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 2. sjednici, održanoj 25. rujna 2017., donijela je

Z A K LJ U Č A K

Prihvaća se Izvješće Župana Dubrovačko - neretvanske županije za razdoblje 1. siječnja 2017. do 30.
lipnja 2017.

KLASA: 023-01/17-01/0
URBROJ: 2117/1-01-17Dubrovnik, 25. rujna 2017.

Predsjednica
Županijske skupštine
dr. sc. Vilma Kosović, dr. med.

Dostaviti:
1.
2.
3.
4.

Župan - ovdje,
Županijska skupština - ovdje,
Evidencija,
Pismohrana.
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I Z V J E Š Ć E
o radu Župana
od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. godine
I.

UVOD

Županija je i u razdoblju siječanj – lipanj 2017. obavljala uredno sve zadaće iz djelokruga rada jedinice
područne samouprave i izvršavala Program župana i Županijske skupštine.
IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - LIPANJ 2017. GODINE
Županija je i u razdoblju siječanj – lipanj 2017. god. obavljala uredno sve zadaće iz djelokruga rada
jedinice područne samouprave i izvršavala Program župana i Županijske skupštine. Osigurali smo svim
korisnicima Proračuna sredstva za obavljanje njihove djelatnosti, sve prema propisima, a udrugama uz
javne pozive i vrednovanje projekata putem povjerenstava.
Pratili smo postupke natječaja za izvođenje radova na projektu Pelješkog mosta, potpisivanje ugovora o
dodjeli 357 mil EUR od strane Europske komisije, odnosno sufinanciranje radova u visini od 85%
ukupnih troškova, kao i prijenos tih sredstava na investitora Hrvatske ceste.
ŽUC je učinio daljnje korake u poboljšanju cestovne infrastrukture u što je uloženo 18,5 mil kn, a
dovršen je i postupak javne nabave za izvođenje radova na križanju i pristupnoj cesti za Cavtat. Posebna
se pozornost pridavala pristupnim cestama za budući CGO Lučino razdolje i za pretovarne stanice.
U izradi je bila Studija predizvodljivosti za Kongresni centar Dubrovnik, održan je veoma uspješan
vinski festival Dubrovnik FestiWine 2017, a s Gradom Dubrovnikom provodi se postupak izmjena i
dopuna Prostornog plana Grada radi lokacije za Turističku i ugostiteljsku školu na Babinu kuku, kao i za
smještaj Pastoralnog centra.
Potpisan je ugovor s izvođačem radova na Komunalnoj lučici Batala za radove vrijedne 10,5 milijuna
kuna.
Putem javnog poziva dodjeljeno je gradovima i općinama 3,5 milijuna kuna za unaprjeđenje pomorskog
dobra, a lučkim upravama 350.000 kn.
Upravni odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku provodio je kreditne programe „Razvoj
2017“, „Ruralni razvoj“ i „Kreditom do konkurentnosti“, a u prvom polugodištu iskorišteno je u
programima: „Razvoj 2017.“ 1,72 milijuna kuna, „Ruralni razvoj“ 250 tisuća kuna, a u programu
„Kreditom do konkurentnosti“ 2,1 milijun kuna.
Nakon uređenja Poduzetničkog inkubatora u Dubrovniku, DNŽ je krenula u realizaciju projekta
Poduzetničkog inkubatora u Pločama. Na natječaju Ministarstva poduzetništva i obrta- Poduzetnički
impuls za ovaj je projekt osigurano 10,05 milijuna kuna bespovratne potpore.
Raspisan je natječaj za dodjelu 690 tisuća kuna potpore za organizaciju manifestacija u turizmu. U
polugodištu je dodijeljeno 164 tisuće kuna za 21 podnositelja zahtjeva.
UO za za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku sudjeluje i u tri EU projekta: NAutical Routes
for Europe-ADRIALOG-From Venice to Dubrovnik (udio DNŽ oko 230 tisuća kuna), INTERREG V A
Italy-Croatia CBC Programe-Drone boat technology (udio DNŽ oko milijun kuna) te INTERREG V A
Italy-Croatia CBC Programe-Adriatic Cycle Route (udio DNŽ oko 1,7 milijuna kuna).
Projekti su provođeni u suradnji s RRA DUNEA koja je ovime zaokružila ukupan rezultat od 85
projekta iz EU fondova ukupne vrijednosti više od 400 milijuna kn. U prvom polugodištu potpisan je
ugovor za projekt „Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija“, vrijednosti 32,6 milijuna
kuna.
U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je u Odjelu za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku 117
novih podnesaka, od čega se:
− 79 odnosi na koncesionaranje/uspostavu i potvrdu odnosa na obalnom području, od čega je
rješeno 75,
− 38 se odnosi na zahtjeve za utvrđivanje granica na pomorskom dobru, od čega je rješeno 29.
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Agencija za gospodarenje otpadom ishodila je projektno-tehničku dokumentaciju za Županijski centar
za gospodarenje otpadom „Lučino razdolje“: idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole, elaborat
zaštite okoliša, idejni projekt pretovarnih stanica Vela Luka, Janjina, Mljet, Lastovo i Ploče te elaborate
zaštite okoliša za svaku od stanica. Također, zajedno sa Županijskom upravom za ceste, priprema se
projektna dokumentacija za rekonstrukciju prometnice u Blatu (do priključka na javnu nerazvrstanu
cestu Sitnica-Karbuni), a sve za potrebe gradnje pretovarne stanice Blato, zatim idejni projekt za
prilaznu cestu pretovarnoj stanici Dubriovnik te idejni projekt prilazne ceste za ŽCGO Lučino razdolje.
Zdravstvenim ustanovama u DNŽ u prvom je polugodištu 2017. izdvojeno 5,83 milijuna kuna ili 38,7
posto iznosa predviđenog za tekuću godinu.
Pripremljeni su projekti Objedinjenog hitnog bolničkog prijema i Dnevne bolnice u Dubrovniku, te
Dnevne bolnice u Metkoviću.
Posebnu smo pozornost posvetili projektu izgradnje doma za djecu s posebnim potrebama, koji radimo s
udrugom „Dva skalina“, a koji je vrijedan 4,4 milijuna kuna. U suradnji s OB Dubrovnik i Domom
zdravlja koji je nositelj investicije na javnom natječaju je dobijen izvođač radova i s njim je potpisan
ugovor. U prvom je polugodištu za ovu namjenu izdvojeno je 630 tisuća kuna.
Za dodatne timove hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni izdvojeno je 600 tisuća kuna. Za četiri
centra socijalne skrbi na području DNŽ utrošeno je 670 tisuća kuna, a za poslovanje četiri doma
umirovljenika 4,9 milijuna kuna.
Upravni odjel za ruralni razvoj i poljoprivredu od Ministarstva poljoprivrede ostvario je 1,5 milijuna
kuna za projekt sredozemne voćne muhe odnosno zaštite nasada mandarina u Neretvi.
Započela je izrada projektne dokumentacije za ribarske luke u Veloj Luci i Sustjepanu.
Prijavljen je na natječaj Ministarstva gospodarstva projekt Centra kompetencije za agrume koji je
uspješno prošao prvi krug vrednovanja. Projekt je vrijedan 15,3 mil kuna.
Sustav navodnjavanja Donja Neretva realizira se u više podpilot projekata. Za podprojekt Opuzen-Ušće
(Glog) izrađena je potrebna dokumentacija te je projekt ostvario financiranje iz fondova EU. Podprojekt
Koševo-Vrbovci je u završnoj fazi izrade projektne dokumentacije.
Za obrazovanje je u prvoj polovici 2017. godine uloženo 20,1 milijun kuna, za šport 967 tisuća kuna, a
za kulturu 793 tisuće kuna.
Za materijalne rashode osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova utrošeno je 11,78 milijuna kuna.
Za investicijska i kapitalna ulaganja u škole i domove u 2017. je predviđeno 7,5 milijuna kuna. Postupci
javne nabave većim su dijelom završeni, a realizacija projekata se očekuje u trećem i četvrtom kvartalu
ove godine. Stoga je do konca lipnja od predviđenog iznosa utrošena 641 tisuća kuna.
Proveden je i EU projekt „Zajedno možemo sve!-3“, vrijedan 2,47 milijuna kuna, a čime je omogućeno
financiranje troškova 54 pomoćnika u nastavi za 57 učenika s poteškoćama u razvoju. Također, putem
mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Mladi za mlade“ osigurano je i financiranje 7 dodatnih
pomoćnika u nastavi.
Uspješno su prijavljene dvije škole za energetsku obnovu i ostvarena sredstva EU fondova u visini od 5
mil kuna.
Djelatnici Upravnog odjela za obrazovanje kulturu, znanost i šport sudjeluju i u provedbi EU projekta
„Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija“.
Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode je u sklopu postupaka Ocjene o potrebi procjene utjecaja
zahvata na okoliš dao mišljenja na 11 zahvata te je davanjem mišljenja sudjelovao u postupku strateške
procjene utjecaja na okoliš kod 12 projekata.
UO za zaštitu okoliša proveo je i javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz područja
zaštite okoliša i prirode pa je 15 udruga dobilo ukupno 110 tisuća kuna.
Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj za dnevni boravak, pomoć i njegu u
kući starijim i nemoćnim osobama u prvom polugodištu 2017. godine utrošio je 168 tisuća kuna, za rad
umirovljeničkih udruga 105 tisuća kuna. U svrhu doprinosa mjerama pronatalitetne i demografske
politike odlučeno je da će DNŽ financirati nabavu udžbenika za sve učenike prvih razreda osnovnih
škola kojima je osnivač DNŽ.
Udrugama proisteklima iz Domovinskog rata dodijeljeno je 259 tisuća kuna,a oboljelim braniteljima
isplaćeno je i 168 tisuća kuna jednokratnih potpora.
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Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju rješavao je dokumente za gradnju, legalizacije, provjeru
prijedloga prostornih planova i vodio postupak Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ.
Nastavili smo raditi na projektu razvoja širokopojasne infrastrukture i projektu Pamente regije.
Jedinica unutarnje revizije obavila je četiri revizije (Zavod za prostorno uređenje DNŽ, Ekonomska i
trgovačka škola u Dubrovniku, Srednja škola Petra Šegedina u Korčuli te Muški učenički dom
Dubrovnik). Nalazi unutarnje revizije za većinu revidiranih područja potvrđuju pouzdanost i efikasnost
uspostavljene kontrole s nastankom pretpostavljenog rizika. Nisu utvrđene temeljne i značajne slabosti u
upravljanju rizicima i kontrolama.
Branili smo interese Županije po pitanju nastavka auto-ceste od čvorišta Metković do Osojnika i time
ustrajali na protivljenju trasi Jadransko-jonske autoceste preko Ljubinja do Počitelja.Ustrajali smo na
traženju da se projekt Gornji horizonti uskladi s primjedbama iz RH te da se otkloni mogućnost
negativnog utjecaja na vode i okoliš u RH, posebno u Dolini Neretve.
Brinuli smo i u predmetnom razdoblju o zaštiti vrjednota iz Domovinskog rata, o braniteljima,
obiteljima poginulih branitelja, invalidima i logorašima.
Osigurali smo stabilnost Proračuna i njegovo uredno izvršavanje.
Županija je bila aktivna na međunarodnom planu kroz djelovanje u Europskom Odboru regija,
Jadransko jonskoj euroregiji, kroz prekograničnu suradnju i putem Ureda DNŽ u Bruxellesu.
DNŽ je i u ovom vremenskom razdoblju funkcionirala kao uredna i uspješna jedinica područne
samouprave, brinula je o razvoju, o potrebama građana i gospodarstva, o potrebama u kulturi i športu i
osigurala stabilnost kao pretpostavku za daljnji razvoj.

U daljnjem tekstu su navedene aktivnosti iz djelokruga rada Župana i Županijske skupštine u prvoj
polovici 2017. godine.

II.

PREDLAGANJE AKATA ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI

Župan se od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine očitovao o predloženim aktima ili je predložio
Županijskoj skupštini na donošenje sljedeće prijedloge akata:
− Odluka o nastavku provedbe Programa poticanja razvoja malog gospodarstva u Dubrovačkoneretvanskoj županiji iz 2015. godine - Program "Ruralni razvoj",
− Odluka o lokalnim porezima Dubrovačko-neretvanske županije,
− Odluka o udruživanju i preraspodjeli sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija
osnovnog i srednjeg školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu,
− Odluka o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara Dubrovačko-neretvanske županije,
− Odluka o prihvaćanju Plana zaštite od požara Dubrovačko-neretvanske županije,
− Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog
školstva na području Dubrovačko neretvanske županije u 2017. godini,
− Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg
školstva na području Dubrovačko neretvanske županije u 2017. godini,
− Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih centara za
socijalnu skrb i pomoći za ogrjev za Dubrovačko-neretvansku županiju u 2017. godini,
− Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u
Dubrovačko - neretvanskoj županiji u 2017. godini,
− Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava Zajednice športa Dubrovačkoneretvanske županije za 2016. godinu,
− Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava Zajednice tehničke kulture
Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu,
− Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave
Dubrovačkoneretvanske županije za luke županijskog i lokalnog značaja,
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− Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke
posebne namjene - luke nautičkog turizma - marine u Veloj Luci, Općina Vela Luka,
− Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije u svrhu gospodarskog korištenja
pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba te obavljanja obrazovnoistraživačke djelatnosti na polju 51 b, 51 c, 51 d u Malostonskom zaljevu,
− Odluke 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,
− Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za
gospodarsko korištenje luke posebne namjene-luke nautičkog turizma-marine u Lumbardi,
Općina Lumbarda,
− Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Župana Dubrovačko-neretvanske županije za
razdoblje od 1. srpnja 2016. do 31. prosinca 2016. ,
− Zaključak o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Dubrovačkoneretvanskoj županiji za 2016. godinu,
− Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi programa "Dnevni boravak, pomoć i njega
u kući za starije i nemoćne osobe u DNŽ" u 2016. godini,
− Zaključak o davanju suglasnosti za gradnju Odjela za mentalno zdravlje Zavoda za
javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije,
− Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća OB Dubrovnik,
− Zaključak o davanju suglasnosti za podnošenje zahtjeva Ministarstvu zdravstva za
osnivanje Podružnice Opće bolnice Dubrovnik - "Dnevne bolnice Metković",
− Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije
za 2016. godinu,
− Zaključak o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora na morskim plažama Dubrovačkoneretvanske županije u 2016. godini,
− Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg programa rada ŽOC-a za
provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u DNŽ za 2016. godinu,
− Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg programa rada ŽOC-a za provedbu Plana intervencija
kod iznenadnih onečišćenja mora u DNŽ-i za 2017. godinu,
− Zaključak o prihvaćanju Programa utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama na
području DNŽ u 2017. godini
− Zaključak
o prihvaćanju
Memoranduma o razumijevanju
između Regije Veneto
(Republika Italija) i Dubrovačko-neretvanske županije (Republika Hrvatska)
− Rješenje o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesiju na dijelu pomorskog
dobra za gospodarsko korištenje luke posebne namjene - luke nautičkog turizma marine u Veloj Luci, Općina Vela Luka,
− Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Dubrovačko-neretvanskoj
županiji 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 Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske
županije,
− Odluka o upućivanju na javnu raspravu Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana
Dubrovačko-neretvanske županije,
− Odluka o imenovanju ovlaštenih osoba naručitelja u postupcima nabave roba i usluga do
200.000,00 kuna i radova do 500.000,00 kuna (dalje: bagatelna nabava) koje provodi
Dubrovačko-neretvanska županija kao javni naručitelj u 2017. godini,
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− Odluka o proglašenju elementarne nepogode (mraz) na području Općine Konavle, Općine Kula
Norinska, Grada Metkovića, Grada Opuzena, Općine Slivno,
− Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada i razvoja za 2017. godinu Županijskoj lučkoj
upravi Dubrovnik,
− Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2017. godinu Županijskoj lučkoj upravi
Dubrovnik,
− Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji program rada i razvoja za 2017. godinu Županijskoj
lučkoj upravi Korčula,
− Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2017. godinu Županijskoj lučkoj upravi
Korčula,
− Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji program rada i razvoja luke Vela Luka za 2017. godinu
Županijskoj lučkoj upravi Vela Luka,
− Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2017. godinu Županijskoj lučkoj upravi Vela
Luka,
− Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada i razvoja za 2017. godinu Lučkoj Dubrovačkoneretvanske županije,
− Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2017. godinu Lučkoj upravi Dubrovačkoneretvanske županije,
− Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Ljekarne Dubrovnik,
− Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe
"Korčula", Vela Luka,
− Pravilnik o jednostavnoj nabavi,
− Izmjene i dopune III. Pravilnika o čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i
registraturnog gradiva,
− Plan prijama u službu u upravna tijela Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu,
− Plan nabave roba, usluga i radova Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu,
− Odluka o prihvaćanju Prijedloga otpisa osnovnih sredstava i sitnog inventara,
− Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi
Dubrovačko-neretvanske županije u 2017. godini,
− Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ston,
− Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Trpanj,
− Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vela Luka,
− Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Slano,
− Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Primorje,
− Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Kula Norinska,
− Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Župa Dubrovačka,
− Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića,
− Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića,
− Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne glazbene škole Metković,
− Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Vela Luka,
− Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije Metković,
− Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Metković,
− Izmjene i dopune Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata
upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu,
− Odluka o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Cavtat,
− Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i
članova Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije,
− Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Dubrovačkoneretvanske županije,
− Izmjene i dopune Plana prijama u službu u upravna tijela Dubrovačko-neretvanske županije za 2017.
godinu,
− I. izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Dubrovačko-neretvanske županije za 2017,
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− Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite
Dubrovačko-neretvanske županije.
IV.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Održana je 1 redovite sjednice Županijske skupštine na kojoj je raspravljeno 40 točaka dnevnog
reda. Na sjednici je postavljeno 20 vijećničkih pitanja na koja je Župan dao usmene odgovore.
Održano je 7 sjednica skupštinskih odbora i to kako slijedi:
- Odbor za gospodarski razvitak – 1 sjednica,
- Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb – 1 sjednice,
- Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje – 1 sjednica,
- Odbor za obrazovanje, kulturu i sport – 1 sjednica,
- Odbor za razvoj lokalne i područne (regionalne) samouprave – 2 sjednice,
- Odbor za financije – 1 sjednica,
- Mandatni odbor – 1 sjednica.
U navedenom razdoblju objavljeno je 8 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 236 akta, od toga iz
nadležnosti Županijske skupštine 59 akata, Župana 39 akata, Općine Dubrovačko Primorje 28 akata,
Općine Ston 31, Općine Janjina 19, Općine Trpanj 17, Općine Kula Norinska 10, Općine Zažablje 14,
Općine Pojezerje 17, te ostalih akata 2.
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.
VII. 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.
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
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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. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017.
KLASA: 023-01/17-01/01
URBROJ: 2117/1-01-17-0
Dubrovnik, 15. rujan 2017.

ŽUPAN
Nikola Dobroslavić, v.r.
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