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ZAPISNIK
7. redovite sjednice Županijske skupštine Dubrovačko - neretvanske županije, održane 3.
listopada 2018. g. u Velikoj vijećnici zgrade Pred Dvorom 1, u Dubrovniku, s početkom u
12.00 sati.
dr. sc. Vilma Kosović, dr. med., predsjednica Županijske skupštine, otvorila je 7. redovitu
sjednicu Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije, pozdravila Župana, zamjenike
Župana, vijećnike, predstavnike medija i ostale nazočne goste.
Zamolila je predsjednika Mandatnog odbora g. Matka Radonića da izvijesti vijećnike o
promjeni u mandatu vijećnika.
Matko Radonić iznio je zaključak odbora, koji su vijećnici primili na znanje, a zaključak je
sljedeći:
Z A K LJ U Č A K
I.
Utvrđuje se da je vjećnici Marini Vučković Matić prestao mandat u Skupštini
Dubrovačko-neretvanske županije na vlastiti zahtjev.
II.
Dužnost vijećnika, umjesto vijećnice kojoj je prestao mandat, obnašati će Deni Surjan,
koji ispunjava zakonske pretpostavke za početak mandata, sukladno prijedlogu Hrvatske
narodne stranke-liberalnih demokrata od 25. rujna 2018. godine.
III.
Ovaj Zaključak dostavlja se na znanje Skupštini Dubrovačko-neretvanske županije, te će se
objaviti u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije."
Predsjednica Županijske skupštine pozvala je novog vijećnika g. Denija Surjana da dođe za
govornicu pročitati tekst prisege i potpisati istu.
Čestitala je novom vijećniku, a potom zamolila g. Darka Kneževića, pomoćnika pročelnika
Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine da prozivkom utvrdi nazočnost
vijećnika.
Prozivkom je utvrđeno da je sjednici (u trenutku prozivke) nazočno 36 vijećnika, te da
Skupština može donositi pravovaljane odluke.
Sjednici nisu nazočni sljedeći vijećnici: Nikola Grmoja, Maro Kojan, Vlaho Orepić, Nino
Šešelj, Ivo Žuvela i Tino Žuvela.
Nakon prozivke prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.
Predsjednica Županijske skupštine dr. sc. Vilma Kosović, dr.med. rekla je da je dobila
zahtjev Kluba Socijaldemokratske partije Dubrovačko-neretvanske županije za uvrštenje
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točke dnevnog reda "Uvođenje izvannastavne aktivnosti "Građanski odgoj i obrazovanje" u
osnovne škole Dubrovačko-neretvanske županije."
Predlagatelj ostaje kod ove točke dnevnog reda, a za izvjestitelja je određen vijećnik
Krešimir Kuran.
Krešimir Kuran naglasio je da je Građanski odgoj i obrazovanje zastupljen u osnovnim
školama kao "međupredmetna tema", te vijećnici Kluba SDP-a smatraju da zaslužuje malo
veću pozornost. Sama inicijativa se ne nameće nikome, već se daje mogućnost prije svega
školama, dakle učiteljima i učenicima da prošire svoje znanje iz tog područja. Ovaj model
postoji već neko vrijeme kod Primorsko-goranske županije, Istarske, grada Siska, Osijeka i
Čakovca, te drugih gradova u Hrvatskoj.
Taj program bi vodili zainteresnirani nastavnici, te bi ih se zadužilo s jednim satom tjedno.
Dubrovačko-neretvanska županija bi omogućila ovim zaključkom svim školama čiji je
osnivač, da od iduće školske godine uvedu tu izvannastavnu aktivnost za učenike 5. i 6.-tih
razreda, dok konačnu odluku prije svega donosi učiteljsko vijeće zajedno sa školskim
odborom.
Financijska sredstva koja bi bila potrebna za provedbu te aktivnosti, praktički bi bila
minimalna za Županiju, na razini od oko 100.000 kuna godišnje, a škole ne bi imale
nikakav drugi trošak.
Škole bi se trebale obavijestiti i u roku do 30.11. donijeti odluku hoće li ovo prihvatiti.
Cilj je razvoj informiranih, odgovornih građana, učenike bi se podučilo njihovim pravima i
odgovornostima, a ističe se važnost tolerancije, poštivanja sebe i drugih, te važnost
preuzimanja aktivne uloge u društvu i zajednici.
Pozvao je vijećnike da podrže ovaj prijedlog i time daju svoj doprinos stvaranju boljeg i
vrednijeg društva.
Predsjednica Županijske skupštine naglasila je da je građanski odgoj i obrazovanje
međupredmetna tema koja se trenutno, unazad 5 godina, provodi u svim školama 35 sati
godišnje kroz međupredmetnu povezanost, sat razrednika i izvan učioničke aktivnosti, a
sve s ciljem da se kroz odgoj i obrazovanje doprinese punom razvoju građanske
kompetencije učenika.
Smatramo da je Građanski odgoj i obrazovanje apsolutno potreban u školama i podržavamo
ga u obliku u kojemu je sada zastupljen, te smo mišljenja kako nije potrebno mijenjati
postojeći sustav i uvoditi Građanski odgoj kao izvannastavnu aktivnost, rekla je
predsjednica.
Dodatan razlog zašto nije potrebno mijenjati postojeći način provedbe je i činjenica da je
od ove školske godine informatika uvedena kao obavezni predmet u 5. i 6. razredu osnovne
škole, te je mišljenja da nije potrebno opterećivati učenike sa novim nastavnim satom.
Stoga nije uvrstila u dnevni red ovu točku dnevnog reda, a sada je ista točka predložena kao
dopuna dnevnog reda, te je predsjednica stavila na glasovanje.
Većinom glasova ovaj prijedlog nije prihvaćen, odnosno točka nije dobila potreban broj
glasova da bi bila uvrštena u dnevni red.
Konačan prijedlog dnevnog reda stavljen je na glasovanje, te je jednoglasno prihvaćen
sljedeći
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DNEVNI RED

-

Vijećnička pitanja

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za
2018.;
2. Izvješće Župana Dubrovačko-neretvanske županije za prvo polugodište 2018. godine.;
3. Prijedlog Odluke o Županijskoj riznici Dubrovačko-neretvanske županije;
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju
financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2018. godinu;
5. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom
dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma –
marine Lovište, Općina Orebić;
6. Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskog dobru za gospodarsko
korištenje privezišta u naselju Lopud, otok Lopud, Grad Dubrovnik;
7. Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko
korištenje dijela pomorskog dobra ispred hotela Lafodia, Otok Lopud, Grad Dubrovnik;
8. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra
Županijskoj upravi za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske;
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave
Dubrovačko-neretvanske županije za luke županijskog i lokalnog značaja;
10. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesije na
pomorskom dobru;
11. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Ekonomske i
trgovačke škole Dubrovnik;
12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o organizaciji i sufinanciranju dodatnih
medicinskih timova u turističkoj sezoni 2018. godine
13. Prijedlog Izmjene i dopune Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog
vijeća Opće bolnice Dubrovnik za nabavu Uz aspiratora za minimalno invazivne
zahvate u ortopedskim, traumatološkim, ORL i neurokirurškim zahvatima;
14. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o ispravnosti vode za piće u Dubrovačkoneretvanskoj županiji za 2017. godinu;
15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu mrtvozorničke službe i obavljenim
obdukcijama na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2017. godini;
16. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Odjela za mentalno zdravlje
Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu;
17. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća Dubrovačko-neretvanske županije
o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH i objedinjenih izvješća jedinica lokalne
samouprave DNŽ za 2017. godinu;
18. Prijedlog Izvješća o radu Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 2017.
godinu;
19. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 2019.
godinu;
20. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačkoneretvanskoj županiji ponudili Dušilo Florshutz Perice i Dušilo Cavich Franice;
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21. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju
neretvanskoj županiji ponudio Igor Rahelić;
22. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju
neretvanskoj županiji ponudilo trgovačko društvo CASALINUS d.o.o.;
23. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju
neretvanskoj županiji ponudio Dalibor Bardak;
24. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju
neretvanskoj županiji ponudio Hrvoje Marušić.

je Dubrovačkoje Dubrovačkoje Dubrovačkoje Dubrovačko-

Nakon utvrđivanja dnevnog reda, predsjednica Županijske skupštine otvorila je raspravu o
zapisniku sa 6. redovite sjednice Županijske skupštine.
Zapisnik sa 6. redovite sjednice, jednoglasno je usvojen.
Potom je predsjednica Županijske skupštine prešla na vijećnička pitanja.

Vijećnička pitanja
Predsjednica Županijske skupštine uvodno je detaljno obrazložila način postavljanja
vijećničkih pitanja prema članku 69. i 70. Poslovnika.
Potom je zamolila vijećnike da se prijave za postavljanje vijećničkih pitanja. Također je
naglasila da vijećnici koji na prošloj sjednici nisu stigli postaviti svoja pitanja, ukoliko ih i
dalje žele postaviti, imaju prednost na današnjoj sjednici. To su vijećnici Marko Vidović,
Stipo Gabrić, Zlatko Mustapić, vijećnica Kristina Čurćija i vijećnik Krešimir Kuran.
Marko Vidović rekao je kako u medijima imamo priliku gledati i slušati o "nekakvoj
famoznoj Agenciji za gospodarenje otpadom." Zamolio je Župana da mu pojasni što ta
agencija točno radi i jesu li točni navodi o milijunskim troškovima za plaće istih?
Župan Nikola Dobroslavić odgovorio je da je Agencija za gospodarenje otpadom bila tema
u nekim medijima, posve bez valjanog razloga. To je tvrtka d.o.o. koju je osnovala
Županija, prema zakonu, pred više od 9 godina. To je tvrtka koja ima zadaću ispuniti
obvezu Županije da se utvrdi najbolji način gospodarenja otpadom, s posebnim naglaskom
na realizaciju Centra za gospodarenje otpadom. Ona taj posao radi sa relativno malim
brojem zaposlenika. Danas imamo lokaciju Centra i ona je ucrtana u svim Prostornim
planovima, a za 10-ak dana dobiti ćemo konačnu verziju Studije izvodljivosti, koja mora
proći provjeru JASPERSA, tijela Europske komisije.
Vrlo skoro ćemo dobiti i lokacijsku dozvolu, pa možemo ići dalje, na prijavu projekta za
EU fondove. Projekt obuhvaća Centar i 6 pretovarnih stanica i vrijedan je otprilike 50
milijuna eura, što pokazuje koliko je to važan projekt, kojeg priprema samo troje ljudi u
Agenciji, naglasio je Župan i dodao kako je uvjeren da će projekt biti izgrađen do 2022.
godine na predjelu Lučinog razdolja.
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Stipo Gabrić postavio je pitanje o mandarini, voćki koja je bila ne samo neretvanski, već i
hrvatski brend. Dok se izvozilo godišnje 40 000 tona u Rusiju, prihodi su bili oko 40-50
miliona eura.
17. rujna o.g. počeo je otkup mandarina sa cijenom prve klase od 3,20 i druge klase od 3,5
kune.
U ponedjeljak je bio sastanak u Opuzenu proizvođača i otkupljivača mandarine, gdje se
nitko od političara nije javio, a danas je drugi u 10,00 sati.
Radi mladih ljudi koji sve više odlaze u Irsku i druge zemlje, gdje rade najrazličitije
poslove, apelira na Župana koji dobro vodi ovu Županiju i koji je istaknuti
gospodarstvenik, da poduzme sve što se može da se zaštiti cijena mandarine, jer će urod
propasti.
Slična situacija je i sa grožđem u Pojezerju.
Policija je vratila nedavno 500, 600 ljudi svih nacionalnosti i svih vjera, koji su dolazili s
namjerom da rade na poslovima berbe u dolini Neretve.
Zamolio je Župana još jednom da Županija poduzme nešto po tom pitanju.
Župan Nikola Dobroslavić rekao je da se slaže s navodima g. Gabrića, jedini je problem što
Ministarstvo ne može utvrditi zaštitnu cijenu, barem u ovoj situaciji u kojoj mi danas
živimo i poslujemo.
Županija nastoji pomoći tim proizvođačima, pa i otkupljivačima koji su važni u cijelom
ovom poslu. Na njihovu inicijativu formirano je jedno Povjerenstvo koje pokušava pomoći
i u kontaktu sa nadležnim Ministarstvom i na sve druge načine, no tu treba naći neka trajna
rješenja, rekao je Župan. Berba je ove godine oko 50 000 tona, ali imamo problema sa
cijenama.
Europska unija je prije dvije godine imala jedan mehanizam kojim je dio uroda
otkupljivala, županija je poklanjala određenim ustanovama, pa je i EU ukinula taj vid
pomoći. U kontaktima smo s Ministarstvom i Župan je predlagao ministru da razmotri
mogućnost da ministarstvo uvede jedan vid otkupa, za što treba naravno imati sredstva u
proračunu. Ministar je pozvan u dolinu Neretve, pa će se pokušati naći najbolje rješenje.
Konačno se rješio i problem voćne muhe. Turizam i poljoprivreda jesu dvije temeljne grane
našeg gospodarstva i Županija će učiniti sve ono što je u njenoj moći da se ovaj problem
riješi, zaključio je Župan.
Kristina Ćurčija postavila je sljedeće pitanje Županu Nikoli Dobroslaviću:
"Protekli tjedan naša županija i njeni žitelji zasigurno će pamtiti po požarima koji su se
doslovno pojavili na 3 dijela naše županije.
Požar na Pelješcu, Konavlima i u neretvanskom području zahvatio je ne mali dio područja
i pritom uništiom veliki dio šumskog područja. Većinom se radilo o područjima
prekrivenim alepskim borom kojeg šumari obožavaju, a težaci i vatrogasci mrze jer on
doslovno stvara buktinju.
Važno je istaknuti da alepski bor spada u skupinu pirofita tj. biljaka čije širenje potpomažu
požari jer njegova šiška pod velikom temperaturom puca, pri tom zasije opožarenu
površinu i unutar godinu dana dolazi do klijanja novih borova. Alepski bor treba držati
"pod kontrolom".
Za pošumljavanje opožarenih površina pogodne su četinjače: crni bor, pinija, primorski
bor, obični i arizonski čempres, ovisno o nadmorskoj visini, ali najvažnije je da našim
nemarom za 10 godina ne budemo svjedoci ovakvim buktinjama.
Zanima me jeste li pokrenuli razgovor sa stručnjacima i ministarstvom, kako bi se čim prije
pristupilo pošumljavanju navedenih područja?"
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Drugo pitanje gđe Ćurčija je slijedeće:
"Hoćete li obzirom na jučerašnju poplavu u Termoterapiji izdvojiti sredstva za hitnu
sanaciju štete?"
Treće i posljednje pitanje glasi:
"Kada će se konačno raspisati natječaj za dvije ustanove u vlasništvu Županije, za dva
ravnateljska mjesta, ovdje mislim na Javnu ustanovu za zaštićene prirodne vrijednosti
Dubrovačko-neretvanske županije i Dom umirovljenika?"
Župan Nikola Dobroslavić rekao je kako su požari proteklih dana bili jako teški, osobito
dva, posebno gdje su opožarene poljoprivredne površine, u Orebiću i Kuli Norinskoj. U
Konavlima je također veliko područje zahvaćeno, ali na sreću daleko je od naselja tako da
su štete na sreću manje nego u prva dva slučaja.
Sudski vještak je upućen da izvrši procjenu štete na objektima i naravno da ćemo naći
načina pomoći tim ljudima, naglasio je Župan.
Što se tiče pošumljavanja, imali smo u Trsteniku primjer lošeg pošumljavanja. Bor prema
mišljenju Župana nije dobar za pošumljavanje i stav je isti kao i kod vijećnice Ćurčije.
Potrebno je pošumljavanje ali na drugi način.
Što se tiče pitanja o Termoterapiji, Županija će sanirati nastalu štetu, jer to je elementarna
nepogoda koja se dogodila i Županija će pronaći sredstva da se to riješi.
Što se tiče ustanova, bit će raspisani natječaji za ravnatelje. Ustanove sa vršiteljem
dužnosti, (što nije trajno dobro rješenje), moraju funkcionirati kao i sa ravnateljem.
Krešimir Kuran postavio je pitanje Županu i zamjenici Župana, da mu odgovore jesu li
protiv uvođenja građanskog odgoja kao izvannastavne aktivnosti u osnovne škole.
Drugo pitanje g. Kurana također se tiče obrazovanja, a u svezi je kupnje udžbenika prvim
razredima kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija i u toj odluci je definirano
da na kraju školske godine iste udžbenike roditelji vraćaju u škole, te da u slučaju oštećenja
plate nadoknadu istih.
S obzirom da su i ove godine ti udžbenici kupljeni, neki ravnatelji "stare" udžbenike
čuvaju, neki ih bacaju u stari papir, pa se postavlja pitanje zašto se nisu mogli kupiti
udžbenici npr. za druge razrede. Ako se donose takve odluke, treba razumno razmišljati što
s udžbenicima koji su već korišteni?
Župan Nikola Dobroslavić odgovorio je da je građanski odgoj kao poseban izvannastavni
predmet nepotreban i to je njegov osobni stav. Imamo kurikulum koji su donijela tijela
nadležna za to u ovoj državi i unutra je sadržan i građanski odgoj. Jer po toj logici moglo bi
se tražiti dodatno uvođenje u škole i nekih drugih područja za izvannastavne aktivnosti.
Za udžbenike nitko nije dao naputak da se bace u stari papir i ravnatelji se moraju držati
odluke u kojoj se navodi kako se treba ponašati prema dodijeljenim udžbenicima, rekao je
Župan.
Marinko Pažin postavio je pitanje Županu u kojoj su fazi projekti u lučkom dijelu naše
županije, spominje se nekih 400 miliona kuna, jesu li to europska sredstva ili sredstva
Republike Hrvatske. U kojoj su fazi luka u Veloj Luci, Polačište u Korčuli, trajektna luka u
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Perni, a zahvaljuje za ulaganja u trajektno pristanište u gradu Korčuli, gdje je Dubrovačkoneretvanska županija potpisala ugovor na 950.000 kuna. Kad će početi radovi na novom
trajektnom pristaništvu?
Župan Nikola Dobroslavić odgovorio je kako Županija trenutno ima 8, čak 9 projekata
lučke infrastrukture koje smo pripremili za financiranje iz EU fondova. Te projekte po
najavi Ministarstva mora, prometa i infrastrukture financirat će u većoj mjeri europski
fondovi, nešto i proračun Republike Hrvatske, a u odnosu na naše lučke uprave to će biti
financiranje 100%.
Radi se o projektima koji su u programu boljeg povezivanja otoka, a to su projekti koje je
vijećnik Pažin naveo, kao i Prigradica na Korčuli, donje čelo na Koločepu i projekt
proširenja, odnosno uređenja pristaništa u Dominču. Neki od ovih projekata će se prijaviti
već do kraja godine kao što je Vela Luka, Ubli na Lastovu, donje čelo na Kalamoti i
početkom godine svi ostali. To je i dokaz da nam članstvo u EU može donijeti veliku dobit,
ukoliko pravilno koristimo EU fondove, naglasio je Župan.
Pero Jerković postavio je slijedeća tri pitanja Županu g. Nikoli Dobroslaviću:
"Na županijskoj internet stranici 01.10.2018. objavljena je vijest o radnom sastanku
Župana i gradonačelnika naše Županije i hercegovačko-neretvanske županije. Kao jedno
od pitanja, spominje se pitanje izvorišta Doljani. Što je po tom pitanju dogovoreno?
Hoće li se postupati prema zapisniku sa sastanka u Hrvatskim vodama, u veljači 2018.
godine?"
Drugo pitanje g. Jerkovića je slijedeće:
"Petka je zaštićena park šuma, a Dubrovačko-neretvanska županija je vlasnik i osnivač
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, među koje spada i Petka.
Mnogima nije poznato kako je pred nekoliko mjeseci Dubrovačko-neretvanska županija
imala mogućnost sukladno pravu prvokupa kupiti na javnoj dražbi 70000 m2 zemljišta koje
je Raiffeisen banka zaplijenila jednoj od Jambovih tvrtki koje su potonule u stečaj.
Zemljište se nalazi na Petci, a njegova vrijednost je neprocjenjiva, jer Petka predstavlja
pluća grada. Malo tko se usudio pisati o ovoj javnoj dražbi, a gradonačelnik Grada
Dubrovnika je naivno izletio i najavio da će Grad pod svaku cijenu kupiti ovo zemljište, pa
se na kraju povukao bez ispaljenog metka, pod izlikom da Grad ima toliko toga za kupiti.
Na kraju je zemljište kupila tvrtka koja se povezuje s poznatim poduzetnikom gosp.
Pripuzom koja je na taj način uz već postojeća zemljišta, koja je ranije imala u vlasništvu
ovladala gotovo cijelom Petkom, odnosno onim djelovima koji su interesantni u
građevinskom smislu.
Zašto ste propustili kupiti ovaj dragocjeni dio zemlje, zašto mi kao vijećnici o ovome ne
znamo ništa, i jeste li ovu priliku slučajno ili namjerno propustili?"
Treće i posljednje pitanje g. Jerkovića glasi:
"Poznato je da ste jedan od najvećih dioničara Hotela Osmine. Puno puta ste i sami u
javnosti spomenuli taj uspješno realizirani model radničkog dioničarstva na kojem ste i
sami ostavili veliki pečat, pa nas stoga čudi da se niste aktivnije uključili u slučaj
privatizacije Maestrala. Nevjerojatno zvuči da 40000 m2 iznimno vrijednog turističkog
zemljišta nije interesantno Gradu, Županiji i zaposlenicima. Cijena je prava sitnica, oko
130 milijuna kuna i nitko ne može reći da ovo nije izvrsna prilika za zaposlenike,
dubrovačke turističke tvrtke, Grad i Županiju da na živom primjeru pokažu kako se
upravlja resursima u turizmu i zaštite i sačuvaju ključni resursi. Je li i ovdje kao i na Petci
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riječ o već unaprijed dogovorenom scenariju i znate li možda tko stoji iza fonda koji se već
natjecao i koji se spominje kao najizgledniji kupac Maestrala?"
Župan Nikola Dobroslavić rekao je da je točno da je održan sastanak s prijateljskom
hercegovačko-neretvanskom županijom, gdje su razmatrane teme koje su zajedničke, od
opskrbe vodom Ivanice do određene pomoći općini Neum za popravak njene infrastrukture,
budući se radi o međudržavnom projektu odvodnje iz Neuma, zaštiti Malostonskog zaljeva
i Bistrine, Općine Slivno i Općine Ston. Govorilo se i o izvorištu Doljani, te odlagalištu
blizu Doljana koje treba sanirati.
Što se tiče Petke, Župan je odgovorio da Javna ustanova kojoj je osnivač Županija upravlja
Park šumom Petka i nije bila prihvatljiva ponuda za Županiju da se kupuje 70.000 m2, a
ostalo treba vidjeti s Gradom Dubrovnikom. Bez obzira na vlasnika to područje će ostati
Park-šuma, naglasio je Župan.
U svezi privatizacije Župan je odgovorio da je ponosan jer je jedan od 30 dioničara koji
ima vlasništvo 8,6% Hotela "Osmine", a u svezi privatizacije Maestrala rekao je da će mu
biti drago ako se jave tvrtke s našeg područja, ako se jave zaposlenici. Što se tiče Županije,
stranke HDZ i koalicije, rekao je da su se o tome jasno odredili i da će svaki dobar
prijedlog zaposleničkog dioničarstva podržati. On mora biti dobar i cjelovit, naglasio je.
Ako bude inicijative od strane zaposlenika, Županija će to svakako podržati.
Alan Farac postavio je pitanje u svezi blokade računa Općine Lastovo, te blokade rada
dječjeg vrtića na Lastovu, a blokirani su računi i vatrogascima koji su ovisni o općinskom
proračunu, blokirani su struja, internet, telefon. Interesira ga koje su objektivne, a koje
subjektivne okolnosti dovele do toga, te što je Župan po tom pitanju napravio.
Župan Nikola Dobroslavić odgovorio je da je Lastovo naša mala općina, pučinski otok i
doista ima svoje probleme, čega smo svi svjesni. Činjenice oko ove ovrhe i blokade su
sljedeće: ovrha je došla općini nenadano, općina za to nije odgovorna jer se to zaduženje
dogodilo prije ovog mandata. Stoji odgovornost općinskog vodstva u činjenici da kad je
već bila ovršena općina i blokiran račun, općina je imala pravo po čl. 244. Ovršnog zakona
na što je načelnika upozorio i ministar uprave, ograničiti ovrhu za sredstva koja su potrebna
za isplatu plaća i najnužnijih troškova. To je načelnik propustio učiniti i to je njegova
greška (oko 130.000 kuna mjesečno).
Njegova je odgovornost i u tome što je prije ove ovrhe imao dvije ovrhe od strane
Ministarstva turizma i Ministarstva kulture jer nije namjenski trošio sredstva koja su mu
dana.
Županija nije odgovorna za funkcioniranje općina i mogla se oglušiti na sve ovo, međutim
Županija je pomogla interventnim sredstvima na dva načina i to: nakon zatvaranja vrtića
isplaćene su dvije plaće tetama u vrtiću i one su odlučile nastaviti rad u vrtiću, ali Županija
neće preuzeti vrtić na sebe, već o tome mora brinuti općina.
Županija je uspjela i skupiti sredstva te tako deblokirati općinu, ovrha je završena i
isplaćeno je 390.000 kuna, a sada je na njima daljnje poslovanje, naglasio je Župan Nikola
Dobroslavić.
Marko Giljača postavio je slijedeće pitanje Županu Nikoli Dobroslaviću:
"Stanovnici gradskog kotara Grad, kao i mnogi drugi korisnici Malog mula, kako fizičke
tako i pravne osobe, svi koji plaćaju koncesije trebali bi Mali mul, odnosno mul Ponte,
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koristit, kao i svi ostali, za akoštat. Za ukrcaj i iskrcaj svojih familija, svojih klijenata.
Županija, u čijoj je nadležnosti Mali mul, treba brinuti o stanovnicima i korisnicima koji
plaćaju tu koncesiju.
Ukoliko se isti tretira kao granični prijelaz, prema zakonu treba biti ucrtan u prostornoplansku dokumentaciju (UPU Grada), a to nije. Sva kontrola u smislu policije i carine
odvija se na brodu tako da Mali mul služi isključivo kao komod za iskrcavanje, povlašteni i
rezervirani vez, isto kao što je to nekima povlašten i rezerviran parking iza Grada.
Načelno je Mali mul operativna obala za sav promet, ne samo za kruzere, odnosno tendere
koji prevoze njihove putnike.
Argumentacija da i lučka uprava mora nešto zaradit, pa žrtvuje korisnike građane, a ne
turiste je neprihvatljiva.
Svakoj odgovornoj jedinici lokalne samouprave građani moraju biti na prvom mjestu.
Razmišljajući na takav način dajemo prednost jednokratnim posjetiteljima prije nego
lokalnom stanovništvu, često je kvaliteta jednokratnog posjeta Gradu bolja od kvalitete
života njegovih stanovnika. Poštovati Grad znači poštovati i njegove stanovnike, a ova
odluka kojom je Mali mul rezerviran samo za povlaštene, sigurno ne pokazuje taj respekt.
Sve dok ne shvatimo važnost poštivanja i uvažavanja vlastitih sugrađana, njihovog
vremena i nužnog poboljšanja kvalitete njihovog života, u mnogim pa i u ovom segmentu,
dok jedni plutaju ispred Kaša ili kruže kroz Tabor i oko Viktorije, a drugi mirno akostaju ili
parkiraju na povlašteno, rezervirano mjesto, svi politički slogani su samo priča bez
pokrića.
Pitanje je: Namjerava li Županija i sljedećeg ljeta kršiti zakone, omogućavati komod
cruiserima i njihovim gostima, zapasavajući cijeli Mali mul i pritom onemogućavati rad
građana na operativnoj obali za ukrcaj i iskrcaj, ili ćemo nakon ovogodišnjeg lošeg
iskustva sljedećeg ljeta biti pametniji pa prednost dati građanima, a ne turistima?"
Drugo pitanje Marka Giljače je slijedeće:
"Poznato je svima da je od jučer započela druga ponovljena rasprava o županijskom
Prostornom planu, u ponedjeljak je izašlo izvješće sa 1. ponovljene javne rasprave. Dio
primjedbi je prihvaćen, dio djelomično, dio nije, ali ga zanima zašto po 3. put imamo Javnu
raspravu (da li se uvode neke nove investicije u isti, a druga mogućnost je da je došlo do
neke greške u proceduri)."
Župan Nikola Dobroslavić po pitanju Malog mula odgovorio je da će poslati pitanje
Županijskoj lučkoj upravi Dubrovnik, ali vjeruje da je to povezano sa jednom inspekcijom
Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Međunarodnom inspekcijom koja je utvrdila
da tu treba postaviti nešto malo drugačiji red. Župan misli da su oni tražili određene ograde,
ali svakako će to pitanje postaviti odgovornima. Županija u niti jednom slučaju neće kršiti
zakon, pa ni u ovom.
Što se tiče izmjena i dopuna Prostornog plana odgovorio je da nikakvih proceduralnih
pogrešaka nije bilo. Dva su razloga za to: nakon prve javne rasprave pojavile su se ideje,
primjedbe, inicijative, što je i svrha javne rasprave. To se ne može jednostavno unijeti u
Plan, već isto ide na provjeru Strateške procjene utjecaja na okoliš i naravno ponovo na
Javnu raspravu da svi mogu vidjeti što je to ušlo u Prostorni plan.
Drugi razlog je što se tijekom javne rasprave ukazala inicijativa Hrvatskih cesta da se
drugačije riješi trasa brze ceste Dubrovnik- zračna luka- Dubrovnik. Konzultirana je općina
Župa dubrovačka, koja je u početku bila protiv, no sad imaju druge razloge i misle da je to
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ispravnije rješenje. Ova trasa ide ispod sela u župi. Da bi se to ucrtalo opet mora postojati
javni uvid u te promjene.
Javna rasprava se dakle provodi radi točaka koje su rezultat 1. javne rasprave, zaključio je
Župan i ne postoje nikakvi skriveni razlozi.
Predsjednica Županijske skupštine dr.sc. Vilma Kosović, dr.med. ovim je zaključila točku
vijećnićkih pitanja.
Vijećnici koji na današnjoj sjednici nisu stigli postaviti pitanje, mogu to učiniti pisanim
putem, ili će imati prioritet na idućoj sjednici, ukoliko budu zainteresirani, a to su vijećnici
Ivan Margaretić, Nikša Sentić, Marko Mujan, Teo Andrić, Fani Favro-Bukvić, Davor
Penić, Ivo Žuvela, Nada Ivanković, Ivica Dajak i Željko Bartulović.

TOČKA 1.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske
županije za 2018.
Župan Nikola Dobroslavić uvodno je obrazložio ovu točku dnevnog reda.
Ovo Izvješće potvrdilo je da je Proračun realno postavljen, da je izvršavan odgovorno, te da
su podržani svi korisnici proračuna. Očekuje da će vijećnici podržati navedeno izvješće.
Dragica Stanić, pročelnica Upravnog odjela za financije detaljnije je obrazložila izvješće
po pojedinim stavkama Proračuna, prihodima i rashodima, te po pojedinim upravnim
odjelima.
Nakon izlaganja izrazila je nadu da će vijećnici prihvatiti predloženo izvješće.
Ana Prusac, predsjednica Odbora za proračun i financije iznijela je zaključak odbora za
točke 1., 3., 4., te točke od rednog br. 20.-24., koje je odbor usvojio u obliku kako su
predložene, te ih prosljedio Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.
Predsjednica Županijske skupštine otvorila je raspravu o ovoj točki dnevnog reda.
Pero Jerković rekao je da ovako letimično kada se gleda izvršenje, kod nas, kao i u cijeloj
Hrvatskoj prihod je ubran od građana, porez na dohodak je preko 50%, a svi ostali transferi
su ispod.
Kada smo donosili proračun, bio je i rebalans proračuna, pa smo 30 mil.kuna rebalansirali,
i izvršenja su "rascjepkana" na 2, 3, 4%, pa postavlja pitanje zašto treba tako "napucavati
proračun" kojeg svake godine rebalansiramo.
Ivo Žuvela rekao je da tamo gdje sredstva dolaze sama od sebe, indeksi su čak i veći nego
što bi trebalo, dok su prihodi koji ne dolaze sami po sebi, po sili zakona, izvršenja su nula,
2, 3, 4 %.
Europski fondovi su nula, jer je to prvo polugodište, ali u svakom slučaju prihodi mogu biti
veći od nule, jer imamo sposobnih ljudi koji to mogu postići. Ne bi volio da se ovako
dočeka kraj godine, naglasio je.
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Davor Penić rekao je da ga brine to što na stavci o gospodarenju otpadom svake godine
rezerviramo sredstva, a onda ih krajem godine vratimo. Zbog toga mu Proračun ne izgleda
realno, jer zadnjih 10 godina, svake godine, na istoj poziciji se rezerviraju sredstva i planira
se znatno više od onog što se realizira.
Teo Andrić mišljenja je da je ovo korektan Proračun i izvršenje je u redu, onako kako je to
navedeno, te bi molio vijećnike da isto i prihvate.
Predsjednica Županijske skupštine zaključila je raspravu i stavila prijedlog Polugodišnjeg
izvještaja na glasovanje.
Većinom glasova (25 "ZA", 7 "PROTIV" i 5 "SUZDRŽANIH") donesen je

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Dubrovačko-neretvanske županije za 2018.
(Polugodišnji izvještaj se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 2.
Izvješće Župana Dubrovačko-neretvanske županije za prvo polugodište
2018. godine
Župan Nikola Dobroslavić ukratko se u svom izlaganju osvrnuo na neke temeljne
odrednice ove županije, rekavši da se Dubrovačko-neretvanska županija nalazi među 3
najuspješnije županije u Hrvatskoj prema indeksu razvijenosti. To je indeks koji baš ne ide
u prilog u korištenju EU fondova, ali pokazuje da Županija ide dobrim putem i dobro se
razvija. Među najboljima smo u Hrvatskoj i u turizmu i u korištenju fondova europske
unije, te u prihodima od pomorskog dobra, a to su upravo ona područja na kojima se može
nešto više napraviti.
Odradili smo nekoliko veoma važnih koraka, dobili bitku za samostalnu županiju, uspjeli
smo zaustaviti odlazak nekih institucija iz Županije i vratiti većinu nazad, početak gradnje
pelješkog mosta kao poveznice sa ostatkom Hrvatske, ostaje nam auto-cesta od čvorišta
Metković do Osojnika. Razrješili smo druge ceste, lučku infrastrukturu, prešli smo brojku
od 100 projekata financiranih sredstvima EU, vrijednih preko 500 milijuna kuna.
U gospodarenju pomorskim dobrom smo među najboljima u Hrvatskoj, ukupno imamo
preko 300 koncesija, koje ostvaruju 10,5 mil.kuna, od čega nama ide samo trećina i ta
sredstva se koriste za unapređenje stanja na pomorskom dobru, rekao je Župan.
U poljoprivredi važan je projekt navodnjavanja doline Neretve (više od 500 mil.kuna),
CEKOMI, Centar za gospodarenje otpadom, poduzetnički inkubator Ploče, potpore
poduzetnicima, energetska obnova škola, centar kompetencije u turizmu, pomoćnici u
nastavi, u zdravstvu objedinjen hitni bolnički prijem, "Dva skalina" završen projekt,
višenamjenski kongresni centar, protupožarna zaštita, novi ustroj Županije i drugi projekti.
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Županija je na ovom putu napredovala dobro i kvalitetno i na korist našim građanima,
gospodarstvu i drugim institucijama koje djeluju na našem području, zaključno je naglasio
Župan i dodao kako očekuje potporu vijećnika ovako predloženom izvješću.
Davor Mihaljević, predsjednik Odbora za razvoj lokalne i područne (regionalne)
samouprave iznio je zaključak odbora koji je prihvatio predloženo izvješće, te ga
proslijedio Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.
dr.sc. Vilma Kosović, dr. med., predsjednica Županijske skupštine otvorila je raspravu.
Krešimir Kuran rekao je da se u Izvješću navodi kako je Dubrovačko-neretvanska županija
prva u Hrvatskoj i u Europi po europskim projektima, cca 4,5 milijarde kuna, no ako
izdvojimo projekt Pelješki most od 3,2 milijarde, mi već dolazimo na milijardu i 200
milijuna kuna, što je 4,2% i već spadamo na 5. mjesto u Hrvatskoj, rekao je vijećnik Kuran,
a prema broju projekata smo drugi odozada.
Neke projekte gradova i općina kojima Županija pomaže, ista "prisvaja kao svoje projekte"
i zbog svega navedenog on ne može podržati ovo izvješće.
Pero Jerković složio se s vijećnikom Kuranom po pitanju "prisvajanja zasluga" za neke
projekte u Županiji koji su potaknuti i financirani s više razine. Po pitanju reorganizacije
Upravnih odjela ne vidi se da je baš napravljena neka racionalizacija ili poboljšana
učinkovitost.
U svezi trase auto-ceste koju je Župan spomenuo, upitao je da li on stvarno vjeruje da ona
može biti "realizirana u sljedećih 50 godina"? Potrebno je tu gledati neka druga rješenja, jer
to je teško izvediv projekt.
Ivo Žuvela složio se s prethodnicima i upitao vezano za Upravni odjel za komunalne
poslove i zaštitu okoliša, gdje kod te stavke piše "izmijenjeni putnički terminal u Veloj
Luci", što to točno znači.
Također je dao prijedlog vezano za ceste, na području općine Vela Luka postoji jedna
županijska cesta vrlo kvalitetno napravljena, a jedna nije dovršena, ali je pitanje njenog
održavanja. Ovu godinu košnja za ove ceste trebala je biti napravljena pred sezonu, a
napravljena je u 9. mjesecu. Ako već imamo rezervirana sredstva za tu namjenu, onda to
mora biti napravljeno u predsezoni, a ne u postsezoni. Županijska uprava za ceste koji
naručuje izvođača radova, mora ga i kontrolirati, da ne dođe do urušavanja ceste kada dođe
do naplavina vode, a zbog neispravnih odvoda.
Davor Penić smatra da je Župan govorio ne o polugodišnjem, već o cjelogodišnjem
izvješću. Misli da je u polugodišnjem izvješću ostvarena jako niska naplata koncesija. Jučer
je u Gradu Dubrovniku palo 259 l kiše na m2, što je pravi potop i svjedoci smo stalnih
klimatskih promjena, pa ga zanima ima li naša Županija tzv. obalni plan gdje bi mogli
razmišljati o tim promjenama.
Kristina Ćurčija navela je kako je ova Županija najljepša Hrvatska regija, ali sa svojim
manama, jer smo još uvijek prometno izolirani. Nedavno se nakon jedne prometne nesreće
stvorio prometni kolaps u trajanju preko 3 sata, jer alternativu u takvim situacijama
nemamo. I sama je bila u toj koloni pa se sjetila stare ceste preko Majkova i dio vozača je
krenuo tuda.
_________________________________________________________________________
_
7. sjednica
Županijska skupština
12

Županijska skupština

7. sjednica

Avion često slijeće u susjednu Županiju, što je također veliki problem. Od smjera zračne
luke također se često događaju kolapsi.
Mišljenja je da bi ti alternativni pravci mogli pomoći dok se ne izgradi Pelješki most.
Počinje nas zagušivati i vlastito smeće, za što također nemamo alternativu, pa u nekim
situacijama imamo potpunu izolaciju
Izrađen je i registar potpora u poljoprivredi po korisnicima, pa bi voljela to vidjeti na
stranicama Županije.
Upitala je i zašto ne postoji mogućnost kao nekada da se viškovi poljoprivrednih proizvoda
dodijele hotelskim kućama, pa se i na taj način pomogne poljoprivrednim proizvođačima.
Pohvalila je i udrugu "Mame iz Dubrovnika" koja se organizirala i mandarine koje se
proizvode na ekološki način doslovno nudi "na ulici." Ne vidi zašto se ne može pronaći
način da se takvi proizvodi omoguće našim stanovnicima po jednoj prihvatljivoj cijeni za
njih i proizvođače.
Marko Giljača pohvalio je dobre stvari u ovom Izvješću, osobito korištenje EU fondova,
osobito u području društvenih djelatnosti, korištenje pomorskog dobra i dr.
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima nas zapravo štiti od
gradnje na Petci, Županija nije ta koji bi trebala kupiti to zemljište, ali mora štititi to
područje kao "Park šumu", pa je odgovornost na Županiji.
Osvrnuo se na stavku upravljanje nekretninama i pokretninama u Županiji, i to na stavku
nabave novog automobila u Županiji, s čime on osobno nema problema, ali je javnost jako
osjetljiva po tom pitanju. Zanima ga u svezi s tim zašto se ne poštuje odluka Grada
Dubrovnika pa se automobil parkira iza Revelina, a ne na izmještenom povlaštenom
parkingu na žičari?
Izvješće ne može podržati najviše zbog neprovođenja odluka Ustavnog suda u svezi
zemljišta na Srđu, iako zna da Župan ima drugo mišljenje.
Stipo Gabrić rekao je da će podržati ovakvo izvješće jer je i sam bio gradonačelnik pa zna
kako se aktivnosti odvijaju u prvih šest mjeseci godine. Po pitanju zemljišta na Petki
odgovorio je da je ono bilo u njegovom vlasništvu koje je dobio od GP-a Dubrovnik, otišla
je tvrtka u stečaj zahvaljujući PGM Ragusi, od tih 70 000 m2 Petke, 8 kvadrata je bilo
građevinsko zemljište 50 godina, i sramotno je da su sve parcele izgrađene do Hotela
Palace.
Pero Jerković rekao je da mu je pitanje "napisano" te da ništa osobno protiv g. Gabrića
nema.
Predsjednica Županijske skupštine zaključila je raspravu i stavila na glasovanje prijedlog
zaključka.
Većinom glasova (22 "ZA", 8 "PROTIV" i 5 "SUZDRŽANIH") donesen je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Župana Dubrovačko-neretvanske županije
za prvo polugodište 2018.
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I.

Prihvaća se Izvješće o radu Župana Dubrovačko - neretvanske županije za razdoblje od 1.
siječnja 2018. do 30. lipnja 2018., koje čini sastavni dio ovog zaključka.
II.
Ovaj zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije."

TOČKA 3.
Prijedlog Odluke o Županijskoj riznici Dubrovačko-neretvanske županije
Dragica Stanić, pročelnica Upravnog odjela za financije iznijela je uvodno obrazloženje
rekavši da je člankom 60. Zakona o proračunu definiran način upravljanja javnim
rashodima, te je propisano obavljanje financijskih poslova preko jedinstvenog računa.
Proračunski korisnici nemaju svoj račun, nego posluju preko jedinstvenog računa – računa
riznice.
Dakle, cilj uspostavljanja sustava riznice jest racionalizacija u upravljanju javnim novcem.
Poslovanje preko riznice u pravilu znači efikasniju kontrolu, te racionalnije upravljanje
prihodima i rashodima.
Dubrovačko-neretvanska županija ima 58 proračunskih korisnika koji su upisani u Registar
proračunskih korisnika i imaju svoj registarski broj (26 osnovnih škola, 14 srednjih škola, 2
učenička doma, 13 ustanova u zdravstvu i socijalnoj skrbi, 3 javne ustanove) te 2 vijeća
nacionalnih manjina koje nemaju svoj registarski broj, ali se smatraju proračunskim
korisnikom.
Uspostava riznice provodit će se u dvije faze, u skladu s dinamikom integracije poslovanja
proračunskih korisnika u jedinstveni računovodstveno-informacijski sustav DNŽ i to:
- u prvoj fazi, proračunski korisnici imaju i dalje svoje račune preko kojih
naplaćuju svoje vlastite i namjenske prihode, a DNŽ plaća obveze proračunskih
korisnika prema dobavljačima za rashode koji se financiraju iz proračunskih
sredstava.
Prva faza uspostave Riznice planira se provesti od 1. siječnja do 30.lipnja 2019.
g.
- U drugoj fazi poslovanje preko Riznice obavljalo bi se na način da se svi
prihodi proračunskih korisnika uplaćuju na jedinstven račun Riznice i sva
plaćanja izvršavaju s tog računa, te postupno zatvaranje računa proračunskih
korisnika, ovisno o ispunjenju tehnčkih i drugih pretpostavki za ukidanje računa
proračunskog korisnika.
Cjelovitost sustava postići će se upotrebom jedinstvene aplikacije i jedne centralne baze
podataka na sva upravna tijela Dubrovačko-neretvanske županije i proračunske korisnike,
zaključila je svoje izlaganje pročelnica Dragica Stanić.
Ana Prusac, predsjednica Odbora za proračun i financije iznijela je zaključak odbora koji je
prihvatio predloženu odluku, te je proslijedio Županijskoj skupštini na raspravu i
donošenje.
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Predsjednica Županijske skupštine otvorila je raspravu.

Kristina Ćurčija navela je da je ovo projekt koji će podržati Klub vijećnika SDP-a jer je
ovo projekt koji će povećati transparentnost rada Županije i toplo se nada da će ovakav
sistem podržati odnosno uvesti i državne institucije.
Marko Giljača rekao je da se radi o jednom ogromnom organizacijskom pomaku, koji
svakako treba pohvaliti, ali ga zanima koliko je Županija odnosno njene službe spremna za
taj proces i je li izvršena kompletna obuka zaposlenika i proračunskih korisnika, te je li
osigurana informatička podrška za taj proces.
Zanima ga također i da li se radila projekcija o mogućim uštedama, dali će biti eventualnog
smanjenja radnih mjesta i ako se ostvare uštede što Županija namjerava učiniti s tim
sredstvima.
Je li sustav planiranih proračunskih korsinika već konsolidiran i kako se provodi kontrola
proračuna u fazama pripreme i realizacije ove riznice?
Dragica Stanić, pročelnica UO za financije odgovorila je da je izvršena snimka stanja, UO
za financije zajedno sa drugim upravnim odjelima je spreman, uvoeđenje riznice ide u dvije
faze koje je prethodno navela, a proračunski korisnici će se uključivati postepeno, o čemu
će vijećnici biti obavješteni, te će znati u kojoj fazi se nalazi uvođenje proračunske riznice.
Što se tiče ušteda, to je doista jako teško izračunati, a što se tiče informatičke podrške,
spremni smo jer smo je osigurali i proračunski korisnici neće trebati ništa ulagati za svoj
dio informatičke podrške, već će se preko weba uključivati u ovu aplikaciju.
Predsjednica Županijske skupštine zaključila je raspravu i stavila prijedlog odluke na
glasovanje.
Jednoglasno je donesena slijedeća
ODLUKA
o Županijskoj riznici Dubrovačko-neretvanske županije

I.

TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se Riznica Dubrovačko-neretvanske županije (dalje: Županijska riznica)
kao sustav upravljanja tijekovima proračunskih sredstava Dubrovačko-neretvanske županije i njenih
proračunskih korisnika, te odnosi u svezi s njenim ustrojavanjem, održavanjem i korištenjem.
Članak 2.
Županijska riznica je cjeloviti sustav u kojemu se u skladu sa zakonom, ovom Odlukom i drugim
propisima, obavljaju poslovi koji se odnose na pripremu, izvršavanje i konsolidaciju Proračuna
Dubrovačko-neretvanske županije (dalje: Županijskog proračuna) i proračuna proračunskih
korisnika, županijsko računovodstvo i računovodstvo proračunskih korisnika, upravljanje platnim
prometom Županijskog proračuna i upravljanje javnim dugom.
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Županijska riznica je sastavni dio informacijskog sustava Dubrovačko-neretvanske županije
zasnovanog na informatičkog tehnologiji.
SUSTAV ŽUPANIJSKE RIZNICE

II.

Članak 3.
Osnovu Županijske riznice čine jedinstveni račun i informacijsko-informatički sustav Županijske
riznice.
Jedinstveni račun Županijske riznice je sustav računa preko kojeg se izvršavaju uplate prihoda i
primitaka, te isplate rashoda i izdataka županijskog proračuna i proračunskih korisnika. Županijska
riznica ima jedan račun za sva plaćanja, a računi proračunskih korisnika sastavni su dio tog računa.
Informacijsko-informatički sustav Županijske riznice je sustav međusobno povezanih računalnih
programa koji prate ukupan proces upravljanja proračunom: priprema proračuna, izvršenje i
konsolidaciju proračuna putem jedinstvenog računovodstvenog sustava koji uključuje vođenje
glavne knjige i svih zakonom propisanih pomoćnih knjiga Županije i njezinih proračunskih
korisnika.
Članak 4.
Županijska riznica informacijski obuhvaća dva međusobno povezana dijela:
 Plan proračuna i
 Glavnu knjigu koja sadrži knjigovodstvene i pomoćne evidencije.
Plan proračuna čine prihodi i primici iskazani prema izvorima, te rashodi i izdaci raspoređeni prema
proračunskim klasifikacijama.
Glavnu knjigu Županijske riznice čine evidencija transakcija i poslovnih događaja prihoda i
primitaka, rashoda i izdataka, stanja imovine, obveza i izvora vlasništva.
Članak 5.
Sustav Županijske riznice sastoji se od informacijsko-informatički povezanih cvjelina:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Priprema i planiranje Županijskog proračuna i proračuna proračunskih korisnika,
Izvršenje i analiza proračuna,
Upravljanje javnim dugom,
Upravljanje imovinom,
Upravljanje jedinstvenim računom Županijske riznice, i
Upravljanje informatičkim sustavom.

Upravljanje javnim dugom obuhvaća upravljanje i evidenciju javnog duga, što uključuje i
ugovaranje kreditnih zaduženja Županijske riznice i emisije vrijednosnih papira.
Upravljanje imovinom Županije i proračunskih korsinika obavlja se putem jedinstveng funkcijskog
i financijskog praćenja imovine.
Jedinstveni račun riznice je instrument upravljanja likvidnošću Županijskog proračuna putem kojeg
se upravlja transakcijama prema mjestu nastanka događaja (glavna knjiga proračuna i proračunskih
korisnika) te omogućava provođenje financijske kontrole na razini Županijske riznice.
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Jedinstvenom aplikacijom i bazom podataka osigurava se objedinjavanje svih poslova i transakcija
u informacijskom i upravljačkom smislu.
Članak 6.
Upravna tijela Dubrovačko-neretvanske županije i proračunski korisnici čija se financijska izvješća
konsolidiraju financijskim izvješćima Županije (dalje: korisnici Županijske riznice) obvezni su
svoje poslovanje obavljati putem Županijske riznice.
Iznimno, zdravstvene ustanove kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanske županije obvezne su
koristiti se Županijskom riznicom samo u informacijskom dijelu koji se odnosi na izvješća o
poslovanju.
U slučaju da uvjeti poslovanja uređeni propisima priječe izvršenje obveze iz stavka 1., Župan može
pojedinog proračunskog korisnika na prijedlog upravnog tijela nadležnog za financije djelomično ili
u cjelosti izuzeti iz sustava Županijske riznice.
III.

UPRAVLJANJE I KORIŠTENJE ŽUPANIJSKOG RIZNICOM
Članak 7.

Sva plaćanja unutar Županijske riznice prema dobavljačima proračunskih korisnika izvršavaju se
izravno, temeljem zahtjeva proračunskih korisnika Županijske riznice za plaćanje, putem
jedinstvenog računa.
Članak 8.
Za sva poslovanja i transakcije unutar same Županijske riznice koriste se vjerodostojne
knjigovodstvene i elektroničke isprave.
Članak 9.
Nad trošenjem sredstava županijskog proračuna, odnosno izvršavanjem Županijskog proračuna u
okviru Županijske riznice, obvezno se provodi financijska i računovodstvena kontrola i revizija, u
skladu sa zakonom i drugim propisima.
Članak 10.
Županijskom riznicom upravlja Upravni odjel za financije Dubrovačko-neretvanske županije u
suradnji sa nadležnim upravnim tijelima.
Članak 11.
Način izvršavanja proračuna u okviru Županijske riznice, a osobito način plaćanja, ovlaštenja i
obveze proračunskih korisnika u postupku plaćanja i druga pitanja vezana za Županijski proračun
bliže se uređuju posebnim aktom Župana.
Članak 12.
Cjelovitost sustava Županijske riznice postiže se upotrebom jedinstvene aplikacije razmjene
podataka za sve korisnike Županijske riznice.
Povezanost dislociranih korisnika ostvaruje se primjenom koncepta Web aplikacije interneta kao
komunikacijskog medija.
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Informacijama iz sustava Županijske riznice proračunski korisnici mogu pristupiti i koristiti ih u
svom poslovanju.
Podaci u okviru Županijske riznice su štićeni podaci.

IV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.

Troškove projektiranja, izrade, uvođenja, razvoja ili održavanja Županijske riznice snosi
Dubrovačko-neretvanska županija.
Troškove proširenja, u smislu funkcionalnosti i efikasnosti Županijske riznice za proračunske
korisnike i pripadajućeg održavanja snose proračunski korisnici u okviru sredstava koja su za njih
osigurana u Županijskom proračunu.
Članak 14.
Informacijski sustav Županijske riznice zasnovan na informatičkoj tehnologiji počet će s primjenom
od 1. siječnja 2019. godine.
Korisnici Županijske riznice uvode se na izravnu isplatu s jedinstvenog računa riznice sukcesivno u
ovisnosti o poslovanju pojedinog proračunskog korisnika, te objektivnim mogućnostima.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Dubrovačkoneretvanske županije“.

TOČKA 4.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju
financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2018. godinu
Ivo Kaštelan, ravnatelj Županijske uprave za ceste uvodno se obratio vijećnicima i
obrazložio prijedlog odluke po pojedinim prihodima i rashodima, primicima i izdacima
Županijske uprave za ceste za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018.g.
Ana Prusac, predsjednica Odbora za proračun i financije iznijela je zaključak odbora koji je
prihvatio predloženu odluku, te je proslijedio Županijskoj skupštini na raspravu i
donošenje.
Jednoglasno, bez rasprave donesena je

ODLUKA
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2018.
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I.

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske
uprave za ceste Dubrovačko-Neretvanske županije za 2018. godinu.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske
Županije”.

TOČKA 5.
Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – luke
nautičkog turizma – marine Lovište, Općina Orebić
Ivo Klaić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i more iznio je kratko uvodno
obrazloženje.
Marinko Pažin, predsjednik Odbora za gospodarski razvoj iznio je zaključak odbora za
ovu, kao i za točke do red.br. 9., koje su prihvaćene i prosljeđene Županijskoj skupštini na
raspravu i donošenje.
Jednoglasno, bez rasprave donesena je

ODLUKA
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za
gospodarsko korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma –
marine Lovište, Općina Orebić
(Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 6.
Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskog dobru za
gospodarsko korištenje privezišta u naselju Lopud, otok Lopud, Grad
Dubrovnik
Ivo Klaić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i more iznio je uvodno
obrazloženje za ovu i sljedeću točku dnevnog reda.
Jednoglasno, bez rasprave donesena je
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ODLUKA
o namjeri davanja koncesije na pomorskog dobru za gospodarsko korištenje
privezišta u naselju Lopud, otok Lopud, Grad Dubrovnik
(Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 7.
Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za
gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra ispred hotela Lafodia, Otok
Lopud, Grad Dubrovnik
Jednoglasno, bez rasprave donesena je

ODLUKA
o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje
dijela pomorskog dobra ispred hotela Lafodia, Otok Lopud, Grad Dubrovnik
(Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 8.
Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra
Županijskoj upravi za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske
Ivo Klaić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i more uvodno je obrazložio i
ovu točku dnevnog reda.
Jednoglasno, bez rasprave donesena je

ODLUKA
o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Županijskoj
upravi za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske
(Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 9.
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Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke
uprave Dubrovačko-neretvanske županije za luke županijskog i lokalnog
značaja
Ivo Klaić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i more uvodno je obrazložio
ovu točku dnevnog reda.
Jednoglasno, bez rasprave donesena je

ODLUKA
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovačkoneretvanske županije za luke županijskog i lokalnog značaja
(Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 10.
Prijedlog Odluke o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesije
na pomorskom dobru
Teo Andrić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja iznio je stav odbora.
Jednoglasno, bez rasprave donesena je
ODLUKA
o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesije
na pomorskom dobru
I.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko
korištenje dijela pomorskog dobra ispred Hotela Lafodia, otok Lopud, Grad Dubrovnik i
gospodarsko korištenje privezišta na otoku Lopudu, Grad Dubrovnik u sastavu:
Predsjednica:
1. Nikolina Kraljević
Članovi:
2. Nikola Beusan
3. Marina Oreb
4. Ante Pejić
5. Stane Đivanović
6. Darko Knežević
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* 7. Blaž Pezo

* (član Stručnog povjerenstva u slučaju da Ministarstvo financija ne imenuje svog
predstavnika u zakonskom roku).
II.
Administrativne, pravne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavljat će Upravni odjel za
gospodarstvo i more, a za tajnika Povjerenstva imenuje se Ivo Klaić.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku
Dubrovačko-neretvanske županije."

TOČKA 11.
Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta
Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik
Jelena Dadić v.d. pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti iznijela je uvodno
obrazloženje za ovu točku dnevnog reda.
Alan Farac, predsjednik Odbora za obrazovanje, kulturu i sport iznio je zaključak odbora
koji je prihvatio predloženi zaključak, kao i točke pod red. br. 11., 18. i 19., te ih proslijedio
Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.
Jednoglasno, bez rasprave donesen je
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Ekonomske i trgovačke škole
Dubrovnik
Članak 1.
Daje se suglasnost na izmjene i dopune Statuta Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik sa
utvrđenim prijedlogom donesenim na sjednici školskog odbora 3. srpnja 2018. godine.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku
Dubrovačko-neretvanske županije."
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TOČKA 12.
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o organizaciji i sufinanciranju dodatnih
medicinskih timova u turističkoj sezoni 2018. godine
Jelena Dadić v.d. pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti iznijela je uvodno
obrazloženje i za ovu točku dnevnog reda.
Ivan Margaretić, predsjednik Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb iznio je zaključak
odbora za ovu, kao i za točke dnevnog reda do br. 16.
Odbor je prihvatio sve navedene točke ( s tim da je u točki br.16. promijenjen naziv, prema
zahtjevu Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, pa se ona sada
zove: "Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Odjela za mentalno zdravlje
Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije"), te ih proslijedio
Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.
Predsjednica Županijske skupštine otvorila je raspravu po ovoj točki.
Ivo Žuvela rekao je da ga u Izvješću interesira koliko smo uprihodovali sredstava od samih
korisnika, taj dio nedostaje, pa je zamolio obrazloženje.
Jelena Dadić odgovorila je da je naveden broj timova u pripravnosti, netko ima dva tima,
netko jedan, pa se utoliko razlikuju naznačena sredstva, s tim da gradovi i općine
financiraju onoliko koliko mogu iz svog proračuna, tako da su i tu različiti omjeri i
temeljem toga dobije se nekakva prosječna cijena tima.
Podatak o prihodovnoj strani od samih korisnika trenutno nema, ali ga može pripremiti za
iduću sjednicu.
Predsjednica Županijske skupštine zaključila je raspravu i stavila prijedlog zaključka na
glasovanje.
Većinom glasova (uz 1 "SUZDRŽANI") donesen je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o organizaciji i sufinanciranju dodatnih medicinskih timova u
turističkoj sezoni 2018. godine u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
I. Članak
Prihvaća se Izvješće o organizaciji i financiranju dodatnih medicinskih timova u
turističkoj sezoni 2018. godine u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, koje čini sastavni dio
ovog Zaključka.
II. Članak
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Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske
županije."

TOČKA 13.
Prijedlog Izmjene i dopune Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Opće bolnice Dubrovnik za nabavu Uz aspiratora za
minimalno invazivne zahvate u ortopedskim, traumatološkim, ORL i
neurokirurškim zahvatima
Jelena Dadić v.d. pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti iznijela je uvodno
obrazloženje.
Predsjednica Županijske skupštine otvorila je raspravu, te se i sama zahvalila Zračnoj luci
Dubrovnik i Gradu Dubrovniku što svojim donacijama uvelike pomažu opremanju Opće
bolnice Dubrovnik na način da povećavaju izrazito stručan rad i jako pozitivno djeluju na
povećanje zdravstvene zaštite i zdravstvene skrbi za sve pacijente Opće bolnice Dubrovnik,
koja uključuje ne samo žitelje naše Županije, već i sve goste, turiste koji dolaze u našu
Županiju.
Jednoglasno je donesen slijedeći
ZAKLJUČAK
o izmjenama i dopunama Zaključka
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća OB Dubrovnik
Članak 1.
U Zaključku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća OB Dubrovnik („Službeni glasnik
Dubrovačko – neretvanske županije“, broj 5/17.) mijenja se točka 2. i glasi:
Financiranje nabave navedenog uređaja planirano je iz donacije Zračne luke Dubrovnik u iznosu od
300.000,00 kuna, donacije Grada Dubrovnika u iznosu od 430.521,21 kuna.
Preostali iznos od 259.478,79 kuna osigurati će se iz vlastitih sredstava OB Dubrovnik.
Članak 2.
Preostale točke navedenog Zaključka ostaju nepromijenjene.
Članak 3.
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Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku
Dubrovačko-neretvanske županije“.

TOČKA 14.
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o ispravnosti vode za piće u
Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2017. godinu
Predsjednica Županijske skupštine, dr.sc. Vilma Kosović, dr. med. pozvala je ravnatelja
Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, dr. Mata Lakića da uvodno
obrazloži ovu točku dnevnog reda i po potrebi odgovori na eventualna pitanja vijećnika.
dr. Mato Lakić uvodno je rekao da u našoj Županiji više od 94% stanovništva ima
mogućnost korištenja vode iz organiziranih vodoopskrbnih sustava, što je iznad prosjeka
RH koji čini 87%. No velik dio površine Županije je još uvijek slabo pokriven
vodoopskrbnom mrežom (dio Pelješca i Dubrovačkog primorja), jer je ovo vezano za veće
gradove i naselja.
Na temelju pregledanih 358 uzoraka iz javne vodoopskrbe u 2017. g. 8,9 % ih je ocijenjeno
da ne udovoljavaju zakonskim propisima, ali kada se uzmu u obzir izdana rješenja kojima
se dozvoljavaju odstupanja, imamo 6,4% neispravnih uzoraka.
Najčešći uzroci su zaslanjenje koje se javlja uslijed velikih kiša.
Predsjednica Županijske skupštine otvorila je raspravu.
Stipo Gabrić zamolio je dr. Lakića da kaže koliko se uzoraka radilo na izvorištu u
Doljanima i koliko je stvarno zaslanjenje.
dr. Lakić odgovorio je da je u zoni Metkovića pregledano 30 uzoraka, od toga su 2 bila
neispravna na kloride.
Marko Giljača rekao je da je voda osnovna ljudska potreba i rješavanje pitanja vode trebalo
bi biti prioritet svake općinske, gradske, odnosno županijske uprave. On zna da je ovo
taksativno nabrajanje uzoraka, međutim misli da bi se ovo izvješće trebalo zvati Izvješće o
neispravnosti vode za piće u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Misli da na navedeni broj
uzoraka ima dosta neispravnih, a u izvješću se ne može reći voda "uglavnom zadovoljava
za piće".
Bili smo prošli mjesec svjedoci i velike panike zbog zagađenja izvorišta Omble i misli da je
Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije jako loše upravljao tom
situacijom. Rezultate je trebalo promptno dati i ljude uputiti kako reagirati u toj situaciji.
To je nešto o čemu ljudi trebaju znati.
dr. Mato Lakić mišljenja je da je Zavod za javno zdravstvo vrlo promptno reagirao, zajedno
sa Vodovodom. Panika među ljudima je bila potpuno neosnovana radi objave jedne
gospođe na facebooku.
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A kloridi i zaslanjenja se događaju svake godine, osobito u ljetnim mjesecima, naglasio je
g. Lakić. Mutnoća je u razdoblju velikih kiša i nada se da će se taj problem rješiti
pročišćivaćem.
Kristina Ćurčija rekla je da ima sasvim suprotno mišljenje od g. Giljače i istaknula je da
ljudi iz Zavoda za javno zdravstvo ulažu nadljudske napore da građani ove županije saznaju
u svakom trenutku i u svakom kutku županije, u kakvom je stanju voda. Ako se pogleda
njihova stranica vide se podaci za svako izvorište, a oni osobno ne mogu utjecati na
kvalitetu vode. Pohvalila je te ljude koji rade izuzetno vrijedno i kvalitetno i donose nam
prave informacije u svakom trenutku.
Predsjednica Županijske skupštine zaključila je raspravu i stavila prijedlog izvješća na
glasovanje.
Jednoglasno je donesen
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o ispravnosti vode za piće u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za
2017. godinu
I. Članak
Prihvaća se Izvješće o ispravnosti vode za piće u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2017.
godinu,
koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
II. Članak
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije."

TOČKA 15.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu mrtvozorničke službe i
obavljenim obdukcijama na području Dubrovačko-neretvanske županije u
2017. godini
Jelena Dadić v.d.pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti iznijela je uvodno
obrazloženje.
Stav Odbora vijećnici su čuli.
Jednoglasno, bez rasprave donesen je
ZAKLJUČAK
_________________________________________________________________________
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o prihvaćanju Izvješća o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama na
području Dubrovačko-neretvanske županije u 2017. godini
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama na području
Dubrovačko-neretvanske županije u 2017. godini, koje čini sastavni dio ovog Zaključka.

Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije."

TOČKA 16.
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Odjela za mentalno
zdravlje Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije za
2017. godinu
Predsjednica Županijske skupštine rekla je da se na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo i
Odbora naziv točke dopunjuje riječima "Izvješće o radu odjela za mentalno zdravlje
Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije."
gđa Martina Jerinić-Njirić iz Odjela za mentalno zdravlje Zavoda za javno zdravstvo
Dubrovačko-neretvanske županije iznijela je uvodno obrazloženje, rekavši da su svoj rad u
2017.g. obavljali kroz 4 savjetovališta – Metković, Orebić, Korčula i Vela Luka, te kroz
savjetovalište u Dubrovniku.
Obavezni dio je prevencija ovisnosti, izvanbolničko liječenje ovisnosti, zaštita mentalnog
zdravlja kao njihova redovita djelatnost, te savjetodavni psiho-terapijski rad s osobama u
svrhu očuvanja njihova mentalnog zdravlja.
Aktivnosti su usmjerene na cjelokupnu populaciju stanovništva – od dječjih vrtića do
domova za starije i nemoćne osobe.
Održavaju radionice, nacionalne i međunarodne seminare, po potrebi rade i krizne
intervencije.
Jednoglasno, bez rasprave (uz dopunu naziva zaključka) donesen je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Odjela za mentalno zdravlje Zavoda za javno zdravstvo
Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu
I. Članak
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Prihvaća se Izvješće o radu Odjela za mentalno zdravlje Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačkoneretvanske županije za 2017. godinu, koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
II. Članak
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije."

TOČKA 17.
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća Dubrovačkoneretvanske županije o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH i
objedinjenih izvješća jedinica lokalne samouprave DNŽ za 2017. godinu
Miho Baće, v.d. pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša uvodno
je obrazložio ovu točku dnevnog reda i rekao da je pravni temelj za donošenje ovog
izvješća sadržan u članku 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, kojim je
propisano da jedinica područne (regionalne) samouprave dostavlja godišnje izvješće o
provedbi Plana gospodarenja otpadom RH i objedinjena izvješća jedinica lokalne
samouprave Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i Hrvatskoj agenciji za okoliš i
prirodu.
Nikša Sentić predsjednik Odbora za zaštitu okoliša i prostornog uređenja iznio je zaključak
odbora koji je prihvatio predloženi zaključak, te ga proslijedio Županijskoj skupštini na
raspravu i donošenje.
Predsjednica Županijske skupštine otvorila je raspravu.
Kristina Ćurčija rekla je da joj u izvješću nedostaje nekoliko rečenica. Nisu uzeti isti
parametri, tako da kad gledamo službeno, odlagališta otpada samo kod Grabovice i još
jednog odlagališta, vidimo ukupni kapacitet odlagališta. Samim tim ne postoji ni
informacija koliko se godišnje na tom odlagalištu ostavi otpada.
Popis lokacija onečišćenih otpadom na području Dubrovačko-neretvanske županije; vidi
da postoji jako veliki broj divljih odlagališta, te bi trebalo odgovarajućim kaznama kazniti
one koji ostavljaju otpad na mjestima gdje to ne bi smjeli.
Smatra još da bi uz Grabovicu trebalo pisati da se Grabovica nalazi u 3. zoni sanitarne
zaštite, što je izuzetno važno.
Izvješće će podržati, ali misli da bi bilo dobro radi ukupnog dojma i informacije svima koji
ga čitaju, da imamo informaciju koliko se ukupno godišnje odloži otpada i koliki je
kapacitet odlagališta.
Marko Giljača pohvalio je županijski upravni odjel koji je samostalno izradio ovo
izvješće, no istaknuo je da je "zakinut" zbog jedne stvari, a to je što u izvješću imamo
izvješće od 19 jedinica lokalne samouprave, od ukupno 22.
S obzirom da ćemo Centar za gospodarenje otpadom raditi europskim sredstvima,
zabrinjava ga hoćemo li nemarom tih općina (Smokvica, Pojezerje i Župa dubrovačka)
kompromitirati cijelu tu aplikaciju, jer nam je poznato da JASPERS radi dubinske analize
svih dokumenata koji su dio aplikacije.
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Kod Centra za gospodarenje otpadom, jako je važno koliko će biti opterećenje građana i
koliko je fizibilan taj projekat. Pored računa za čistoću tu će biti i jedan drugi račun koji će
se plaćati Agenciji za gospodarenje otpadom, tako da nije svejedno hoće li Centar biti
isplativ ili ne, zaključno je naglasio vijećnik Giljača.
Miho Baće odgovorio je da je odredba zakona dala samo obvezu izvještavanja, a nije dala
nekakvu formu, pa su svaka općina ili grad pronašli svoj način na koji će izvještavati
županiju, a što se tiče kažnjavanja samih počinitelja, odlagača otpada, na mjesta koja za to
nisu određena, to je stvar inspekcije.
Činjenica da tri općine nisu podnijele svoje izvješće nije u koliziji za apliciranje na
fondove EU, naglasio je pročelnik Baće.
Davor Penić rekao je da je koncept izrade ovog Izvješća dobar, ali nisu razvidni neki
podaci, tako da iz izvješća ne možemo zaključiti koliko je još ostalo kapaciteta u nekom
odlagalištu.
Prema njegovom mišljenju za 2,3, godine ova odlagališta će biti prepunjena. No to iz
izvješća nije vidljivo, osim za Grabovicu.
Marko Giljača rekao je da u izvješću piše 26.000 t godišnje. Za sva odlagališta može se
vrlo jednostavno izračunati koliko još godina preostaje do popunjenosti, ne treba nam
ukupni kapacitet odlagališta.
Ono što nas treba zabrinuti je činjenica da Dubrovnik odnosno Grabovica, gotovo nema
više kapaciteta.
Predsjednica Županijske skupštine dr. sc. Vilma Kosović, dr.med. zaključila je raspravu i
stavila prijedlog zaključka na glasovanje.
Jednoglasno je donesen
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju
Godišnjeg izvješća Dubrovačko-neretvanske županije o provedbi Plana gospodarenja
otpadom Republike Hrvatske i objedinjenih izvješća jedinica lokalne samouprave
Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu
I.
Prihvaća se Godišnje izvješće Dubrovačko-neretvanske županije o provedbi Plana
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i objedinjena izvješća jedinica lokalne
samouprave Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu.

II.
Godišnje izvješće Dubrovačko-neretvanske županije o provedbi Plana gospodarenja
otpadom Republike Hrvatske i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave
Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu sastavni su dio ovog Zaključka.
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III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Dubrovačko-neretvanske županije“ i na mrežnim stranicama Dubrovačko-neretvanske
županije.

TOČKA 18.
Prijedlog Izvješća o radu Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije
za 2017. godinu
Predsjednica Županijske skupštine pozvala je Maria Rajiča podpredsjednika Savjeta
mladih Dubrovačko-neretvanske županije da se obrati vijećnicima i iznese uvodno
obrazloženje.
Mario Rajič istaknuo je kako se Savjet u 2017.g. sastao 4 puta i raspravljao o najvažnijim
temama iz područja djelovanja Savjeta mladih. Članovi Savjeta mladih po potrebi su
sudjelovali na konferencijama, okruglim stolovima i radnim sastancima s predstavnicima
Savjeta mladih drugih gradova i općina.
Također su u suradnji sa finskom udrugom sudjelovali u 4. po redu Hodu za žene u
Dubrovniku, što ih čini jednim od rijetkih savjeta u državi koji su surađivali sa inozemnom
organizacijom.
Aktivno su sudjelovali i na tribini protiv govora mržnje i međugeneracijskoj solidarnosti.
Jednoglasno, bez rasprave donesen je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih
Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 2017.
godinu, koje čini sastavni dio ovog zaključka.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije".

TOČKA 19.
Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije
za 2019. godinu
_________________________________________________________________________
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Mario Rajič podpredsjednik Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije ponovo se
obratio vijećnicima i iznio uvodno obrazloženje i za ovu točku dnevnog reda, rekavši kako
će Savjet mladih i dalje usmjeravati svoje aktivnosti ka zadovoljenju potreba mladih, u
suradnji sa drugim institucijama i organizacijama će poticati mlade na participaciju u
društvu i svoj rad usmjeriti ka tome da mladi budu nositelji i pokretači političkog i
društvenog života.
Uložit će maksimalne napore u cilju jačanja položaja mladih u društvu. Program je realan i
provediv, te ćemo i dalje biti na Vaš ponos i zadovoljstvo, zaključio je.
"Ovdje je naš dom i vrlo je važno da budemo kreatori svoje budućnosti."
Jednoglasno, bez rasprave donesen je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih
Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu
I.
Prihvaća se Program rada Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 2019.
godinu, koji čini sastavni dio ovog zaključka.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije".

TOČKA 20. do 24.
Ponude po pravu prvokupa
Predsjednica Županijske skupštine dr. sc. Vilma Kosović, dr. med., predložila je da se
točke od red. br. 20. do 24. koje se odnose na pravo prvokupa rasprave zajedno, te da se o
svim točkama glasuje istovremeno.
Ponude po pravu prvokupa odbijaju se.
Predsjednica je otvorila raspravu po svim ovim točkama.
Budući da nije bilo rasprave, Predsjednica Županijske skupštine je zaključila raspravu i
stavila na glasovanje točke od red. br. 20-24.
Jednoglasno su doneseni slijedeći zaključci:
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Z A K LJ U Č A K
Ne prihvaća se ponuda za prodaju nekretnina:
-

-

zk. č. 2717/1, z. ul. 1126, k.o. Luka Šipan, u naravi šuma, površine 54.304 m²,
vlasništvo ponuditeljica Dušilo Florshutz Perica u 4400/11523 vlasničkih dijelova i
Dušilo Cavich Franice Tane u 7123/11523 dijelova, te
zk. č. 2718/1, z. ul. 74, k.o. Luka Šipan, u naravi šuma, površine 53.705 m²,
suvlasništvo ponuditeljica Dušilo Florshutz Perica u 2664/7200 vlasničkih dijelova i
Dušilo Cavich Franice Tane u 2664/7200,

sveukupno po cijeni od 606.008,60.-€ (protuvrijednost u kunama).
Z A K LJ U Č A K
Ne prihvaća se ponuda Igora Rahelića, za prodaju nekretnine: čest. zem. 13068/98, z.ul.
578, k.o. Lastovo, u naravi zemljište ukupne površine 650 m², po cijeni od 97.500.- €
(protuvrijednost u kunama).

Z A K LJ U Č A K
Ne prihvaća se ponuda trgovačkog društva CASALINUS d.o.o., za prodaju nekretnina:
- čest. zgr. 448, oznake „HOTEL ŠIPAN“, površine 846 m²,
- čest. zem. 2799/1, oznake „PUT“, površine 202 m²,
- čest. zem. 2799/7, oznake „PUT“, površine 107 m²,
sveukupno površine od 1155 m², sve upisano u z.ul. 989, k.o. Luka Šipan, po cijeni od
ukupno 16.346.000,00 HRK.
Z A K LJ U Č A K
Ne prihvaća se ponuda Dalibora Bardaka, za prodaju nekretnine: čest. zem. 1318, z.ul.
2724, k.o. Dubrovnik, u naravi zemljište ukupne površine 2345 m², po cijeni od 270.000.- €
(protuvrijednost u kunama).
Budući da je ovim dnevni red sjednice iscrpljen, predsjednica Županijske skupštine, dr. sc.
Vilma Kosović, dr. med. zaključila je sjednicu u 15,42 sati.
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Tajnik
Županijske skupštine

Predsjednica
Županijske skupštine

Darko Knežević
med.

dr. sc. Vilma Kosović, dr.
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