
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
Dubrovačko-neretvanska županija 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
KLASA: 023-01/16-02/01 
URBROJ: 2117/1-04-16-03 
Dubrovnik, 17. lipnja 2016. 
          ČLANOVIMA SKUPŠTINE 

     DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
 

- S V I M A - 
     
 Sazivam 16. redovitu sjednicu Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije za dan 
 

27. lipnja 2016. g. (ponedjeljak) 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 2015. 

godinu. 
2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske 

uprave za ceste za 2015. godinu. 
3. Prijedlog ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko – neretvanske županije. 
4. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zdravstvene 

ustanove ljekarna "Dubrovnik". 
5. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja 

Metković. 
6. Prijedlog odluke o produljenju važećeg ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu 

u Dubrovačko – neretvanskoj županiji. 
7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko – neretvanske županije.  
8. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na  pomorskom dobru za 

gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra ispred Hotela Excelsior, Grad Dubrovnik 
9. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za 

gospodarsko korištenje luke posebne namjere - sportske luke Orebić, Općina Orebić 
10. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za 

gospodarsko korištenje luke posebne namjene - sidrište, u Uvali Saplun, otok Lastovo, Općina Lastovo 
11. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za 

gospodarsko korištenje luke posebne namjene - sidrište, u Uvali Skrivena Luka, otok Lastovo, Općina 
Lastovo 

12. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje luke posebne namjene - sidrište, u Uvali Vejo Lago, otok Lastovo, Općina 
Lastovo 

13. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela 
pomorskog dobra ispred Hotela Božica, u uvali Suđurađ, otok Šipan, Grad Dubrovnik 
 



 
 
 
 

14. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke 
posebne namjene - privezište, u uvali Suđurađ, otok Šipan, Grad Dubrovnik 

15. Prijedlog plana davanja koncesija na pomorskom dobru za 2017. godinu 
16. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru za 

gospodarsko korištenje luke posebne namjene - privezište u uvali Suđurađ, otok Šipan, Grad 
Dubrovnik, te na dijelu pomorskog dobra ispred Hotela Božica, otok Šipan, Grad Dubrovnik 

17. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu mjera Nacionalne strategije za prava djece u 
Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine i praćenje Strategije prevencije poremećaja 
u ponašanju djece i mladih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. 

18. Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Dubrovniku. 
19. Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko – neretvanske 

županije. 
20. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudila Drina Lucy Hope. 
21. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudili Diana i Pjero Faggioni. 
22. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudili Josip Gjurović i Vedran Deletis. 
23. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudila Nedjeljka Butjerević. 
24. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudila Župa sv. Marka, ev., Korčula. 
 
Napomena: 
Radni materijali su objavljeni  i na web adresi Županije:  
http://www.edubrovnik.org/zupanijska_skupstina.php 
 
 
Molimo vijećnike sa prebivalištem izvan područja Grada Dubrovnika, koji na sjednicu dolaze vlastitim 
automobilom, da nam dostave podatke o registraciji automobila, najkasnije dva dana prije održavanja 
sjednice, kako bi im mogli osigurati parking u krugu sveučilišnog kampusa u Dubrovniku,(ex. Stara 
bolnica). Podatke dostaviti na dolje navedene telefonske brojeve ili na mail: 
arian.custovic@dubrovnik-neretva.hr  
 
 
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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