
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
Dubrovačko-neretvanska županija 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
KLASA: 023-01/17-02/01 
URBROJ: 2117/1-04-18-07 
Dubrovnik, 5. srpnja 2018. 
 
 
       ČLANOVIMA SKUPŠTINE 

     DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
 

- S V I M A - 
     
 
 Sazivam 6. redovitu sjednicu Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije za dan 
 

13. srpnja  2018. g. (petak) 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 odluke o donošenju Programa zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 

2018.-2021. godine. 
2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o lokaciji za odlaganje viška iskopa koji predstavlja mineralnu 

sirovinu  kod izvođenja građevinskih radova. 
3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi programa "Dnevni boravak, pomoć i njega u kući 

za starije i nemoćne osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji" u 2017. godini. 
4. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za 

gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra ispred hotela Bon Repos, Grad Korčula. 
5. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za 

gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra u uvali Moračna, Općina Slivno. 
6. Prijedlog odluke 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, polje 94A. 

7. Prijedlog odluke 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, polje 223. 

8. Prijedlog odluke o ukidanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u svrhu gospodarskog 
korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području Malostonskog 
zaljeva. 



9. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesija u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi 
obavljanja djelatnosti akvakulture na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora. 

10. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja 
dijela pomorskog dobra ispred hotela Argentina u Dubrovniku. 

11. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke 
posebne namjene – luke nautičkog turizma – marine Lovište, Općina Orebić. 

12. Prijedlog odluke o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru. 
13. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu prava 

pacijenata u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. 
14. Prijedlog odluke o ustupanju na korištenje stana u vlasništvu Dubrovačko-neretvanske županije. 
15. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudio Silvije Hraste iz Zagreba. 
16. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudila Ane Miljanić iz Zagreba. 
17. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudila Iris Šimunović. 
18. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudilo trgovačko društvo KB PLACE d.o.o. 
19. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudila Republika Hrvatska. 
 
 
    
 
Radni materijali su objavljeni  i na web adresi Županije:  
http://www.edubrovnik.org/zupanijska_skupstina.php 
Radni materijali pod točkom: 
1. Prijedlog Odluke o donošenju Programa zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 

2018.-2021. godine. 
dostavljeni su Vam na CD-u u prilogu zbog opsega materijala. 
 
Molimo Vas za nazočnost na sjednici, a o eventualnoj spriječenosti obavijestite nas na tel. 351-412 ili 
351-494. 
             
   S poštovanjem,                
                       Predsjednica 
                    Županijske skupštine 
 
               dr.sc. Vilma Kosović, dr. med. 


	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
	D N E V N I  R E D


