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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 3. sjednici, održanoj 13. ožujka 2018., donijela je 
 
 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
 
 
 
Prihvaća se Izvješće Župana Dubrovačko - neretvanske županije za razdoblje 1. srpnja 2018. do 31. 
prosinca 2018. 

 
 
 
KLASA: 023-01/18-01/03 
URBROJ: 2117/1-01-18-02 
Dubrovnik, 13. ožujka 2018.     
 
 
 
 

        Predsjednica 
Županijske skupštine 

         
                 dr. sc. Vilma Kosović, dr. med. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
 
1. Župan - ovdje, 
2. Županijska skupština - ovdje, 
3. Evidencija, 
4. Pismohrana. 
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II ZZ VV JJ EE ŠŠ ĆĆ EE   
oo  rraadduu  ŽŽuuppaannaa    

oodd  11..  ssrrppnnjjaa  22001177..  ddoo  3311..  pprroossiinnccaa  22001177..  ggooddiinnee  
 
 
I. OPĆENITI OSVRT NA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE 

 
Županijska uprava je i u razdoblju srpanj – prosinac 2017. god. uredno obavljala sve zadaće iz 
djelokruga rada jedinice područne samouprave i izvršavala Program rada župana i Županijske skupštine. 
Osigurali smo svim korisnicima Proračuna sredstva za obavljanje njihove djelatnosti, sve sukladno 
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 milijuna eura od strane Europske komisije, odnosno sufinanciranje radova u visini od 85 
posto predviđenih troškova, kao i prijenos tih sredstava na investitora Hrvatske ceste. Početak radova 
očekujemo na proljeće, a rok izvođenja svih faza projekta je 2022. godina. 
 
Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu je usvojen na Županijskoj skupštini 15. 
prosinca 2017. godine i usvojen na iznos od  685.900.000 kuna, a usvojene su i projekcije za 2019. i 
2020. godinu na 646.002.438 kuna, odnosno 610.603.364. 
 
Naša Županija i dalje je ponajbolja u privlačenju sredstva iz EU. U drugoj polovici 2017. godine aktivno 
se provodi 16 projekata ukupne vrijednosti 123.644.691,00 kuna, a u navedenom razdoblju naša 
razvojna agencija DUNEA je prijavila novih 15 projekata vrijednosti 70.642.746,00 kuna koji se nalaze 
u određenim fazama provjere. 
 
Županijska uprava za ceste (ŽUC) učinila je daljnje korake u poboljšanju cestovne infrastrukture u što je 
u drugoj polovici prošle godine uloženo više od osam milijuna kuna, a krajem godine Ministarstvo je  
ŽUC-u odobrilo dodatnih 1,8 milijuna kuna koji će biti uloženi u izgradnju cestovne infrastrukture za 
Centar za gospodarenje otpadom Lučino razdolje. Također, započeti su radovi na ulazu u Cavtat vrijedni 
gotovo dvadeset milijuna kuna. 
 
Županijska lučka uprava Dubrovnik je u 2017.g imala ulaganja u iznosu od 13 milijuna kuna od čega se 
12.500.00,00 kuna odnosi na izgradnju komunalne lučice Batala odnosno nabavka 6 pontona ukupne 
dužine 600 metara za smještaj komunalnih plovila lokalnog stanovništva. Obnovljen je i sidreni sustav u 
lukama Zaton, Suđurađ i luka Šipanska za potrebe nautičkog veza u iznosu od 270.000,00 kuna. 
Ugovorena je izrada Idejnog projekta rekonstrukcije i sanacije luke Donje Čelo na otoku Koločepu te 
izrada geodetskog projekta. U srpnju je potpisan ugovor s ministrom mora, prometa i infrastrukture 
Olegom Butkovićem o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije ribarske luke u Sustjepanu u 
iznosu od milijun kuna. S Društvom prijatelja dubrovačkih starina dogovaran je način realizacije obnove 
valobrana Kaše, važnog dubrovačkog fortifikacijskog objekta koji još čeka sanaciju.  
 
Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije uložila je tom razdoblju ukupno više od sedam milijuna 
kuna, priprema projekt trajektne luke Perna procijenjene vrijednosti 60 milijuna kuna, a Lučka uprava 
Korčula intenzivno radi na projektima Nove luke Korčula na lokaciji Polačište vrijedne oko 97 milijuna 
kuna, uređenju operativne obale uz trajektni pristan Dominče kao i na sanaciji lukobrana Puntin. 
U razdoblju od lipnja do prosinca 2017. godine Županijska lučka uprava Vela Luka napravila je zaštitu 
pilota na pomorsko putničkom terminalu u vrijednosti 469 tisuća kuna, kao i idejni projekt za ishođenje 
lokacijske dozvole za ribarsku luku Vela Luka te Elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. 
Dobiveni su svi posebni uvjeti potrebni za ishođenje lokacijske dozvole. 



 3 

Županija je sa Županijskom lučkom upravom Korčula Županijskom Lučkom upravom Dubrovačko-
neretvanske županije potpisala ugovore o financiranju dokumentacije za Novu luku Korčula, na lokaciji 
Polačište, odnosno za finaciranje aktivnosti u lučkim područjima u nadležnosti Lučke uprave 
Dubrovačko-neretvanske županije. Ukupna vrijednost ovih ugovora je 700 tisuća kuna, od čega je 
ugovor sa Županijskom lučkom upravom Korčula 500 tisuća kuna, dok vrijednost ugovora s Lučkom 
upravom Dubrovačko-neretvanske županije iznosi 200 tisuća kuna.  
 
Agencija za gospodarenje otpadom još u prvoj polovici 2017. godine  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, a nakon toga je pokrenuta 
procedura ishođenja lokacijskih dozvola za pretovarne stanice. Također zbog usklađivanja s nacionalnim 
Planom gospodarenja otpadom provodi se usklađivanje Studije izvedljivosti za ovaj projekt.  
 
Upravni odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku tijekom 2017. godine nastavio je s 
provođenjem Programa poticanja razvoja malog gospodarstva Dubrovačko-neretvanske županije kroz 
provedbu kreditnih programa: "Razvoj 2017." (iskorišteno 3.514.652,09 kuna), "Ruralni razvoj" 
(iskorišteno 250.000,00 kuna), Mjera 1 – Kreditom do konkurentnosti (iskorišteno 2.094.511,00 kuna). 
Nakon otvaranja Poduzetničkog inkubatora u Dubrovniku, u pripremi je Poduzetnički inkubator u 
Pločama za što je Ministarstvo Županiji odobrilo bespovratnu potporu u iznosu od  10.053.908,71 kuna 
što iznosi 99,84% ukupnog ulaganja. U tijeku je prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog 
postupka javne nabave za izgradnju Poduzetničkog inkubatora. 
 
S Ministarstvom turizma potpisan je Ugovor o sufinanciranju sukladno uvjetima i kriterijima Programa 
razvoja javne turističke infrastrukture u 2015. gdje je Dubrovačko-neretvanskoj županiji odobreno 
sredstava u visini od 361.300,00 kuna po projektu Višenamjenskog kongresnog centra Dubrovnik. 
Sredstva su utrošenu u skladu s podnesenim zahtjevom te je izrađena detaljna financijska studija 
predizvodljivosti, a sljedeći korak je izbor jedne od dvije podjednako ocijenjene lokacije – Babin kuk i 
Župa dubrovačka (Kupari). U slučaju izbora lokacije Babin kuk riječ je o javno-privatnom partnerstvu s 
jednom hotelskom kućom, a u Kuparima bi partner bi bila Republika Hrvatska kao vlasnik zemljišta). 
Treba istaknuti kako Županija ima iskazano pismo namjere jednog od najvećih svjetskih operatora 
Kongresnih centara.  
 
Dubrovačko-neretvanska županija je putem Upravnog odjela za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i 
energetiku podnijela prijavu na Ministarstvo turizma po Javnom pozivu za dodjelu bespovratnih 
sredstava iz Fonda za razvoj turizma za sufinanciranje razvoja javne turističke infrastrukture. Za 
provedbu Programa je osigurano do 20.000.000,00 kuna, a iznos pojedinačne potpore je od minimalno 
100.000,00 kuna do maksimalno 1.000.000,00 kuna ovisno o predmetu sufinanciranja. Prijavljen je 
Projekt „Razvoj cikloturizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji“, odnosno sljedeće aktivnosti: izrada 
Operativnog plana razvoja cikloturizma za Dubrovačko-neretvansku županiju, izrada mobilne aplikacije 
za 15 biciklističkih ruta na području Dubrovačko-neretvanske županije, uređenje 40,7 km pješačkih i 
brdsko biciklističkih staza te adaptacija četiri vidikovca u Općina Orebić. Aktivnosti se planiraju 
provesti tijekom 2018. godine. 
 
Nastavljene su projektne aktivnosti vezane uz tematske turističke ceste Dubrovačko-neretvanske 
županije, a proveden je i Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore po Programu poticanja malog i 
srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvansku županiju za 2017. godinu. U drugom polugodištu 2017. 
godine izrađen je Akcijski plan energetske učinkovitosti za Dubrovačko-neretvansku županiju 2017.-
2019. i Godišnji plan energetske učinkovitosti za Dubrovačko-neretvansku županiju za 2017. godinu. 
S Regionalnom energetskom agencijom Sjever je dogovorena usluga uređenja podataka u ISGE sustavu 
te edukacije korisnika ISGE sustava (proračunski i izvanproračunskim korisnici), a u suradnji s 
regionalnom razvojnom agencijom Dunea proveden je postupak vrednovanja i odabira najboljih 
projekata u ruralnom turizmu Dubrovačko-neretvanske županije "Zlatna naranča" koji je uključivao 
terenski obilazak i vrednovanje ponude, kao i završnicu i proglašenje najuspješnijih. 
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Izdano je 18 koncesija u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti 
uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora. 
Županija je u promatranom razdoblju iz uprihodovanih sredstava od koncesijskih naknada na 
pomorskom dobru sufinancirala projekte gradova i općina na području Županije u ukupnom iznosu od 
1.500.000, 00 kuna. 
U izvještajnom razdoblju zaprimljena su 102 nova podneska od čega se 67 odnosi na 
koncesioniranje/uspostavu i potvrdu odnosa na obalnom području od čega je riješeno  62, a 35 se odnosi 
na zahtjeve za utvrđivanje granica na pomorskom dobru od čega je riješeno  njih 32.  
 
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport u drugom polugodištu 2017. godine utrošio je više 
od dva milijuna kuna za kulturu, 30 milijuna kuna za obrazovanje, te više od milijun kuna za šport. 
Nastavljeno je financiranje programa suradnje s Hrvatima Boke Kotorske, Maraton lađa u Neretvi, 
Dubrovačkih ljetnih igara itd. 
Županija je za 2018. godinu osigurala 750 tisuća kuna za stipendije darovitih učenika i učenika koji se 
obrazuju za deficitarna zanimanja. Sufinanciramo međumjesni javni prijevoz za redovite učenike 
srednjih škola. 
 
Provedba EU projekta „Zajedno možemo sve! – 3“ ukupne vrijednosti 2.476.900,00 kn uspješno je 
završena s datumom 16. kolovoza 2017. Projektom je bilo omogućeno financiranje troškova 54 
pomoćnika u nastavi za 57 učenika s poteškoćama u razvoju za školsku godinu 2016.-17.  
 
Provedba novog projekta „Zajedno možemo sve! 4“ ukupne vrijednosti 12.684.504,00 kuna započela je 
1. kolovoza 2017. i trajat će do 31. srpnja 2021. (4 školske godine). Projektom se nastavlja uspješna 
dosadašnja praksa kojom Županija osigurava europska sredstva za  financiranje troškova pomoćnika u 
nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u redovitim školama kojima je osnivač. Od navedenog iznosa 
63,07% sufinancira se iz EU fondova (Europski socijalni fond) dakle 8.000.000,00 kuna, dok je 36,93% 
iznosa vlastito učešće Županije 4.684.504,00 kuna.  
No vrijedi spomenuti da su Županiji za provedbu projekta „Zajedno možemo sve! – 4“, odobrena 
sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u iznosu 
2.342.252,00 kuna (dakle 50% od iznosa vlastitog učešća). 
Ovaj Upravni odjel uključen je u provedbu projekata ''Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička 
atrakcija'' ukupne vrijednost 32,6 milijuna kuna, HERCULTOUR – (kapitalizacija uspješno završenog 
projekta HERA) – vrijednost za DNŽ 165.000,00 eura (1.200.000,00 kuna), ZERO WASTE SPORT –  
vrijednost za DNŽ 95.900,00 eura (710.000,00 kn). 
 
U proljeće prošle godine su istodobno donesene odluke za investicijska i kapitalna ulaganja u osnovne i 
srednje škole te učeničke domove na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2017. godini u 
ukupnom iznosu od 7.525.235,00 kuna. Kao što se i predviđalo, realizacija radova je najvećim dijelom 
izvršena u trećem i četvrtom tromjesečju tako da je od srpnja do kraja ove godine utrošeno 6.940.805,69 
kuna. 
 
U 2017. godini odrađena je završna faza rekonstrukcije dvorišta Ekonomske i obrtničke škole u 
Dubrovniku u vrijednosti od 300 tisuća kuna. U Umjetničku školu Luke Sorkočevića uloženo je pola 
milijuna kn za sanaciju krova slikarskog odjela. Također je u SŠ Blato nabavljena oprema za kabinete 
hidraulike, fizike i kemije. Završeni su radovi i na ostalim školama kao što je sanacija sanitarnih 
prostorija u SŠ Fra Andrije Kačića Miošića, sanacija zidova u Turističkoj i ugostiteljskoj školi 
Dubrovnik, adaptacija STEM kabineta u Gimnaziji Metković i sanacija objekta Gimnazije Dubrovnik. 
 
Županija je kao i prethodnih godina, tako i u 2017. godini provela objedinjenu javnu nabavu za sve 
osnovne i srednje škole te učeničke domove za nabavu računalne opreme i namještaja ukupne 
vrijednosti 950 tisuća kuna.  
 
U OŠ Kuna i PŠ Putniković financirali smo termo izolaciju pročelja škole, u OŠ Vladimir Nazor 
rekonstrukciju grijanja, u OŠ Ante Curać-Pinjac rekonstrukciju potkrovlja, za OŠ Ston izmjenu glavnog 
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projekta rekonstrukcije i dogradnje škole, a u OŠ Župa Dubrovačka rekonstrukciju krova zgrade 
Kantule. Uložili smo 416 tisuća kuna za rekonstrukciju podova i izmjenu parketa u školskoj dvorani OŠ 
Don Mihovila Pavlinovića i pola milijuna kuna u uređenje dvorišta novog objekta i dvorane OŠ Orebić. 
 
Posebno treba istaknuti suradnju s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU s kojima smo 
zajedničkim financiranjem napravili rekonstrukciju centralnog grijanja i školske dvorane OŠ Vela Luka 
(480 tisuća kn), II. fazu rekonstrukcije krova OŠ Petra Kanavelića (365 tisuća kn) i izmjenu parketa u 4 
učionice OŠ Stjepana Radića (280 tisuća kn). 
 
Ostvarili smo i dvije uspješne prijave za energetsku obnovu zgrada i to OŠ Gruda i Obrtničke i tehničke 
škole Dubrovnik ukupne vrijednosti oko 6 milijuna kuna čija se realizacija očekuje tijekom 2018. 
godine. 
 
Nakon što je Dubrovačko-neretvanska županija donijela Odluku o dodjeli besplatnih udžbenika 
učenicima prvih razreda osnovnih škola kojima je ona osnivač, potpisani su ugovori između 
Dubrovačko-neretvanske županije i osnovnih škola, proveden postupak nabave i školski udžbenici 
podijeljeni prvašićima. Ova poticajna mjera iz Studije demografskog razvoja DNŽ obuhvatila je 829 
prvašića i za nju je Županija izdvojila 700 tisuća kuna. 
Osim ove mjere Županija i ove godine, po treći put, provodi program jednokratne potpore svim 
obiteljima s četvero i više djece koje su korisnici dječjeg doplatka, također kao dio mjera poticanja 
demografskog razvoja. Ova pomoć obuhvatila je 246 obitelji i za nju je iz Proračuna izdvojeno 270 
tisuća kuna. 
 
Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj je kroz programe: ''Dnevni boravak 
pomoć i njegu u kući starijim osobama na području Dubrovačko-neretvanske županije'', sufinanciranje 
programa/projekata umirovljeničkih udruga te Program poboljšanja umirovljeničkog standarda na 
području Dubrovačko-neretvanske županije ukupno utrošio 2.078,558 kuna. Treba naglasiti kako je 
umirovljenicima po toj stavci isplaćena božićnica u iznosu od 1,6 milijuna kuna. Kroz programe 
izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom: Projekt “ Dva skalina“ -  Program dnevnog boravka, 
Program promicanja prava i jednakih mogućnosti osoba s invaliditetom ukupno je utrošeno 160.000,00 
kuna. 
 
Za skrb o mladim osobama: Rad Savjeta mladih Dubrovačko neretvanske županije, program ''Prevencije 
nasilja u mladenačkim vezama“, „Program o ulozi roditelja u prevenciji mentalnih poremećaja'' i 
“Program prevencije virtualnog nasilja (PPVN)'' te za programe udruga mladih s područja Dubrovačko-
neretvanske županije ovaj UO utrošeno je 111.606,00 kuna. 
 
Za mjere poticanje demografskog razvitka i to: Program nabavke udžbenika učenicima prvih razreda 
svih osnovnih škola kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija te Pomoć obiteljima s četvero i 
više djece na području Dubrovačko-neretvanske županije utrošeno je ukupno 744.290,00 kuna. 
 
Na rad Koordinacije za ljudska prava, Povjerenstva za ravnopravnost spolova, Povjerenstva za 
izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom i Povjerenstva za prevenciju poremećaja u 
ponašanju djece i mladih i pitanja vezana za djelokrug rada ovih tijela potrošeno je ukupno 17.600,00 
kuna. 
 
Nastavljeno je provođenje programa/projekata skrb o braniteljima i udrugama iz Domovinskog rata i 
drugim područjima vezanim uz Domovinski rat i ostalim povijesnim udrugama.  Do kraja 2017. godine 
na različite aktivnosti isplaćeno je 728.143,00 kuna. U taj iznos uključeno je i financiranje održavanja 
Spomenika pobjede u Domovinskom ratu.  
 
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb je kroz drugu polovicu 2017. godine isplatio 9.215.148 kuna 
zdravstvenim ustanovama temeljem njihovih mjesečnih zahtjeva, dok je za materijalne rashode centara 
za socijalnu skrb (Dubrovnik, Metković, Korčula i Ploče) doznačeno 764.798,03 kuna. 
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Dubrovačko-neretvanska županija brine o četiri doma za starije osobe kojima je osnivač: Dom za starije 
osobe Dubrovnik, Dom za starije i nemoćne osobe „Domus Christi“ Dubrovnik, Dom za starije i 
nemoćne osobe Korčula u Korčuli i Dom za starije i nemoćne osobe „Korčula“ - Vela Luka. Odlukom 
Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i 
nemoćne osobe u 2017. godini, za decentralizirano financiranje domova u Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji utvrđena su sredstva u ukupnom iznosu od 20.904.000,00 kuna. Istom Odlukom za 2017. 
godinu utvrđen je planirani vlastiti prihod domova u iznosu od 11.060.000,00 kn,  te razlika sredstava 
koju osigurava Županija u ukupnom iznosu od  9.844.000,00  kn. 
U drugoj polovici 2017. godine počela je izgradnja Centra za djecu s poteškoćama u razvoju vrijednog 
4,5 milijuna kuna kojeg najvećim dijelom financira Dubrovačko-neretvanska županija. 
 
 
Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode je u drugoj polovici 2017. godine u tijeku izrade Programa 
zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2017.- 2020. godine, obavljao korekcije 
istog te od izrađivača Programa zatražio dopune nacrta Programa. Donošenje ovog Programa nakon 
usuglašavanja s nacionalnim Planom zaštite okoliša, koji je u postupku donošenja, planiran je za početak 
2018. godine.  
 
Upravni odjel za ruralni razvoj i poljoprivredu završio je posao oko realizacije Odluke o potporama 
male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2016. do 2020. 
godine, a po Javnom pozivu za 2017. godinu zaprimljeno je 43 zahtjeva za koja je isplaćeno više od 230 
tisuća kuna. Sufinancirano je nekoliko projekta: „Suzbijanje sredozemne voćne muhe u dolini Neretve“ 
u iznosu od 1.540,000,00 kn, Projekt vinskog muzeja u Putnikovićima sa P.Z. Putnikovići u iznosu od 
40.000,00 kn te Projekt „Dalmatinski med“, koji će trajati četiri godine i za koji naša Županija osigurava 
ukupno 137.334,38 kuna. 
Sustav navodnjavanja Donja Neretva kao nacionalni pilot projekt u sklopu NAPNAV-a je podijeljen u 
više podpilot projekta koji idu u realizaciju. Sva projektna dokumentacija za izgradnju podpilot projekta 
Sustav navodnjavanja Donja Neretva-Opuzen Ušće-Glog je izrađena te je prijavljena za financiranje iz 
EU fondova za ruralni razvoj. Početak gradnje očekuje se u travnju 2018. godine. 
Treba naglasiti i kako je završen projekt zaštite oznake izvornosti (ZOI) ”Neretvanska mandarina” u 
sklopu kojeg je izrađen i vizualni identitet te knjiga standarda. 
 
Cilj brendiranja ‘Neretvanske mandarine’ je zajednički nastup na tržištu kako bi se postigla tržišna 
prepoznatljivosti i ostvarili bolji uvjeti prodaje. Nakon što je dobivena EU oznaka izvornosti trebalo je 
otići korak dalje kako bi taj visokokvalitetni proizvod što uspješnije plasirali na tržište. Dubrovačko-
neretvanska županija, u suradnji sa svojom Razvojnom agencijom DUNEA-om, provela je natječaj i 
dobili smo Program razvoja brenda ‘Neretvanske mandarine’ te novi vizualni identitet sa svim 
popratnim rješenjima, a koja će moći koristiti oni proizvođači koji prođu postupak certifikacije za 
oznaku izvornosti. 
 
Dubrovačko-neretvanska županija je odobrila i započela isplatu 360 tisuća kuna vinogradarima županije 
kao pomoć za ublažavanje posljedica mraza iz travnja prošle godine, a taj novac raspodijeljen je na 536 
vinogradara iz osam gradova i općina županije. Spomenuta sredstva, ionako namijenjena za razvoj 
vinarstva u županiji, osigurana su kao ušteda troškova četvrtog Dubrovnik Festwine-a. 
 
Upravni odjela za prostorno uređenje i gradnju u promatranom razdoblju nastavio je postupak izrade 
Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, te su se posebno saslušali 
predstavnici svih gradova i općina s područja Županije radi mogućih novih zahtjeva, prijedloga i 
primjedbi. 
 
Po zaprimljenim zahtjevima, primjedbama i prijedlozima Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-
neretvanske županije izradio je izmijenjen prijedlog Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, 
o kojem je u tijeku postupak dopune Strateške procjene utjecaja na okoliš. 
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U promatranom razdoblju riješeno je ukupno 2556 različitih zahtjeva što je 398 više nego u prvom 
polugodištu 2017. godine. Izdano je 58 lokacijskih te 160 građevinskih dozvola. 
 
 
Dubrovačko-neretvanska županija i dalje potiče sve investicije pa je tako potpisan ugovor za realizaciju 
projekta uređenja i izgradnje marine u Veloj Luci kapaciteta do 200 vezova, a vrijednost projekta je 47 
milijuna kuna, dok naknada za koncesiju iznosi 285.285 kuna, uvećano za prosječno 4,1% od prihoda 
godišnje. 
 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sredinom listopada prošle godine započelo je aktivnosti 
vezane za izradu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, kao prvog 
cjelovitog i sveobuhvatnog akta strateškog planiranja od osnutka RH, a Županija aktivno sudjeluje u tom 
procesu. 
Nastavili smo aktivnosti na suradnji s regijama EU kao i regijama susjednih država bilo kroz Europski 
Odbor regija, Jadraansko jonsku euroregiju, Hrvatsku zajednicu županija ili kroz bilateralne odnose i 
županijsku ured u Bruxellesu. 
 
U drugom polugodištu smo ugostili Predsjednicu RH Kolindu Grabar-Kitarović koja je četiri dana svoj 
ured izmjestila u Palaču Ranjina gdje je održan niz sastanaka s raznim dionicima života i djelovanja s 
juga Hrvatske kako bi se Predsjednici što bolje približili problemi i specifičnosti naše županije. 
 
Sudjelovali smo u obilježavanju 25. obljetnice oslobađanja juga Hrvatske, a svečanom akademijom 
obilježili smo 700. obljetnice osnutka i kontinuiranog djelovanja Ljekarne Male braće u Dubrovniku. 
 
I dalje čvrsto branimo interese županije po pitanju nastavka autoceste od čvorišta Metković do Osojnika 
i ustrajemo na protivljenju rješavanja prometne povezanosti izvan teritorija naše države. Interes je naše 
županije, a i RH da se Jadransko-jonska autocesta gradi prema Prostornom planu DNŽ i drugim 
planovima tj. kroz teritorij RH odnosno DNŽ. 
 
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. 
 
Aktivno radimo na povratku svih dislociranih sjedišta institucija. Nakon zadržavanje Policijske uprave u 
županiju je vraćena Porezna uprava, na sastanku s ministarstvom pravosuđa dogovoreno je vraćanje 
Trgovačkog suda, kao i Općinskog suda u Metkoviću. 
 
Županija 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. 
 
Osigurali smo da županijske ustanove i trgovačka društva djeluju uspješno i posluju pozitivno iako se 
radi o poslovanju u složenim i zahtjevnim okolnostima. Posebno se može istaknuti Dubrovnikceste d.d. 
koje pozitivno posluju, a posve su na slobodnom tržištu, također i RRA DUNEA koja je i nadalje motor 
korištenja EU fondova u čemu smo ponajbolji u Hrvatskoj.  
 
 
U daljnjem tekstu su navedene aktivnosti iz djelokruga rada Župana i Županijske skupštine u drugoj 
polovici 2017. godine. 
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IIII..  PPRREEDDLLAAGGAANNJJEE  AAKKAATTAA  ŽŽUUPPAANNIIJJSSKKOOJJ  SSKKUUPPŠŠTTIINNII  
 

Župan se od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine očitovao o predloženim aktima ili je 
predložio Županijskoj skupštini na donošenje sljedeće prijedloge akata: 
 
− Odluka o nabavci obveznih školskih udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola kojima je 

osnivač Dubrovačko-neretvanska županija 
− Odluka o rasporedu sredstava kojima se financiraju decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova 

na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2017. godini 
− Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog 

dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba 
− Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog 

dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba 
− Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog 

dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba  
− Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog 

dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba  
− Odluka o prestanku koncesije 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 

− Odluka odreknuća dijela koncesije 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 

− 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  

− 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  

− 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  

− 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  

− Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko 
korištenje luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - marine u Veloj Luci, Općina Vela Luka  

− Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju doktora medicine (mrtvozornika) ovlaštenih za 
utvrđivanje vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje 
Dubrovačko-neretvanske županije 

− Odluka o poništavanju Odluke o obavljanju javnog županijskog linijskog prijevoza putnika 
autobusima na liniji Dubrovnik - Orebić i obratno temeljem koncesije. 

− Zaključak o mirovanju vijećničkog mandata i obnašanju dužnosti zamjenika vijećnika u Županijskoj 
skupštini  

− Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Dubrovnik o osnivanju 
Podružnice Opće bolnice Dubrovnik - "Dnevne bolnice Metković"  

−  Zaključak o primanju na znanje Programa Župana Dubrovačko-neretvanske županije za mandat 
2017. - 2021. 

− Zaključak o prihvaćanju Izvješća o koncesijama za obavljanje javne zdravstvene službe u 
Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2016. godinu  
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− Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama na području 
Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. Godini 

− Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Braća Glumac 
− Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Srednje škole fra Andrije Kačića 

Miošića  
− Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. 

Godinu 
− Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna županije za 2016 
−  Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016.  
− Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave 

za ceste za 2016 
− Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja 

Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. 
− Polugodišnji   izvještaj  o  izvršenju  proračuna  Dubrovačko-neretvanske županije  za 2017.  godinu  
− Odluka   o  davanju   suglasnosti     na  Polugodišnji  izvještaj  o  izvršenju  Financijskog   plana 

Županijske  uprave   za  ceste  za  2017.  Godinu 
− Izmjene i dopune Proračuna Dubrovačko-neretvanske  županije  za 2017. i  projekcija  za 2018. i 

2019. godinu Dubrovačko-neretvanske županije 
−  Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije izjednačavanja 

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

− Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u  
Dubrovačko-neretvanskoj županiji  

− Odluka o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Dubrovačko-neretvanske županije 
za razdoblje 2017. - 2019. godine  

− Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske 
uprave za ceste za 2017. godinu  

− Odluka o prijenosu imovine iz poslovnih knjiga Dubrovačko-neretvanske županije  u poslovne 
knjige Doma zdravlja Korčula 

− Odluka o produljenju  važećeg Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu u 
Dubrovačko-neretvanskoj županiji br. XIX/110- "Blato" 

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

− Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije u svrhu gospodarskog  korištenja pomorskog 
dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba 

− Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije u svrhu gospodarskog  korištenja pomorskog 
dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba 

− Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne 
namjene Pasadur, otok Lastovo  

− Zaključak o prihvaćanju Izvješća Župana Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 1. 
siječnja - 30. lipnja 2017. godine 

− Zaključak o mirovanju vijećničkog mandata i obnašanju dužnosti zamjenika vijećnika u 
Županijskoj skupštini  

− Zaključak o prihvaćanju Glavnog plana razvoja Funkcionalne regije Južna Dalmacija i Strateške 
procjene utjecaja Plana/Programa na okoliš  

− Zaključak o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za  
2018. godinu  

− Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Odjela za mentalno zdravlje, Zavoda za javno zdravstvo 
Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. Godinu 
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− Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ispravnosti vode za piće u Dubrovačko-neretvansko županiji za 
2016. godinu 

− Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Mljet 
− Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Osnovne škole Cavtat 
− Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Cavtat za ustupanje prostora škole za potrebe 

dječjeg vrtića Konavle 
− Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Dubrovačko-neretvanske županije 
− Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga u Dubrovačko-

neretvanskoj županiji 
− Rješenje o imenovanju tri predstavnika Dubrovačko-neretvanske županije u Otočno vijeće pri 

Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture 
− Izmjene i dopune Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. 

godinu 
− Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu 
− Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu  
− Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2018.i projekcije za 

2019. i 2020. godinu 
− Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i vijećnika Skupštine 

koji su u Skupštinu izabrani s liste grupe birača iz Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 
2018. godinu 

− Odluka o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Korčula za kreditno zaduženje 
− Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za prevenciju na 

području Dubrovačko-neretvanske županije 
− Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 

Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2017. godini  
− Odluka o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava kojima se financiraju decentralizirane funkcije 

zdravstvenih ustanova na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2017. godini  
− Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u obrazovanju Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. 

godinu  
− Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 

decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2017. 
godini 

− Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 
decentraliziranih funkcija srednjeg školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2017. 
godini 

− Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 
2017. godinu  

− Odluka o prodaji stana u vlasništvu Dubrovačko-neretvanske županije 
− Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Korčula za luke 

županijskog i lokalnog značaja 
− Odluka o davanju suglasnosti na Statut Županijske lučke uprave Korčula 
− Odluka o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru 
− Odluka o prihvaćanju Plana davanja koncesija u 2018. godini 
− Odluka o prihvaćanju srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija 
− 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 

− 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  
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− 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  

− 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  

− 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  

− 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  

− 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  

− 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  

− Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela 
pomorskog dobra u Srebrenom, Srebreno 1, Općina Župa Dubrovačka 

− Odluka o namjeri davanja koncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela 
pomorskog dobra u Srebrenom, Srebreno 2, Općina Župa Dubrovačka 

− Odluka o namjeri davanja koncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela 
pomorskog dobra u Srebrenom, Srebreno 3, Općina Župa Dubrovačka 

− Odluka 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 

− Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne 
namjene-sidrište, u uvali Saplun, otok Lastovo, Općina Lastovo 

− Odluka 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  

− Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne 
namjene-sidrište, u uvali Vejo Lago, otok Lastovo, Općina Lastovo 

− Odluka 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 

− Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne 
namjene - sidrište, u uvali Skrivena Luka, otok Lastovo, Općina Lastovo  

− Odluka 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  

− Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne 
namjene-sidrište, u uvali Zaklopatica, otok Lastovo, Općina Lastovo. 

− Zaključak 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 

− Zaključak o prijedlogu za izmjenu i dopunu Mreže javne zdravstvene službe 
− Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realiziranim kreditnim programima u 2017. godini 
− Zaključak o prihvaćanju Izvješća o energetskom certificiranju objekata u 2017. godini 
− Program javnih potreba u obrazovanju Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu 
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− Program javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu 
− Program javnih potreba u športu Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu 
−  Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu  
− Program razvoja i unaprjeđenja lovstva na području Dubrovačko-neretvanska županije  
− Izvješće o stanju zaštite od požara na području Dubrovačko-neretvanske županije u2017. godini 
− Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije 
− Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. 

godinu 
− Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 
 
III. DONOŠENJE AKATA IZ SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA ŽUPANIJE 
U obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga županije, župan je donio slijedeće akte: 
 
− Izmjene  i  dopune   II.  Plana   prijama u  službu  u  upravna   tijela  Dubrovačko-neretvanske 

županije  za  2017.  godinu 
− Odluka o naknadi troškova očevida u postupcima iz područja prostornog uređenja i gradnje 
− Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Vela Luka na Program rada i razvoja za 2017 
− Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Vela Luka na Financijski plan za 2017. 
− Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Opće bolnice Dubrovnik 
− Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo 
− Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Metković 
− Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Specijalne bolnice Kalos, Vela Luka 
− Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Specijalne bolnice Kalos,Vela Luka 
− Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste na području 

Dubrovačko-neretvanske županije. 
− Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije 
− Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda za obnovu Dubrovnika. 
− Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Dubrovačko neretvanske 

županije  
− Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik 
− Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče 
− Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Vela Luka. 
− Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Dubrovačko-

neretvanske županije 
− Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju Vijeća za demografski razvitak Dubrovačko-neretvanske 

županije 
− Rješenje o imenovanju predstavnika Dubrovačko-neretvanske županije u Skupštinu Hrvatske 

zajednice županija 
− Pravilnik o korištenju vozila za službene potrebe Dubrovačko-neretvanske županije. 
− Odluka o broju i visini stipendija za darovite učenike i studente za školsku/akademsku 2017./2018. 

godinu  
− Odluka o broju i visini stipendija za učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za 

školsku/akademsku 2017./2018. godinu 
− Odluka o razrješenju i imenovanju članova Partnerskog vijeća Dubrovačko-neretvanske županije 
− Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i 

članova Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije 
− Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima  
− Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se 

obrazuju za deficitarna zanimanja 
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− Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Dubrovačko-
neretvanske županije 

− Izmjene i dopune III. Plana prijama u službu u upravna tijela Dubrovačko-neretvanske županije za 
2017. godinu 429. IV. Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Dubrovačko-neretvanske 
županije za 2017 

− V. Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Dubrovačko-neretvanske županije za 2017 
− VI. Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Dubrovačko-neretvanske županije za 2017 
− Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju zapovjednika, zamjenika zapovjednika, članova i 

zamjenika članova Županijskog operativnog centra za provedbu Plana intervencija kod iznenadnog 
onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 

− Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja 
− Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Ljekarne Dubrovnik  
− Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje 

Dubrovačko-neretvanske županije 
− Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Ljekarne Korčula 
− Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Korčula 
− Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe "Domus Christi", 

Dubrovnik 
− Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske 

županije  
− Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Dubrovnik 
− Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Ljekarne Blato  
− Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Dubrovnik 
− Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Ploče 
− Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Dr. Ante Franulović, 

Vela Luka 
− Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije osobe Dubrovnik  
− Plan upravljanja pomorskim dobrom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2018. godinu  
− Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela 

Dubrovacko-neretvanske županije za 2018. godinu 
− Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u 

radu i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu 
 
 
IV. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 Održane su 2 redovite sjednice Županijske skupštine na kojima je raspravljeno 79 točaka 
dnevnog reda. Na sjednici je postavljeno 30 vijećničkih pitanja na koja je Župan dao usmene odgovore.
 Održano je 16 sjednica skupštinskih odbora i to kako slijedi: 
- Odbor za gospodarski razvitak – 2 sjednice, 
- Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb – 2 sjednice, 
- Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje – 2 sjednice, 
- Odbor za obrazovanje, kulturu i sport – 2 sjednice, 
- Odbor za razvoj lokalne i područne (regionalne) samouprave – 2 sjednice, 
- Odbor za financije – 2 sjednice, 
- Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu – 2 sjednice, 
- Odbor za izbor i imenovanja – 1 sjednicu, 
- Mandatni odbor – 1 sjednicu. 
 
 U navedenom razdoblju objavljeno je 10 brojeva Službenog glasnika Dubrovačko – neretvanske 
županije, u kojem se objavljuju akti županije i njenih ustanova, kao i akti općina: Dubrovačko Primorje, 
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Ston, Janjina, Trpanj, Kula Norinska, Zažablje i Pojezerje. Objavljeno je ukupno 217 akata, od toga iz 
nadležnosti Županijske skupštine 80 akata, župana 34 akta, Općine Dubrovačko Primorje 11 akata, 
Općine Ston 28, Općine Janjina 17, Općine Trpanj 10, Općine Kula Norinska 15, Općine Zažablje 11, 
Općine Pojezerje 7, te ostalih akata 4. 
 
 
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.  ZZAAKKLLJJUUČČAAKK   
 
 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 
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. srpnja 2017. do 31. prosinca 2017. 
 
 
KLASA: 023-01/18-01/03 
URBROJ: 2117/1-01-18-01 
Dubrovnik, 5. veljače 2018.     
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