinu. 

3. Prijedlog  odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 
2015. i projekcije za 2016. i  2017. 

4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o  izradi izmjena i dopuna Prostornog plana 
Dubrovačko-neretvanske županije. 

5. Prijedlog zaključka u svezi s projektom izgradnje HE Ombla na području značajnog krajobraza 
Rijeke dubrovačke. 

6. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja Dubrovačko – neretvanske županije na Prijedlog mreže 
javnozdravstvene službe. 

7. Prijedlog izvješća o radu Odjela za mentalno zdravlje Dubrovačko – neretvanske županije za 
2014 godinu 

8. Prijedlog odluke 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. 

9. Prijedlog izvješća o provedbi programa udruga proisteklih iz Domovinskog rata Dubrovačko-
neretvanske županije, prema Programu sufinanciranja udruga proisteklih iz Domovinskog rata 
Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. godinu   



10. Prijedlog odluke o prihvaćanju Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama 
na području Dubrovačko-neretvanske županije 

11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Regionalnoj razvojnoj agenciji Dubrovačko-
neretvanske županije – Dunea d.o.o. 

12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša Dubrovačko-neretvanske županije (usklađenje 1). 

13. Prijedlog rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Dubrovačko – neretvanske 
županije. 

14. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-
neretvanskoj županiji ponudila Hrvatska radiotelevizija. 

15. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-
neretvanskoj županiji ponudilo trgovačko društvo STANLEY d.o.o. 

16. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-
neretvanskoj županiji ponudio Luka Deranja. 

17. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-
neretvanskoj županiji ponudio Braslav Turčić. 

18. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-
neretvanskoj županiji ponudio Zoran Bugarski. 

 
 
Napomene: 
Radni materijali za točku: 
 

1. Prijedlog zaključka u svezi s projektom izgradnje HE Ombla na području značajnog krajobraza 
Rijeke dubrovačke. 

 
biti će dostavljeni na klupe. 
 
Dostavljen Vam je i CD sa opširnijim materijalima za točke: 

10. Prijedlog odluke o prihvaćanju Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama 
na području Dubrovačko-neretvanske županije 
12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša Dubrovačko-neretvanske županije (usklađenje 1). 
 

 
Radni materijali su Vam dostavljeni i na Vaše E-mail adrese, a objavljeni su i na web adresi 
Županije: http://www.edubrovnik.org/zupanijska_skupstina.php 
 
Molimo Vas za nazočnost na sjednici, a o eventualnoj spriječenosti obavijestite nas na tel. 351-416 
ili 351-494. 
             
   S poštovanjem,      
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