
 

        
REPUBLIKA HRVATSKA 

Dubrovačko-neretvanska županija 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 

KLASA: 023-01/17-02/01 

URBROJ: 2117/1-04-19-16 

Dubrovnik,  5. prosinca 2019. 

 

       ČLANOVIMA SKUPŠTINE 

     DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 

 

- S V I M A - 

     

 Sazivam 14. redovitu sjednicu Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije za dan 

 

13. prosinca 2019. 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 Izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. i 

Projekcije za 2020. i 2021. godinu. 

2. Prijedlog proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 

2022.g. 

3. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu. 

4. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i 

poslovanja Dubrovačko – neretvanske županije za 2018. 

5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave 

za ceste za 2019. 

6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2020. i 

Projekcije za 2021. i 2022. godinu. 

7. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranka i vijećnika 

Skupštine koji su u Skupštinu izabrani s liste grupe birača iz proračuna Dubrovačko - neretvanske 

županije za 2020. godinu. 

8. Prijedlog odluke o sklapanju sporazuma o preuzimanju državnih službenika i namještenika, 

pismohrane i druge dokumentacije te opreme i sredstava za rad Ureda državne uprave u 

Dubrovačko-neretvanskoj županiji. 

9. Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Dubrovačko – neretvanske županije. 

10. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko – neretvanske županije za 2020. godinu.  

11. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Dubrovačko – neretvanske županije za 2020. godinu  

12. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko – neretvanske županije za 2020. 

godinu 



13. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Pomorsko – tehničke škole.  

14. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni 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 2019. godini.  

15. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Dubrovačko-

neretvanskoj županiji za 2018. godinu.  

16. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora radnici 

DZ Metković, Zdravki Ostojić, dr. med. dent.  

17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora radniku 

DZ Metković, Damiru Dodigu, dr. med. dent.  

18. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija srednjeg školstva za područje Dubrovačko neretvanske županije u 2019.  

19. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija osnovnog školstva za područje Dubrovačko-neretvanske županije u 2019. godini.  

20. Prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za 2021. godinu. 

21. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za 

gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra „Velika plaža“ – istok, u naselju Saplunara na otoku 

Mljetu, Općina Mljet. 

22. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja dijela 

pomorskog dobra „Velika plaža“ – zapad, u naselju Saplunara na otoku  Mljetu, Općina Mljet 

23. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos dijela koncesije u svrhu gospodarskog korištenja 

pomorskog dobra radi djelatnosti akvakulture na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva 

i Malog mora za polje 26. 

24. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovačko-

neretvanske županije za luke županijskog i lokalnog značaja. 

25. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Korčula za 

luke županijskog i lokalnog značaja. 

26. Prijedlog plana davanja koncesija na pomorskom dobru za 2020. godinu. 

27. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o kreditnim programima za 2019. 

28. Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području Dubrovačko – neretvanske županije u 

2019. godini. 

29. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje. 

30. Prijedlog programa javnih potreba Hrvatske gorske službe spašavanja za stanice Dubrovnik i Orebić 

za 2020. godinu. 

31. Prijedlog izvješća o stanju zaštite od požara na području Dubrovačko – neretvanske županije u 

2019. godini, 

32. Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Dubrovačko – neretvanske 

županije za 2020. godinu. 

33. Prijedlog programa rada Županijske skupštine za 2020. godinu. 

34. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa za čest. zgr. 2223, z. ul. 27, k.o. 

Dubrovnik. 

35. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa za čest. zgr. 1972, z. ul. 640, k.o. 

Dubrovnik. 

36. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa za k. č. 2302/2, z. ul. 112, k. o. 

Dubrovnik. 

37. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa za k. č. 394 i 642 z. ul. 642., te k. č. 

402, z. ul. 644, sve k. o. Lopud. 

  



 

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. 351-412 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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