
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
Dubrovačko-neretvanska županija 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
KLASA: 023-01/14-02/01 
URBROJ: 2117/1-04-14-6 
Dubrovnik, 11. prosinac 2014. 
          ČLANOVIMA SKUPŠTINE 

     DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
 

- S V I M A - 
     
 Sazivam 8. redovitu sjednicu Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije za dan 
 

19. prosinca 2014. g. (petak) u Velikoj vijećnici, Pred Dvorom 1,  
s početkom u 11,00 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 2014. 

i projekcije za 2015. i  2016. 
2. Prijedlog proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 

2017.g. 
3. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2015.g. 
4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave 

za ceste za 2014. i projekcije za 2015. i 2016.g. 
5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2015. i 

projekcije za 2016. i 2017.g. 
6. Prijedlog odluke o pokretanju postupka ocjene suglasnosti zakona s Ustavom Republike Hrvatske. 
7. Prijedlog odluke o izradi Usklađenja Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije sa 

Zakonom o prostornom uređenju. 
8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Memoranduma o razumijevanju između Regije Veneto 

(Republika Italija) i Dubrovačko – neretvanske županije (Republika Hrvatska) 
9. Prijedlog programa mjera i radnji za smanjenje prometnih nesreća sa smrtno stradalim osobama 

uzrokovanih  nepropisnom ili neprilagođenom brzinom na području Dubrovačko-neretvanske 
županije. 

10. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih u 
Dubrovačko- neretvanskoj županiji. 

11. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Dubrovačko- neretvanske županije. 
12. Prijedlog izvješća o organizaciji i financiranju dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni 

2014. godine 
13. Prijedlog socijalnog plana Dubrovačko-neretvanske županije za period 2014-2016. godine i 

akcijskog plana socijalnih usluga za 2015. godinu. 



14. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma 
zdravlja Ploče. 

15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Doma zdravlja Korčula. 

16. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Korčula. 
17. Prijedlog izvješća o stanju zaštite od požara na području DNŽ u 2014.g. 
18. Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ za 2015.g. 
19. Prijedlog Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Dubrovačko-neretvanske 

županije u 2014.g. 
20. Prijedlog smjernica za organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području DNŽ za 2015.g. 
21. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju zapovjedništva civilne zaštite 

Dubrovačko-neretvanske županije. 
22. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu korištenja 

sredstava za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja i rashoda za nabavu 
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola na 
području Dubrovačko-neretvanske županije u 2014. godini. 

23. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu korištenja 
sredstava za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja i rashoda za nabavu 
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola i 
učeničkih domova na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2014. godini. 

24. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 
materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola kojima je Županija osnivač u 2014. godini. 

25. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Dubrovačko – neretvanske županije za 2015. godinu. 
26. Prijedlog programa javnih potreba u obrazovanju Dubrovačko – neretvanske županije za 2015. 

godinu. 
27. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko – neretvanske županije za 2015. godinu. 
28. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. 

godinu 
29. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Umjetničke škole Luka Sorkočević, Dubrovnik. 
30. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ston. 
31. Prijedlog plana davanja koncesija na pomorskom dobru za 2015. god. 
32. Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na pomorskom dobru. 
33.  Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za 

gospodarsko korištenje i uređenje plažno-rekreacijskog prostora uvale "Sumratin" u Dubrovniku, 
Grad Dubrovnik-Koncesijsko područje I, Grad Dubrovnik. 

34. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje i uređenje plažno-rekreacijskog prostora uvale "Sumratin" u Dubrovniku, 
Grad Dubrovnik-Koncesijsko područje VI, Grad Dubrovnik. 

35. Prijedlog odluke o poništenju Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 
dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. 

36. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje 
zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije. 

37. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka za 2015.g. 
38. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudilo trgovačko društvo Razvojni projekt Lopud d.o.o. Zagreb. 
39. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudili Stijepo Bogdanović i ostali. 



40. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudio Peter Benght -Kolisch. 

41. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudio Wolter van Wijk. 

42. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudio Miško Lazarević. 

43. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudila Jelena Mitrović –Bacelj..  

44. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudile Magda Milovanović i Marija Kalajdžisalihović.  

45. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko-neretvanskoj  
županiji ponudili Nada Pikunić i Niko Slade.. 

46.  Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudila Nives Obrvan. 

47.  Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudio Dominikanski samostan sv. Dominika. 

48.  Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko-neretvanskoj  
županiji ponudile Tanja Križić i Meri Pejović. 

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

50.  Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudilo trgovačko društvo NODEX d.o.o. 

51. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudili Ana Jelić i ostali.  

 
 
Radni materijali su Vam dostavljeni i na Vaše E-mail adrese, a objavljeni su i na web adresi 
Županije: http://www.edubrovnik.org/zupanijska_skupstina.php 
 
Molimo Vas za nazočnost na sjednici, a o eventualnoj spriječenosti obavijestite nas na tel. 351-416 
ili 351-494. 
 
 
               S poštovanjem,      
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