
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
Dubrovačko-neretvanska županija 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
KLASA: 023-01/17-02/01 
URBROJ: 2117/1-04-18-06 
Dubrovnik, 24. travnja 2018. 
 
 
       ČLANOVIMA SKUPŠTINE 

     DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
 

- S V I M A - 
     
 
 Sazivam 5. redovitu sjednicu Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije za dan 
 

2. svibnja  2018. g. (srijeda) u Velikoj vijećnici, Pred Dvorom 1,  
s početkom u 12,00 sati 

 
 Za sjednicu predlažem slijedeći 
 

D N E V N I  R E D 
 

- Vijećnička pitanja 
 
1. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko – neretvanske županije za 2017. 

godinu. 
2. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko – neretvanske županije za 2018.  i projekcija za 

2019. i 2020. godinu. 
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko – neretvanske 

županije za 2018. godinu. 
4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske 

uprave za ceste za 2017. 
5. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava kojima se financiraju decentralizirane funkcije zdravstvenih 

ustanova na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2018.godini. 
6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici Dubrovnik za nabavku medicinskog uređaja – 

digitalni mamografski uređaj s tomosintezom i stereotaksijskom biopsijom. 
7. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o kupnji zemljišta koju je donijelo UV Specijalne 

bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos. 
8. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku upravnog vijeća Doma zdravlja Metković za 

podizanje kratkoročnog kredita. 
9. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku upravnog vijeća o izmjenama i dopunama Statuta 

Doma zdravlja Metković. 
10. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda 

centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u Dubrovačko-
neretvanskoj županiji u 2018. godini. 

11. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 
Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2018. godini. 



12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića u Pločama za 
stjecanje nekretnine. 

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

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

15. Prijedlog 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; 

16. Prijedlog 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; 

17. Prijedlog  odluke  o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju  na  pomorskom   dobru za 
gospodarsko korištenje dijela pomorskog  dobra ispred hotela Villa Dubrovnik u Dubrovniku; 

18. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu 
gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti čuvanja vina na morskom dnu na 
lokaciji Sutvid, Općina Janjina; 

19. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u svrhu gospodarskog  korištenja   pomorskog 
dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i 
Malog mora – polje 8 i polje 43  

20. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u svrhu gospodarskog  korištenja   pomorskog 
dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i 
Malog mora – polje 516 i polje 521 

21. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u svrhu gospodarskog  korištenja   pomorskog 
dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i 
Malog mora – polje 553 

22. Prijedlog odluke o lokaciji za odlaganje viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja 
građevinskih radova.  

23. Prijedlog odluke o razrješenju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 
Dubrovačko-neretvanske županije. 

24. Prijedlog rješenja o imenovanju članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Dubrovačko-
neretvanske županije. 

25. Prijedlozi dodjele javnih priznanja Dubrovačko-neretvanske županije, povodom Dana Županije i 
blagdana sv. Leopolda Bogdana Mandića, 12. svibnja.  

26. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudio Dušan Vincetić iz Šipanske Luke. 

27. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudila Ane Butigan iz Dubrovnika. 

28. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudio Branislav Stojaković. 

29. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudile Anita Brigović i Laća Loretta iz Zagreba. 

30. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudila Zagrebačka banka d.d. 

31. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudio Dinko Steka. 

 
 
 



 
 
    
 
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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