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Dubrovačko-neretvanska županija 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
KLASA: 023-01/15-02/03 
URBROJ: 2117/1-04-15-02 
Dubrovnik, 21. travanj 2015. 
 
          ČLANOVIMA SKUPŠTINE 

     DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
 

- S V I M A - 
     
 Sazivam 10. redovitu sjednicu Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije za dan 
 

29. travnja 2015. g. (srijeda) 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 zaključka u svezi istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na području Dubrovačko 
– neretvanske županije. 

2. Prijedlog programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Dubrovačko-neretvanske 
županije za 2015. godinu. 

3. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava kojima se financiraju decentralizirane funkcije 
zdravstvenih ustanova u vlasništvu Dubrovačko-neretvanske županije u 2015. godini 

4. Prijedlog programa sufinanciranja udruga proisteklih iz Domovinskog rata Dubrovačko-
neretvanske županije za 2015. godinu 

5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Europske povelje o ravnopravnosti spolova žena i muškaraca 
na lokalnoj razini. 

6. Prijedlozi zaključaka o davanju suglasnosti na Statute srednjih škola i učeničkih domova 
kojima je županija osnivač. 

7. Prijedlozi zaključaka o davanju suglasnosti na Statute osnovnih škola kojima je županija 
osnivač. 

8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za  dodjelu dijela  koncesije u potkoncesiju za  plažu 
Kava u Dubrovniku. 

9. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju ispred Hotela Feral – Brna, 
Općina Smokvica. 

10. Prijedlog rješenja o imenovanju Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije. 



11. Prijedlog odluke o izvanrednoj dodjeli nagrade za doprinos ugledu i promociji Dubrovačko-
neretvanske županije u zemlji i svijetu u proteklom jednogodišnjem razdoblju. 

12. Prijedlozi zaključaka o dodjeli javnih priznanja Dubrovačko-neretvanske županije, povodom 
Dana Županije i blagdana sv. Leopolda Bogdana Mandića, 12. svibnja. 

13. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-
neretvanskoj županiji ponudilo trgovačko društvo ADRIA-AZIJA d.o.o. 

14. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko-
neretvanskoj županiji ponudili Daniela i Filip Dediol. 

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

16. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-
neretvanskoj županiji ponudio Yves Orepić. 

17. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko-
neretvanskoj županiji ponudili Milovan i Zojica Pavlović. 

18. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-
neretvanskoj županiji ponudila Zrinka Tabain. 

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

20. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-
neretvanskoj županiji ponudila Jana Zverinova. 

 
Napomene: 
Radni materijali za točke: 
 

1. Prijedlog zaključka u svezi istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na području Dubrovačko 
– neretvanske županije. 

9. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju ispred Hotela Feral – Brna, 
Općina Smokvica. 

11. Prijedlog odluke o izvanrednoj dodjeli nagrade za doprinos ugledu i promociji Dubrovačko-
neretvanske županije u zemlji i svijetu u proteklom jednogodišnjem razdoblju. 

12. Prijedlozi zaključaka o dodjeli javnih priznanja Dubrovačko-neretvanske županije, povodom 
Dana Županije i blagdana sv. Leopolda Bogdana Mandića, 12. svibnja. 

 
biti će dostavljeni na klupe. 
Na CD-u u privitku se dostavljaju Statuti osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova. 
 
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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