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Dubrovačko-neretvanska županija 
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Dubrovnik, 7. ožujka 2017.  
 
 
 
                   ČLANOVIMA SKUPŠTINE 

     DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
 

- S V I M A - 
     
 Sazivam 19. redovitu sjednicu Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije za dan 
 

15. ožujka  2017. g. (srijeda) u Velikoj vijećnici, Pred Dvorom 1,  
s početkom u 11,00 sati 

 
 

 Za sjednicu predlažem slijedeći 
 

D N E V N I  R E D 
 

- Vijećnička pitanja 
 
1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju županovog izvješća za razdoblje srpanj-prosinac 2016. g. 
2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko 

– neretvanske županije. 
3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa zaštite zraka, ozonskog sloja ublažavanja klimatskih 

promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje DNŽ za razdoblje od 2017.-2020. 
4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora na morskim plažama Dubrovačko-

neretvanske županije u 2016.g. 
5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama na 

području Dubrovačko-neretvanske županije u 2017.g. 
6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg programa rada Županijskog 

operativnog centra za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u DNŽ za 2016. g. 
7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg programa rada Županijskog operativnog centra za 

provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u DNŽ za 2017. g. 
8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Županijskog savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske 

županije za 2016. g. 
9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi programa "Dnevni boravak, pomoć i njega u kući 

za starije i nemoćne osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji" u 2016.g. 
10. Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava Zajednice športa Dubrovačko-

neretvanske županije za 2016.g. 
11. Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava Zajednice tehničke kulture 

Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. g. 
12. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog 

školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2017.g. 



13. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg 
školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2017.g. 

14. Prijedlog odluke o udruživanju i preraspodjeli sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova na području 
Dubrovačko – neretvanske županije za 2015. godinu. 

15. Prijedlog odluke o lokalnim porezima Dubrovačko-neretvanske županije. 
16. Prijedlog odluke o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara Dubrovačko-neretvanske županije. 
17. Prijedlog odluke o prihvaćanju Plana zaštite od požara Dubrovačko-neretvanske županije. 
18. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za podnošenje zahtjeva Ministarstvu zdravstva za osnivanje 

Podružnice Opće bolnice Dubrovnik – "Dnevne bolnice Metković." 
19. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za gradnju Odjela za mentalno zdravlje Zavoda za javno 

zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. 
20. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 

Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2017.g. 
21. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Korčula. 
22. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća OB Dubrovnik za nabavu UZ 

aparata. 
23. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Dubrovačko-

neretvanskoj županiji za 2016. g. 
24. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda 

centara za socijalnu skrb i pomoći za ogrjev za Dubrovačko-neretvansku županiju u 2017.g. 
25. Prijedlog programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Dubrovačko – neretvanskoj 

županiji za 2017. godinu. 
26. Prijedlog odluke o nastavku provedbe Programa poticanja razvoja malog gospodarstva u Dubrovačko – 

neretvanskoj županiji iz 2015. godine – Program "Ruralni razvoj". 
27. Prijedlozi odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog 

dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog 
zaljeva i Malog mora: 

- Obrt "Školjkarstvo Bebek", Donja ulica 1, Mali Ston, 
- Obrt "Paskal", Luka 30, Ston, 
- Obrt "Kamenice", Fanita Lahalo, Putnikovići 10, Ston, 
- Trgovačko društvo "Kubik sat j.d.o.o.", Topolo 43, Topolo, 
- Obrt "Šotro", Stijepo Grljević, Gornje selo 8, Ošlje, Topolo, 
- Obrt "Nike Sole, Brnino 16, Mokošica, 
- Obrt "Sipa", Andro Mekišić, Luka 30, Ston, 
- Trgovačko društvo "Ponta Luke d.o.o.", Luka 103, Ston, 
- Obrt "Nedjeljko Mihočević", Duba Stonska 19, Duba Stonska, 
- Obrt "Josip Bazdan", stupa 13, Topolo, 
- Obrt "Guc", Ivo Ljuban "Andrije Hebranga 33, Dubrovnik, 
- Trgovačko društvo "Black Shell d.o.o.", Alberta Hallera 6, Dubrovnik, polje 318 
- Trgovačko društvo "Black Shell d.o.o.", Alberta Hallera 6, Dubrovnik, polje 330 
- Trgovačko društvo "Brodogradnja Dužević d.o.o.", Ivan Dužević, Luka 14, Ston, 
- Obrt Mato Korać, Zrinsko Frankopanska 23, Dubrovnik, 
- Trgovačko društvo "Kamenice Gillardeau" d.o.o., Svačićev trg 16, Zagreb, 
- Obrt "Srce", Jakša Mekišić, Luka 24, Luka, Ston, 
- Obrt "Giusepina", Ivo Radibratović, Zamaslina 6, Zaton Doli, 

28. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – marine u Lumbardi, Općina 
Lumbarda  

29. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske 
županije za luke županijskog i lokalnog značaja 

30. Prijedlog Odluke o prijenosu koncesije 



31. Prijedlozi zaključaka o dodjeli javnih priznanja Dubrovačko-neretvanske županije, povodom Dana 
Županije i blagdana sv. Leopolda Bogdana Mandića, 12. svibnja. 

32. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudila Vladimira Volkova. 

33. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudila Marija Tarticchio. 

34. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudili Anne Marie Stanley i Colum Andrew Stanley. 

35. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudilo trgovačko društvo NOVI START d.o.o. 
 

Napomena: 
 
 
Materijali za točku: 
 
31. Prijedlozi zaključaka o dodjeli javnih priznanja Dubrovačko-neretvanske županije, povodom Dana 
Županije i blagdana sv. Leopolda Bogdana Mandića, 12. svibnja. 
 
dostavit će se na klupe. 
Ostali materijali, uključujući  materijale za točke br. 2. i 3. su na CD-u koji se nalazi u prilogu. 
 
 
Molimo vijećnike sa prebivalištem izvan područja Grada Dubrovnika, koji na sjednicu dolaze vlastitim 
automobilom, da nam dostave podatke o registraciji automobila, najkasnije dva dana prije održavanja 
sjednice, kako bi im mogli osigurati parking u krugu sveučilišnog kampusa u Dubrovniku,(ex. Stara 
bolnica). Podatke dostaviti na dolje navedene telefonske brojeve ili na mail: 
arian.custovic@dubrovnik-neretva.hr  
 
Radni materijali su objavljeni  i na web adresi Županije:  
http://www.edubrovnik.org/zupanijska_skupstina.php 
 
Molimo Vas za nazočnost na sjednici, a o eventualnoj spriječenosti obavijestite nas na tel. 351-416 ili 
351-494. 
 
 
       
   S poštovanjem,      
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