
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
Dubrovačko-neretvanska županija 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
KLASA: 023-01/17-02/01 
URBROJ: 2117/1-04-18-05 
Dubrovnik, 5. ožujka  2018. 
 
       ČLANOVIMA SKUPŠTINE 

     DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
 

- S V I M A - 
     
 
 Sazivam 4. redovitu sjednicu Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije za dan 
 

13.  ožujka  2018. g. (utorak) u Velikoj vijećnici, Pred Dvorom 1,  
s početkom u 12,00 sati 

 
 Za sjednicu predlažem slijedeći 
 

D N E V N I  R E D 
- Vijećnička pitanja 

 
1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju županovog izvješća za razdoblje srpanj-prosinac 2017. g. 
2. Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dubrovačko – neretvanske županije. 
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o ustrojstvu upravnih tijela Dubrovačko – 

neretvanske županije. 
4. Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove Regionalna razvojna agencija Dubrovačko – neretvanske 

županije – DUNEA. 
5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora na morskim plažama Dubrovačko-

neretvanske županije za 2017.godinu. 
6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama 

Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu. 
7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg programa rada Županijskog 

operativnog centra za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-
neretvanskoj županiji za 2017. godinu. 

8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Dubrovačko-
neretvanskoj županiji za 2017. godinu. 

9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o koncesijama za obavljanje javne zdravstvene službe u 
Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2017. godinu. 

10. Prijedlog odluke o promjeni naziva ustanove "Dom za starije i nemoćne osobe Korčula – Vela Luka". 
11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi aktivnosti prevencije štetnih ponašanja djece i  

mladih na području Dubrovačko-neretvanske županije.  
12. Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava Zajednice tehničke kulture 

Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu. 
13. Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava Zajednice športa Dubrovačko-

neretvanske županije za 2017. godinu. 



14. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija OSNOVNOG 
ŠKOLSTVA na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2018. godini. 

15. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija SREDNJEG 
ŠKOLSTVA na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2018. godini. 

16. Prijedlog odluke  o udruživanju i preraspodjeli sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija 
osnovnog i srednjeg školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu. 

17. Prijedlozi zaključaka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta:  
− Osnovne škole Ivo Dugandžić Mišić, 
− Osnovne škole Fra Ante Gnječa, 
− Osnovne škole Kula Norinska i 
− Osnovne škole Otrići-Dubrave. 
18. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela pomorskog 

dobra u Srebrenom, Srebreno 1, Općina Župa Dubrovačka. 
19. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela pomorskog 

dobra u Srebrenom, Srebreno 2, Općina Župa Dubrovačka. 
20. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela pomorskog 

dobra u Srebrenom, Srebreno 3, Općina Župa Dubrovačka. 
21. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela 

pomorskog dobra ispred hotela Villa Dubrovnik u Dubrovniku, 
22. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela 

pomorskog dobra u uvali Moračna, Općina Slivno, 
23. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje radi 

obavljanja djelatnosti čuvanja vina na morskom dnu na lokaciji Sutvid, Općina Janjina, 
24. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela 

pomorskog dobra ispred hotela Bon Repos, Grad Korčula, 
25. 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, 

26. Prijedlog odluke o nastavku provedbe Programa poticanja razvoja malog gospodarstva u Dubrovačko – 
neretvanskoj županiji iz 2017. godine – Program „Ruralni razvoj“, 

27. Prijedlog odluke o nastavku provedbe programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u 
Dubrovačko – neretvanskoj iz 2017. godine – Program „Razvoj 2017.“ 

28. Prijedlog programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Dubrovačko – neretvanskoj 
županiji za 2018. godinu. 

29. Prijedlog odluke o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru, 
30. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju doktora medicine (mrtvozornika) 

ovlaštenih za utvrđivanje vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan zdravstvene ustanove za 
područje Dubrovačko-neretvanske županije. 

31. Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za 
suzbijanje zlouporabe droga u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. 

32. Prijedlog odluke o poništenju natječaja za prodaju stana u vlasništvu Dubrovačko-neretvanske županije. 
33. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudili Andrija, Vedrana, Đivo i Marija Benić, te Lucija Burin iz Dubrovnika. 
34. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudili Maria i Mariane Greguš iz Mokošice. 
35. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudili John Stanislas Radziwill, Anthony Michael Werender i Victoria Isabel Grace Reay. 
36. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudilo Ministarstvo državne imovine Republike Hrvatske. 
 
 
 



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,                
                       Predsjednica 
                    Županijske skupštine 
 
               dr.sc. Vilma Kosović, dr. med. 
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