
Na temelju članka 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije", broj 7/09, 10/10 i 03/13), i Uredbe o kakvoći mora 
za kupanje ("Narodne novine" broj 73/08), Skupština Dubrovačko-neretvanske županije 
na sjednici održanoj      ožujka 2017. godine donijela je 
 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
 

Utvrđuje se Izvješće o kakvoći mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske 
županije u 2016. godini, izrađeno od strane Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-
neretvanske županije. 
 

II. 
 
Preporuča se i nadalje pojačan inspekcijski i komunalni nadzor nadležnih službi u 
priobalnom području Županije u pripremi turističke sezone za 2017.godinu, u odnosu na 
kontrolu kanalizacijskih sustava priobalnih naselja i nedopušteno zadržavanje plovila 
unutar područja morskih plaža Dubrovačko-neretvanske županije. 

 
 
 
 
Klasa: 351-01/16-01/22 
Ur.broj: 2117/1- 
Dubrovnik,      ožujka 2017.  
 
 

Predsjednik Skupštine: 
 

Ivan Margaretić, prof. 
 
 
 
Na znanje: 
 

1. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, 
20000 Dubrovnik, Dr. Antuna Šercera 1. 

2. Gradovima i Općinama DNŽ, n/p Gradonačelnika/Načelnika 
3. Ministarstvo poljoprivrede, Vodopravna inspekcija, 

10000 Zagreb, Vukovarska 220. 
4. Inspekcija Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture pri Lučkoj  

kapetaniji Dubrovnik i Lučkoj kapetaniji Ploče 
5. Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Inspekcija zaštite okoliša, 

10000 Zagreb, Radnička 80.  
6. Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode, o v d j e 
7. Županijska skupština, o v d j e 
8. Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, o v d j e 
9. Pismohrana 

 

















































      
 
   R E P U B L I K A  H R V A T S K A  
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA 
    Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode 
              Vukovarska 16, Dubrovnik 

 
Klasa: 351-01/16-01/22 
Ur. broj: 2117/1-53/3-17-77 
Dubrovnik, 01. ožujka 2017. 
 
 

ŽUPAN 
- o v d j e - 

 
 
Predmet: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora na morskim  
      plažama Dubrovačko–neretvanske županije za 2016. godinu 

     -dostavlja se 
 
 
Molimo da se za slijedeću sjednicu Skupštine uvrsti prijedlog Zaključka o prihvaćanju 
Izvješća o kakvoći mora na morskim plažama Dubrovačko–neretvanske županije za 
2016. godinu. 
 
U privitku dostavljamo prijedlog Zaključka i Izvješće o kakvoći mora na morskim 
plažama Dubrovačko–neretvanske županije za 2016. godinu, izrađeno od strane 
Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. 
 
Izvjestilac po ovoj točci biti će predstavnik Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-
neretvanske županije i predstavnik Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode 
Dubrovačko- neretvanske županije.  
 
S poštovanjem 

 
PROČELNIK: 

 
Nikola Veraja, dipl.iur. 

 
 
Na znanje: 
 
1. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, 
    Dubrovnik, Dr. Antuna Šercera 1.   
2. Pismohrana 
3. Evidencija, ovdje 



Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije", broj 7/09, 10/10 i 03/13) i Uredbe o kakvoći mora za 
kupanje ("Narodne novine" broj 73/08), Župan Dubrovačko-neretvanske županije donio 
je 
 
 

ZAKLJUČAK 
 

I. 
 

Utvrđuje se prijedlog Izvješća o kakvoći mora na morskim plažama Dubrovačko-
neretvanske županije u 2016. godini, izrađen od strane Zavoda za javno zdravstvo 
Dubrovačko-neretvanske županije. 

 
II. 
 

Prijedlog Izvješća iz točke I. ovog Zaključka upućuje se Skupštini Županije na raspravu i 
prihvaćanje. 

 
 
 
 
Klasa: 351-01/16-01/22 
Ur.broj:: 2117/1-01-17-78 
Dubrovnik,       ožujak 2017. godine 
 
 
 

Župan: 
 

Nikola Dobroslavić, prof. 
 
 
 
 
 
 
Na znanje:   
 
1.Županijska skupština, o v d j e 
2.Pismohrana 
3.Evidencija, o v d j e 
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