REPUBLIKA HRVATSKA

Dubrovačko-neretvanska županija
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 023-01/16-02/01
URBROJ: 2117/1-04-16-03
Dubrovnik, 12. rujna 2016.

ČLANOVIMA SKUPŠTINE
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
-SVIMA-

Sazivam 17. redovitu sjednicu Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije za dan
20. rujna 2016. g. (utorak) u Velikoj vijećnici, Pred Dvorom 1,
s početkom u 11,00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći
DNEVNI RED

-

Vijećnička pitanja

1. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko – neretvanske županije za 2016.
godinu.
2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko – neretvanske županije za 2016.
godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu.
3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Županijske uprave za ceste za 2016. godinu.
4. Izvješće o radu Župana za prvo polugodište 2016. godine.
5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za
2017. godinu.
6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Odjela za mentalno zdravlje Zavoda za javno
zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. godinu.
7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o ispravnosti vode za piće u Dubrovačko-neretvanskoj
županiji za 2015. godinu.
8. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava kojima se financiraju decentralizirane funkcije zdravstvenih
ustanova na području Dubrovačko – neretvanske županije u 2016. godini.
9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja
Ploče.
10. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi programa udruga proisteklih iz Domovinskog
rata Dubrovačko – neretvanske županije za 2015. godinu.
11. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Vela Luka za luke
županijskog i lokalnog značaja.
12. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske
županije za luke županijskog i lokalnog značaja.

13. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za
gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra ispred hotela Božica u uvali Suđurađ, otok Šipan, Grad
Dubrovnik.
14. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju doktora medicine (mrtvozornika) ovlaštenih
za utvrđivanje vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan zdravstvene ustanove za podruje
Dubrovačko-neretvanske županije.
15. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u
Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
16. Prijedlog rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Dubrovačkoneretvanskoj županiji.
17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za prevenciju Dubrovačko
– neretvanske županije.
18. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području
Dubrovačko-neretvanske županije.
19. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju trgovačkog društva AGRUM NERETVA
d.o.o., za istraživanje i razvoj.
20. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj
županiji ponudio Michele Cangiano.
21. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj
županiji ponudio James William Robert Borton.
Napomena:
Radni materijali su objavljeni i na web adresi Županije:
http://www.edubrovnik.org/zupanijska_skupstina.php
Radni materijali za točku:
22. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko – neretvanske županije za 2016.
godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu.
biti će Vam dostavljeni naknadno.
Molimo vijećnike sa prebivalištem izvan područja Grada Dubrovnika, koji na sjednicu dolaze vlastitim
automobilom, da nam dostave podatke o registraciji automobila, najkasnije dva dana prije održavanja
sjednice, kako bi im mogli osigurati parking u krugu sveučilišnog kampusa u Dubrovniku,(ex. Stara
bolnica). Podatke dostaviti na dolje navedene telefonske brojeve ili na mail:
arian.custovic@dubrovnik-neretva.hr
Molimo Vas za nazočnost na sjednici, a o eventualnoj spriječenosti obavijestite nas na tel. 351-416 ili
351-494.
S poštovanjem,

