
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 19. sjednici, održanoj 15. ožujka 2017., donijela 
je 
 
 
 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
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1. Župan - ovdje, 
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II ZZ VV JJ EE ŠŠ ĆĆ EE   
oo  rraadduu  ŽŽuuppaannaa    

oodd  11..  ssrrppnnjjaa  22001166..  ddoo  3311..  pprroossiinnccaa  22001166..  ggooddiinnee  
 
 
I. UVOD 
 
Županija je i u razdoblju srpanj – prosinac 2016. obavljala uredno sve zadaće iz djelokruga rada jedinice 
područne samouprave i izvršavala Program župana i Županijske skupštine. 
 
Upravni odjel za poljoprivredu je sufinancirao više projekata: „Identifikacije i gospodarenja GEN-
Fondom masline na području Dubrovačko-neretvanske županije – I. Faza“, između Dubrovačko-
neretvanske županije i Sveučilišta u Dubrovniku i Krovne udruge maslinara DNŽ, zatim sa Hrvatskim 
centrom za poljoprivredu, hranu i selo iz Zagreba, sufinancirali smo projekt „Suzbijanje sredozemne 
voćne muhe u dolini Neretve“, zatim projekt vinskog muzeja u Putnikovićima sa P.Z. Putnikovići, 
sufinancirali smo uređenje i probijanje poljskih puteva u našoj županiji, zatim sufinamciramo novi 
projekt zajedno sa ostale tri županije u Dalmaciji, istraživački projekt „Dalmatinski med“, koji će trajati 
četiri godine i naša županija osigurava neštom više od 137tisuća kuna. S ovim projektom će se dobiti 
zaštita-oznaka izvornosti-Dalmatinski med, za sedam vrsta meda za naše pčelare.  
 
Proveden je javni natječaj za monitoring Malostonskog zaljeva za 2016. godinu što je naša obaveza po 
Studiji utjecaja na okoliš za zahvat marikulture na području Malostonskog zaljeva i Malog mora, te je 
sklopljen ugovor za provedbu s Institutom za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku ( 137,5 tisuća 
kuna). 
 
Sustav navodnjavanja Donja Neretva kao nacionalni pilot projekt u sklopu NAPNAV-a je podjeljen u 
više podpilot projekta koji idu u realizaciju. Sva projektna dokumentacija za izgradnju podpilot projekta 
Sustav navodnjavanja Donja Neretva-Opuzen Ušće (Glog) je realizirana te je prijavljena za financiranje 
iz EU fonda za Ruralni razvoj,  te se očekuje početak realizacije u 2017. godini. Ukupna vrijednost 
projekta je 26 milijuna kuna (troškovi projekta su 100% prihvatljivi za sufinanciranje iz EU fonda. 
Predviđeni troškovi po godinama su: 2017 godine – 18,1 milijuna kuna  i 2018 godine – 7,9 milijuna 
kuna. 
 
Upravni odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku je tijekom 2016. godine provodilo 
Program poticanja razvoja malog gospodarstva Dubrovačko-neretvanske županije  kroz provedbu 
kreditnih programa: "Razvoj" (kreditni potencijal: 10.000.000,00 kuna – održano 7 povjerenstva – 
iskorišteno 9.979.370,92 kuna), "Ruralni razvoj" (kreditni potencijal: 2.500.000,00 kuna - održano 1 
povjerenstvo – iskorišteno 250.000,00 kuna), Mjera 1 – Kreditom do konkurentnosti u suradnji sa 
Ministarstvo poduzetništva i obrta su potpisani ugovori o poslovnoj suradnji s poslovnim bankama  
(kreditni potencijal – 12.000.000,00 kuna – održana 6 povjerenstva - iskorišteno 2.094.511,00 kuna) 
 
Upravni odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku provelo je dva strateška projekta  EU, i 
to IPA Adriatic EA Sea-Way i IPA Adriatic EA Easy Connecting u ukupnoj vrijednosti 940 tisuća eura. 
Ciljevi projekata su osiguranje većeg protoka putničkog prometa u jadranskom području, bolja 
integracija jadranskog lučkog sustava sa zaleđem, zračnim lukama, željeznicom, urbanim područjima i 
turističkim destinacijama a posebno uvođenje u ponašanju korištenja prometnih veza prema bolje 
održivim modelima. Strateški projekti se odnose na ulaganje u prometnu infrastrukturu, opremu za 
video-nadzor na lučkim područjima i prijemnu informatičkog sustava na povezivanje institucija u 
prometu sa područja Dubrovačko-neretvanske županije. Projekti su završeni iako su odobreni produžetci 
za oba dva projekta iako su sve investicije na području županije, uspješno završene. Sa Ministarstvom 
regionalnog razvoja i fondova Europske unije je potpisan Ugovor o sufinanciranju provedbe EU 
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projekata na regionalnoj i lokalnoj razini gdje je Dubrovačko-neretvanskoj županiji po projekti EA Sea-
Way odobreno 261.007,94 kuna, a po projektu EA Easy Connecting je odobreno 263.950,78 kuna. 
 
Sredstva za sufinanciranje stručne potpore poduzetnicima (izrada investicijskih studija i poslovnih 
planova, prijava na nacionalne i međunarodne natječaje, stručna usavršavanja i sl..) putem Centra za 
poduzetništvo osigurana su u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije gdje je objavljen natječaj za 
poduzetnike za korištenje prostora Poduzetničkog inkubatora gdje trenutno rade 9 poduzetnika 
početnika. 
 
Za poduzetnički inkubator u Pločama, Dubrovačko-neretvanske županije je financirala izradu projektne 
dokumentacije te je podnesena prijava na natječaj Ministarstva poduzetništva i obrta – Poduzetnički 
impuls, za daljnju izvedbu radova, kao što je sufinancirano i izvođenje radova Poduzetničkog inkubatora 
Dubrovnik. 
 
S Ministarstvom turizma je potpisan Ugovor o sufinanciranju sukladno uvjetima i kriterijima Programa 
razvoja javne turističke infrastrukture u 2015. gdje je Dubrovačko-neretvanskoj županiji odobreno 
sredstava u visini od 361.300,00 kuna po projektu Višenamjenskog kongresnog centra Dubrovnik. 
Sredstva se planiraju utrošiti za izradu detaljne financijske studije predizvodljivosti te izradu idejnog 
arhitektonskog rješenja za dvije lokacije. Ugovor za izradu studije predizvodljivosti je potpisan te će 
dokument biti izrađen u roku od 5 mjeseci. 
 
Po pitanju Centra za gospodarenje otpadom na lokaciji Lučino razdolje  u drugoj polovici 2016.godine 
izrađeni su Studija izvedljivosti, Idejni projekt CGO i EZO (Elaborat zaštite okoliša),dokumentacija za 
svih šest pretovarnih stanica. EZO je vrlo važan jer je preduvjet za ishođenje lokacijske dozvole. Čeka 
se Rješenje Ministarstva zaštite okoliša.Navedeno rješenje je sastavni dio Studije i Idejnog projekta prije 
kandidiranja projekta. 
 
Regionalna razvoja agencija DUNEA i Centar za poduzetništvo uspješno su odrađivali svoje zadaće na 
projektima koordiniranja i poticanja regionalnog razvoja i pripremi projekata.   
 
U županijskom proračunu je ukupno za materijalne rashode osnovnih i srednjih škola te učeničkih 
domova u zadnjih 6 mjeseci utrošeno 12,2 milijuna kuna. Posebno treba istaknuti ugradnju lifta za 
invalide u OŠ Vladimir Nazor u Pločama. Projekt vrijedan 750 tisuća kn Ministarstvo branitelja 
financiralo je u iznosu od 210 tisuća kn, a Županija preostali iznos od pola mlijuna kuna. Završena je 
rekonstrukcija OŠ Gruda čiji je trošak iznosio 400 tisuća kn, a također je u izradi i projekt nove OŠ 
Cavtat. Veći iznosi novčanih sredstva uloženi su i rekonstrukciju PŠ Čilipi (200 tisuća kn), rekontrukciju 
sanitarnih čvorova OŠ Don Mihovila Pavlinovića (350 tisuća kn) i OŠ Petra Kanavelića (150 tisuča kn) 
te uređenje vanjskog prostora OŠ Trpanj (200 tisuća kn). 
 
Županija je u 2016. godini provela objedinjenu javnu nabavu za sve osnovne i srednje škole te učeničke 
domove za nabavu računalne opreme ukupne vrijednosti 900 tisuća kuna čime je omogućeno odvijanje 
nastave uz upotrebu e-dnevnika u svim srednjim školama i 18 od 25 osnovnih škola. Za OŠ Orebić s 
pripadajućom športskom dvoranom nabavljena je računalna i sportska oprema u vrijednosti od 750 
tisuća kuna, a za dvoranu OŠ Smokvica sportska oprema vrijedna 150 tisuća kuna.  
 
Provedba EU projekta „Zajedno možemo sve! – vol. 2“, vrijednog 2.496.854,84 kn, završena je 31. 
kolovoza 2016. kolovoza. Provedbom navedenog projekta omogućeno je financiranje troškova 51 
pomoćnika u nastavi za 61 učenika s poteškoćama u razvoju za školsku godinu 2015./16. u redovitim 
školama kojima je Županija osnivač. Također je provedeno financiranje dodatnih 14 asistenata za 
učenike s teškoćama u razvoju putem mjere Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje „Mladi za mlade“ na 
način da 50% troškova rada i prijevoza pomoćnika financiraju Županija i jedinice lokalne samouprave u 
omjeru 80:20 (Županija – JLS) za školsku godinu 2015./16. 
 



 3 

Provedba novog projekta „Zajedno možemo sve! 3“ ukupne vrijednosti 2.476.900,00 kuna započela je 
17. kolovoza 2016., a istom je osigurano financiranje 54 pomoćnika u nastavi u školskoj godini 
2016./2017. za 57 učenika s teškoćama u redovitim školama kojima je Županija osnivač. Također je za 
školsku godinu 2016.//2017. osigurano financiranje 6 dodatnih pomoćnika u nastavi putem mjere za 
poticanje zapošljavanja HZZ „Mladi za mlade – pomagači u nastavi“, s tim da 50% troškova po 
pomoćniku u nastavi financira Zavod, a preostalih 50% u jednakom dijelu Županija i jedinice lokalne 
samouprave na čijem području se nalazi škola s potrebama za djelovanje pomoćnika u nastavi. 
 
U zadnjih 6 mjeseci u kulturi je potrošeno 1,53 milijuna kuna. Dinamika isplate odvija se u skladu s 
kalendarskim redoslijedom događanja udruga i njihovih manifestacija uvrštenih u Program javnih 
potreba u kulturi. Osim rečenog iz Programa kulture financira se program dugogodišnje kulturne 
suradnje s Hrvatima Boke Kotorske, Maraton lađa u Neretvi, rad djelatnika Zavoda za obnovu 
Dubrovnika, zaštita i očuvanje kulturnih i sakralnih dobara kako bismo usporili i zaustavili djelovanje 
zuba vremena te rad učenika osnovnih škola putem Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi. 
 
Programom javnih potreba u športu od srpnja do prosinca ove godine kroz Zajednicu športa 
Dubrovačko-neretvanske županije financirali smo vrhunski šport, športske manifestacije kn te aktivnosti 
športskih udruga u ukupnom iznosu od 1,75 milijuna kuna. 
  
Za investicijska ulaganja i održavanje pet domova zdravlja, Zavoda za hitnu medicinu, Specijalnu 
bolnicu „Kalos“ i Opće bolnice Dubrovnik uloženo je 10,7 milijuna kuna,a u četiri doma za starije i 
nemoćne uloženo je 10,1 milijun kuna. Četiri centra za socijalnu skrb dobila su 800 tisuća kuna. 
 
Temeljem poziva za prijavu projekata/programa udruga iz područja zaštite prirode i/ili zaštite okoliša od 
interesa za Dubrovačko-neretvansku županiju za 2016. godinu, prijavilo se 17 udruga, a 14 udruga je 
dobilo sredstva za provedbu projekata u ukupnom iznosu od 108 tisuća kuna. 
 
U drugom polugodištu 2016. provedeno je sukladno Zakonom utvrđenoj proceduri 6 postupaka javne 
nabave u ukupnom iznosu od 13.061.291,90 kuna. 
 
Nadležni upravni odjeli nadzirali su i usmjeravali rad 69 ustanova i društava kojima je osnivač DNŽ. 
Ustanove i društva, unatoč gospodarskoj situaciji, djelovala su stabilno i uspješno. 
 
Nastavljena je kvalitetna suradnja s gradovima i općinama na području DNŽ, visokoškolskim i 
znanstvenim ustanovama, vjerskim zajednicama, braniteljskim udrugama, udrugama civilnog društva te 
političkim strankama. 
 
Nastavili smo s brigom za branitelje i za vrjednote Domovinskog rata. Tu brigu smatramo jednim od 
temeljnih opredjeljenja vlasti u DNŽ. Za jednokratne potpore oboljelim braniteljima izdvojili smo 280 
tisuća kuna,a za udruge proistekle iz Domovinskog rata 292 tisuća kuna. 
 
Obiteljima s četvero i više djece isplaćeno je 255 tisuća kuna potpora za nabavu knjiga.  Potpore u 
iznosima od 500 do 2000 kuna po obitelji, ovisno o broju učenika/studenata u obitelji te postojećim 
potporama pojedinog grada/općine, isplaćene su za 254 obitelji na području Dubrovačko-neretvanske 
županije koje imaju četvero i više djece, a koje su prema evidenciji HZMO primatelji dječjeg doplatka. 
 
Kroz program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko –
neretvanske županije isplaćeno je 1,65 milijuna kuna. 
 
Nastavljena je aktivnost na području međunarodne suradnje i afirmiranja Županije izvan državnih 
granica. U tome su uz župana i upravne odjele sudjelovali DUNEA i Ured DNŽ u Briselu. Župan je 
aktivno sudjelovao na sjednicama Odbora regija i njegovih povjerenstava te na sjednici Jadransko-
jonske euroregije. 
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Župan je aktivno sudjelovao na sjednicama Hrvatske zajednice županija. Također, javno je istupao u 
zaštiti interesa DNŽ – kako oko problema prometne izoliranosti DNŽ, posebno protiv promjene trase 
autoceste Ploče – Osojnik kroz DNŽ, tako i po pitanju štetnosti projekta Gornji Horizonti i za rješavanje 
problema granice na moru s Crnom gorom kod Prevlake. 
 
Županija se i u ovom razdoblju potvrdila kao uspješna jedinica regionalne samouprave i time je 
ispunjena naša osnovna zadaća. 
 
U daljnjem tekstu su navedene aktivnosti iz djelokruga rada Župana i Županijske skupštine u drugoj 
polovici 2016. godine. 
 
 
IIII..  PPRREEDDLLAAGGAANNJJEE  AAKKAATTAA  ŽŽUUPPAANNIIJJSSKKOOJJ  SSKKUUPPŠŠTTIINNII  
 

Župan se od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine očitovao o predloženim aktima ili je 
predložio Županijskoj skupštini na donošenje sljedeće prijedloge akata: 
 
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu 
- Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. i projekcija 

za 2017. i 2018. godinu 
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske 

uprave za ceste za 2016. godinu 
- Odluka o rasporedu sredstava kojima se financiraju decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova 

na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. godini 
- Odluka o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Dubrovnik za kreditno zaduženje 
- Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Dubrovačko-

neretvanske županije  
- Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u Dubrovačko-

neretvanskoj županiji  
- Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko 

korištenje dijela pomorskog dobra ispred Hotela Božica, u uvali Suđurađ, otok Šipan, Grad 
Dubrovnik  

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju AGRUM NERETVA d.o.o. za istraživanje i 
razvoj 

- 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 izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za prevenciju na području 
Dubrovačko-neretvanske županije 

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske 
županije za luke županijskog i lokalnog značaja 

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Vela Luka za luke 
županijskog i lokalnog značaja 

- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Župana Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 
1. siječnja do 30. lipnja 2016.  

- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi programa udruga proisteklih iz Domovinskog rata 
Dubrovačko-neretvanske županije prema Programu sufinanciranja udruga proisteklih iz 
Domovinskog rata Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. godinu 

- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ispravnosti vode za piće u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 
2015. godinu 

- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Odjela za mentalno zdravlje, Zavoda za javno zdravstvo 
Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. godinu 

- Zaključak o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. 
godinu 
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- Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Dubrovačko-
neretvanskoj županiji . 

- Odluka o Izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. i 
projekcija za 2017. i 2018. godinu 

- Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu 
- Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu 
- Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste 

Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu  
- Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2017. i projekcije za 

2018. i 2019. godinu 
- Odluka o donošenju Županijske razvojne strategije Dubrovačko-neretvanske županije 2016. - 2020. 
- 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 
2017. godinu 

- Odluka o imenovanju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 
Dubrovačko-neretvanske županije 

- Odluka o obavljanju javnog županijskog linijskog prijevoza putnika autobusima na liniji Dubrovnik 
- Orebić i obratno temeljem koncesije 

- Odluka o odobrenju produljenja važećih ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim otvorenim 
lovištima Dubrovačko-neretvanske županije 

- Odluka o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava kojima se financiraju decentralizirane funkcije 
zdravstvenih ustanova na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. godini 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda za 
područje 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 2016. 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 2015. godini  

- Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko 
korištenje luke posebne namjene - sidrište, u uvali Zaklopatica, otok Lastovo, Općina Lastovo  

- Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko 
korištenje privezišta, u uvali Suđurađ, otok Šipan, Grad Dubrovnik 

- Odluka o namjeri davanja koncesija u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi 
obavljanja djelatnosti čuvanja vina na morskom dnu na lokaciji Sutvid, Općina Janjina  

- Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne 
namjene - luke nautičkog turizma - marine u Lumbardi, Općina Lumbarda 

- Odluka o namjeri davanja koncesija u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi 
obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i 
Malog mora 

- Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko 
korištenje dijela pomorskog dobra ispred Hotela Božica, u uvali Suđurađ, otok Šipan, Grad 
Dubrovnik 

- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o organizaciji i sufinanciranju dodatnih medicinskih timova u 
turističkoj sezoni 2016. godine u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 

- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke Upravnog vijeća o osnivanju prava 
građenja - Centra za djecu s posebnim potrebama 

-  Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Opće bolnice Dubrovnik za razdoblje siječanj - rujan 
2016.  

- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o organizaciji i sufinanciranju dodatnih medicinskih timova u 
turističkoj sezoni 2016. godine u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 
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- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi aktivnosti prevencije štetnih ponašanja djece i mladih 
na području Dubrovačko-neretvanske županije  

- Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Osnovne škole Opuzen 
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realiziranim kreditnim programima za 2016. godinu  
- Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu koncesijskog postupka za obavljanje 

javnog županijskog linijskog prijevoza putnika autobusima na liniji Dubrovnik - Orebić i obratno 
- Rješenje o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesiju na dijelu pomorskog dobra za 

gospodarsko korištenje luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - marine u Lumbardi, Općina 
Lumbarda  

- Rješenje o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesije na dijelu pomorskog dobra u 
svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja uzgoja školjaka i riba na području 
posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora 

- Program javnih potreba u obrazovanju Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu 
- Program javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu  
- Program javnih potreba u športu Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu 
- Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu 
-  Izvješće o stanju zaštite od požara na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. godini 
- Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije 
- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 
- Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara Dubrovačko-neretvanske županije za 

2017. godinu 
 
III. DONOŠENJE AKATA IZ SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA ŽUPANIJE 
U obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga županije, župan je donio slijedeće akte: 
 

- Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članova Kulturnog vijeća Dubrovačko – 
neretvanske županije 

- Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Dubrovačko-neretvanske 
županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija 

- Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima 
prirode Dubrovačko-neretvanske županije 

- Izmjene i dopune II. Pravilnika o čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i 
registraturnog gradiva 

- Izmjene i dopune Plana prijama u službu u upravna tijela Dubrovačko-neretvanske županije za 
2016. godinu 

- Izmjene i dopune II. Plana prijama u službu u upravna tijela Dubrovačko-neretvanske županije 
za 2016. godinu 

- Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Kula Norinske 
- Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomske i trgovačke škole 
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu stipendija darovitim 

učenicima i studentima 
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu stipendija učenicima 

i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja 
- Pravilnik o unutarnjem redu Upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije 
- Plan upravljanja pomorskim dobrom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2016. godinu 
- Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela 

Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu 
- Odluka o broju i visini stipendija za darovite učenike i studente za školsku/akademsku 

2016./2017. godinu 
- Odluka o povratu ordinacije u sastav Doma zdravlja Dubrovnik 
- II. Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Dubrovačko-neretvanske županije za 

2016. 
- III. Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Dubrovačko-neretvanske županijeza 

2016. 
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- Odluka o broju i visini stipendija za učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja 
za školsku/akademsku 2016./2017. godinu 

- Odluka o povratu ordinacija u sastav Doma zdravlja Dubrovnik 
- Odluka o izmjeni broja stipendija za učenike i studente koji se obrazuju za deficitarnazanimanja 

za školsku/akademsku 2016./2017. godinu 
- Odluka o odobrenju uporabe skeniranog potpisa pročelnice i pečata Upravnog odjela za 

financije Dubrovačko-neretvanske županije Centru za vozila Hrvatske d.d., Capraška 6,Zagreb, 
OIB: 73294314024 

- Plan upravljanja pomorskim dobrom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2017. godinu 
 
 
 
IV. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 Održane su 3 redovite sjednice Županijske skupštine na kojima je raspravljeno 96 točaka 
dnevnog reda. Na sjednicama je postavljeno 68 vijećničkih pitanja na koja je Župan davao usmene 
odgovore. U pisanoj formi je postavljeno 29 pitanja, te je na 18 odgovoreno na isti način.  
 Održano je 17 sjednica skupštinskih odbora i to kako slijedi: 

- Odbor za gospodarski razvitak – 3 sjednice, 
- Odbor za izbor i imenovanje – 3 sjednice, 
- Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb – 3 sjednice, 
- Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje – 1 sjednice, 
- Odbor za obrazovanje, kulturu i sport – 1 sjednice, 
- Odbor za razvoj lokalne i područne (regionalne) samouprave – 2 sjednice, 
- Odbor za komunalne djelatnosti – 1 sjednica, 
- Odbor za financije – 3 sjednica, 

 
 U navedenom razdoblju objavljeno je 11 brojeva Službenog glasnika Dubrovačko – neretvanske 
županije, u kojem se objavljuju akti županije i njenih ustanova, kao i akti općina: Dubrovačko Primorje, 
Ston, Janjina, Trpanj, Kula Norinska, Zažablje i Pojezerje. Objavljeno je ukupno 212 akata, od toga iz 
nadležnosti Županijske skupštine 70 akata, Župana 61 akt, Općine Dubrovačko Primorje 13 akata, 
Općine Ston 21, Općine Janjina 12, Općine Trpanj 12, Općine Kula Norinska 13, Općine Zažablje 5, 
Općine Pojezerje 0, te ostalih akata 5. 
 
 
V. 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. 
 
 
VI. 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.  
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VII.  ZZAAKKLLJJUUČČAAKK   
 
 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. 
 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 2016. do 31. prosinca 2016. 
 
 
KLASA: 023-01/17-01/01 
URBROJ: 2117/1-01-17-08 
Dubrovnik, 7. ožujak 2017.     
 
 
                   ŽŽ  UU  PP  AA  NN  

  
Nikola Dobroslavić 
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