
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
Dubrovačko-neretvanska županija 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
KLASA: 023-01/15-02/03 
URBROJ: 2117/1-04-15-03 
Dubrovnik, 14. rujan  2015. 
 
          ČLANOVIMA SKUPŠTINE 

     DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
 

- S V I M A - 
     
 Sazivam 12. redovitu sjednicu Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije za dan 
 

22. rujna 2015. g. (utorak) 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 polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko – neretvanske županije za 
2015. godinu. 

2. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste za 
2015. godinu. 

3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Župana za prvo polugodište 2015. godine. 
4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Plana rada Županijskog savjeta mladih Dubrovačko – 

neretvanske županije. 
5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu mrtvozorničke službe i obavljenim 

obdukcijama na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2014. godini 
6. Prijedlog  zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Doma zdravlja Korčula. 
7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za 

prevenciju na području Dubrovačko-neretvanske županije 
8. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog 

suda za područje Dubrovačko – neretvanske županije 
9. Prijedlog rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za 

Statut i Poslovnik. 
10. Prijedlog rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za 

dodjelu javnih priznanja. 



11. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-
neretvanskoj županiji ponudio Samostan Službenica Milosrđa. 

12. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-
neretvanskoj županiji ponudila Jadranka Petrović. 

13. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-
neretvanskoj županiji ponudio Mario Hajdarhodžić. 

14. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-
neretvanskoj županiji ponudio Mario Sancisi. 

15. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponuda po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-
neretvanskoj županiji ponudilo trgovačko društvo STANCIJA MENEGHETTI d.o.o. 

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

17. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponuda po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-
neretvanskoj županiji ponudilo trgovačko društvo Gradina d.o.o. 

18. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-
neretvanskoj županiji ponudio Dubravko Hum. 

19. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponuda po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-
neretvanskoj županiji ponudilo trgovačko društvo PEKO d.o.o. 

20. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko-
neretvanskoj županiji ponudile Danijela Soldo i Aleksandra Dragičević. 

21. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-
neretvanskoj županiji ponudila Mare Ucović i ostali. 

 
 
Napomene: 
 
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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