
 

       
REPUBLIKA HRVATSKA 
Dubrovačko-neretvanska županija 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
KLASA: 023-01/17-02/01 
URBROJ: 2117/1-04-19-11 
Dubrovnik,  19. travnja 2019. 
 
       ČLANOVIMA SKUPŠTINE 

     DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
 

- S V I M A - 
     
 Sazivam 10. redovitu sjednicu Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije za dan 
 

29. travnja 2019. g. (ponedjeljak) 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 Izvješća o radu i utrošku sredstava Zajednice športa Dubrovačko 

neretvanske županije za 2018. g. 
2. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu 

Dubrovačko – neretvanske županije. 
3. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja 

Korčula. 
4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama 

na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2018. godini.  
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja za utvrđivanje pročišćenog teksta Odredbi za provedbu i 

grafičkog dijela Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. 
6. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje 

dijela pomorskog dobra - plaža Saplunara na otoku Mljetu, Općina Mljet. 
7. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje 

dijela pomorskog dobra ispred hotela Epidaurus u Cavtatu, Općina Konavle. 
8. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru 
9. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o 

koncesiji na pomorskom dobru. 
10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i 

imenovanju članova Vijeća za prevenciju na području Dubrovačko-neretvanske županije. 
11. Prijedlozi dodjele javnih priznanja Dubrovačko-neretvanske županije, povodom Dana Županije i 

blagdana sv. Leopolda Bogdana Mandića, 12. svibnja.  
12. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudila Iris Valentić. 
13. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko- neretvanskoj 

županiji ponudila Marina Agell. 
14. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudio Niko Musladin. 



15. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudilo trgovačko društvo Villa Dubrovnik d.d. 

16. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudila Marija Senegović. 

17. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudio Vjekoslav Bukarica. 

18. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudili Anita Simović i Marko Gadžić. 

19. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudio Darko Tošić. 

20. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudila Branka Dabrović za čest. zgr. 82 i čest. zem. 226 i 227, z.ul. 315, k.o. Gruž. 

21. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudila Branka Dabrović za čest. zgr. 948, z.ul. 215, k.o. Dubrovnik. 

22. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudila Gea Dabrović. 

23. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudio Pero Bošnjak. 

24. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ponudio Marija Obrvan. 

 
   
Radni materijali su objavljeni i na web adresi Županije:  
http://www.edubrovnik.org/zupanijska_skupstina.php 
 
Materijali za točku: 
 

11. Prijedlozi dodjele javnih priznanja Dubrovačko-neretvanske županije, povodom Dana Županije i 
blagdana sv. Leopolda Bogdana Mandića, 12. svibnja.  

 
će se dostaviti na klupe. 
 
Molimo Vas za nazočnost na sjednici, a o eventualnoj spriječenosti obavijestite nas na tel. 351-412 ili 
351-494. 
             
 
 
 
   S poštovanjem,                
                       Predsjednica 
                    Županijske skupštine 
 
               dr.sc. Vilma Kosović, dr. med. 

http://www.edubrovnik.org/zupanijska_skupstina.php
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