
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
Dubrovačko-neretvanska županija 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
KLASA: 023-01/16-02/01 
URBROJ: 2117/1-04-16-04 
Dubrovnik, 8. prosinca 2016. 
          ČLANOVIMA SKUPŠTINE 

     DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
 

- S V I M A - 
     
 Sazivam 18. redovitu sjednicu Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije za dan 
 

16. prosinca 2016. g. (petak) 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 
- Informacija o provedbi projekta izgradnje komunalne lučice Batala 

 
1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko – neretvanske županije za 2016. 

godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu. 
2. Prijedlog proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. 

godinu. 
3. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu. 
4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za 

ceste za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. 
5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2017. godinu i 

projekcije za 2018. i 2019. 
6. Prijedlog Razvojne strategije Dubrovačko – neretvanske županije za razdoblje 2016. – 2020. 
7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća OB Dubrovnik za razdoblje siječanj – rujan 

2017. 
8. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke Upravnog vijeća OB 

Dubrovnik o osnivanju prava građenja – Centar za djecu s posebnim potrebama 
9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava kojima se financiraju decentralizirane funkcije 

zdravstvenih ustanova na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. godini. 
10. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o organizaciji i sufinanciranju dodatnih medicinskih timova 

u turističkoj sezoni 2016. godine u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. 
11. Prijedlog odluke o promjeni i proširenju djelatnosti Doma zdravlja Dubrovnik. 
12. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke 

posebne namjene – luke nautičkog turizma - marine u Lumbardi, Općina Lumbarda 
13. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesija u svrhu gospodarskog  korištenja pomorskog dobra radi 

obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na  području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i 
Malog mora  

14. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje privezišta, u uvali Suđurađ, otok Šipan, Grad Dubrovnik 



15. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje luke posebne namjene-sidrište u uvali Zaklopatica, otok Lastovo, Općina 
Lastovo 

16. Odluka o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarske djelatnosti-čuvanja vina na morskom dnu na 
području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora  

17. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o realiziranim kreditnim programima za 2016.godinu. 
18. Prijedlog izvješća o provedbi aktivnosti prevencije stetnih ponašanja djece i mladih na području 

Dubrovačko – neretvanske županije. 
19. Prijedlog odluke o produljenju važećih ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim otvorenim 

lovištima Dubrovačko-neretvanske županije. 
20. Prijedlog odluke o obavljanju javnog županijskog linijskog prijevoza putnika autobusima na liniji 

Dubrovnik – Orebić i obratno, temeljem koncesije 
21. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije. 
22. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije 

s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 
23. Prijedlog izvješća o stanju zaštite od požara na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. 

godini. 
24. Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Dubrovačko-neretvanske 

županije za 2017.godinu. 
25. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Dubrovačko – neretvanske županije za  2017. godinu. 
26. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko – neretvanske županije za  2017. godinu. 
27. Prijedlog programa javnih potreba u obrazovanju Dubrovačko – neretvanske županije za 2017. godinu. 
28. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko – neretvanske županije za 2017. 

godinu. 
29. Prijedlog odluke 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 2016. godini. 

30. Prijedlog odluke 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 2016. godini. 

31. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Osnovne škole Opuzen. 
32. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Srednje poljoprivredne i tehničke 

škole Opuzen. 
33. Prijedlog odluke o uspostavljanju suradnje Dubrovačko-neretvanske županije sa Samoupravnom 

regijom Prešov (Slovačka Republika). 
34. Prijedlog odluke 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 2017. godinu. 

35. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 
Dubrovačko-neretvanske županije. 

36. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda za 
područje Dubrovačko-neretvanske županije. 

37. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesiju na dijelu pomorskog dobra 
za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma - marine u Lumbardi, 
Općina Lumbarda 

38. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesije na dijelu pomorskog dobra 
u svrhu gospodarskog  korištenja pomorskog dobra radi obavljanja uzgoja školjaka i riba te ostalih 
gospodarskih djelatnosti na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora 

39. Prijedlog rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu koncesijskog postupka za 
obavljanje javnog županijskog linijskog prijevoza putnika autobusima na liniji Dubrovnik – Orebić i 
obratno. 



40. Prijedlozi rješenja o izmjenama rješenja o imenovanju predsjednika i članova: 
– Odbora za Statut i Poslovnik, 
– Odbora za zaštitu okoliša i prostornog uređenja, 
– Odbora za dodjelu javnih priznanja. 

41. Program rada Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu. 
42. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudio Mato Letunić i ostali. 
43. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudio Nikša Karel Svoboda i ostali. 
44. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudio Ivica Kanajet. 
45. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudili Sandra Ivičević-Bakulić i Ivan Ivičević-Bakulić. 
46. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudila Mira Fabijanić. 
47. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudili Vladimir Puljić i ostali. 
48. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudili Bosiljka Katić i ostali. 
49. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudilo trgovačko društvo Solana Ston d.o.o. 
50. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudila Župa Sv. Marka, ev. u Korčuli. 
51. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudilo trgovačko društvo KOMURA d.o.o. 

Napomena: 
Radni materijali za točku: 
25. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Dubrovačko – neretvanske županije za  2017. 

godinu. 
dostaviti će se na klupe. 
 
Zbog obimnosti radnih materijala, iste Vam dostavljamo na priloženom CD-u, umjesto u poruci e-pošte. 
 
 
Radni materijali su objavljeni  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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