
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
Dubrovačko-neretvanska županija 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
KLASA: 023-01/17-02/01 
URBROJ: 2117/1-04-17-04 
Dubrovnik, 7. prosinca 2017. 
          ČLANOVIMA SKUPŠTINE 

     DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
 

- S V I M A - 
     
 Sazivam 3. redovitu sjednicu Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije za dan 
 

15.  prosinca  2017. g. (petak) 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 Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. i 

Projekcija za 2018. i 2019. godinu. 
2. Prijedlog Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. 

godinu. 
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu. 
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana ŽUC-a za 2017. g.  
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan ŽUC-a za 2018. i Projekcije za 2019. i 

2020. godinu. 
6. Prijedlog Odluke o prodaji stana u vlasništvu Dubrovačko-neretvanske županije. 
7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i vijećnika 

Skupštine koji su u Skupštinu izabrani s liste grupe birača iz proračuna DNŽ za 2018. godinu. 
8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg programa rada s Financijskim planom za 2018. godinu 

Županijskog operativnog centra za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u 
Dubrovačko-neretvanskoj županiji. 

9. Program razvoja i unaprjeđenja lovstva na području Dubrovačko-neretvanske županije. 
10. Prijedlog zaključka o prijedlogu za izmjenu i dopunu Mreže javne zdravstvene službe na području 

Dubrovačko – neretvanske županije.  
11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava kojima se financiraju decentralizirane funkcije 

zdravstvenih ustanova na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2017. godini. 
12. Prijedlog  odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 

domova za starije i nemoćne osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2017. godini. 
13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o prihvaćanju Statuta Doma za starije i nemoćne 

osobe "Korčula", Vela Luka. 
14. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na dopune Statuta Ljekarne Blato. 
15. Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u obrazovanju DNŽ za 2017. godinu. 
16. Prijedlog programa javnih potreba u obrazovanju DNŽ za 2018. godinu. 



17. Prijedlog programa javnih potreba u športu Dubrovačko-neretvanske županije za 2018.godinu. 
18. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2018.godinu. 
19. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi DNŽ za 2018.godinu. 
20. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 

decentraliziranih funkcija OSNOVNOG ŠKOLSTVA na području DNŽ u 2017. godini. 
21. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 

decentraliziranih funkcija SREDNJEG ŠKOLSTVA na području DNŽ u 2017. godini. 
22. Izvješće  o realiziranim kreditnim programima za 2017.godinu. 
23. Izvješće o energetskom certificiranju objekata za 2017.godinu. 
24. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Korčula za 

luke županijskog i lokalnog značaja. 
25. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut Županijske lučke uprave Korčula. 
26. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Korčula na kreditno zaduženje. 
27. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru za 2018. godinu. 
28. Srednjoročni plan davanja koncesija na pomorskom dobru. 
29. Prijedlozi odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu 

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

- Obrt "AP Brijesta", Ante Perić – Polja 1004 i 1005, 
- Obrt "Petar", Josip Bazdan – Polje 1001 
- "Školjkarstvo Štica", Ivo Butović – Polja 1002 i 1003 
- Ribarski obrt "Petar", Petar Nožica – Polja 2A i 2B 
- Obrt "Tims", Ivica Hladilo – Polja 424 i 502 
- "Školjkarstvo Mušula", Cvijetko Matković – Polja 1006, 1007 i 1008 
- Obrt "Kunica", Dario Kunica – Polje 46 
- Obrt "Melko", Ivica Antunica – Polja 430A 

30. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela 
pomorskog dobra u Srebrenom, Srebreno 1, Općina Župa dubrovačka. 

31. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela 
pomorskog dobra u Srebrenom, Srebreno 2, Općina Župa dubrovačka. 

32. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela 
pomorskog dobra u Srebrenom, Srebreno 3, Općina Župa dubrovačka. 

33. Prijedlog odluke o ukidanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom 
dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – sidrište, u uvali Saplun, otok Lastovo, Općina 
Lastovo. 

34. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke 
posebne namjene – sidrište, u uvali Saplun, otok Lastovo, Općina Lastovo. 

35. Prijedlog odluke o ukidanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom 
dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – sidrište, u uvali Vejo Lago, otok Lastovo, 
Općina Lastovo. 

36. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke 
posebne namjene – sidrište, u uvali Vejo Lago, otok Lastovo, Općina Lastovo. 

37. Prijedlog odluke o ukidanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom 
dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – sidrište, u uvali Skrivena Luka, otok Lastovo, 
Općina Lastovo. 

38. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke 
posebne namjene – sidrište, u uvali Skrivena Luka, otok Lastovo, Općina Lastovo. 

39. Prijedlog odluke o ukidanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom 
dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – sidrište, u uvali Zaklopatica, otok Lastovo, 
Općina Lastovo. 



40. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke 
posebne namjene – sidrište, u uvali Zaklopatica, otok Lastovo, Općina Lastovo. 

41.  Prijedlog Odluke o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesije za gospodarsko korištenje 
pomorskog dobra u Srebrenom (Srebreno 1, Srebreno 2, Srebreno 3), te dijela pomorskog dobra za 
gospodarsko korištenje luka posebne namjene – sidrišta na Lastovu, uvala Saplun, uvala Vejo Lago, 
uvala Zaklopatica i uvala Skrivena Luka, otok Lastovo, Općina Lastovo. 

42. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za 
prevenciju na području Dubrovačko-neretvanske županije. 

43. Prijedlog izvješća o stanju zaštite od požara na području DNŽ u 2017. godini. 
44. Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ za 2018. godinu. 
45. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije. 
46. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 
47. Prijedlog programa rada Županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske županije za 2018. godinu. 
48. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudilo trgovačko društvo NOMOS d.o.o. 
49. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudio Castro III Anthony Williams. 
50. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudila Dora Jurjević iz Zagreba. 
51. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudila Mira Knežević. 
52. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudila Republika Hrvatska. 
 
 
 
Radni materijali za točku: 
 

17. Prijedlog programa javnih potreba u športu Dubrovačko-neretvanske županije za 2018.godinu. 
 
dostaviti će se na klupe 
 
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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