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ZAPISNIK
sa 6. redovite sjednice Županijske skupštine Dubrovačko - neretvanske županije, održane 13.
srpnja 2018. g. u Velikoj vijećnici zgrade Pred Dvorom 1, u Dubrovniku, s početkom u 12.00
sati.
dr. sc. Vilma Kosović, dr. med., predsjednica Županijske skupštine, otvorila je 6. redovitu
sjednicu Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije, pozdravila Župana, zamjenike Župana,
vijećnike, predstavnike medija i ostale nazočne goste.
Kao predsjednica Županijske skupštine istaknula je da ima veliku čast u ime skupštine, a i
svoje osobno da s osobitom radošću uputi iskrene čestitke našoj nogometnoj reprezentaciji,
izborniku Zlatku Daliću, stručnom stožeru i predsjedniku Šukeru, kojima čestita na vrhunskom
nogometu i povijesnom rezultatu za RH, u nadi da ćemo za dva dana osvojiti i svjetsko zlato.
Vijećnici su ovu čestitku popratili aplauzom.
Potom je predsjednica zamolila g. Ariana Čustovića, savjetnika u Upravnom odjelu za poslove
Župana i Županijske skupštine da izvrši prozivku vijećnika, kako bi se utvrdio kvorum.
Prozivkom je utvrđeno da su sjednici (u trenutku prozivke) nazočna 34 vijećnika, te da
Skupština može donositi pravovaljane odluke.
Sjednici nisu nazočni sljedeći vijećnici: Ivica Dajak, Maro Kojan, Marija Kovač, Ljubo
Kunjašić, Vlaho Orepić, Ivo Žuvela i Tino Žuvela.
Nakon prozivke prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.
Predsjednica Županijske skupštine dr. sc. Vilma Kosović, dr.med. rekla je da je ispred Kluba
vijećnika MOST-a nezavisnih lista zaprimljen prijedlog za uvrštavanje točke dnevnog reda pod
nazivom: "Deklaracija kojom se utvrđuje osobito značajan interes Dubrovačko-neretvanske
županije u proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske na Jadranskom
moru u svim sadržajima iz dijela 5. Konvencije UN-a o pravu mora iz 1982."
Za izvjestitelja je određen vijećnik Nikola Grmoja.
Upitala je da li predlagatelj ostaje kod danog prijedloga.
Nikola Grmoja rekao je da se radi o zakonskom prijedlogu koji je upućen u inicijativu u
Hrvatski sabor o proširenju i jurisdikciji Republike Hrvatske na moru, na isti način na koji su
to učinile i druge države Mediterana, Francuska i Velika Britanija. To nam nalaže i konvencija
UN-a iz 1982. i preporuka Europske komisije.
Ne želimo sukobe s našim susjedima Talijanima, želimo s njima sjesti za stol i raspraviti ovo
pitanje. Ovim prijedlogom žele izvršiti pritisak na Vladu RH i prisiliti ih da se o tom pitanju
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raspravi u Hrvatskom saboru, jer taj prijedlog ne može doći na dnevni red, budući je Vlada
dala negativno mišljenje o istom.
Apelirao je na vijećnike da zajednički podrže uvrštavanje ove točke u dnevni red, te da tako
pokažu da se svi zajedno bore za nacionalne interese.
Predsjednica Županijske skupštine rekla je da ovaj prijedlog akta nije uvrstila u dnevni red
isključivo iz razloga što nije u okviru samoupravnog djelovanja Županije, što znači da nije u
skladu sa čl. 22 Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, niti sa čl. 22 Statuta Dubrovačkoneretvanske županije, a niti sa čl. 77 i 80 Poslovnika županije, niti se radi o nekom općem
aktu.
Ovaj prijedlog akta je pod ingerencijom države, dakle Vlade i Hrvatskog Sabora i vijećnik
Grmoja to dobro zna jer je to bio jedan od preduvjeta za koaliciju. Ministarstvo vanjskih
poslova je bilo zaduženo da obavi pregovore sa europskom komisijom, s hrvatskim
stručnjacima, i sa susjednim državama kako bi se mogla ispitati mogućnost proglašenja tog
isključivog gospodarskog pojasa.
Od 2003.g.na snazi je ZERP kojim se štite nacionalni interesi RH na Jadranskom moru.
Iz tog razloga predsjednica misli da u ovom trenutku nije ni potrebno donošenje ovakve
deklaracije, pogotovo ne na nivou Županije, koja nije u ingerenciji iste.
Nikola Grmoja dodao je da je ova Županija donosila Deklaraciju oko gradnje termoelektrane
na ugljen u Pločama, pa možemo kao Županija i u ovom slučaju tražiti nešto od Vlade RH.
Županijski vijećnici imaju to pravo u ime naroda koji ih je izabrao.
Istina je da je proglašenje gospodarskog pojasa bio uvjet MOST-a i morali su na 1. sjednici
Vlade donijeti odluku da se pokreću konzultacije. Nakon izlaska MOST-a iz Vlade dali su
negativno mišljenje na taj prijedlog.
Predsjednica je odgovorila da je isključivo njeno pravo da odlučuje o točkama dnevnog reda, te
je odlučila da ova točka ne može biti dio dnevnog reda.
Stavila je prijedlog dopune dnevnog reda ovom točkom na glasovanje.
Većinom glasova, ovaj prijedlog nije prihvaćen.
Konačni prijedlog dnevnog reda stavljen je na glasovanje.
Većinom glasova (uz 6"SUZDRŽANIH") donesen je sljedeći

DNEVNI RED

-

Vijećnička pitanja

1. Prijedlog odluke o donošenju Programa zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije
za razdoblje 2018.-2021. godine.
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2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o lokaciji za odlaganje viška iskopa koji predstavlja
mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova.
3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi programa "Dnevni boravak, pomoć i
njega u kući za starije i nemoćne osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji" u 2017.
godini.
4. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za
gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra ispred hotela Bon Repos, Grad Korčula.
5. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za
gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra u uvali Moračna, Općina Slivno.
6. Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog
korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području
posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora, polje 94A.
7. Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog
korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području
posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora, polje 223.
8. Prijedlog odluke o ukidanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u svrhu
gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba
na području Malostonskog zaljeva.
9. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesija u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog
dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na području posebnog rezervata
Malostonskog zaljeva i Malog mora.
10. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog
korištenja dijela pomorskog dobra ispred hotela Argentina u Dubrovniku.
11. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko
korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – marine Lovište, Općina
Orebić.
12. Prijedlog odluke o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom
dobru.
13. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
zaštitu prava pacijenata u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
14. Prijedlog odluke o ustupanju na korištenje stana u vlasništvu Dubrovačko-neretvanske
županije.
15. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačkoneretvanskoj županiji ponudio Silvije Hraste iz Zagreba.
16. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačkoneretvanskoj županiji ponudila Ane Miljanić iz Zagreba.
17. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačkoneretvanskoj županiji ponudila Iris Šimunović.
18. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačkoneretvanskoj županiji ponudilo trgovačko društvo KB PLACE d.o.o.
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19. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačkoneretvanskoj županiji ponudila Republika Hrvatska.
Nakon utvrđivanja dnevnog reda, predsjednica Županijske skupštine otvorila je raspravu o
zapisniku sa 5. redovite sjednice Županijske skupštine.
Zapisnik sa 5. redovite sjednice, jednoglasno je usvojen.
Potom je predsjednica Županijske skupštine prešla na vijećnička pitanja.

Vijećnička pitanja
Predsjednica Županijske skupštine uvodno je detaljno obrazložila način postavljanja
vijećničkih pitanja prema članku 69. i 70. Poslovnika.
Potom je zamolila vijećnike da se prijave za postavljanje vijećničkih pitanja. Također je
naglasila da vijećnici koji na prošloj sjednici nisu stigli postaviti svoja pitanja, ukoliko ih i
dalje žele postaviti, imaju prednost na današnjoj sjednici. To su vijećnici Ivan Margaretić,
Mihovil Družijanić i Ivo Žuvela.
Ivan Margaretić rekao je da će sada postaviti neka aktualnija pitanja.
Prvo pitanje je u svezi nepoštivanja uvjeta iz koncesijskih ugovora. U proteklom razdoblju
svjedočili smo medijskim napisima i pritužbama dijela građana koji se odnose na nepoštivanje
uvjeta iz koncesijkih ugovora od strane koncesionara. Kao raniji predsjednik Županijske
skupštine potpisao je puno odluka o tim koncesijama i nije mu svejedno kako se one
realiziraju.
Upitao je Župana može li upoznati vijećnike s tim pritužbama i općenito sa situacijom na
terenu i reći što Županija poduzima po tom pitanju, osim što se nedavno održao sastanak s
koncesionarima?
Drugo pitanje Županu je u svezi hitnog bolničkog prijema. Kao predsjednika Odbora za
zdravstvo, a i kao građanina interesira ga kada se očekuje završetak radova i kada građani
mogu očekivati normaliziranje stanja po tom projektu.
Treće, i posljednje pitanje g. Margaretića, po zahtjevima umirovljenika iz Donje Neretve interesira ga što se događa oko dnevne bolnice u Metkoviću i jesu li točne tvrdnje da su
napravljeni propusti prilikom aplikacije na europska sredstva, te da je projekt, kako se čuje,
predimenzioniran?
Župan Nikola Dobroslavić odgovorio je da smo imali medijske napise slijedom prigovora
nekih građana oko ponašanja koncesionara, a glede korištenja koncesija koje su dobili od
Županijske skupštine. Misli kako su ti napisi bili na mjestu, a i Županija je dobila primjedbe na
ponašanje nekih koncesionara.

__________________________________________________________________________
6. sjednica
Županijska skupština
4

Županijska skupština

6. sjednica

Županija je dodijelila oko 280 koncesija, nikada nismo imali problem oko dijela posla koji se
odnosi na Županiju, no nakon dodjele koncesija svima je stalo da se one provode sukladno
ugovoru o koncesiji i svim zakonskim i drugim propisima.
Županija nema ingerenciju neposredno kontrolirati provođenje ugovora o koncesiji, za to je
zakonodavac predvidio posebno povjerenstvo koje se sastoji od 3 člana koja imenuje Lučka
kapetanija, porezna uprava i nadležni ured za prostorno uređenje jedinice lokalne samouprave.
Naš upravni odjel i zamjenik Župana održali su sastanak slijedom ove prijave s
koncesionarima, s djelatnicima Grada Dubrovnika koji pokrivaju to područje, s nadležnim
Povjerenstvom i bez obzira što to nije izravno u ingerenciji Županije naglasili smo im da
Županija inzistira na tome da se moraju provoditi ugovori o koncesijama, osobito dio koji se
odnosi na postavljanje ležaljki.
Ukoliko bi se pokazalo da postoji kršenje ugovora o koncesiji, Županijska skupština će
pristupiti raskidanju Ugovora o koncesiji, naglasio je Župan.
Što se tiče objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici Dubrovnik u kojoj se
provodi taj projekt, on se financira sredstvima EU fondova (20 mil.kuna), a Županija pridodaje
2,4 mil. za dvije operacijske dvorane i taj projekt bi trebao biti završen za nekoliko mjeseci.
U svezi dnevne bolnice Metković, Župan je rekao da taj projekt također ide dalje, bilo je malih
poteškoća u provedbi ovih priprema, poglavito zbog toga što se radi o zgradi koja je zgrada
bivšeg suda i trebalo je provesti postupak da država odnosno Ministarstvo državne imovine
dodijeli tu zgradu Županiji, pa onda Županija bolnici.
Zgrada nije do kraja konstrukcijski prilagođena novoj namjeni, morale su se raditi određene
procjene i projekte sanacije, no projekt ide dalje i sad smo u fazi izrade glavnog projekta.
Sredstva su osigurana kod Ministarstva zdravstva iz europskih fondova i nema nikakve sumnje
da ćemo taj projekt provesti što prije.
Mihovil Družijanić postavio je pitanje Županu rekavši da ima podatak za inicijativu Županijske
lučke uprave koju podržava Općina Orebić, o gradnji nove trajektne luke u Perni. Postoje
prosvjedi jedne udruge i protivljenje projektu.
Možete li nam objasniti da li se luka radi mimo planova, upitao je vijećnik Družijanić.
Župan Nikola Dobroslavić odgovorio je da se luka ne može raditi mimo planova, jer je mimo
planova nemoguće dobiti bilo kakvu dozvolu, a bez dozvole nitko neće započinjati nikakav
projekt, pa ni Županijska lučka uprava. Trajektna luka u Perni nalazi se u Prostornim
planovima od 2003. godine i ne vidi temelja da se taj projekt sada zaustavlja. Tu se spominje i
zaobilaznica Orebića koja je također u Prostornom planu i izrađuje se studija izvodljivosti od
strane Hrvatskih cesta, s ciljem da se izmjesti promet iz centra mjesta.
Davor Penić upitao je kada i kako i kojim sredstvima će se graditi obilaznica Orebića, kad je
uopće nema u projektima građenja Hrvatskih cesta.
Ako nešto ne postoji u projektu, kako se može graditi.
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Župan je odgovorio da je ta obilaznica već dugo u Prostornim planovima i naravno da smo je
nosili u našem programu. Bilo je prema jednoj varijanti razmatrano da se obrađuju u jednoj
studiji trajektna luka Perna i obilaznica Orebića i to je točno.
Trenutno se radi studija i za jedno i drugo, a nakon te studije izvodljivosti idu i druge radnje.
Studija izvodljivosti trebala bi biti završena najkasnije do kraja godine.
Davor Penić rekao je da je poanta u tome što ovo nije u planu višeg reda i kako smo mogli
napraviti nešto u planu manjeg reda, a da toga nema u planu višeg reda?
Teo Andrić postavio je sljedeće pitanje Županu g. Nikoli Dobroslaviću:
"Svjedočili smo prije mjesec dana, baš pred početak turističke sezone da se pojavila situacija s
ospicama. Imate li informaciju u zadnje vrijeme je li se broj oboljelih smanjio i je li to sad sve
u redu, te jesu li bolnica i Zavod za javno zdravstvo napravili sve što su trebali i mogli?"
Drugo pitanje je u svezi helikopterske službe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, koja je
prošle sezone imala preko 150 intervencija, što nam pokazuje da je takva služba itekako
potrebna. Je li moguće realizirati tu službu tijekom cijele godine?
Župan Nikola Dobroslavić odgovorio je kako je problem ospica bio doista veliki problem, jer
je svima stalo do zdravlja građana, ali i imidža Dubrovnika kao turističkog središta. Bolnica i
Zavod za javno zdravstvo dobro su odradili svoj posao, jer nema novih zabilježenih slučajeva
pojave ospica, procjepljenost je porasla, a svemu su pomogli apeli liječnika. Pozvao je i sve
one koji nisu cijepili svoju djecu da to učine jer je to najbolja i jedina prava zaštita od pojave
ove zarazne bolesti, koja može dovesti i do smrtnog ishoda.
Helikopterska medicinska služba ove godine po treći put započinje rad u sezoni na području
Dubrovačko-neretvanske županije i vrlo je od velike pomoći našoj medicinskoj službi. Ona
vrlo brzo dolazi do svih pozicija na najudaljenijim područjima županije, što je za nas jako
važno, osobito za otoke.
Pero Jerković, umjesto vijećnika Ivice Dajaka koji nije mogao doći na sjednicu vratio se na
pitanje zaobilaznice Orebića. Na prošloj sjednici Županijske skupštine vijećnik Dajak je
postavio pitanje na koje nije dobio pisani odgovor - u kojoj fazi je koji dio projekta
zaobilaznice Orebića.
Župan je odgovorio kako je pitanje prosljeđeno nadležnom Ministarstvu mora, prometa i
infrastrukture, te je ponovio odgovor koji je dao ranije na sjednici.
Marijana Marlais postavila je pitanje - u kojoj je fazi projekt "Dva skalina"? Roditelji i članovi
udruga se pitaju kada će moći useliti.
Župan Nikola Dobroslavić odgovorio je da se taj projekt radi zajedno s Općom bolnicom
Dubrovnik, uz pomoć Grada Dubrovnika i Blagih djela, te posebno udruga "Dva skalina" i
udruge za djecu s posebnim potrebama. Građevinski radovi su završeni i vrlo lijepo sve to
izgleda. "Blaga djela" će financirati opremu vrijednosti 440.000 kuna, a cijeli projekt vrijedi
više od 4 milijuna kuna.
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Najviše sredstava je izdvojila Županija.
Useljavanje se očekuje prvih dana mjeseca rujna, naglasio je Župan.

Fani Favro Bukvić postavila je sljedeće pitanje za Župana:
"Prošli tjedan smo putem medija saznali da se ponovo naši sugrađani tjeraju sa plaža koje su
prije svega pomorsko javno dobro i u DNŽ niti jedna koncesija ne podrazumijeva
ograničavanje pristupa moru, ograđivanje ili naplatu ulaza na plažu.
Godinu dana prije, točnije 16.06. na Dubrovnik.netu odgovor iz Županije je bio sljedeći;
"Koncesionari nemaju pravo gurati, tiskati niti na bilo koji način, verbalno ili fizički tjerati
ljude s plaže i igraničavati im pristup. To nije zakonito niti dopustljivo.
Dubrovačko-neretvanska županija neće dopustiti ovakvo ponašanje, odmah ćemo
obavijestiti Povjerenstvo za praćenje koncesija i Kapetaniju, koji će provesti nadzor i
upozoriti koncesionara na poštivanje dogovora."
S obzirom na gore navedeno, molim Vas da sljedeće dostavite županijskim vijećnicima:
Koliko se puta i na kojim plažama proveo inspekcijski nadzor?
Da li su uočene nepravilnosti i ako jesu kako su provedene sankcije?"
Župan je odgovorio kako tom odgovoru od prošle godine ne treba ništa dodavati niti oduzimati
i kako ostaje pri tome. Kontrolu mora provesti Povjerenstvo za praćenje provedbe
koncesijskog ugovora.
Rasprava koja je vođena o tome donijela je određene rezultate i građane se ne smije
ograničavati jer nema zatvorenih koncesija u Županiji, a Županija će sa svoje strane učiniti sve
da bude reda na plažama.
Prosljedit će Povjerenstvu pitanje onako kako je vijećnica postavila.
Marinko Pažin postavio je sljedeće pitanje Županu:
"Poduzetnički inkubator u Dubrovniku već nekoliko godina odlično funkcionira i uvelike
pomaže našim mladim poduzetnicima. Pred nama je i realizacija inkubatora u Pločama. U
kojoj je fazi taj projekt i da li planirate uspostavljanje još poduzetničkih inkubatora na
području naše županije (Metković, Korčula)?"
Župan Nikola Dobroslavić odgovorio je kako je poduzetnički inkubator u Dubrovniku
opravdao svoje postojanje, funkcionira odlično. Doveli smo do kraja postupak za izgradnju
inkubatora u Pločama, postoji ugovor sa izvođačem radova uz cijelu proceduru dobijanja
sredstava iz europskih fondova.
Županija ima želju, kao i gradovi Metković i Korčula da se naprave još dva inkubatora, te će se
anketom provjeriti interes mladih poduzetnika, provjeriti će natječaje za sredstva EU fondova i
pripremit će se ta dva projekta, jer zgrade za to su ponuđene i od strane grada Metkovića i
grada Korčule. Za to je potrebno najmanje godinu i po, naglasio je Župan, pod uvjetom da
bude natječaja od strane EU.
Marko Giljača upitao je Župana sljedeće:
"Jeste li spremni organizirati obilazak svih dubrovačkih plaža kojima je koncesiju izdala DNŽ,
u pratnji članova Povjerenstva za praćenje i izvršavanje obveza iz odluka i ugovora o
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koncesijama, nadležnog pročelnika i zainteresiranih županijskih vijećnika, kako bi se na licu
mjesta uvjerili u poštivanje odredbi iz koncesijskih ugovora?"
Svjedoci smo da svakog ljeta građani imaju pritužbe na ograničavanje njihovih prava na
pristup i korištenje javnog pomorskog dobra, ponašanje zaposlenika koncesionara
dubrovačkih plaža i postavljanje praznih ležaljki na plažama, suprotno od odredbi
koncesijskih ugovora.
Još u prosincu smo Vam poslali prijedlog da se o ovom pitanju organiziraju sastanci sa svim
koncesionarima i zainteresiranim građanima, s pozivom da je zima vrijeme za rješavanje
"ljetnih problema" odnosno za preventivno djelovanje i traženje zajedničkih rješenja na
dobrobit i koncesionara i građana.
Sastanak s koncesionarima ste organizirali u srpnju, puno mjeseci prekasno, ali držimo se one,
bolje ikad, nego nikad. Sad je naš prijedlog da kao osoba koja je zadužena za provođenje
zakonitosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, organizirate obilazak svih koncesioniranih
plaža, kako bi se na licu mjesta utvrdilo stanje, poštivanje ugovornih odredbi i uklanjanje
eventualnih nepravilnosti i kršenja ugovornih obveza."
Župan Nikola Dobroslavić rekao je da ova rasprava i ovo pitanje potvrđuju da problem očito
postoji, i na prošlu dojavu održani su sastanci i konzultacije sa nositeljima koncesije na
Banjama. Misli da su postigli određeni učinak, ali ne možemo isključiti mogućnost da se
koncesionari ponašanju suprotno ugovoru, u nekim slučajevima i dalje.
Povjerenstvo za praćenje koncesija je ovlašteno, može se najaviti, pratiti stanje i pisati
zapisnike, te poduzeti određene mjere ukoliko se njihove preporuke ne poštivaju.
Razmislit će o obilasku plaža, jer to je i dio brige Županije.
Alan Farac svoje pitanje također je uputio Županu:
"Koliko mi je poznato prije 15-tak dana Županija je potpisala ugovore sa školama u svezi
energetske obnove, što je pohvalan i vrijedan projekt za škole, te ga interesira kakav je plan
Županije za ubuduće i da li je Županija u tom smislu iskoristila sve mogućnosti?"
Župan je odgovorio da je Županija za sad iskoristila svoje mogućnosti. Naime, javili smo se sa
dvije škole koje su u tom času imale sve uvjete za prijavu na EU fondove i to je OŠ Gruda i
srednja strukovna škola, Obrtnička i tehnička škola u Dubrovniku i one u ovom trenutku
izvode radove na energetskoj obnovi.
To su ozbiljni zahvati koji će osigurati ne samo štednju energije, već i popraviti ukupno stanje
tih zgrada, naglasio je Župan.
U sadašnjem natječaju koji je završio, ali se obrađuju prijave, imamo također dvije školeGimnazija u Metkoviću i Fra Ante Gnječa u Staševici i vjerujemo da će proći na natječaju.
Ići će također i Dom za starije u Veloj Luci.
Nikola Grmoja osvrnuo se na članak u "Slobodnoj Dalmaciji" u kojem stoji da je Župan pod
pritiskom ekoloških udruga i vijećnika MOST-a u Županiji pristao na smanjenje izgrađenosti
na Srđu.
Postavio je pitanje – zašto se ide u tom smjeru, zašto se jednostavno ne poštuje pravomoćna
presuda, zašto se donosi dodatna pravna nesigurnost i ide se u nekakve egzibicije koje samo
mogu koštati našu državu.
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Drugo pitanje odnosno komentar je na dnevnu bolnicu u Metkoviću, jer je ministar Kujundžić
u Hrvatskom saboru na pitanje vijećnika Grmoje o bolnici, optužio Županiju da to nije odradila
na najbolji mogući način, da je predimenzionirala sam projekt. On osobno vršit će i dalje
pritisak da se taj projekt realizira.
Župan Nikola Dobroslavić odgovorio je da se ne boji nikakvih udruga, Županija provodi
presude sudova, ne postoji presuda Visokog upravnog suda da se smanji obuhvat golfa na Srđu
sa 310 ha na 100 ha. Nepostojeću presudu Županija i Župan ne mogu provesti. Župan ne može
postupati drugačije nego je to propisano u pravnoj državi.
Dnevna bolnica će biti realizirana jer za nju postoje sredstva, naglasio je Župan.
Marijana Marlais upitala je sljedeće:
"Nedavno ste imali sastanak s Hrvatskim cestama, vezano za temu brze ceste prema zračnoj
luci. Koji je rezultat sastanka?"
Župan je dao odgovor da je cesta između Dubrovnika i Zračne luke jedan od prioriteta ove
Županije i mi smo nažalost tek s ovom Vladom uspjeli biti tretirani u Hrvatskim cestama i
Ministarstvu mora na način na koji to treba biti.
Razgovara se sa Hrvatskim cestama kako tu cestu što prije realizirati, radi se Studija
izvodljivosti, postoje neke nedoumice oko prolaska trase ceste kroz Župu dubrovačku i dijela
na Zvekovici koji je u nekoj varijanti prijetio rušenjem nekih kuća. Taj dio je riješen, trasa je
korigirana i ostala je dilema koju treba razriješiti Općina Župa dubrovačka i sam izrađivač, te
Županija, jer postoje dvije trase, o kojima treba odlučiti
koja je bolja. Nakon toga nastavlja se s drugim postupcima, izrada projekata, te prijava na EU
fondove.
Predsjednica Županijske skupštine, dr.sc. Vilma Kosović, dr. med. zaključila je sukladno
Poslovniku točku vijećničkih pitanja. Vijećnici koji danas nisu stigli postaviti pitanja su :
Marko Vidović, Marina Vučković-Matić, Stipo Gabrić, Zlatko Mustapić, vijećnica Kristina
Čurčija, te vijećnik Krešimir Kuran, koji mogu to učiniti pisanim putem, ili će imati prioritet
na idućoj sjednici, ukoliko budu zainteresirani.

TOČKA 1.
Prijedlog odluke o donošenju Programa zaštite okoliša Dubrovačkoneretvanske županije za razdoblje 2018.-2021. godine
Miho Baće,v.d. pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša uvodno se
obratio vijećnicima i obrazložio prijedlog odluke.
Predsjednica Županijske skupštine dr.sc. VilmaKosović, dr. med. pozvala je gđu Danielu
Klaić-Jančijev, predstavnicu izrađivača Programa, trgovačkog društva DVOKUT ECRO d.o.o.
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Zagreb, da iznese uvodno obrazloženje uz video prezentaciju, te po potrebi odgovori na
eventualna pitanja vijećnika.
gđa Daniela Klaić-Jančijev ukratko je prezentirala Program zaštite okoliša, njegovu izradu i
sadržaj.
Program se donosi za razdoblje od 4 godine te sadrži osobito:
- uvjete i mjere zaštite okoliša, prioritetne mjere zaštite okoliša po sastavnicama
okoliša i pojedinim prostornim cjelinama,
- subjekte koji su dužni provoditi mjere utvrđene Programom i ovlaštenja u svezi s
provedbom utvrđenih mjera zaštite okoliša,
- praćenje stanja okoliša i ocjenu potrebe uspostave mreže za dodatno praćenje stanja
okoliša,
- način provedbe interventnih mjera u iznenadnim slučajevima onečišćavanja okoliša
u području za koji se Program donosi,
- rokove za poduzimanje pojedinih utvrđenih mjera – izvore financiranja za
provedbu utvrđenih mjera i procjenu potrebnih sredstava.
Nakon ovog izlaganja, g. Nikša Sentić, predsjednik Odbora za zaštitu okoliša i prostorno
uređenje iznio je zaključak odbora za ovu i sljedeću točku dnevnog reda.
Predsjednica Županijske skupštine otvorila je raspravu o ovoj točki dnevnog reda.
Davor Penić rekao je da je razvidno kako je u donošenju ovog programa tehnički sve
napravljeno ispravno. Zakonski je provedena procedura, objavljeno je na županijskim
stranicama, međutim postavlja se pitanje zašto niti jedna udruga (u Dubrovniku ima 20 udruga
za zaštitu okoliša i prirode i 14 udruga civilnog društva, koje vode računa o zaštiti okoliša),
nije imala primjedbu na ovakav Program.
Program je u nekim sekvencama copy-paste. U monitoringu provođenje zaštite okoliša ljude
kažnjavamo pojedinačno, a bolje bi bilo preventivno djelovati i educirati ih, mišljenja je g.
Penić.
Trebamo očistiti divlja odlagališta po šumama, što se vidi iz dijagrama u programu. Od 22
subjekta koja su pozvana na razgovor (5 općina i 17 gradova), 11 se nije izjasnilo, te se
postavlja pitanje vrijednosti ovog dokumenta.
Također, nemamo redovitog osposobljavanja kadrova u zaštiti okoliša, slabo se provode, a
dijelom i ne provode EU projekti u zaštiti okoliša.
Kristina Ćurčija složila se s vijećnikom Penićem da je većina stvari u ovom Programu copypaste. Aktualni problemi koji muče našu Županiju i dalje ostaju isti, problem vode u
Dubrovniku iza svake velike kiše, problem otpada u Dubrovniku, problem u Neretvi pritiska
koji stvara kanalizacija unutar Metkovića, bujanje Neretve, miješanje mora i rijeke i cijeli niz
parametara koji se događaju u našoj Županiji.
Istaknula je problem migracije, iseljavanja, za koji ujedno ne nudimo mjere rješavanja.
Nigdje se ne vidi mogućnost proglašavanja Parka prirode u delti Neretve, čime bi se zaustavilo
iseljavanje mladog dijela stanovništva i razvila potpuno drugačija vrsta turizma.
50 000 ha je neiskorištenog zemljišta. Spominju se obnovljivi izvori energije, ali u isto vrijeme
i veliki problem sa zaštitom šišmiša.
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Nigdje se ne spominje projekt koji je radila Istarska županija sa vibroaktivnim mineralom.
Potrebno je još istaknuti i mišljenje struke, koje mi često zanemarujemo.
Postoje stvari koje su u Programu dobre, ali postoje i one u kojima je očekivala da će vidjeti
neka rješenja za boljitak građana ove Županije.
Začuđuje je i nezainteresiranost jedinica lokalne samouprave za ovaj Program, osobito manjih
jedinica lokalne samouprave.
Predsjednica Županijske skupštine pozvala je gđu Klaić-Jančijev da odgovori na postavljena
pitanja.
gđa Klaić-Jančijev odgovorila je da Program jest u jednoj mjeri copy-paste, on mora biti takav
jer mora dio mjera koje su se u prethodnom razdoblju pojavile i dalje nastaviti.
Te mjere su analizirane i odlučeno je koje će od njih ostati, a koje ne, a također su dodane i
nove mjere.
Programi Županija moraju biti usklađeni sa Planom zaštite okoliša na državnom nivou, koji je
još u proceduri.
Šume su dosta nesređene i to se mora postepeno srediti.
Što se tiče monitoringa, on se u ovom Programu navodi i to je nužnost. Udruge su sudjelovale
u prethodnim fazama donošenja ovog Programa i to dosta intenzivno.
Po pitanju obnovljivih izvora Dubrovačko-neretvanska županija je napravila puno do sada,
analizirani su kompletni izvori, lokacije, gdje su izdvojene prihvatljive lokacije, a izdvojene su
i one koje nisu prošle.
Što se tiče Neretve i proglašenja parka prirode, on u strategiji nije naveden kao takav i nije
razmatran kao prijedlog.
Od jedinica lokalne samouprave nastojao se dobiti odgovor, što njih konkretno muči, upravni
odjel ih je kontaktirao u više navrata telefonom i na radnom sastanku, gdje se pojavilo više od
pola jedinica lokalne samouprave i nakon toga im je poslan upitnik koji je bio vrlo opsežan.
Odgovorilo ih je samo dio.
gđa Klaić-Jančijev odgovorila je i na druga pitanja, te se nastavilo s raspravom.
Davor Penić i Kristina Ćurčija osvrnuli su se na dobijene odgovore i zatražili dodatno
obrazloženje na neka pitanja koja su pokrenuli, osobito vibroaktivni mineral jer ako je Istarska
županija povukla 5 miliona kuna, ako će time dobiti ekološki čiste proizvode, zašto se nigdje
tako nešto nije spomenulo.
Problem morskog otpada je izuzetno važan, jer taj isti otpad završava na dubrovačkim
plažama. Mjere od najniže do najviše razine moraju postojati, naglasila je gđa Ćurčija.
gđa Klaić-Jančijev odgovorila je u svezi projekta za Istarsku županiju, moguće je preko
razvojne agencije vidjeti kako pojedini projekt na ovom području može zaživjeti.
Kvaliteta zraka je navedena, postoji Program zaštite zraka i to je ključan dokument za
županijsku razinu, gdje postoji velik broj mjera.
gđa Klaić-Jančijev ispričala se jer ima let avionom za Zagreb, te mora napustiti sjednicu.
Marko Giljača smatra da je problem kvalitete zraka upravo taj o kojem treba progovoriti.
Iznenadio se nekim podacima koje je pročitao u ovoj strategiji. Kad se čitaju rezultati strategije
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kaže se da imamo zadovoljavajuću razinu kvalitete zraka, dok je Sveučilište u Dubrovniku
pripremilo predavanje gdje su izneseni sasvim drugi podaci. Riječ je o sumpornim oksidima
koji su u posljednjim razdobljima puno veći u Dubrovniku nego u Sl. Brodu koji ima ogromne
probleme sa rafinerijom nafte.
Objasnio je postupak zagađenja od strane brodova koji uplovljavaju u Dubrovnik na kružnim
putovanjima.
Čisti zrak je jedna od osnovnih potreba čovjeka i nije prihvatljivo da u Strategiji piše da imamo
čisti zrak, a podaci sa dubrovačkog sveučilišta govore sasvim drukčije. Kruzeri su u
Dubrovniku zasigurno najveći ekološki problem, a to niti jednom rječju u Strategiji nije
spomenuto.
Gđa Klaić-Jančijev odgovorila je da Strategija nije napravljena u neskladu sa zakonom i
zakonskim propisima koji govore o kvaliteti zraka, i sve se baziralo na državnim podacima o
kvaliteti zraka na području Županije. Što se tiče mjerenja koje je provelo Sveučilište u
Dubrovniku ne može konkretno odgovoriti, ali će postaviti pitanje što je s tim mjerenjima.
Marko Giljača replicirao je rekavši kako mu je neprihvatljivo da se ne uzima u obzir mjerenje
Sveučilišta, koje je institucija koja ima svoja službena mjerenja i koje treba biti partner u
stvaranju ove Strategije. Ne može prihvatiti da mjerenja Sveučilišta nisu relevantna i zbog toga
neće podržati ovu Strategiju.
Osim toga smatra da je greška DVOKUT ECRO-a što nisu kontaktirali Sveučilište i pitali koja
mjerenja imaju.
Davor Penić podržao je mišljenje Marka Giljače i dodao da možemo napisati razne mjere, ali
ukoliko nemamo novaca ne možemo ih provesti. Možemo napraviti i provesti barem ono što je
u ovom trenutku moguće, a to je između ostalog i zaštita zraka.
Teo Andrić istaknuo je kako odavno nije vidio ovako veliki i sveobuhvatni dokument.
Što se tiče mjerenja, ona se mogu vršiti na više razina, a rezultati ne moraju uvijek biti isti. Sve
ovo što su vijećnici rekli stoji, ali održana je javna rasprava o ovoj temi, ovom dokumentu,
koja je trajala mjesec dana. Svi su imali prilike sudjelovati u tome i dati svoje primjedbe,
prijedloge, izmjene, pa bi danas ovaj dokument izgledao malo drugačije, rekao je g. Andrić.
Danas se može samo odlučiti je li ovaj dokument prihvatljiv ili neprihvatljiv, a za Klub
vijećnika HDZ-a je prihvatljiv.
Po pitanju zaštite okoliša Županija će potpisati ugovor vrijedan 14 miliona kuna, prema tome
moramo biti sretni što imamo ovaj dokument o kojem se raspravlja, zaključio je g. Andrić.
Marko Mujan složio se s g. Andrićem. Postojala je javna rasprava i žalosno je što na te javne
rasprave malo ljudi dolazi. Pohvalio je prije svega udruge koje su sudjelovale u dijelu ovih
rasprava.
U ovom planu solidno je obrađeno preko 80 % sadržaja, prema njegovu mišljenju. On osobno
će inzistirati na tome da to što budemo radili, i Lučino razdolje i Dubrovnik, da to bude
kvalitetna tehnologija da imamo "zero waste", dakle ništa otpada.
Krešimir Kuran rekao je da se u ovakvim dokumentima uvijek planira više od onog što je
realno moguće ostvariti, te je mišljenja da se od ovih ciljeva i mjera neće ostvariti niti 50% .
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Lijepo su razrađeni problemi i mjere u dolini Neretve, ali zanimaju ga mjere smanjenja
utjecaja pesticida u tlu, dušika i smanjenje erozije poljoprivrednog tla.
Lijepo se navodi i porast broja noćenja turista, no također nema mjere da razvoj turizma prati i
razvoj infrastrukture.
Monitoring kvalitete tla u nas uopće ne postoji i to je svakako jedna mjera koju bi trebalo
uvesti, naglasio je g. Kuran.
Zadnji put je postavio zamolbu Županu da što se tiče kvalitete tla da kontaktira Hrvatske vode,
da se ljudima omogući ranije navodnjavanje (5. mjesec), što je napravio Grad Metković, ali
nisu Opuzen i Slivno.
Miho Baće, v.d. pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša rekao je da
će se ovaj Program provoditi, jer postoji i kontrola provođenja samog programa, te izvješća o
provođenju istog.
Ovaj Program bio je na javnom uvidu 30 dana, u uredu su dežurali stručnjaci kako bi
zainteresirane pravne i fizičke osobe mogle doći na uvid, ukazati na neke eventualne
nelogičnosti ili probleme. Nitko se nije pojavio, niti poslao pisani dopis, jer program od četiri
godine vrijedi pažnje gradova i općina, te drugih tijela.
Apelirao je na vijećnike da prihvate predloženi program.
dr.sc. Vilma Kosović, dr.med. zaključila je raspravu i stavila na glasovanje prijedlog odluke.
Većinom glasova, uz 5 „SUZDRŽANIH“ donesena je

ODLUKA
o donošenju Programa zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije
za razdoblje 2018.-2021.
I.
Donosi se Program zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2018.-2021.
godine.

II.
Program iz točke I. ove Odluke dostavlja se Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu u roku od
mjesec dana od dana donošenja.

III.
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Program iz točke I. ove Odluke objavit će se u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske
županije" i mrežnim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije, a stupa na snagu danom
objave u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije."

TOČKA 2.
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o lokaciji za odlaganje viška iskopa koji
predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova.
Miho Baće, v.d. pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti iznio je uvodno
obrazloženje za ovu točku dnevnog reda.
Većinom glasova (uz 3 glasa „PROTIV“) donesena je

ODLUKA
o izmjeni Odluke o lokaciji za odlaganje viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu
kod izvođenja građevinskih radova

Članak 1.
u Odluci o lokaciji za odlaganje viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja
građevinskih radova (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 11/18), u članku
1. dio teksta: „3,4 ha“ mijenja se i glasi: „23,2 ha“.
Članak 2.
Ostatak Odluke iz članka 1. ostaje nepromijenjen.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenom glasniku
Dubrovačko-neretvanske županije“.

TOČKA 3.
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi programa "Dnevni
boravak, pomoć i njega u kući za starije i nemoćne osobe u Dubrovačkoneretvanskoj županiji" u 2017. godini
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Jelena Dadić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti iznijela je uvodno
obrazloženje.
Ivan Margaretić, predsjednik Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb iznio je stav odbora koji je
prihvatio predloženo Izvješće te ga proslijedio Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.
Predsjednica Županijske skupštine otvorila je raspravu.
Fani Favro Bukvić pohvalila je rad svih ovih udruga. Dodala je da u Udruzi „Blage ruke“ nije
navedeno koliko korisnika je bilo. Drago joj je što se radi na prekvalifikaciji radne snage, kako
bi se što bolje pokrio broj korisnika.
Ivan Margaretić rekao je da je ovo jedan dobar program za starije ljude i stariju populaciju, ali
se provodi samo na zapadnom dijelu županije. U Gradu Dubrovniku u nekim drugim vidovima
pokušava se nešto napraviti u domu „Domus Christi“, što ga je ponukalo da predloži neke
stvari koje bi sve to unaprijedile.
Prije 2,3 godine ovaj program je potpomagalo i ministarstvo što je ukinuto bez nekih
opravdanih razloga, te je financiranje ostalo samo na Županiji koja za ove programe izdvaja
329.000 kuna.
Apelira da se putem Upravnog odjela ili na neki drugi način pokuša djelovati prema državi, a
isto tako da svi u svojim općinama i gradovima pokušaju pomoći pomoću svojih općinskih i
gradskih vijeća. To su vrlo važne stvari za starije ljude, naglasio je g. Margaretić.
Volonterstvo kroz ove udruge treba širiti.
Kristina Ćurčija podsjetila je da je osoba koja je inicirala nabavu potrebnih aparatića gđa Olga
Muratti.
Predsjednica Županijske skupštine zaključila je raspravu i stavila na glasovanje prijedlog
zaključka.
Jednoglasno je donesen
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi programa "Dnevni boravak, pomoć i njega u kući za
starije i nemoćne osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji" u 2017. godini.
I.
Prihvaća se Izvješće o provedbi programa "Dnevni boravak, pomoć i njega u kući za starije i nemoćne
osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji" u 2017. godini, koje čini sastavni dio ovog zaključka.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije".
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TOČKA 4.
Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra ispred
hotela Bon Repos, Grad Korčula
Ivo Klaić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i more iznio je uvodno obrazloženje.
Predsjednica Županijske skupštine rekla je kako se Odbor za gospodarski razvitak nije sastao,
te je otvorila raspravu po predloženoj točki.
Jednoglasno, bez rasprave donesena je

ODLUKA
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za
gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra ispred hotela Bon Repos, Grad
Korčula
(Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 5.
Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra u uvali
Moračna, Općina Slivno
Ivo Klaić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i more iznio je uvodno obrazloženje.
Jednoglasno, bez rasprave, donesena je

ODLUKA
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za
gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra u uvali Moračna, Općina
Slivno
(Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio)
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TOČKA 6.
Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja
školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog
mora, polje 94A
Ivo Klaić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i more iznio je uvodno obrazloženje za
ovu točku dnevnog reda, kao i točke pod red.br. 7. i 8. dnevnog reda, budući se radi o sličnoj
temi i sličnom obrazloženju.
Kako nije bilo rasprave, predsjednica Županijske skupštine stavila je prijedlog ove odluke na
glasovanje.
Jednoglasno je donesena slijedeća
ODLUKA
o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog
dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata
Malostonskog zaljeva i Malog mora
I.
Koncesija na pomorskom dobru dodijeljena obrtu „Balović“, vl. Jelka Balović, Duba Stonska
12, 20 230 Ston, MBO: 92194192, Odlukom o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na
području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora (Narodne novine, br. 31/07)
za uzgojno polje pod brojem 94A, prestaje zbog prestanka rada obrta „Balović“, vl. Jelka
Balović, Duba Stonska 12, 20 230 Ston, MBO: 92194192.
II.
Koncesija iz točke I. ove Odluke prestaje danom donošenja ove Odluke.
III.
Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Ugovor o koncesiji pomorskog dobra u svrhu
gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području
posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Dubrovačko-neretvanske županije“.
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TOČKA 7.
Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja
školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog
mora, polje 223
Jednoglasno, bez rasprave donesena je

ODLUKA
o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog
dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata
Malostonskog zaljeva i Malog mora
I.
Koncesija na pomorskom dobru dodijeljena obrtu „Krile“, vl. Jero Krile, Radnička 16, 20 000
Dubrovnik, MBO: 92203515, Odlukom o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na
području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora (Narodne novine, br.
112/07) za uzgojno polje pod brojem 223, prestaje zbog prestanka rada obrta „Krile“, vl. Jero
Krile, Radnička 16, 20 000 Dubrovnik, MBO: 92203515.

II.
Koncesija iz točke I. ove Odluke prestaje danom donošenja ove Odluke.

III.
Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Ugovor o koncesiji pomorskog dobra u svrhu
gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području
posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Dubrovačko-neretvanske županije“.
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TOČKA 8.
Prijedlog odluke o ukidanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u
svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti
uzgoja školjaka i riba na području Malostonskog zaljeva
Jednoglasno, bez rasprave donesena je
ODLUKA
o ukidanju odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u svrhu gospodarskog
korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na
području Malostonskog zaljeva i Malog mora

I.
Ukida se Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u svrhu gospodarskog korištenja
pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području Malostonskog
zaljeva i Malog mora („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ br. 01/18), kojom
je obrt „Školjkarstvo Mušula“, vl. Cvijetko Matković, Stupa 6, 20 205 Topolo, OIB:
97722540709, odabran kao najpovoljniji ponuditelj (u daljnjem tekstu: Odabrani najpovoljniji
ponuditelj).
II.
Danom donošenja ove Odluke Odabrani najpovoljniji ponuditelj gubi sva prava stečena
Odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog
dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području Malostonskog zaljeva i
Malog mora („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ br. 1/18).
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Dubrovačko-neretvanske županije“.

TOČKA 9.
Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesija u svrhu gospodarskog korištenja
pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na području
posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora
Ivo Klaić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i more iznio je uvodno obrazloženje.
Jednoglasno, bez rasprave donesena je
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ODLUKA
o namjeri davanja koncesija u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog
dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na području posebnog rezervata
Malostonskog zaljeva i Malog mora
(Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 10.
Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja dijela pomorskog dobra ispred hotela Argentina u
Dubrovniku
Ivo Klaić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i more iznio je uvodno obrazloženje.
Jednoglasno, bez rasprave donesena je

ODLUKA
o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog
korištenja dijela pomorskog dobra ispred hotela Argentina u Dubrovniku
(Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 11.
Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za
gospodarsko korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma –
marine Lovište, Općina Orebić
Ivo Klaić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i more iznio je uvodno obrazloženje.
Jednoglasno, bez rasprave donesena je

ODLUKA
o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje
luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – marine Lovište, Općina
Orebić
(Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio)
__________________________________________________________________________
6. sjednica
Županijska skupština
20

Županijska skupština

6. sjednica

TOČKA 12.
Prijedlog odluke o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesije na
pomorskom dobru
Teo Andrić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje pročitao je zaključak odbora.
Predsjednica Županijske skupštine otvorila je raspravu.
Marina Vučković Matić rekla je da će s obzirom na aktualnu temu nepoštivanja koncesija na
plažama, kod odabira ovog povjerenstva ostati suzdržana.
Teo Andrić rekao je da se ovdje radi o drugom povjerenstvu koje će pregledati natječajnu
dokumentaciju i odlučiti o dodjeli koncesije, a ne o povjerenstvu koje kontrolira poštivanje
odredbi koncesija na plažama.
Predsjednica Županijske skupštine zaključila je raspravu i stavila na glasovanje prijedlog
odluke.
Većinom glasova, (uz 2 „SUZDRŽANA“) donesena je
ODLUKA
o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesije
na pomorskom dobru
I.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje
luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – marine Lovište u Općini Orebić, te
gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra ispred hotela Argentina u Dubrovniku, u
sastavu:

Predsjednica:
1. Nikolina Šišić
Članovi:
2. Nikola Beusan
3. Marina Oreb
4. Ante Pejić
5. Stane Đivanović
6. Darko Knežević
*7. Blaž Pezo
* (član Stručnog povjerenstva u slučaju da Ministarstvo financija ne imenuje svog
predstavnika u zakonskom roku).
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.
II.
Administrativne, pravne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavljat će Upravni odjel za
turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku, a za tajnika Povjerenstva imenuje se Ivo
Klaić.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku
Dubrovačko-neretvanske županije."

TOČKA 13.
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju i imenovanju
Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Teo Andrić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje pročitao je zaključak odbora.
Jednoglasno, bez rasprave donesena je
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu prava
pacijenata u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

I.
U Rješenju o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u
Dubrovačko-neretvanskoj županiji („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske
županije“ br. 10 od 03. listopada 2016.) mijenja se članak II. na način da se briše alineja
1., koja glasi:
1. Božena Raič, dipl.oec.
II.
Članak II. alineja 1. mijenja se i glasi Đurđica Popović, mag.oec.
III.

__________________________________________________________________________
6. sjednica
Županijska skupština
22

Županijska skupština

6. sjednica

Ostatak Riješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u
Dubrovačko-neretvanskoj župani ostaje nepromijenjen.
IV.
Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku
Dubrovačko-neretvanske županije".

TOČKA 14.
Prijedlog odluke o ustupanju na korištenje stana u vlasništvu Dubrovačkoneretvanske županije
Župan g. Nikola Dobroslavić uvodno je obrazložio prijedlog odluke rekavši da se slijedom
neuspjelih pokušaja da se proda stan i razmišljanja što je najbolja namjena tog stana, te
slijedom rasprave vijećnice Marine Vučković-Matić, da se taj stan da na korištenje Općoj
bolnici Dubrovnik, bili smo na istom tragu i poslali upit bolnici je li ona zainteresirana za
korištenje tog stana.
Bolnica je odlučila time pomoći rješenju pitanja smještaja liječnika, posebno gostujućih
liječnika koji dolaze u Dubrovnik, te predlaže da se takva odluka prihvati i da to bude mali
doprinos Županije kompletiranju bolničkog kadra, posebno liječnika specijalista.
Predsjednica Županijske skupštine otvorila je raspravu po predloženoj točci i uzela riječ.
dr.sc. Vilma Kosović, dr. med. pohvalila je ovu odluku rekavši da je to samo kap u moru
problema koje naša bolnica uistinu ima.
Izvijestila je vijećnike da je u više navrata razgovarala s poštovanim Županom i
gradonačelnikom upravo o ovom problemu i svi su izrazili spremnost da se pomogne Općoj
bolnici, odnosno građanima županije.
Misli da je put rješenja ovog problema ustupanje, bilo gradskog, bilo županijskog zemljišta
bolnici na kojem bi se mogla izgraditi stambena zgrada, čime bi se omogućilo mladim
liječnicima, specijalistima, kao i novacima sa našeg dubrovačkog Sveučilišta da trajno riješe
svoje probleme, a za opće dobro svih pacijenata.
Predsjednica Županijske skupštine potom je zaključila raspravu i stavila prijedlog odluke na
glasovanje.
Jednoglasno je donesena
ODLUKA
O ustupanju na korištenje stana u vlasništvu
Dubrovačko – neretvanske županije
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1. Dubrovačko-neretvanska županija ustupa na korištenje Općoj bolnici Dubrovnik stan na
adresi Frana Supila 51, Dubrovnik, u prizemlju čest.zgr. 3153 k.o. Dubrovnik, površine
55,80 m2, uz odgovarajući suvlasnički dio cijele nekretnine, na rok od 5 godina od dana
potpisivanja ugovora o ustupanju na korištenje stana.
2. Stan iz prethodne točke ustupa se bez naknade uz obvezu da se isti koristi isključivo u svrhu
osiguranja odgovarajućeg smještaja zaposlenika Opće bolnice Dubrovnik.
3. Za vrijeme korištenja Opća bolnica je dužna podmirivati sve troškove vezane uz korištenje
stana.
4. Ovlašćuje se Župan Dubrovačko – neretvanske županije potpisati ugovor o korištenju
sukladno uvjetima iz ove Odluke.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 15.-19.
Ponude po pravu prvokupa
Predsjednica Županijske skupštine dr. sc. Vilma Kosović, dr. med., predložila je da se točke
od red. br. 15. do 19. koje se odnose na pravo prvokupa rasprave zajedno, te da se o svim
točkama glasuje istovremeno.
Ponude po pravu prvokupa odbijaju se.
Predsjednica je otvorila raspravu po svim ovim točkama.
Budući da nije bilo rasprave, Predsjednica Županijske skupštine je zaključila raspravu i stavila
na glasovanje točke od red. br. 15-19.
Jednoglasno su doneseni slijedeći zaključci:
Z A K LJ U Č A K
Ne prihvaća se ponuda Silvija Hraste, za prodaju nekretnine: čest. zgr. 860, z.ul. 2669, k.o.
Dubrovnik, u stvarnosti poslovni prostor u suterenu, etažno vlasništvo E-1, površine 20,40 m²,
po cijeni od 1.760.000 kuna.
Z A K LJ U Č A K
Ne prihvaća se ponuda Ane Miljanić, za prodaju 1/2 suvlasničkog dijela nekretnine: čest. zgr.
72, 73, 74 i 75, z.ul. 30, k.o. Cavtat, u stvarnosti kuća u Cavtatu, na adresi Prijeko 24, po cijeni
od 150.000.-€ (protuvrijednost u kunama).
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Z A K LJ U Č A K
Ne prihvaća se ponuda Iris Šimunović, za prodaju 1200/4740 suvlasničkog dijela nekretnine:
čest. zem. 402, z.ul. 644, k.o. Lopud, s, u stvarnosti vrt površine 4740 m², po cijeni od
150.000.-€ (protuvrijednost u kunama).
Z A K LJ U Č A K
Ne prihvaća se ponuda trgovačkog društva KB PLACE d.o.o., za prodaju nekretnine: čest. zgr.
12, z.ul. 273, k.o. Korčula, površine 50 m², po cijeni od 225.000.-€ (protuvrijednost u
kunama).

Z A K LJ U Č A K
Ne prihvaća se ponuda Republike Hrvatske za prodaju nekretnina: 1492/10000 dijela čest. zgr.
324, z.ul. 1423, k.o. Gruž, u naravi soba u prizemlju poslovne zgrade „Ex Pitarević“, od
glavnog ulaza s Lapadske obale lijevo, površine 29,59 m² i prostoriju u prizemlju druga desno,
površine 15,74 m², u naravi energana Hotela Lapad, po cijeni od 1.690.000,00 kuna.

Budući da je ovim dnevni red sjednice iscrpljen, predsjednica Županijske skupštine, dr. sc.
Vilma Kosović, dr. med. zaključila je sjednicu u 15,17 sati.

Tajnik
Županijske skupštine

Predsjednica
Županijske skupštine

Nikola Babić

dr. sc. Vilma Kosović, dr. med.
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