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 4. sjednici, održanoj 3. ožujka 2014., donijela je

Z A K LJ U Č A K

Prihvaća se Izvješće Župana Dubrovačko - neretvanske županije za razdoblje 1. srpanj
2013. do 31. prosinca 2013.

KLASA: 023-01/14-01/03
URBROJ: 2117/1-04-13Dubrovnik, 3. ožujak 2014.

Predsjednik
Županijske skupštine
Ivan Margaretić, prof.

Dostaviti:
1.
2.
3.
4.

Župan - ovdje,
Županijska skupština - ovdje,
Evidencija,
Pismohrana.

I Z V J E Š Ć E
o radu Župana
(od 1. srpnja 2013. do 31. prosinca 2013. godine)

I.

UVOD

Županija je i u razdoblju srpanj – prosinac 2013. obavljala uredno sve zadaće iz djelokruga rada jedinice
područne samouprave i izvršavala Program župana i Županijske skupštine.
Pripremljena je i konstituirana Županijska skupština u novom sazivu.
Županijska skupština donijela je Deklaraciju o položaju i regionalnom statusu DNŽ, u kojem se jasno
odredila da naša Županija može jedino biti samostalna područna / regionalna jedinica u regionalnom
ustroju u Republici Hrvatskoj.
Na području poticanja gospodarstva bili su osigurani i u ovom razdoblju malom i srednjem
poduzetništvu programi kreditiranja i subvencioniranja kamata. U drugom polugodištu dodijeljeno je
kroz program Poduzetnik 12 kredita čime je program posve iskorišten te je u pripremi novi.
Organiziran je uspješno 2. Međunarodni investicijski forum „Dubrovnik 2013.“ koji je okupio oko 150
sudionika i to na dva panela: Geostrateški položaj i investicije u DNŽ i Turizam: Strateško promišljanje
gospodarskog razvoja i očuvanja prostora. Na Forumu su, među ostalima, sudjelovali i svi veliki
investitori na području DNŽ.
Donesene su izmjene i dopune Prostornog plana DNŽ koje će omogućiti nove investicije i s njima
vezana nova radna mjesta te podizanje općeg standarda i GDP-a u DNŽ.
Na području županije pokrenuto je 40-tak investicijskih projekata, dva od njih vrijedna svaki po 1
milijardu EUR-a.
RRA Dunea, županijski upravni odjeli i drugi partneri provodili su projekte financirane iz europskih
fondova. U provedbi su ukupno 43 projekta ukupne vrijednosti 71.000.000,00 kn. Na natječaje
ministarstava prijavljeno je za strukturne fondove do sada 13 projekata ukupne vrijednosti
450.000.000,00 kn.
Uspješno je proveden projekt energetske učinkovitosti kojim je u dodatnih 25 kućanstava ugrađen
sustav solarnog grijanja i grijanja vode po modelu financiranja: Županija 15%, Fond 40%, a krajnji
korisnik 45 %. Na našu prijavu odobren je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
dodatni projekt obnove pročelja i otvora za novih 30 kućanstava.
Sve predradnje su dovršene i održan je osnivački sastanak Tematske turističke ceste „Vinsko carstvo“ na
Pelješcu.
Utvrđen je, slijedom preporuka iz Strategije razvoja vinarstva i vinogradarstva, a na temelju
prekograničnog projekta RRA Dunea-e, program vinskog festivala Dubrovnik Festiwine, koji će se
održati u travnju 2014. u Dubrovniku.
Dodijeljene su na Županijskoj skupštini daljnje koncesije na pomorskom dobru: Ribogojilište Bezdija
Vela –Općina Orebić, Ribogojište Galičnjak – Općina Mljet, Obala ispred Hotela Libertas – Grad
Dubrovnik, Plaža ispred Vrtova sunca - Orašac, Grad Dubrovnik, Privezište Lastovo – Skrivena luka, te
raspisani javni natječaji za
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Obalu ispred Hotela Lafodia (Lopud), i Obalu ispred Hotela Valamar – Hotel President, Grad
Dubrovnik. Ukupna vrijednost naknada iznosi 2.047.000,00 kn.
U prošlom polugodištu županijske lučke uprave uložile su u izgradnju i obnovu pristaništa ukupno više
11.000.000,00 kn.
U istom razdoblju Županijska uprava za ceste uložila je 12.000.000,00 kn u obnovu i izgradnju cesta iz
svoje nadležnosti.
Agencija za gospodarenje otpadom pripremila je sve dodatne podloge za dovršenje Studije utjecaja na
okoliš za Centar za gospodarenje otpadom u DNŽ.
Županijska tvrtka Dubrovnik ceste uspjela je kupiti Kamenolom Mironja u stečajnom postupku GP
Dubrovnik u stečaju i time učvrstila svoj položaj na tržištu a i pridonijela stabilnijem tržištu kamenih
frakcija u Županiji.
Centar za poduzetništvo uspješno je izvršavao svoje zadaće, posebno kroz pomoć i izradom studija
izvodljivosti projekata za prijavu na EU fondove, a također zajedno s odjelom i Dunea-om na stvaranju
uvjeta za poduzetničke inkubatore.
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo pripremio se, osiguravanjem prostora i angažiranjem
novih djelatnika, u postupku rješavanja 18.000 predmeta ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina,
za zahtjevan cilj: 80% riješenih predmeta do konca 2015. god.
Sve ostale ustanove kojima je osnivač Županija poslovale su uredno i odgovorno: Zavod za javno
zdravstvo, Zavod za hitnu medicinu, domovi zdravlja: Dubrovnik, Metković, Ploče, Korčula i Vela luka;
Specijalna bolnica Kalos, ljekarne: Dubrovnik, Korčula, Blato; domovi za starije i nemoćne: Dubrovnik,
Domus Christi, Korčula,Vela luka; Zavod za prostorno uređenje, Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima, županijske lučke uprave: DNŽ, Dubrovnik, Korčula, Vela luka.
Opća bolnica Dubrovnik još uvijek je izuzeta iz županijskog upravljanja te na njeno poslovanje nismo
mogli utjecati.
Provođene su pripreme za projekte navodnjavanja: Pilot projekt u dolini Neretve, te projekti u općinama
i gradovima diljem Županije.
Provođeno je poboljšavanje standarda u društvenim djelatnostima; primjerice u školstvo je u polugodištu
uloženo 21.000.000,00 kn. Dogovorena je potpora gradnji OŠ i športske dvorane Orebić i utvrđeno
sufinanciranje od strane DNŽ.
Također je iz područja odgoja i obrazovanja prijavljeno 6 projekata za strukturne fondove.
U zdravstvo županije uloženo je 17.500.000,00 kn, od toga je nabavljeno 8 modernih vozila za hitnu
medicinu, patronažnu službu i sanitetski prijevoz.
Ostvarili 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.
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.
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Bili smo aktivni na području međunarodne suradnje i afirmacije Županije izvan državnih granica.
Županija i Ured u Briselu organizirali su Studijsko putovanje za predstavnike općina u Belgiju, kojim su
stečena nova znanja u području zbrinjavanja otpada i uopće funkcioniranja europskih institucija.
Županija je bila s talijanskim regijama suorganizator Otvorenih dana europskih regija te i na taj način
predstavila Županiju u središtu Europske unije.
Župan je aktivno sudjelovao na sjednicama Odbora regija, na sjednici Jadransko-jonske euro-regije i
nizu međunarodnih skupova, potpredsjednik je Jadransko-jonske euroregije, te član Zajedničkog
savjetodavnog odbora za Makedoniju i dva povjerenstva Odbora regija.
Županija je u drugom polugodištu prošle godine sa zadovoljstvom dočekala rezultat Predstudije o
najboljem načinu povezivanja dubrovačkog područja s ostatkom zemlje i ostatkom EU.
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 drugoj polovici 2013. godine.

II.

PREDLAGANJE AKATA ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI

Župan se od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine očitovao o predloženim aktima ili je
predložio Županijskoj skupštini na donošenje sljedeće prijedloge akata:
-

-

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko
korištenje pomorskog dobra u svrhu uzgoja ribe u Uvali Bezdija Vela, Općina Orebić
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko
korištenje koncesijskog područja A, ispred hotela Libertas-Rixos, Grad Dubrovnik
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko
korištenje koncesijskog područja B, ispred hotela Libertas-Rixos, Grad Dubrovnik
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko
korištenje dijela pomorskog dobra ispred turističkog naselja Dubrovački vrtovi sunca u Orašcu,
Grad Dubrovnik
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Kula Norinska
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Petra Kanavelića
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Don Mihovila
Pavlinovića
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Gruda
Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Kula Norinska za ustupanje dijela prostora
prizemlja škole za potrebe provođenja predškolskog odgoja
Zaključak o sufinanciranju dogradnje Osnovne škole Orebić i izgradnje športske dvorane u
Orebiću
Zaključak o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni i dopuni Statuta Ženskog
đačkog doma Dubrovnik
Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Dubrovačkoneretvanske županije
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2013.godinu i
projekcije za 2014. i 2015. godinu
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-

-

-

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Županijske uprave za ceste za 2013
Odluka o izradi III. Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske
županije
Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Dubrovačko - županije
Odluka o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za prevenciju Dubrovačko-neretvanske
županije
Odluka o osnivanju i zadaćama Županijske koordinacije za ljudska prava
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju darovitih učenika i studenata
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke za stipendiranje učenika i studenata koji se obrazuju za
deficitarna zanimanja
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske Lučke uprave Dubrovnik za
luke županijskog i lokalnog značaja
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda za
područje Dubrovačko-neretvanske županije
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 određivanju visine naknade za obavljene poslove utvrđivanja nastupa smrti, vremena i
uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove
Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke
posebne namjene, sidrište u uvali Skrivena luka, otok Lastovo, Općina Lastovo
Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje pomorskog
dobra u svrhu uzgoja bijele ribe uz otočić Galičnjak, u Mljetskom kanalu, Općina Mljet
Odluka o prestanku koncesije na dijelu pomorskog dobru na predjelu Soline u Općini Lumbarda
Odluka o Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u prosvjeti Dubrovačko-neretvanske
županije za 2013. godinu
Zaključak u svezi postavljanja dvojezičnih ploča u Vukovaru
Zaključak o mirovanju vijećničkog mandata i obnašanju dužnosti zamjenika vijećnika u
Županijskoj skupštini
Zaključak o primanju na znanje Programa Župana Dubrovačko-neretvanske županije za mandat
2013. - 2017. g
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja
Dubrovačko-neretvanske županije za 2012. godinu
Zaključak o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni i dopuni Statuta Turističke i
ugostiteljske škole Dubrovnik
Rješenje o imenovanju tri predstavnika Dubrovačko-neretvanske županije u Otočno vijeće pri
Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Dubrovačko-neretvanske
županije
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na
pomorskom dobru
Rješenje o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesiju za gospodarsko korištenje
pomorskog dobra u svrhu uzgoja ribe u blizini otočića Galičnjak, Općina Mljet
Rješenje o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesiju na pomorskom dobru za
gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Skrivena luka, otok Lastovo,
Općina Lastovo
Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Dubrovačkoneretvanske županije
Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Dubrovačkoneretvanske županije
Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za branitelje i žrtve
iz Domovinskog rata
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-

-

-

-

Odluka o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačkoneretvanske županije
Odluka o mreži dječjih vrtića na području Dubrovačko-neretvanske županije
Odluka o izmjenama i dopunama 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 2013. godini
Odluka o izmjenama i dopunama 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 2013. godini
Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za branitelje
i žrtve iz Domovinskog rata
Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za
komunalne djelatnosti
Deklaracija o položaju i regionalnom statusu Dubrovačko-neretvanske županije
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. godinu i
projekcije za 2014. i 2015. godinu
Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko neretvanske županije za 2014. godinu
Odluka o produženju trajanja Razvojne strategije Dubrovačko-neretvanske županije 2011. 2013.
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i vijećnika
Skupštine koji su u Skupštinu izabrani s liste grupe birača iz proračuna Dubrovačko-neretvanske
županije za 2014. godinu
Odluka o prihvaćanju Plana davanja koncesija u 2014. godini
Odluka o prihvaćanju srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Cavtat
Odluka o promjeni naziva Obrtničke škole Dubrovnik
Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za
ceste Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. i projekcije za 2014. i 2015
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2014. i
projekcije za 2015. i 2016. godinu
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko
korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Skrivena luka, Općina Lastovo
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje
pomorskog dobra u svrhu uzgoja bijele ribe uz otočić Galičnjak, u Mljetskom kanalu, Općina
Mljet
Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela
pomorskog dobra ispred Hotela Lafodia, otok Lopud, Grad Dubrovnik
Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela
pomorskog dobra ispred Hotela Valamar Dubrovnik President, Grad Dubrovnik
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova
za starije i nemoćne osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2013. godini
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Vela Luka za
luke županijskog i lokalnog značaja
Zaključak o prihvaćanju Vanjskog plana zaštite i spašavanja
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Dubrovačkoneretvanske županije u 2013. godini
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o organizaciji i financiranju dodatnih medicinskih timova u
turističkoj sezoni 2013. godine u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ispravnosti vode za piće u Dubrovačko-neretvanskoj
županiji za 2012. godinu
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-

Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana socijalnih usluga za 2014. godinu za Dubrovačkoneretvansku županiju
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Odjela za mentalno zdravlje, Zavoda za javno
zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije za 2012. godinu
Rješenje o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesiju na dijelu pomorskog dobra
ispred Hotela Lafodia, otok Lopud
Rješenje o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesiju na dijelu pomorskog dobra
ispred Hotela Valamar Dubrovnik President, Grad Dubrovnik
Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Dubrovačkoneretvanske županije
Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Dubrovačkoneretvanske županije
Program javnih potreba u obrazovanju Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. godinu
Program javnih potreba u športu Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. godinu
Program javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. godinu
Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. godinu
Plan upravljanja pomorskim dobrom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2014. godinu
Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara Dubrovačko-neretvanske županije za
2014. godinu
Smjernice za organizaciju sustava zaštite i spašavanja Dubrovačko-neretvanske županije za
2014. godinu
Izvješće o stanju zaštite od požara na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2013. godini

U OBAVLJANJU POSLOVA IZ SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA ŽUPANIJE, ŽUPAN JE
DONIO SLIJEDEĆE AKTE:
-

-

Odluka o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Dubrovačko-neretvanskoj
županiji za razdoblje 2013.-2015. godine
Odluka o dodjeli pokroviteljstava, novčanih donacija i pomoći u provođenju projekata iz
područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva i lovstva u Dubrovačko-neretvanskoj
županiji u periodu 2013.-2015. godine
Odluka o povratu ordinacija u sastav Doma zdravlja Dubrovnik
Rješenje o imenovanju predstavnika Dubrovačko-neretvanske županije u Skupštinu Hrvatske
zajednice županija
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Korčula
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče
Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu stipendija darovitim učenicima i
studentima
Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji
se obrazuju za deficitarna zanimanja
Odluka o broju i visini stipendija za učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
za školsku/akademsku 2013/2014. godinu
Odluka o broju i visini stipendija za darovite učenike i studente za školsku/akademsku
2013/2014. godinu
Zaključak o promjeni člana NO Trgovačkog društva Park-Prevlaka d.o.o.
Pravilnik o službenim putovanjima
Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika Dubrovačkoneretvanske županije
II. izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Dubrovačko-neretvanske županije za
2013
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Metković
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Vela Luka
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Dubrovnik
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-

-

-

III.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o popisu prioriteta za raspored sredstava kojima se
financiraju decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova u vlasništvu Dubrovačkoneretvanske županije u 2013. godini
Odluka o povratu ordinacija u sastav Doma zdravlja Ploče
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju zapovjednika, zamjenika
zapovjednika, članova i zamjenika članova Županijskog operativnog centra za provedbu Plana
intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Ljekarne Blato
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste na području
Dubrovačko-neretvanske županije
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Dubrovačkoneretvanske županije
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe "Domus
Christi", Dubrovnik
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Korčula
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Dubrovnik
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Dubrovnik
Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda sa hitnu medicinu
Dubrovačko-neretvanske županije
Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje
Dubrovačko-neretvanske županije
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo
ODNOSI S JAVNOŠĆU

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. ZAKLJUČAK
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.
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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. srpnja 2013. do 31. prosinca 2013.
KLASA: 023-01/14-01/02
URBROJ: 2117/1-01-14-8
Dubrovnik, 21. veljače 2014.
ŽUPAN
Nikola Dobroslavić
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