
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
Dubrovačko-neretvanska županija 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
KLASA: 023-01/17-02/01 
URBROJ: 2117/1-04-17-3 
Dubrovnik, 15. rujna 2017. 
          ČLANOVIMA SKUPŠTINE 

     DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
 

- S V I M A - 
     
 Sazivam 2. redovitu sjednicu Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije za dan 
 

25. rujna 2017. g. (ponedjeljak) 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 polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko – neretvanske županije za 2017. 

godinu. 
2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko – neretvanske županije za 2017. 

godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu. 
3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2017. 
4. Izvješće Župana Dubrovačko – neretvanske županije za prvo polugodište 2017. godine. 
5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 

2018. godinu. 
6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Glavnog plana razvoja Funkcionalne regije Južna Dalmacija i 

Strateške procjene utjecaja Plana/Programa na okoliš sa Procjenom utjecaja na baštinu (HIA) za dobra 
svjetske kulturne baštine (WH). 

7. Odluka o usvajanju Akcijskog plana energetske učinkovitosti za Dubrovačko-neretvansku županiju za 
razdoblje 2017. – 2019. godine 

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

9. Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra 
radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba – Marinus d.o.o., vl. Dario Hladilo na obrt „Tims“, vl. 
Ivica Hladilo 

10. Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra 
radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba –obrt „Školjkarstvo Kamenica“, vl. Antonio Pavlović 
na obrt „Školjkarstvo Mušula“, vl. Cvijetko Matković 

11. Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne 
namjene Pasadur, otok Lastovo – zajednica ponuditelja Hotel Solitudo – Lastovo d.o.o. na Ronilački raj 
– Lastovo d.o.o., Lastovo 



12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Odjela za mentalno zdravlje Zavoda za javno 
zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu. 

13. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o ispravnosti vode za piće u Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji za 2016.godinu. 

14. Prijedlog odluke o prijenosu imovine iz poslovnih knjiga Dubrovačko-neretvanske županije u poslovne 
knjige Doma zdravlja Korčula. 

15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Metković. 
16. Prijedlog rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga u 

Dubrovačko-neretvanskoj županiji. 
17. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Dubrovačko-neretvanske 

županije. 
18. Prijedlog odluke o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Dubrovačko-neretvanske 

županije. 
19. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije izjednačavanja 

mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. g. i izradu Strategije izjednačavanja mogućnosti 
za osobe s invaliditetom Dubrovačko-neretvanske županije od 2017. do 2020. godine. 

20. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u 
Dubrovačko-neretvanskoj županiji. 

21. Prijedlog odluke o produljenju važećeg Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu 
u Dubrovačko-neretvanskoj županiji br. XIX/110 – "BLATO". 

22. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Osnovne škole Cavtat. 
23. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Cavtat za ustupanje prostora škole za potrebe 

dječjeg vrtića Konavle. 
24. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Mljet. 
25. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudio Nikša Sršen iz Šibenika. 
26. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudio Ferdo Skočibušić iz Dubrovnika. 
27. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudio Nikša Marinović iz Dubrovnika. 
 
 
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,                
                       Predsjednica 
                    Županijske skupštine 
 
               dr.sc. Vilma Kosović, dr. med. 
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