
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
Dubrovačko-neretvanska županija 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
KLASA: 023-01/17-02/01 
URBROJ: 2117/1-04-19-10 
Dubrovnik,  1. ožujka 2018. 
 
       ČLANOVIMA SKUPŠTINE 

     DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
 

- S V I M A - 
     
 Sazivam 9. redovitu sjednicu Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije za dan 
 

11. ožujka 2019. g. (ponedjeljak) 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 Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko – neretvanske 

županije. 
2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju županovog Izvješća o radu u drugom polugodištu 2018. 
3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Dubrovačko - neretvanske 

županije za 2018. godinu. 
4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o kontroli kakvoće mora na morskim plažama 

Dubrovačko neretvanske županije za 2018 godinu 
5. Prijedlog programa utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko neretvanske 

županije za 2019 godinu 
6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu županijskog operativnog centra za provedbu 

plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko neretvanskoj županiji 
7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava Zajednice tehničke kulture 

Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu. 
8. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statute osnovnih škola kojima je Dubrovačko-

neretvanska županija osnivač. 
9. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statute srednjih škola i učeničkih domova 

kojima je Dubrovačko-neretvanska županija osnivač. 
10. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog 

školstva za područje Dubrovačko-neretvanske županije. 
11. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg 

školstva za područje Dubrovačko-neretvanske županije 
12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku medicinskog uređaja – MSCT uređaj 

višeslojne kompjutorizirane tomografije 
13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na promjenu naziva i prijedlog Statuta Doma za starije i 

nemoćne osobe Korčula. 
14. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Opće bolnice Dubrovnik. 



15. Prijedlog zaključka o donošenju nove Mreže hitne medicine na području Dubrovačko- neretvanske 
županije. 

16. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava kojima se financiranju decentralizirane funkcije 
zdravstvenih ustanova na području Dubrovačko – neretvanske županije u 2019. 

17. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda 
centara za socijalnu skrb i troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u Dubrovačko-
neretvanskoj županiji u 2019. godini. 

18. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 
Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2019. godini. 

19. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra 
radi obavljanja djelatnosti akvakulture na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i 
Malog mora za polja 39A, 195A, 1008 i 1009. 

20. Prijedlog odluke odreknuća koncesije na pomorskom dobru tvrtke „Kamenice Gillardeau d.o.o.“ u 
svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba 
na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora 

21. Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru obrta „Štrbinić“ svrhu gospodarskog 
korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog 
rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora. 

22. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje luke posebne namjene – industrijske luke Radež, u uvali Bristva, Općina 
Blato, otok Korčula. 

23. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture u Blacama, 
Općina Slivno. 

24. Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja/ice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima 
prirode Dubrovačko-neretvanske županije. 

25. Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Dubrovniku. 
26. Prijedlog odluke o izmjeni člana Povjerenstva za nadzor mrtvozornika u Dubrovačko – 

neretvanskoj županiji. 
27. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudio Ivica Dabrović. 
28. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko- neretvanskoj 

županiji ponudili Branka Dabrović, Toni Ban, Marija Tarticchio i Ivica Dabrović. 
29. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudila Marija Tarticchio. 
30. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudile Daniela Braci Knego, Eleonora Braci i Olga Braci. 
31. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudili Dubravko i Nikša Kastrapeli. 
32.  Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudila Franica Brešković. 
33. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudio Antun Karužić. 
34. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudila Angela Muzić. 
35. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudile Doris Božović i Margarita Zedniček. 
36. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudio Borislav Doklestić. 
37. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudio Pero Bošnjak. 
38. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudio Aleksandar Matić. 
39. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudili Đoni Lešević i Marija Vlahusin. 
40. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudila Lovorka Marinović. 



41. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudile Sanja i Snježana Džino. 

42. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudile Nikica Miletić i Paulina Andrijić. 

43. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudila Magda Milovanović. 

44. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudio Goran Mileta. 

45. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudilo trgovačko društvo EURO TRADE DUBROVNIK d.o.o. 

46. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudilo trgovačko društvo Trstenik Dalmacija d.o.o. 

 
   
 
Radni materijali su objavljeni i na web adresi Županije:  
http://www.edubrovnik.org/zupanijska_skupstina.php 
 
Potpuni radni materijali za točku: 

1. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko – neretvanske 
županije. 

su zbog opsega objavljeni na web stranici županije i dostavljeni na priloženim CD-ovima.  
 
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. 

http://www.edubrovnik.org/zupanijska_skupstina.php
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