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II ZZ VV JJ EE ŠŠ ĆĆ EE   
oo  rraadduu  ŽŽuuppaannaa    

((oodd  11..  ssrrppnnjjaa  22001144..  ddoo  3311..  pprroossiinnccaa  22001144..  ggooddiinnee))  
 
 
I. UVOD 
 
Županija je i u razdoblju srpanj – prosinac 2014. obavljala uredno sve zadaće iz djelokruga rada jedinice 
područne samouprave i izvršavala Program župana i Županijske skupštine. 
 
Na području gospodarstva kao potpora  malom i srednjem poduzetništvu  provedeni su kreditni programi 
„Poticaj“ i „Početnik“. Program „Poticaj“ imao je kreditni potencijal od 10 milijuna kuna i u potpunosti 
je iskorišten, a program „Početnik“ je imao kreditni potencijal 2 milijuna kuna, od čega je iskorišteno 
1,66 milijuna kuna.  
 
Održan je  3. međunarodni investicijski forum koji je okupio stotinjak sudionika. Forum se sastojao od 
tri panela-  “Ulagačka klima u Hrvatskoj u odnosu na konkurenciju”,  “Primjeri uspješnih ulaganja na 
području Dubrovačko-neretvanske županije” te “Mogućnosti za nova ulaganja na području Dubrovačko-
neretvanske županije”. 
 
U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kroz dva projekta korištenja 
obnovljivih izvora energije sa 1,5 milijuna kuna subvencionirana je provedba tih projekata u 60 
kućanstava na području  Dubrovačko-neretvanske županije. 
 
Nastavili smo s provedbom projekta „HotSpot Croatia“ u kojemu u suradnji s Ministarstvom turizma 
omogućavamo besplatan pristup Internetu na najfrekventnijim javnim površinama. U tijeku je provedba 
projekta u općinama Smokvica i Slivno. Time će besplatan pristup Internetu biti omogućen ukupno u 
sedam općina u DNŽ. 
 
U suradnji s Ministarstvom turizma provodi se 250 tisuća kuna vrijedan projekt „Program uređenja i 
upravljanja morskim plažama na području DNŽ“, a vlastitim sredstvima i sredstvima odobrenim iz 
programa „Poduzetništvo i obrt“ Ministarstva poduzetništva i obrta u prostoru bivše vojarne u Gružu 
uređuje se poduzetnički inkubator za poduzetnike početnike. U tijeku su radovi na uređenju prostora, a 
Inkubator će biti dostupan poduzetnicima u svibnju ove godine. 
 
U drugoj polovini godine izdano je 5 novih koncesija na pomorskom dobru . 
 
Po pitanju Centra za gospodarenje otpadom na lokaciji Lučino razdolje potpisan je 2,5 milijuna kuna 
vrijedan ugovor o izradi Studije izvodljivosti CGO. Studija je ključan dokument za korištenje sredstava 
iz fondova Europske unije. Očekuje se da će se iz tih fondova CGO financirati sa najmanje 70 posto. 
 
Nastavljen rad na legalizaciji nezakonito izgrađenih zgrada. Do sada je riješeno ukupno 6.536 zahtjeva 
ili 36,33 posto zaprimljenih zahtjeva za ozakonjenje. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju 
započeo je voditi upravne i neupravne postupke korištenjem elektroničkog programa „e-dozvola“. 
 
Regionalna razvoja agencija DUNEA i Centar za poduzetništvo uspješno su odrađivali svoje zadaće na 
projektima koordiniranja i poticanja regionalnog razvoja i pripremi projekata. Agencija i upravni odjeli 
provodili su na području Županije u drugoj polovici 2014. 21 projekt ukupne vrijednosti 34,5 milijuna 
kn. 
 
Prijavljena je na natječaj za EU fondove izrada Master plana razvoja prometa funkcionalne regije Južna 
Dalmacija sa Strateškom studijom utjecaja na okoliš. 
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U izradi je Strateški plan razvoja Centra kompetencije za agrume, pri završetku projekt Turističke ceste 
„Neretva – dolina života“, a ugovorena je i izrada Županijske razvojne strategije. 
 
 
 
Nadležni upravni odjeli nadzirali su i usmjeravali rad 69 ustanova i društava kojima je osnivač DNŽ. 
Ustanove i društva, unatoč gospodarskoj situaciji, djelovala su gotovo bez iznimke uspješno. 
 
U drugom polugodištu 2014. godine za materijalne rashode centara za socijalnu skrb doznačeno je  
658.369,29 kuna , a korisnicima pomoći za ogrjev doznačeno je 670.700 kuna (razlika sredstava u 
iznosu od 57.950 kuna namirila su se iz pričuve DNŽ budući da ista sredstva Ministarstvo socijalne 
politike i mladih nije doznačilo). Domovima za starije i nemoćne osobe je doznačeno 4.547.718,64  
kuna. 
 
U drugom polugodištu 2014. provedeno je sukladno Zakonom utvrđenoj proceduri 5 postupaka javne 
nabave u ukupnom iznosu od 18.803.291,64 kuna. 
 
Provode se uspješno dva projekta u kojima sudjeluje Županija: OŠ i dvorana u Orebiću i Športska 
dvorana u Smokvici. 
 
Programom javnih potreba u kulturi u izvještajnom razdoblju utrošeno je 518 tisuća kuna. Osim toga s 
200 tisuća kuna sufinanciran je Maraton lađa, Dubrovačke ljetne igre sa 650 tisuća kuna, Zavod za 
obnovu Dubrovnika s 250 tisuća kuna, a u zaštitu i očuvanje kulturne i sakralne baštine uloženo je 920 
tisuća kuna. 
 
Za obrazovanje je u ovom razdoblju izdvojeno 19,8 milijuna kn. 
 
Učenici osnovnih škola kroz Program javnih potreba u tehničkoj kulturi dobili su 230 tisuća kuna. 
 
Kroz program javnih potreba u sportu u drugom je dijelu 2014. godine utrošeno 965 tisuća kuna. Za 
Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju utrošeno je 1,2 milijuna kuna, a za Program javnih 
potreba  iznad zakonskog standarda u odgoju i obrazovanju (školski projekti i sufinanciranje asistenata u 
nastavi) 400 tisuća kuna. 
 
Raspisani su natječaji za stipendiranje darovitih učenika i studenata te za deficitarna zanimanja, pa su 
potpisani ugovori o stipendijama s 9 učenika i 23 studenta.  
 
Za sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima osigurano je 1,86 milijuna kuna. 
 
U obnovu i uređenje škola i učeničkih domova uloženo je 6,7 milijuna kuna. 
 
Za zdravstvo je u drugoj polovici prošle godine izdvojeno 10,7 milijuna kn. Od većih projekata započela 
je realizacija projekta Obnove Doma zdravlja u Korčuli. 
 
U ceste na području DNŽ uloženo je u drugom polugodištu 14 milijuna kn.  
 
Nastavljena je suradnja s gradovima i općinama na području DNŽ, visokoškolskim i znanstvenim 
ustanovama, vjerskim zajednicama, braniteljskim udrugama, udrugama civilnog društva te političkim 
strankama. 
 
Osiguravali smo zaštitu odredbi Prostornog plana DNŽ. U tom dijelu valja istaknuti i završetak 
međunarodnog projekta „Baština- pokretač razvoja“, koji je financiran sredstvima Europske unije. 
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Njime će se omogućiti dodatna zaštita predjela na užem području Grada Dubrovnika, osobito padine 
Srđa. 
 
Nastavilo smo s brigom za branitelje i vrijednosti Domovinskog rata. Tu brigu smatramo jednim od 
temeljnih opredjeljenja vlasti u DNŽ. 
 
Nastavili smo s projektom umirovljeničkog dodatka na području Županije. Ukupno 3214 umirovljenika 
dobilo je ukupno 1,25 milijuna kuna dodatka. 
 
Nastavljena je aktivnost na području međunarodne suradnje i afirmiranja Županije izvan državnih 
granica. U tome su uz DNŽ sudjelovali DUNEA i Ured DNŽ u Briselu. Župan je aktivno sudjelovao na 
sjednicama Odbora regija i njegovih povjerenstava te na sjednici Jadransko-jonske euroregije. Župan je 
u Odboru regija izradio i predložio deklaraciju kojom je Odbor regija jednoglasno osudio događaje 
vezane uz „slučaj Vojislav Šešelj“. 
 
Župan je aktivno sudjelovao na sjednicama Hrvatske zajednice županija. Također, javno je istupao kod 
zaštite interesa DNŽ – kako oko problema prometne izoliranosti DNŽ tako i oko najave eksploatacije 
nafte i plina u akvatoriju DNŽ (osobito u zoni oko Prevlake). Istupao je i po pitanju štetnosti projekta 
Gornji Horizonti, problema oko gradnje HE Ombla te je podržao građane Ploča u referendumu protiv 
gradnje TE Ploče.  
 
Smatram da se Županija potvrdila i u ovom razdoblju kao uspješna jedinica regionalne samouprave, što 
smo smatrali svojom zadaćom. 
 
 
 
 
U daljnjem tekstu su navedene aktivnosti iz djelokruga rada Župana i Županijske skupštine u drugoj 
polovici 2014. godine. 
 
 
IIII..  PPRREEDDLLAAGGAANNJJEE  AAKKAATTAA  ŽŽUUPPAANNIIJJSSKKOOJJ  SSKKUUPPŠŠTTIINNII  
 

Župan se od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine očitovao o predloženim aktima ili je 
predložio Županijskoj skupštini na donošenje sljedeće prijedloge akata: 
 

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. godinu, 
- Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu, 
- Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. i 

projekcije za 2015. i 2016. godinu, 
- Odluka o davanju suglasnosti na godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2013. godinu, 
- Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, 
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove Zavoda za prostorno 

uređenje-neretvanske županije 
- Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Dubrovačko-neretvanske 

županije, 
- Odluka o pokretanju aktivnosti u svrhu realizacije hidroavionskog prijevoza na području 

Dubrovačko-neretvanske županije, 
- Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Vladimir Nazor, 
- Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Umjetničke škole Luke Sorkočevića, 
- Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela 

pomorskog dobra, pružanjem turističko-ugostiteljskih usluga u K.O. Slivno, naselje Komarna, 
Općina Slivno, 
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- Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju luke posebne namjene - Pasadur, 
Općina Lastovo, 

- Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko 
korištenje dijela pomorskog dobra - plaža Kava, Grad Dubrovnik,  

- Odluka o ne prihvaćanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko 
korištenje i uređenje plažno-rekreacijskog prostora uvale Sumratin u Dubrovniku - Koncesijsko 
područje I, Grad Dubrovnik, 

- Odluka o ne prihvaćanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko 
korištenje i uređenje plažno-rekreacijskog prostora uvale Sumratin u Dubrovniku – Koncesijsko 
područje VI, Grad Dubrovnik, 

- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama na 
području Dubrovačko-neretvanske županije u 2013. godini, 

- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o dodijeljenim koncesijama za obavljanje javne zdravstvene 
službe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2013. godinu, 

- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ispravnosti vode za piće u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 
za 2013. godinu, 

- Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor, 
- Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Dubrovačko-neretvanske županije, 
- Zaključak o prihvaćanju izvješća o stanju okoliša Dubrovačko – neretvanske županije za 

razdoblje 2007. – 2010. godine, 
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. godinu 
- Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove "Zavod za prostorno 

uređenje Dubrovačko-neretvanske županije", 
- Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za prevenciju na području 

Dubrovačko-neretvanske županije, 
- Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Metković, 
- Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije Metković, 
- Odluka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Don Mihovila 

Pavlinovića, 
- Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne glazbene škole Metković, 
- Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića, 
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2014, 
- Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko 

korištenje dijela pomorskog dobra, pružanjem turističko-ugostiteljskih usluga u K.O. Slivno, 
naselje Komarna, Općina Slivno, 

- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Župana za razdoblje siječanj-lipanj 2014., 
- Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za provedbu mjera Nacionalne politike za 

ravnopravnost spolova na području Dubrovačko-neretvanske županije, 
- Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Cavtat za raspisivanje natječaja u svrhu davanja 

u zakup dijela zemljišta katastarske čestice 640/2 k.o. Cavtat, 
- Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. i 

projekcije za 2015. i 2016. godinu, 
- Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu,  
- Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko neretvanske županije za 2015. godinu,  
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za 

ceste Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. i projekcije za 2015. i 2016.,  
- Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2015. i 

projekcije za 2016. i 2017. godinu, 
- Odluka 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,  
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- Odluka 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, 

- Zaključak u svezi s najavama gradnje termoelektrane na ugljen na području grada Ploča, 
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o organizaciji i financiranju dodatnih medicinskih timova u 

turističkoj sezoni 2014. godine u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, 
- Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. 

godinu, 
- Program javnih potreba u športu Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. godinu, 
- Program javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. godinu,  
- Program javnih potreba u obrazovanju Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. godinu, 
- Program mjera i radnji za smanjenje prometnih nesreća sa smrtno stradalim osobama, 

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

- Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara Dubrovačko-neretvanske županije za 
2015. godinu, 

- Izvješće o stanju zaštite od požara na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2014. godini 
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 

materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola kojima je Županija osnivač u 2014. godini, 
- Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ston,  
- Odluka o pokretanju postupka ocjene suglasnosti zakona s Ustavom Republike Hrvatske, 
- Odluka o poništenju Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima 

prirode Dubrovačko-neretvanske županije, 
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije, 
- Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i vijećnika 

Skupštine koji su u Skupštinu izabrani s liste grupe birača iz proračuna Dubrovačko-neretvanske 
- županije za 2015. godinu, 
- Odluka o produženju trajanja Razvojne strategije Dubrovačko-neretvanske županije 2011.-2013., 
- Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za gospodarsko korištenje i uređenje plažno-

rekreacijskog prostora uvale "Sumratin" u Dubrovniku - koncesijsko područje I, Grad Dubrovnik 
- Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za gospodarsko korištenje i uređenje plažno-

rekreacijskog prostora uvale "Sumratin" u Dubrovniku - koncesijsko područje VI, Grad 
Dubrovnik, 

- Odluka o prihvaćanju Plana davanja koncesija u 2015. godini, 
- Odluka o prihvaćanju srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija, 
- Odluka o izradi Usklađenja Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije sa Zakonom o 

prostornom uređenju, 
- Odluka o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Dubrovačko-neretvanske županije,  
- Zaključak o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Umjetničke škole Luke Sorkočevića Dubrovnik , 
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Dubrovačko-

neretvanske županije u 2014. godini, 
- Zaključak o prihvaćanju Strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih u 

Dubrovačko-neretvanskoj županiji, 
- Zaključak o prihvaćanju Socijalnog plana Dubrovačko-neretvanske županije za period 2014.-

2016. godine i Akcijskog plana socijalnih usluga za 2015. godinu,  
- Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Dubrovačko-

neretvanske županije, 
- Smjernice za organizaciju sustava zaštite i spašavanja Dubrovačko-neretvanske županije za 

2015. godinu, 
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III. DONOŠENJE AKATA IZ SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA ŽUPANIJE 

 
U obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga županije, župan je donio slijedeće akte: 
 

- Odluka o povratu ordinacije u sastav Doma zdravlja Dubrovnik 
- Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Dr. Ante Franulović, 

Vela Luka, 
- Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu 

Dubrovačko-neretvanske županije, 
- Odluka o proglašenju elementarne nepogode - olujnog nevremena praćenog tučom za područje 

Općine Konavle, 
- Odluka o proglašenju elementarne nepogode - olujnog nevremena praćenog poplavom za 

područje Općine Župa Dubrovačka, 
- Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Dubrovačko-neretvanske županije za 2014., 
- Odluka o broju i visini stipendija za darovite učenike i studente za školsku/akademsku 

2014./2015. godinu, 
- Odluka o broju i visini stipendija za učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja 

za školsku/akademsku 2014./2015. godinu, 
-  Odluka o povećanju broja stipendija darovitim učenicima i studentima za 2014./2015. 

školsku/akademsku godinu, 
Odluka o smanjenju broja stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna 
zanimanja za 2014./2015. školsku/akademsku godinu, 

- Odluka o osnivanju Savjeta za praćenje i izvršavanje ugovornih obveza za višenamjensko plovilo 
ECO-13/1 registarske oznake 16 PL, 

- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu stipendija učenicima 
i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, 

- Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste na 
području Dubrovačko-neretvanske županije, 

- Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Dubrovnik 
- Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. 

godinu. 
  
 
IV. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 Održane su 3 redovite sjednice Županijske skupštine na kojima je raspravljeno 114 točaka 
dnevnog reda, te 1 tematska sjednica na temu izgradnje termoelektrane u Pločama. Na sjednicama je 
postavljeno 39 vijećničkih pitanja na koja je Župan davao usmene odgovore. U pisanoj formi su 
postavljena 22 pitanja, te je na 11 odgovoreno na isti način.  
 Održane su 24 sjednice skupštinskih odbora i to kako slijedi: 

- Odbor za gospodarski razvitak – 4 sjednice, 
- Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje – 4 sjednice, 
- Odbor za izbor i imenovanje – 3 sjednice, 
- Odbor za obrazovanje, kulturu i sport – 3 sjednice, 
- Odbor za proračun i financije – 3 sjednice, 
- Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb – 3 sjednice 
- Odbor za razvoj lokalne i područne samouprave – 2 sjednice, 
- Odbor za međužupanijsku i međunarodnu suradnju – 1 sjednicu, 
- Odbor za statut i poslovnik – 1 sjednicu, 

 
 U navedenom razdoblju objavljeno je 8 brojeva Službenog glasnika Dubrovačko – neretvanske 
županije, u kojem se objavljuju akti županije i njenih ustanova, kao i akti općina: Dubrovačko Primorje, 
Ston, Janjina, Trpanj, Kula Norinska, Zažablje i Pojezerje. Objavljeno je ukupno 172 akta, od toga iz 
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nadležnosti Županijske skupštine 60 akata, Župana 29 akata, Općine Dubrovačko Primorje 26 akata, 
Općine Ston 8, Općine Janjina 15, Općine Trpanj 5, Općine Kula Norinska 14, Općine Zažablje 9, 
Općine Pojezerje 3, te ostalih akata 3. 
 
 
V. ODNOSI S JAVNOŠĆU 
 
 Rad župana je javan, što se postiže održavanjem redovitih konferencija za tisak, javnim 
priopćavanjem medijima, te objavljivanjem općih i županijskih akata u "Službenom glasniku 
Dubrovačko - neretvanske županije" i na web stranici Županije. 
 
 
VI. UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, POKRETNINAMA I NOVČANIM SREDSTVIMA  
 
 Raspolaganje nekretninama i pokretninama - službenim automobilima i opremom za obavljanje 
redovne djelatnosti upravljalo se racionalno.  
 Proračun Županije ima jedan račun za sva plaćanja. Raspoloživim novčanim sredstvima na 
računu upravlja Župan. 
 Župan podnosi Županijskoj skupštini polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna koji 
sadrže prikaz ukupnih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, posebni dio Proračuna, izvještaj o 
zaduživanju, izvještaj o korištenju proračunske pričuve, izvještaj o danim jamstvima, obrazloženje 
ostvarenja prihoda i primitak, te rashoda i izdataka prema određenim zakonskim rokovima.  
 
 
VII.  ZZAAKKLLJJUUČČAAKK   
 
 Župan je u izvještajnom razdoblju, zajedno sa svojim zamjenicima, sukladno Zakonu o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugim propisima te Statutu predlagao, donosio i izvršavao opće 
akte od područnog (regionalnog) značaja iz samoupravnog djelokruga Županije. 
 Župan i njegovi zamjenici osigurali su nesmetan i zakonit rad upravnih tijela Županije, te 
koordinirali rad upravnih tijela na poslovima iz djelokruga Županije, a osobito poslovima koji se odnose 
na obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb, kulturu, tehničku kulturu, šport, prostorno i urbanističko 
planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu, održavanje javnih cesta, izdavanje 
građevinskih i lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata 
prostornog uređenja za područje Županije, a prema pozitivnim propisima RH, općim aktima Županije i 
Programu Župana. 
 Imovinom, prihodima i rashodima gospodarilo se racionalno i u skladu sa Zakonom. 
 U postupku nadzora općih akata nije poništen ni jedan akt niti je bilo primjedbi na rad Županije 
od strane Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i nadležnih ministarstava. 
 Iz Izvješća je razvidno da je Župan sa zamjenicima župana u izvještajnom razdoblju obavljao 
poslove u skladu sa zakonima, Statutom Županije i Programom Župana, pa se predlaže Županijskoj 
skupštini usvajanje Izvješća o radu Župana za period od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014. 
 
 
KLASA: 023-01/15-01/01 
URBROJ: 2117/1-01-15-9 
Dubrovnik, 4. ožujka 2015.     
 
 
                   ŽŽ  UU  PP  AA  NN  

  
Nikola Dobroslavić 



Na temelju članka 22. Statuta Dubrovačko - neretvanske županije ("Službeni glasnik 
Dubrovačko - neretvanske županije", broj 7/09., 10/10. i 3/13.) Županijska skupština 
Dubrovačko - neretvanske županije, na 9. sjednici, održanoj 12. ožujka 2015., donijela je 
 
 
 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
 
 
 
Prihvaća se Izvješće Župana Dubrovačko - neretvanske županije za razdoblje 1. srpanj 
2014. do 31. prosinca 2014. 
 
 
 
KLASA: 023-01/15-01/01 
URBROJ: 2117/1-01-15-10 
Dubrovnik, 12. ožujka 2015.     
 
 
 
 

        Predsjednik 
Županijske skupštine 
 
Ivan Margaretić, prof. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
 
1. Župan - ovdje, 
2. Županijska skupština - ovdje, 
3. Evidencija, 
4. Pismohrana. 
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