
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
Dubrovačko-neretvanska županija 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
KLASA: 023-01/16-02/01 
URBROJ: 2117/1-04-16-02 
Dubrovnik, 20. travnja 2016. 
          ČLANOVIMA SKUPŠTINE 

     DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
 

- S V I M A - 
     
 Sazivam 15. redovitu sjednicu Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije za dan 
 

28. travnja 2016. g. (četvrtak) 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 
- Izvješće mandatnog odbora 
- Vijećnička pitanja 

 
1. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 

Dubrovačko – neretvanskoj županiji u 2016. godini. 
2. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda 

centara za socijalnu skrb i pomoći za ogrjev za Dubrovačko – neretvansku županiju u 2016. godini. 
3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o koncesijama za obavljanje javne zdravstvene službe u 

Dubrovačko – neretvanskoj županiji za 2015 godinu. 
4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama na 

području Dubrovačko – neretvanske županiju u 2015. godini. 
5. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju doktora medicine (mrtvozornika) ovlaštenih 

za utvrđivanje vremena i utoka smrti građana umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje 
Dubrovačko – neretvanske županije. 

6. Prijedlog odluke 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 2016. godinu. 

7. Prijedlog odluke 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 
2016. godini. 

8. Prijedlog odluke 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 2016. godini. 

9. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda 
osnovnih škola kojima je Županija osnivač u 2016. godini. 

10. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda te 
naknada srednjih škola i učeničkih domova kojima je Županija osnivač u 2016. godini. 



11. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statute osnovnih škola kojima je Dubrovačko-neretvanska 
županija osnivač. 

12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statute, odnosno izmjene i dopune Statuta, srednjih škola 
i učeničkih domova kojima je Dubrovačko-neretvanska županija osnivač. 

13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-
neretvanske županije za 2016. godinu. 

14. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Župa dubrovačka za sklapanje ugovora o 
prodaji dijela zemljišta katastarske čestice 1097/1 k.o. Brašina. 

15. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o mjerilima za obračun plaće, naknade i drugih prava 
iz radnih odnosa dužnosnika Dubrovačko-neretvanske županije.  

16. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika u upravnim tijelima Dubrovačko-neretvanske županije. 

17. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog ugovora o davanju prava građenja društvu 
AGRUM NERETVA d.o.o. 

18. Prijedlog odluke o davanju jamstva Županijskoj lučkoj upravi Dubrovnik 
19. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela 

pomorskog dobra ispred Hotela Grand Orebić, Općina Orebić. 
20. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru za 

gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra ispred Hotela Grand Orebić, Općina Orebić. 
21. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu 

štete od elementarnih nepogoda. 
22. Prijedlog rješenja o imenovanju tri predstavnika Dubrovačko – neretvanske županije u Otočno vijeće 

pri Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture. 
23. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju potpredsjednika Županijske skupštine. 
24. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i 

financije. 
25. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za javna 

priznanja. 
26. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za zdravstvo i 

socijalnu skrb. 
27. Prijedlozi zaključaka o dodjeli javnih priznanja Dubrovačko-neretvanske županije, povodom Dana 

Županije i blagdana sv. Leopolda Bogdana Mandića, 12. svibnja. 
28. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudio Marko Galić. 
29. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudila Mara Posavec. 
30. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudio Maro Srezović. 
31. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudili Stane, Ivana i Luka Stanović. 
32. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudila Marija Ramić. 
33. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudio Periša Modrinić. 
 
Napomena: 
Radni materijali su objavljeni  i na web adresi Županije:  
http://www.edubrovnik.org/zupanijska_skupstina.php 
 
 
 
 



 
 
Materijali za točke: 

17. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog ugovora o davanju prava građenja 
društvu AGRUM NERETVA d.o.o. i  
27. Prijedlozi zaključaka o dodjeli javnih priznanja Dubrovačko-neretvanske županije, povodom 
Dana Županije i blagdana sv. Leopolda Bogdana Mandića, 12. svibnja. 

 
će biti dostavljeni na klupe. 
 
 
Molimo Vas za nazočnost na sjednici, a o eventualnoj spriječenosti obavijestite nas na tel. 351-416 ili 
351-494. 
             
   S poštovanjem,          
      


	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
	D N E V N I  R E D

	će biti dostavljeni na klupe.

