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Temeljem odredbe članka 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije", broj 7/09., 10/10. i 3/13.) i odredbe članka 76. Poslovnika 
Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske 
županije broj 8/09., 3/13. i 4/14.) Skupština Dubrovačko-neretvanske županije, na 18. 
sjednici, održanoj 16. prosinca 2016. donijela je 

  
  

PROGRAM RADA 
SKUPŠTINE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 

ZA  2017. GODINU 
 
 
I. 

 
Ovim Programom utvrđuju se poslovi i zadaće Skupštine kao okvirne smjernice djelovanja u 
2017. godini, a ovlašteni predlagatelji mogu po potrebi u skladu sa Poslovnikom Županijske 
skupštine predložiti i druge teme ako se za to ukaže potreba. 

 
II. 

 
Program rada Skupštine za 2017. godinu sadrži naziv teme, nositelja izrade, predlagatelja i 
dinamiku, odnosno raspored održavanja sjednica Županijske skupštine, te kratko obrazloženje 
koje sadrži zakonsko uporište za donošenje akta i to kako slijedi: 
 
 
1. Izvješće o radu župana u drugom polugodištu 2016. godine 
 
Temeljem članka 35b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 
137/15.), Župan podnosi Županijskoj skupštini polugodišnje izvješće o radu. 
 
Nositelj izrade: Župan, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:   I. tromjesečje 2017. godine. 
 
 
2. Izvješće o radu i utrošku sredstava zajednice tehničke kulture Dubrovačko-

neretvanske županije za 2016. godinu 
 
Polazeći od obveze Županije, utvrđene Zakonom o tehničkoj kulturi ("Narodne novine", broj 
76/93., 11/94. i 38/09.) da usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernijeg 
razvitka tehničke kulture općina i gradova na njenom području i Županije kao cjeline, 
Županijska skupština će razmotriti Izvješće o radu i utrošku sredstava Zajednice tehničke 
kulture županije za 2016. godinu. 
 
Nositelj izrade: Zajednica tehničke kulture Županije, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:   I. tromjesečje 2017. godine. 
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3. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u sportu na području 

Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu 
 
Člankom 76. Zakona o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 
85/15. i 19/16.) utvrđena je obveza Zajednica sporta u županiji da podnose godišnje izvješće 
predstavničkom tijelu Županije o izvršenju javnih potreba u sportu na području Dubrovačko-
neretvanske županije za proteklu godinu, te utrošku financijskih sredstava za tu namjenu iz 
Proračuna Županije. 
 
Nositelj izrade: Zajednica sporta Dubrovačko- neretvanske županije, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:   I. tromjesečje 2017. godine. 
 
 
4. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i 

financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova kojima je 
Dubrovačko-neretvanska županija osnivač u 2017. godini 

 
Polazeći od kriterija i mjerila za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
srednjeg školstva, odnosno bilančnih prava Županije za financiranje decentraliziranih 
troškova u srednjem školstvu, određenih Odlukom Vlade Republike Hrvatske koja se donosi 
temeljem članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne 
novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 
152/14.), Skupština Županije će donijeti Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 
materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova kojima je Dubrovačko-
neretvanska županija osnivač u 2017. godini. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i sport, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    I. tromjesečje 2017. godine. 
 
 
5. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i 

financijskih rashoda osnovnih škola kojima je Dubrovačko-neretvanska 
županija osnivač u 2017. godini 

 
Polazeći od kriterija i mjerila za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
srednjeg školstva, odnosno bilančnih prava Županije za financiranje decentraliziranih 
troškova u osnovnom školstvu, određenih Odlukom Vlade Republike Hrvatske koja se donosi 
temeljem članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne 
novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 
152/14.), Skupština Županije će donijeti Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 
materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola kojima je Dubrovačko-neretvanska 
županija osnivač u 2017. godini 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i sport, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    I. tromjesečje 2017. godine. 
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6. Program poticanja razvoja malog gospodarstva u Dubrovačko – 

neretvanskoj županiji za 2017. godinu. 
 
Županijska skupština će razmotriti program svih poticajnih mjera koje će provoditi Upravni 
odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku, a koje su usmjerene razvoju malog i 
srednjeg poduzetništva na cijelom području Dubrovačko – neretvanske županije 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    I. tromjesečje 2017. godine. 
 
 
7. Plan upravljanja pomorskim dobrom u Dubrovačko – neretvanskoj 

županiji za 2017. godinu. 
 
Temeljem članka 10. i 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" 
broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16.), te članka 5. Uredbe o postupku davanja 
koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru na pomorskom dobru ("Narodne novine" broj 
36/04, 63/08, 133/13, i 63/14) Županijska skupština će donijeti Plan upravljanja pomorskim 
dobrom u Dubrovačko – neretvanskoj županiji 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    I. tromjesečje 2017. godine. 
 
 
8. Izvješće o provedenim koncesijama za obavljanje javne zdravstvene službe 

u Dubrovačko – neretvanskoj županiji u 2016. godini. 
 
Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 150/08, 71/10, 139/10, 
22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 , 154/14 i 70/16) i 
Zakonu o koncesijama ("Narodne novine", broj 143/12.), Županijska skupština razmotrit će 
Izvješće o provedenoj Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene 
službe u Dubrovačko – neretvanskoj županiji, kao i Izvješće o prihodima i rashodima 
koncesija u Dubrovačko – neretvanskoj županiji u 2016. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    I. tromjesečje  2017. godine. 
 
 
9. Program javnih potreba u zdravstvu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 

za 2017. godinu 
 
Sukladno članku 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije", broj 7/09., 10/10. i 3/13.), te raspisanom Natječaju, 
Skupština Dubrovačko-neretvanske županije donijet će Program javnih potreba u zdravstvu u 
Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2017. godinu.  

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1040
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1041
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1043
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1044
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1042
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=504
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=505
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=506
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=507
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=509
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=510
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=511
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=512
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=513
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=514
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=515
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=623
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=686
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1697
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=17121


 4 

Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    I. tromjesečje 2017. godine 
 
 
10. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji za 2017. godinu 
 
Sukladno članku 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije", broj 7/09., 10/10. i 3/13.), te raspisanom Natječaju, 
Skupština Dubrovačko-neretvanske županije donijet će Program javnih potreba u socijalnoj 
skrbi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2017. godinu.  
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    I. tromjesečje 2017. godine 
 
 
11. Izvješće o radu Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. 

godini 
 
Sukladno članku 18. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine", broj 41/14.), Županijska 
skupština razmatrati će izvješće o radu Savjeta mladih Dubrovačko – neretvanske županije u 
2016. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj 
Predlagatelj:  Župan 
Rok:   I. tromjesečje 2017. godine 
 
 
12. Izvješće o položaju umirovljeničke populacije na području Dubrovačko-

neretvanske županije 
 

Sukladno članku 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije", broj 7/09., 10/10. i 3/13.), Županijska skupština će 
raspravljati o navedenom izvješću.  
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    I. tromjesečje  2017. godine. 
 
 
13. Izvješće o provedbi programa "Dnevni boravak, pomoć i njega u kući za 

starije i nemoćne osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji" u 2016. 
godini 

 
Sukladno članku 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije", broj 7/09., 10/10. i 3/13.), Županijska skupština će 
raspravljati o postignutim rezultatima u provedbi programa.  
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Nositelj izrade: Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    I. tromjesečje  2017. godine. 
 
 
14. Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i 

prilagodbe klimatskim promjenama Dubrovačko – neretvanske županije za 
razdoblje 2017.-2020. 

 
Temeljem zakonskih odredbi Zakona o zaštiti zraka ("Narodne novine", broj 130/11 i 47/14), 
Županijska skupština donosi Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih 
promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Dubrovačko – neretvanske županije za 
razdoblje 2017.-2020. 
 
Nositelj izrade:  Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode u suradnji sa tvrtkom IRES 

EKOLOGIJA d.o.o. iz Zagreba, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    I. tromjesečje 2017. godine. 
 
 
15. Izvješće o kontroli kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-

neretvanske županije u 2016. godini 
 
Temeljem zakonskih odredbi Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 
i 78/15) i Uredbe o kakvoći voda za kupanje ("Narodne novine", broj 51/14.), Županijska 
skupština prihvaća godišnje Izvješće o kontroli kakvoće mora na morskim plažama, a prema 
provedenom Programu kontrole kakvoće mora na morskim plažama za proteklu godinu. 
 
Nositelj izrade:  Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode u suradnji sa Zavodom za 

javno zdravstvo Dubrovačko – neretvanske županije, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    I. tromjesečje 2017. godine. 
 
 
16. Program utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-

neretvanske županije za 2017. godinu 
 
Temeljem odredbi Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13, 153/13 i 78/15) i 
Uredbe o kakvoći voda za kupanje ("Narodne novine", broj 51/14.), Županijska skupština u 
Proračunu osigurava sredstva i donosi godišnji Program utvrđivanja kakvoće mora na 
morskim plažama obalnog područja Dubrovačko-neretvanske županije za tekuću godinu.  
 
Nositelj izrade:  Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode u suradnji sa Zavodom za 

javno zdravstvo, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    I. tromjesečje 2017. godine. 
 
 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=823
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=824
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=601
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=600
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=12072
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=601
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=600
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=12072
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17. Izvješće o radu Županijskog operativnog centra za provedbu Plana 
intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko – 
neretvanskoj županiji za 2016. 

 
Temeljem članka 9. Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko – 
neretvanskoj županiji ("Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije", br. 2/11.), 
Županijski operativni centar za  provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora 
u Dubrovačko – neretvanskoj županiji izrađuje i dostavlja godišnje izvješće o radu 
Županijskoj skupštini za prethodnu godinu. 
 
Nositelj izrade: Županijski operativni centar za  provedbu Plana intervencija kod  
   iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko – neretvanskoj županiji u 
   suradnji sa Upravnim odjelom za zaštitu okoliša i prirode, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    I. tromjesečje 2017. godine. 
 
 
18. Godišnji obračun Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. 

godinu 
 
Temeljem članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12. i 
15/15.) i članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenu proračuna 
("Narodne novine", broj 24/13.) Županijska skupština će donijeti godišnji obračun Proračuna 
za prethodnu godinu. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za financije, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:   I. tromjesečje 2017. godine. 
 
 
19. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste 

za 2016. godinu. 
 
Temeljem članka 111. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i 
članka 18. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenu proračuna ("Narodne 
novine", broj 24/13.) Županijska skupština će donijeti Odluku o davanju suglasnosti na 
godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu . 
 
Nositelj izrade: Županijska uprava za ceste DNŽ, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:   I. tromjesečje 2017. godine. 
 
 
20. Odluke o dodjeli koncesija na pomorskom dobru u Dubrovačko – 

neretvanskoj županiji u 2017. godini. 
 
Temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 158/03, 
100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), te Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1040
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1041
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1043
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1044
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1042
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na pomorskom dobru na pomorskom dobru ("Narodne novine" broj 36/04, 63/08, 133/13, i 
63/14) Županijska skupština će tijekom 2017. godine donositi Odluke o dodjeli koncesija na 
pomorskom dobru. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    tijekom 2017. godine 
 
 
 
21. Odluka o proglašenju i prekategorizaciji zaštite zaštićenih dijelova prirode 

Dubrovačko-neretvanske županije 
 
Temeljem Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13.), Županijska skupština po 
potrebi donosi odluke o proglašenju zaštite zaštićenih dijelova prirode u kategoriji posebnog 
rezervata, park šume, zaštićenog krajolika, spomenika prirode i spomenika parkovne 
arhitekture ili odluke o izmjenama i dopunama odluka o proglašenju zaštićenih dijelova 
prirode, odnosno odluke o prestanku zaštite. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode  
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    tijekom 2017. godine 
 
 
22. Odluka o određivanju zona sanitarne zaštite izvorišta na području 

Dubrovačko - neretvanske županije 
 
Temeljem Zakona o vodama ("Narodne novine", broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), 
Županijska skupština donosi Odluku o određivanju zona sanitarne zaštite izvorišta, ako se 
zone sanitarne zaštite nalaze na području dvije ili više jedinica lokalne samouprave u sastavu 
iste županije. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    tijekom 2017. godine 
 
 
23. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu korištenja sredstava za materijal, 

dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja rashoda za nabavu 
proizvodne dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini osnovnih škola na području Dubrovačko-neretvanske županije u 
2017. godini 

 
Temeljem članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne 
novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 
152/14),  a sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. 
godini Vlade Republike Hrvatske, Županijska skupština donijeti će Odluku o kriterijima i 
mjerilima za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba rashoda za 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=601
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=325
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=326
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=327
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=328
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=645
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materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja rashoda za nabavu proizvodne 
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinacijskoj imovini osnovnih škola na području 
Dubrovačko-neretvanske županije.  
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i sport, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    II. tromjesečje 2017. godine. 
 
 
 
24. Odluka o kriterijima, mjerilima i  načinu korištenja sredstava za materijal, 

dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja rashoda  za nabavu 
proizvodne dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini srednjih škola i učeničkih domova na području Dubrovačko-
neretvanske županije u 2017. godini 

 
Temeljem članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne 
novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 
152/14.), a sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih 
domova Vlade Republike Hrvatske, Skupština županije će donijeti Odluku o kriterijima, 
mjerilima i  načinu korištenja sredstava za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja rashoda  za nabavu proizvodne dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini srednjih škola i učeničkih domova na području Dubrovačko-
neretvanske županije u 2017. godini. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i sport, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    II. tromjesečje 2017. godine. 
 
 
 
25. Odluka o rasporedu sredstava kojima se financiraju decentralizirane 

funkcije zdravstvenih ustanova u vlasništvu Dubrovačko-neretvanske 
županije u 2017. godini 

 
Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 
84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14 i 70/16.), Skupština 
Dubrovačko-neretvanske županije donijet će Odluku o rasporedu sredstava kojima se 
financiraju decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova u vlasništvu Dubrovačko-
neretvanske županije u 2017. godini. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    II. tromjesečje 2017. godine 
 
 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=504
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=505
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=506
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=507
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=509
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=510
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=511
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=512
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=513
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=514
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=515
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=623
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=686
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=686
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26. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i 
financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje 
troškova ogrjeva na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2017. 
godini 

 
Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13., 152/14., 99/15. i 
52/16.), Skupština Dubrovačko-neretvanske županije donijet će Odluku o kriterijima, 
mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i 
pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2017. godini. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    II. tromjesečje 2017. godine 
 
 
27. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i 

nemoćne osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji  u 2017. godini 
 
Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13., 152/14., 99/15. i 
52/16.), Skupština Dubrovačko-neretvanske županije donijet će Odluku o kriterijima, 
mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u  Dubrovačko-
neretvanskoj županiji u 2017. godini. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    II. tromjesečje 2017. godine 
 
 
28. Izvješće o mrtvozorenju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2016. 

godinu 
 
Sukladno članku 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije, broj 7/09., 10/10. i 3/13.), Skupština Dubrovačko-
neretvanske županije razmotrit će Izvješće o provedbi mrtvozorenja na području Dubrovačko-
neretvanske županije u 2016. godini. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    II. tromjesečje 2017. godine 
 
 
29. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za izjednačavanje mogućnosti 

za osobe s invaliditetom Dubrovačko-neretvanske županije 
 
Sukladno članku 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije", broj 7/09., 10/10. i 3/13.), Županijska skupština će 
donijeti Odluku o imenovanju članova Povjerenstva za izjednačavanje mogućnosti za osobe s 
invaliditetom Dubrovačko-neretvanske županije.  
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Nositelj izrade: Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj 
Predlagatelj:  Župan 
Rok:   II. tromjesečje 2017. godine 
 
 
30. Donošenje odluka (pojedinačnih) o dodjeli počasti, javnih priznanja i 

nagrada u 2017. godini  
 
Na temelju Odluke o javnim priznanjima, javna priznanja se dodijeljuju domaćim i stranim 
fizičkim i pravnim osobama u zemlji i inozemstvu koje su svojim djelom i  radom pridonijele 
promicanju i ugledu Dubrovačko-neretvanske županije. Kao svake godine, tako i ove, u 
prigodi Dana županije, 12. svibnja, na blagdan sv. Leopolda Bogdana Mandića biti će 
dodijeljene županijske nagrade - javna priznanja o čemu će prethodno Županijska skupština 
donijeti odluke. 
 
Nositelj izrade:  Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine u suradnji sa 

Odborom za dodjelu javnih priznanja, 
Predlagatelj:  Odbor za dodjelu javnih priznanja Županijske skupštine, 
Rok:    II. tromjesečje 2017. godine 
 
 

31. Izvješće o stanju u prostoru Dubrovačko-neretvanske županije 
 

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13.) i Pravilniku o 
sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima Izvješća o stanju u prostoru (»Narodne 
novine«, br. 117/12.) Skupština Dubrovačko-neretvanske županije razmotrit će Izvješće o 
stanju u prostoru, te provedbu dokumenata prostornog uređenja u protekle četiri godine. 
 
Nositelj izrade:  Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju u suradnji sa Zavodom za 

prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    II. tromjesečje 2017. godine. 
 
 

32. Cjelovite izmjene i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske 
županije 

 
Usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju, strategijama i programima na državnoj razini, 
te strategijama i planovima na županijskoj razini, revizija ugostiteljsko – turističkih zona, 
zona obnovljivih izvra energije, prometnih koridora, kulturnih i prirodnih krajolika, 
akvakulture itd. 
 
Nositelj izrade:  Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju u suradnji sa Zavodom za 

prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    II. tromjesečje 2016. godine. 
 
 



 11 

33. Izmjene i dopune Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. 
godinu i projekcije za 2018. i 2019. 

 
Sukladno Izvješćima o izvršavanju Proračuna za tekuću godinu Županijskoj skupštini 
dostavlja se u proceduru Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko – 
neretvanske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019., a u skladu s člankom 39. 
Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12. i 15/15.). 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za financije, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:   II. i IV. tromjesečje 2017. godine. 
 
 

34. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. 
godinu i projekcije za 2018. i 2019. 

 
Temeljem članka 36. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12. i 15/15.) 
Županijska skupština će donijeti Odluku o davanju suglasnosti na izmjene i dopune 
financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. 
 
Nositelj izrade: Županijska uprava za ceste DNŽ, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:   II. i IV. tromjesečje 2017. godine. 
 
 
 

35. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske 
županije za 2017. godinu 

 
Temeljem članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12. i 
15/15.) i članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenu proračuna 
("Narodne novine", broj 24/13.) Županijska skupština prihvaća polugodišnji izvještaj o 
izvršenju Proračuna za 2017. godinu. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za financije, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:   III. tromjesečje 2017. godine. 
 
 
 

36. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za 
ceste za 2017. godinu. 

 
Temeljem članka 111. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i 
članka 18. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenu proračuna ("Narodne 
novine", broj 24/13.) Županijska skupština će donijeti Odluku o davanju suglasnosti na 
polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. 
godinu. 
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Nositelj izrade: Županijska uprava za ceste DNŽ, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:   III. tromjesečje 2017. godine. 
 
 

37. Izvješće o radu župana u prvom polugodištu 2017. godine 
 
Temeljem članka 35b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12., 19/13. i 
137/15.), Župan podnosi Županijskoj skupštini polugodišnje izvješće o radu. 
 
Nositelj izrade: Župan, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:   III. tromjesečje 2017. godine. 
 
 
38. Izvješće o provedbi programa udruga iz djelokruga rada Upravnog odjela 

za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj Dubrovačko – 
neretvanske županije 
 

Sukladno članku 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije", broj 7/09., 10/10. i 3/13.), Županijska skupština će 
raspravljati o postignutim rezultatima u provedbi programa.  
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    III. tromjesečje 2017. godine. 
 
 

39. Program rada Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije 
 
Sukladno Zakonu o savjetima mladih ("Narodne novine", broj 41/14.), Županijska skupština 
daje suglasnost na prijedlog Programa rada Savjeta mladih Dubrovačko – neretvanske 
županije. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj u 
   suradnji sa Županijskim savjetom mladih Dubrovačko – neretvanske 
   županije. 
Predlagatelj:  Župan 
Rok:   III. tromjesečje 2017. godine 
 
 
40. Izvješće o radu odjela za mentalno zdravlje ZZJZ Dubrovačko-neretvanske 

županije za 2016. godinu i plan rada za 2017. godinu 
 
Sukladno članku 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije, broj 7/09., 10/10. i 3/13.), Skupština Dubrovačko-
neretvanske županije razmotrit će Izvješće Zavoda za javno zdravstvo, Odjela za mentalno 
zdravlje za 2016. godinu i dati suglasnost na plan rada za 2017. godinu. 
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Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    III. tromjesečje 2017. godine 
 
 
 

41. Izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće u Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji za 2016. godinu 

 
Sukladno članku 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije, broj 7/09., 10/10. i 3/13.) Skupština Dubrovačko-
neretvanske županije razmotrit će Izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće u 
Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2016. godinu. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    III. tromjesečje 2017. godine 
 
 
 

42. Izvješće o organizaciji i financiranju dodatnih medicinskih timova u 
turističkoj sezoni 2017. godine 

 
Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 150/08, 71/10, 139/10, 
22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14 i 70/16.) 
Dubrovačko – neretvanska županija ima zakonsku obvezu uređenja organizacije i financiranja 
zdravstvene zaštite za vrijeme turističke sezone, o čemu će Županijska skupština razmotriti 
Izvješće. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    IV. tromjesečje  2017. godine. 
 
 
 

43. Izvješće o provedbi aktivnosti prevencije štetnih ponašanja djece i mladih 
na području Dubrovačko – neretvanske županije 

 
Sukladno članku 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije" broj 7/09., 10/10. i 3/13.), Županijska skupština će 
raspravljati o Izvješću o provedbi aktivnosti prevencije štetnih ponašanja djece i mladih na 
području Dubrovačko – neretvanske županije 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    IV. tromjesečje 2017. godine. 
 
 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=504
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=505
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=506
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=507
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=509
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=510
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=511
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=512
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=513
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=514
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=515
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=623
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=686
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=686
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44. Izvješće o realiziranim kreditnim programima u 2017. godini 
 
Tijekom 2017. godine planira se pokrenuti novi kreditni program, a usporedo je u tijeku 
realizacija kreditnih programa iz prijašnjih godina (Ruralni razvoj i Mjera 1. – Kreditom do 
konkurentnosti u suradnji sa Ministarstvom poduzetništva i obrta). Izvješće obuhvaća prikaz 
ukupno zaprimljenih i odobrenih zahtjeva po kreditnim programima, broj ugovora zaključenih 
s poslovnim bankama, ukupan iznos izdvojen za subvencioniranje kamatne stope i obveze 
Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za subvencioniranje kamata. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    IV. tromjesečje 2017. godine. 
 
 

45. Program javnih potreba u sportu Dubrovačko-neretvanske županije za 
2018. godinu 

 
Člankom 74. i 76. Zakona o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 
86/12, 94/13, 85/15, 19/16) određeno je da Skupština Dubrovačko-neretvanske županije 
donosi Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i sport i Zajednica sporta 

Županije, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:   IV. tromjesečje 2017. godine. 
 
 

46. Program javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 
2018. godinu 

 
Na temelju članaka 2. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, 
br. 47/90., 27/93 i 38/09.), Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14.), Uredbi o 
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa 
za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine", broj 26/15.), utvrđeno je da Skupština 
Dubrovačko-neretvanske županije, u suradnji sa članovima Kulturnog vijeća, donosi Program 
javnih potreba u kulturi za 2018. godinu. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i sport i članovi 

Kulturnog vijeća, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:   IV. tromjesečje 2017. godine. 
 
 

47. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske 
županije za 2018. godinu 

 
Polazeći od obveza županije, utvrđenih Zakonom o tehničkoj kulturi ("Narodne novine", broj 
76/93., 11/94. i 38/09.) da usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernijeg 
razvitka tehničke kulture općina i gradova na njenom području i županije kao cjeline, 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=56
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=57
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=58
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=59
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=60
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=476
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=12103
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=16031
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Skupština Dubrovačko-neretvanske županije donosi Program javnih potreba u kulturi za 2018. 
godinu. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i sport i Zajednica 

tehničke kulture županije, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:   IV. tromjesečje 2017. godine. 
 
 

48. Program javnih potreba u obrazovanju Dubrovačko-neretvanske županije 
za 2018. godinu 

 
Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne 
novine Republike Hrvatske" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 
126/12., 94/13. i 152/14.), Skupština Dubrovačko-neretvanske županije donijet će Program 
javnih potreba u obrazovanju Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i sport, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    IV. tromjesečje 2017. godine. 
 
 

49. Program zaštite okoliša Dubrovačko – neretvanske županije 
 
Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13, 153/13 i 78/15), 
Županijska skupština donosi  Program zaštite okoliša za četverogodišnje razdoblje, a u roku 
od šest mjeseci od donošenja Plana zaštite okoliša Republike Hrvatske. 

       
Nositelj izrade:  Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    IV. tromjesečje 2017. godine. 
 
 

50. Program rada Županijskog operativnog centra za provedbu Plana 
intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko – 
neretvanskoj županiji 

 
Temeljem članka 9. Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko – 
neretvanskoj županiji ("Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije", br. 2/11.), 
Županijski operativni centar za  provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora 
u Dubrovačko – neretvanskoj županiji izrađuje i dostavlja godišnji Program rada Županijskoj 
skupštini za 2018. godinu. 
 
Nositelj izrade: Županijski operativni centar za  provedbu Plana intervencija kod  
   iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko – neretvanskoj županiji u 
   suradnji sa Upravnim odjelom za zaštitu okoliša i prirode. 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    IV. tromjesečje 2017. godine. 
 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=601
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=600
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=12072
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51. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Dubrovačko-neretvanske 

županije i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprijeđenja 
zaštite od požara u 2017. godini. 

 
Sukladno članku 13. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 92/10.) Županijska 
skupština primit će na znanje Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe 
provedbenog plana unapređenja zaštite od požara 
 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine u suradnji s 

Vatrogasnom zajednicom Dubrovačko-neretvanske županije, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    IV. tromjesečje 2017. godine. 
 
 
 

52. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Dubrovačko - 
neretvanske županije za 2018. godinu. 

 
Sukladno članku 13. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 92/10.) Županijska 
skupština donijeti će Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Dubrovačko - 
neretvanske županije za 2018. godinu 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine u suradnji s 
   Policijskom upravom Dubrovačko – neretvanske županije, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    IV. tromjesečje 2017. godine. 
 
 
 

53. Analiza stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Dubrovačko-
neretvanske županije 

 
Sukladno članku 17. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine", broj 82/15.), 
Županijska skupština analizira stanje i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite 
Dubrovačko-neretvanske županije. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:    IV. tromjesečje 2017. godine. 
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54. Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu i projekcija 
za 2019. i 2020. godinu 

 
Sukladno članku 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12. i 
15/15.) Županijska skupština obvezna je do kraja tekuće godine donijeti Proračun za sljedeću 
godinu. 
 
Nositelj izrade: Upravni odjel za financije, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:   IV. tromjesečje 2017. godine. 
 
 

55. Odluka o izvršavanju proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 
2018. godinu 

 
Sukladno članku 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12. i 15/15.). 
Županijska skupština obvezna je donijeti Odluku o izvršavanju proračuna. 
Nositelj izrade: Upravni odjel za financije, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:   IV. tromjesečje 2017. godine. 
 
 

56. Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Županijske uprave za 
ceste za 2018. godinu i projekcije za 2019 i 2020. 

 
Temeljem članka 36. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12. i 15/15.) 
Županijska skupština će donijeti Odluku o davanju suglasnosti na financijski plan Županijske 
uprave za ceste za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. 
 
Nositelj izrade: Županijska uprava za ceste DNŽ, 
Predlagatelj:  Župan, 
Rok:   IV. tromjesečje 2017. godine. 
 
 

57. Program rada Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. 
godinu 

 
Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i odredbe članka 22. 
Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske 
županije", broj 7/09., 10/10. i 3/13.) i odredbe članka 76. Poslovnika Skupštine Dubrovačko-
neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 8/09., 3/13. i 
4/14.), Županijska skupština će donijeti Program rada za sljedeću godinu . 
 
Nositelj izrade: Predsjednik Županijske skupštine 
Predlagatelj:  Predsjednik Županijske skupštine 
Rok:    IV. tromjesečje 2017. godine. 
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III. 
 
Ostale zadaće 
 
Županijska skupština će raspravljati i odlučivati o svim drugim prijedlozima za donošenje 
odluka, odnosno drugih akata iz svojih djelokruga, koji sukladno Poslovniku podnesu 
vijećnici, Upravni odjeli i Župan. 
 

IV. 
 
Ovaj Program rada objavit će se u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije". 
 
KLASA: 023-01/16-02/02 
URBROJ: 2117/1-04-16-0 
Datum: 16. prosinac 2016. 
          Predsjednik 
              Županijske skupštine 
                 
              Ivan Margaretić, prof. 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
 

1. "Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske županije", ovdje 
2. Predsjednik Županijske skupštine, Ivan Margaretić, prof., ovdje 
3. Pročelnicima Upravnih tijela, svima 
4. Županijska skupština, ovdje 
5. Pismohrana. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
Dubrovačko - neretvanska županija 
Županijska skupština 
Predsjednik 
 
KLASA: 023-01/16-02/02 
URBROJ: 2117/1-04-16-09 
Datum: 5. prosinac 2016. 
       Upravni odjel za poslove Župana 
       i Županijske skupštine 
       - ovdje -    
    
PREDMET:  Prijedlog programa rada Županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske 
  županije za 2017. godinu  
              - dostavlja se, 
 
PRAVNI TEMELJ: Članak 76. Poslovnika Skupštine Dubrovačko – neretvanske županije 
(»Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije«, br.  8/09., 3/13. i 4/14) 
  
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:  Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ: Predsjednik Županijske skupštine 
 
IZVJESTITELJ: Ivan Margaretić, prof., predsjednik Županijske skupštine 
 
OBRAZLOŽENJE: Temeljem članka 76. Poslovnika, Županijska skupština u pravilu 
utvrđuje program rada, za razdoblje od jedne godine, a iznimno za kraće razdoblje. Prijedlog 
tema za program rada podnose vijećnici, Župan i Upravna tijela županije, a konačni prijedlog 
programa rada predsjednik Županijske skupštine podnosi Županijskoj skupštini na raspravu i 
donošenje 
 
PRIJEDLOG PRIPREMIO: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine  
 
 
           
   
    
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
 
1. Evidencija - ovdje, 
2. Pismohrana. 


