
Na temelju članka 23. Zakona o tehničkoj kulturi ("Narodne novine " broj 76/93., 11/94. i 38/09.) i 
članaka 22. i 40. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske 
županije” broj 7/09., 10/10., 3/1.3 i 6/18.) Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 1. 
sjednici održanoj 11. ožujka 2019. godine donijela je 
 
 

ODLUKU 
 

o prihvaćanju Izviješća o radu i utrošku sredstava 
Zajednice tehničke kulture Dubrovačko neretvanske županije za 2018. godinu 

 
 

Članak 1. 
 
Ovom Odlukom prihvaća se Izvješće o radu i utrošku sredstava Zajednice tehničke kulture Dubrovačko-
neretvanske županije za 2018. godinu. 
 

Članak 2. 
 
Utvrđeno Izviješće se nalaizi u privitku ove Odluke i njezin je sastavni dio. 
 

Članak 3. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-
neretvanske županije. 
 
 
KLASA: 630-01/19-01/01 
URBROJ:2117/1-04-19- 
 
Dubrovnik, 11. ožujka 2019. godine 
 
 

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

 
 
Dostaviti: 
1. Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske, 20000 Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 41 
2. Upravni odjel za društvene djelatnosti, ovdje 
3. Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, ovdje 
4. Pismohrana 
 































                                        
      REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 
        Upravni odjel za društvene djelatnosti 
 
KLASA: 630-01/19-01/01 
URBROJ: 2117/1-10-19-4 
Dubrovnik, 27. veljače 2019. godine 
 
 

ŽUPAN 
    Nikola Dobroslavić 
        -   o v d j e   - 

 
 
PREDMET: Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izviješća o radu i utrošku sredstava Zajednice tehničke 
kulture Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu 

- dostavlja se 
 
PRAVNI TEMELJ: Zakon o tehničkoj kulturi ("Narodne novine " broj 76/93., 11/94. i 38/09.) i Statut 
Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije” broj 7/09., 
10/10., 3/1.3 i 6/18.)  
 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ: Upravni odjel za društvene djelatnosti 
 
IZVJESTITELJ: Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije 
 
U privitku Vam dostavljamo Nacrt Odluke prihvaćanju Izviješća o radu i utrošku sredstava Zajednice 
tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu sa zamolbom da istu prihvatite i 
utvrdite prijedlog te uputite Županijskoj skupštini na raspravu i odlučivanje. 
 
S poštovanjem, 
 
 

    v.d. pročelnice 
 
     Jelena Dadić 

 
 
 
Prilozi:  
1. Izviješće o utrošku sredstava Zajednice tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. 

godinu 
 
Dostaviti: 
1. Pismohrana 
  



OBRAZLOŽENJE 
 
 
 
Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije radi s udrugama i učenicima na razvoju 
djelatnosti tehničke kulture i promidžbe tehničke kulture, poticanju stvaralačkog i znanstvenog rada, 
razvoju motoričkih i umnih sposobnosti i vještina kod mladih što je pridonijelo unapređenju inovacija 
na području naše Županije. 
 
Sredstva raspoređena Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi utrošila je za sufinanciranje rashoda 
za zaposlene te materijalne i financijske rashode i rad udruga za što su sredstva prijavljenim udrugama 
i klubuovima doznačena putem putem provedenog javnog natječaja. 
 
Slijedom rečenog dostavljamo prijedlog Izviješća o radu i utrošku sredstava Zajednice tehničke kulture 
Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu. 
 
 

    v.d. pročelnice 
 
     Jelena Dadić 

 
  



Na temelju članka 23. Zakona o tehničkoj kulturi ("Narodne novine " broj 76/93., 11/94. i 38/09.) i 
članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske 
županije", broj 7/09., 10/10., 3/13. i 6/18.) Župan Dubrovačko-neretvanske županije donosi 
 
 
 

ZAKLJUČAK 
 
 
 
Utvrđuje se Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izviješća o radu i utrošku sredstava Zajednice tehničke 
kulture Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu i prosljeđuje Županijskoj skupštini na 
raspravu i donošenje. 
 
 
KLASA: 630-01/19-01/01 
URBROJ:2117/1-01-19-5 
 
Dubrovnik, 1. ožujka 2019. godine 
 
 

Župan 
 
   Nikola Dobroslavić 

 
 
Dostaviti: 
1. Županijska skupština, ovdje 
2. Upravni odjel za društvene djelatnosti, ovdje 
3. Pismohrana 
 
  


