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 14. sjednici, održanoj __. _____ 2016., donijela je

Z A K LJ U Č A K

Prihvaća se Izvješće Župana Dubrovačko - neretvanske županije za razdoblje 1. srpanj
2015. do 31. prosinac 2015.

KLASA: 023-01/16-01/01
URBROJ: 2117/1-01-16-11
Dubrovnik, 10. ožujak 2016.

Predsjednik
Županijske skupštine
Ivan Margaretić, prof.

Dostaviti:
1.
2.
3.
4.

Župan - ovdje,
Županijska skupština - ovdje,
Evidencija,
Pismohrana.

I Z V J E Š Ć E
o radu Župana
od 1. srpnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine

I.

UVOD

Županija je i u razdoblju srpanj – prosinac 2015. obavljala uredno sve zadaće iz djelokruga rada jedinice
područne samouprave i izvršavala Program župana i Županijske skupštine.
Program poticanja razvoja malog gospodarstva Dubrovačko-neretvanske županije osigurao je kreditne
mogućnosti, uz subvencioniranu kamatu za pooduzetnike, kroz provedbu kreditnih programa:
"Razvoj"(kreditni potencijal: 10.000.000,00 kuna - preostalo 1.703.276,00 kuna), "Ruralni razvoj"
(kreditni potencijal: 2.500.000,00 kuna), Mjera 1 – Kreditom do konkurentnosti (kreditni potencijal –
12.000.000,00 kuna – iskorišteno 2.200.000,00 kuna )
U suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provedena su dva projekta korištenja
obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Dubrovačko-neretvanske županije- zamjena
vanjske stolarije i toplinske izolacije vanjske ovojnice na 13 obiteljskih kuća na području DNŽ sa
ukupno isplaćenom subvencijom u visini od 391.008,55 kuna te ugradnja solarnih toplinskih kolektora
za pripremu potrošne tople vode i potpore grijanju te zamjena postojećih kotlova na lož ulje i električnu
energiju kotlovima na biomasu u 33 kućanstva na području DNŽ sa ukupno isplaćenom subvencijom u
visini od 539.843,89 kuna
Upravni odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku provodi dva strateška projekta EU, i to
IPA Adriatic EA Sea-Way i IPA Adriatic EA Easy Connecting u ukupnoj vrijednosti 940.000 eura. Cilj
ovih projekata je osiguranje većeg protoka putničkog prometa u jadranskom području, bolja integracija
jadranskog lučkog sustava sa zaleđem, zračnim lukama, željeznicom, urbanim područjima i turističkim
destinacijama a posebno uvođenje u ponašanju korištenja prometnih veza prema bolje održivim
modelima. Strateški projekti se odnose na ulaganje u prometnu infrastrukturu i prijemnu informatičkog
sustava na povezivanje institucija u prometu sa područja DNŽ. Tijekom studenog 2015. godine
potpisani su ugovori sa izvođačima radova te izvršena plaćanja. Završetak aktivnosti za oba dva projekta
očekuju se do kraja lipnja 2016. godine.
Za Komunalnu lučicu Batala dobivena je lokacijska dozvola i pred završetkom je Glavni projekt.
Očekuje se potpisivanje ugovora o sufinanciranju s Gradom Dubrovnikom.
Za poduzetnički inkubator u Pločama, DNŽ je ishodila građevinsku dozvolu te je u pripremi prijava na
natječaj za financiranje iz EU fondova.
Osnovana su dva Centra kompetencije: Agrum Neretva u Opuzenu i Ostrea edulis u Stonu Izrađen je
ponovo Registar korisnika potpora u poljoprivredi DNŽ. Za 12 udruga koje su se javile za potporu u
oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, ribarstva i lovstva isplaćeno je 310 tisuća kuna.
U provedbi je projekt nove marke crnog vina na bazi sorte Plavac mali.
Nastavljeni su radovi na izradi Županijske razvojne strategije DNŽ.
Županija je potpisala ugovor i započela izradu Glavnog plana razvoja Funkcionalne regije „Južna
Dalmacija“ sa Strateškom procjenom utjecaja na okoliš.
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Potpisan je ugovor i započeli radovi na projektu DNŽ – Pametna regija.
Po pitanju Centra za gospodarenje otpadom na lokaciji Lučino razdolje potpisan je ugovor o javnoj
nabavi usluga izrade idejnog projekta za izdavanje lokacijske dozvole i dijela dokumentacije za
nadmetanje za potrebe izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području DNŽ. Idejni
projekt vrijedan je oko 630 tisuća kuna, a trebao bi biti gotov u prvoj polovici ove godine. Isto tako, u
prosincu 2015. godine raspisan je natječaj za izradu projektno- tehničke dokumentacije za izgradnju šest
pretovarnih stanica za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Ova dokumentacija vrijedna
je 1,44 milijuna kuna, a rok za izradu je deset mjeseci. Također, radi se na rješavanju odnosno otkupu
zemljišta na kojemu će se graditi CGO i pretovarne stanice, ali i pristupne ceste za CGO.
Nastavljen rad na legalizaciji nezakonito izgrađenih zgrada. Do sada je riješeno ukupno 8536 zahtjeva.
U izvještajnom razdoblju riješeno je ukupno 1465 zahtjeva. U izvještajnom razdoblju bilježi se manji
broj riješenih zahtjeva zbog smanjenja broja službenika primljenih u službu na određeno vrijeme za
potrebe ozakonjenja. Razlog tome su nedovoljna sredstva koja otpadaju na Županiju u postupku
ozakonjenja te su stoga ostali službenici, uz redovan posao, preuzeli i ove postupke.
Regionalna razvoja agencija DUNEA i Centar za poduzetništvo uspješno su odrađivali svoje zadaće na
projektima koordiniranja i poticanja regionalnog razvoja i pripremi projekata. U Županiji su se u tom
razdoblju provodila 33 projekata ukupne vrijednosti 73 milijuna kn.
U drugom polugodištu 2015. provedeno je sukladno Zakonom utvrđenoj proceduri 3 postupka javne
nabave u ukupnom iznosu od 5.966.425,88 kuna.
U kulturi je utrošeno 1.390.373,18 kuna. Od toga iznosa za udruge i njihove manifestacije iz programa
javnih potreba u kulturi utrošeno je ukupno 565.249,74 kuna. Osim navedenog iz Programa kulture je
potrošeno 825.123,44 kn za sufinanciranje programa dugogodišnje kulturne suradnje s Hrvatima Boke
Kotorske, za sufinanciranje Maratona lađa u Neretvi, za financiranje rada djelatnika Zavoda za obnovu
Dubrovnika, za zaštitu i očuvanje kulturnih i sakralnih dobara kako bismo usporili i zaustavili djelovanje
zuba vremena te za rad učenika osnovnih škola putem Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.
Za obrazovanje je u ovom razdoblju izdvojeno 20 milijuna kuna. Programom javnih potreba u športu od
srpnja do prosinca ove godine kroz Zajednicu športa Dubrovačko-neretvanske županije financirali smo
vrhunski šport, športske manifestacije te aktivnosti športskih udruga u ukupnom iznosu od 1.106.480,00
kuna.
Odlukom Vlade Republike Hrvatske i dalje se u 75%-tnom iznosu sufinancira međumjesni javni
prijevoz za redovite učenike srednjih škola na području Republike Hrvatske pa je u razdoblju rujan –
prosinac 2015. godine prijevoz sufinanciran u iznosu od 2.747.480,50 kuna.
Provodi se Program pomoćnika u nastavi ukupne godišnje vrijednosti od 2.800.000 kn.
Donesena je odluka o sufinanciranju Studentskog doma u Dubrovniku u iznosu od 3.000.000 kn.
Završeni su natječaji za stipendiranje darovitih učenika i studenata te za deficitarna zanimanja, pa su
potpisani ugovori o stipendijama te rečeno pravo ostvaruje 8 učenika i 16 studenata. Zajedno sa
studentima prijašnjih godina koji su ostvarili pravo na nastavak stipendije Županija financira 83 učenika
i studenta. Kad tome dodamo izdavanja za sufinanciranje polaznika poslijediplomskog studija, Županija
je za tu namjenu izdvojila 750.000,00 kuna.
U Županijskom proračunu je ukupno za materijalne rashode osnovnih i srednjih škola te učeničkih
domova u zadnjih 6 mjeseci utrošeno 12.309.724,22 kuna.
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U proljeće prošle godine su istodobno donesene odluke za investicijska i kapitalna ulaganja u osnovne i
srednje škole te učeničke domove na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2015. godini u
ukupnom iznosu od 6.710.130 kuna. Kao što se i predviđalo, realizacija radova je najvećim dijelom
izvršena u trećem i četvrtom tromjesečju tako da je od srpnja do kraja ove godine utrošeno 5 i po
milijuna kuna.
U 2015. godini u potpunosti je završena višefazna klimatizacija Umjetničke škole Luke Sorkočevića te
rekonstrukcija baletne dvorane. Riječ je o radovima vrijednim 620 tisuća kuna. U Gimnaziju Metković
uloženo je 400 tisuća kn za projekt hidrantske mreže, adaptaciju prostora škole te za projekte uređenja
potkrovlja. Završeni su radovi i na ostalim školama kao što je uređenje radionice u objektu Obrtničke i
tehničke škole Dubrovnik, sanacija sanitarnih čvorova u Pomorsko-tehničkoj školi, rekonstrukcija
fasade i prozora u SŠ Fra Andrije Kačića Miošića te projekt uređenja dvorišta Ekonomske i trgovačke
škole.
Za zdravstvo je u drugoj polovici prošle godine izdvojeno 11,7 milijuna kuna. Putem Programa
zdravstvene prevencije i zaštita na hrvatskim otocima, koji DNŽ radi s Ministarstvom regionalnog
razvoja i europskih fondova, uloženo je 16,89 milijuna kuna u obnovu Doma zdravlja u Korčuli.
U četiri doma za starije i nemoćne u drugoj polovici 2015. godine uloženo je 9,87 milijuna kuna.
Potpisan je ugovor o financiranje nadogradnje Doma za starije i nemoćne Dubrovnik.
Dobivena je građevinska dozvola za rekonstrukciju zgrade koju koristi udruga Dva skalina.
U ceste na području DNŽ uloženo je u drugom polugodištu 13,84 milijuna kuna.
Nadležni upravni odjeli nadzirali su i usmjeravali rad 69 ustanova i društava kojima je osnivač DNŽ.
Ustanove i društva, unatoč gospodarskoj situaciji, djelovala su stabilno i uspješno.
Nastavljena je suradnja s gradovima i općinama na području DNŽ, visokoškolskim i znanstvenim
ustanovama, vjerskim zajednicama, braniteljskim udrugama, udrugama civilnog društva te političkim
strankama.
Nastavili smo s brigom za branitelje i za vrjednote Domovinskog rata. Tu brigu smatramo jednim od
temeljnih opredjeljenja vlasti u DNŽ. Za programe skrbi o braniteljima utrošeno je milijun kuna.
Nastavili smo s projektom umirovljeničkog dodatka na području Županije. Ukupno 3245 umirovljenika
s niskim mirovinama dobilo je dodatke u ukupnoj vrijednosti od 1,48 milijuna kuna.
Obiteljima s četvero i više djece osigurali smo nabavku besplatnih odžbenika u ukupnom iznosu od
250.000 kuna, a za pomoć i njegu u kući starijim i nemoćnim osobama isplatili smo 362.000 kuna.
Županija je pokrenula izradu Studije demografskog razvitka DNŽ.
Nastavljena je aktivnost na području međunarodne suradnje i afirmiranja Županije izvan državnih
granica. U tome su uz župana i upravne odjele sudjelovali DUNEA i Ured DNŽ u Briselu. Župan je
aktivno sudjelovao na sjednicama Odbora regija i njegovih povjerenstava te na sjednici Jadranskojonske euroregije, a potkraj godine našoj županiji pripala je čast predsjedati tom udrugom regija na
obalama Jadranskog i Jonskog mora.
Župan je aktivno sudjelovao na sjednicama Hrvatske zajednice županija. Također, javno je istupao u
zaštiti interesa DNŽ – kako oko problema prometne izoliranosti DNŽ, posebno protiv promjene trase
autoceste Ploče – Osojnik kroz DNŽ, tako i oko najave eksploatacije nafte i plina u akvatoriju DNŽ, a
posebno glede namjera da se dopusti tzv. Južni koridodor za migrante i gradnje prihvatilišta na Prevlaci.
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Istupao je i po pitanju štetnosti projekta Gornji Horizonti i za rješavanje problema granice na moru s
Crnom gorom kod Prevlake.
Županija se je i u ovom razdoblju potvrdila kao uspješna jedinica regionalne samouprave i time je
ispunjena naša osnovna zadaća.
U daljnjem tekstu su navedene aktivnosti iz djelokruga rada Župana i Županijske skupštine u drugoj
polovici 2015. godine.

II.

PREDLAGANJE AKATA ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI

Župan se od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine očitovao o predloženim aktima ili je
predložio Županijskoj skupštini na donošenje sljedeće prijedloge akata:
- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. godinu,
- Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. i projekcije
za 2016. i 2017. godinu,
- Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu,
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačkoneretvanske županije,
- Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave
za ceste za 2014. godinu,
- Odluka o prihvaćanju "Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama na području
Dubrovačko-neretvanske županije",
- Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Regionalnoj razvojnoj agenciji Dubrovačkoneretvanske županije - Dunea d.o.o,
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju doktora medicine (mrtvozornika) ovlaštenih za
utvrđivanje vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje
Dubrovačko-neretvanske županije,
- Zaključak u vezi s projektom izgradnje Hidroelektrane Ombla,
- Zaključak o sufinanciranju izgradnje Studentskog doma u Dubrovniku,
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Odjela za mentalno zdravlje, Zavoda za javno zdravstvo
Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. godinu,
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi programa udruga proisteklih iz Domovinskog rata
Dubrovačko-neretvanske županije prema Programu sufinanciranja udruga proisteklih iz
Domovinskog rata Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. godinu,
- Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
Dubrovačko-neretvanske županije (usklađenje 1),
- Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Dubrovačko-neretvanske županije,
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. godinu,
- Odluka o osnivanju Agrum Neretva d.o.o. za istraživanje i razvoj,
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske
uprave za ceste za 2015,
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za prevenciju na
području Dubrovačko-neretvanske županije,
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda za
područje Dubrovačko-neretvanske županije,
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske
županije za luke županijskog i lokalnog značaja,
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Župana od 1. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015. godine,
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama na području
Dubrovačko-neretvanske županije u 2014. godini,
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- Zaključak o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma
zdravlja Korčula,
- Zaključak o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 2016.
godinu,
- Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. i projekcije
za 2016. i 2017. godinu,
- Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu,
- Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko neretvanske županije za 2016. godinu,
- Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. godinu,
- Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2016. i projekcije za
2017. i 2018. godinu,
- 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
2016. 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 2015. godini,
- 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 2015. godini,
- Odluka o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava kojima se financiraju decentralizirane funkcije
zdravstvenih ustanova u vlasništvu Dubrovačko-neretvanske županije u 2015. godini,
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Dubrovačko-neretvanske
županije,
- Program javnih potreba u obrazovanju Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu,
- Program javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu,
- Program javnih potreba u sportu Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu,
- Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu,
- Odluka o produženju važećih ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim otvorenim lovištima
Dubrovačko-neretvanske županije,
- Odluka o produženju trajanja Razvojne strategije Dubrovačko-neretvanske županije 2011.-2013.,
- Odluka o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Ostrea Edulis d.o.o. za
istraživanje i razvoj,
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju doktora medicine (mrtvozornika) ovlaštenih za
utvrđivanje vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje
Dubrovačko-neretvanske županije,
- Odluka o prihvaćanju Plana davanja koncesija u 2016. godini,
- Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Sveučilištu u Dubrovniku,
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske Lučke uprave Vela Luka za luke
županijskog i lokalnog značaja,
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realiziranim kreditnim programima za 2015. godinu,
- Zaključak o poticanju korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima Dubrovačko-neretvanske
županije za 2015. godinu,
- Zaključak o davanju suglasnosti na statute osnovnih škola kojima je Dubrovačko-neretvanska
županija osnivač,
- Zaključak o davanju suglasnosti na statute srednjih škola i učeničkih domova kojima je Dubrovačkoneretvanska županija osnivač,
- Zaključak o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske
županije,
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ispravnosti vode za piće u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za
2014. godinu,
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- Zaključak o davanju suglasnosti za gradnju Odjela za mentalno zdravlje Zavoda za javno zdravstvo
Dubrovačko-neretvanske županije,
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o organizaciji i sufinanciranju dodatnih medicinskih timova u
turističkoj sezoni 2015. godine u Dubrovačko-neretvanskoj županiji,
- Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Dubrovniku,
- Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalne
djelatnosti,
- Program rada Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu,
- Izvješće o stanju zaštite od požara na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2015. godini,
- Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara Dubrovačko-neretvanske županije za 2016.
godinu,
- Analiza stanja i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske
županije,
- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske
županije za razdoblje od 2016. do 2019. godine,
- Pravilnik o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje financijskih sredstava
javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije

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 Korčula,
Rješenje o osnivanju Vijeća za demografski razvitak Dubrovačko-neretvanske županije,
Odluka o proglašenju elementarne nepogode - požara za područje općina: Ston, Janjina, Orebić i
Smokvica,
Odluka o povratu djelatnosti opće/obiteljske medicine u sastav Doma zdravlja Dubrovnik,
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Dubrovačkoneretvanske županije,
Odluka o razrješenju i imenovanju članova radne skupine za izradu nacrta Županijske razvojne
strategije Dubrovačko-neretvanske županije 2015.-2020.,
Odluka o broju i visini stipendija za darovite učenike i studente za školsku/akademsku
2015./2016. godinu,
Odluka o broju i visini stipendija za učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
za školsku/akademsku 2015./2016. godinu,
Odluka o utvrđivanju Prijedloga II. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačkoneretvanske županije,
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu stipendija darovitim
učenicima i studentima,
II. Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Dubrovačko-neretvanske županije za
2015.,
Zaključak o povratu tima zdravstvene njege u kući u sastav Doma zdravlja Korčula,
Odluka o povećanju broja stipendija za darovite učenike i studente za školsku/akademsku
2015./2016. godinu,
Odluka o povećanju stipendija za učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za
školsku/akademsku 2015./2016. godinu,
III. izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Dubrovačko-neretvanske županije za
2015. godinu,
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o razrješenju i imenovanju voditelja za financijsko
upravljanje i kontrole
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju koordinatora za financijsko upravljanje i
kontrole.
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IV.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Održane su 3 redovite sjednice Županijske skupštine na kojima je raspravljeno 87 točaka
dnevnog reda. Na sjednicama je postavljeno 37 vijećničkih pitanja na koja je Župan davao usmene
odgovore. U pisanoj formi je postavljeno 14 pitanja, te je na 8 odgovoreno na isti način.
Održano je 17 sjednica skupštinskih odbora i to kako slijedi:
- Odbor za gospodarski razvitak – 3 sjednice,
- Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje – 1 sjednicu,
- Odbor za izbor i imenovanje – 3 sjednice,
- Odbor za obrazovanje, kulturu i sport – 1 sjednicu,
- Odbor za proračun i financije – 3 sjednice,
- Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb – 3 sjednice,
- Odbor za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata – 1 sjednicu,
- Mandatni odbor – 2 sjednice,
U navedenom razdoblju objavljeno je 10 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 219 akata, od toga iz
nadležnosti Županijske skupštine 68 akata, Župana 24 akta, Općine Dubrovačko Primorje 16 akata,
Općine Ston 21, Općine Janjina 25, Općine Trpanj 7, Općine Kula Norinska 23, Općine Zažablje 17,
Općine Pojezerje 9, te ostalih akata 9.
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. ZAKLJUČAK
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.
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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 2015. do 31. prosinca 2015.
KLASA: 023-01/16-01/01
URBROJ: 2117/1-01-16-10
Dubrovnik, 2. ožujak 2016.

ŽUPAN
Nikola Dobroslavić
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