
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
Dubrovačko-neretvanska županija 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
KLASA: 023-01/15-02/03 
URBROJ: 2117/1-04-15-01 
Dubrovnik, 4. ožujka 2015. 
          ČLANOVIMA SKUPŠTINE 

     DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
 

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

12. ožujka 2015. g. (četvrtak) 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. Izvješće Župana Dubrovačko – neretvanske županije za drugo polugodište 2014. godine. 
2. Program rada Skupštine Dubrovačko – neretvanske županije za 2015. godinu. 
3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora na morskim plažama Dubrovačko-

neretvanske županije u 2014. godini. 
4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama na 

području Dubrovačko-neretvanske županije u 2015.godini. 
5. Prijedlog odluke o donošenju Usklađenja Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije sa 

Zakonom o prostornom uređenju. 
6. Prijedlog strategije razvoja palijativne skrbi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji  
7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o koncesijama za obavljanje javne zdravstvene službe u 

Dubrovačko – neretvanskoj županiji za 2014. godinu. 
8. Prijedlog  odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe 

u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2015. godini. 
9. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda 

centara za socijalnu skrb i pomoći za ogrjev za DNŽ u 2015.godini. 
10. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe "Domus 

Christi" iz Dubrovnika. 
11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih DNŽ za 2014. godinu. 
12. Prijedlog odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije. 
13. Prijedlog javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Županijskog Savjeta mladih DNŽ. 



14. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o provođenju programa "Dnevni boravak, pomoć i 
njega u kući za starije i nemoćne osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji" u 2014.g.  

15. Prijedlog programa poticanja razvoja malog gospodarstva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 
2015. godinu. 

16. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje 
dijela pomorskog dobra ispred Hotela Feral, u mjestu Brna, Općina Smokvica. 

17. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava Zajednice športa 
Dubrovačko – neretvanske županije za 2014. godinu. 

18. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava Zajednice tehničke kulture 
Dubrovačko – neretvanske županije za 2014. godinu. 

19. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda, 
te naknada srednjih škola i učeničkih domova kojima je Županija osnivač. 

20. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda 
osnovnih škola kojima je Županija osnivač. 

21. Prijedlog odluke o udruživanju i preraspodjeli sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne 
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola, te učeničkih 
domova na području Dubrovačko – neretvanske županije za 2015. godinu. 

22. Prijedlog 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 za 2015. 

23. Prijedlog 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 za 2015. 

24. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ivo Dugandžić-
Mišić. 

25. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Mljet. 
26. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesiju na dijelu pomorskog 

dobra ispred Hotela Feral, u mjestu Brna, Općina Smokvica. 
27. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zdravlje Dubrovačko-

neretvanske županije. 
28. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudila Ines Hrdalo.  
29. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj  

županiji ponudila Ramona Perović-Marunić. 
30.  Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudilo trgovačko društvo PRIMORJE GRADNJA d.o.o. 
31.  Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudili Vlaho Bongi, Maro Bongi i Alka Ćuk. 
32.  Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj  

županiji ponudila Jasna Ljubić. 
33. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudili Boris Košutić i Krunoslav Krklec. 
34.  Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudio Robert Šaler. 
35. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudili Anka Marie Ledenko, Youri Michel Ledenko i Marina Ledenko.  



36. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudili Antun i Ane Obrvan. 

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

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

39. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudila Katarina Jelaska. 

40. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudila Goga Madlena. 

41. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudio Tomislav Seletković. 

 
 
 
Radni materijal za točku: 

15. Prijedlog programa poticanja razvoja malog gospodarstva u Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji za 2015. godinu. 

biti će dostavljen na klupe. 
 
 
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,      
 
       
   
       
  

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