
 

       
REPUBLIKA HRVATSKA 

Dubrovačko-neretvanska županija 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 

KLASA: 023-01/17-02/01 

URBROJ: 2117/1-04-19-12 

Dubrovnik,  28. lipnja 2019. 

 

       ČLANOVIMA SKUPŠTINE 

     DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 

 

- S V I M A - 

     

 Sazivam 11. redovitu sjednicu Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije za dan 

 

8. srpnja 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 godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko – neretvanske županije za 2018. 

godinu. 

2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. i 

Projekcija za 2020. i 2021. godinu. 

3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2018. 

4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave 

za ceste za 2018. 

5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Odjela za mentalno zdravlje, Zavoda za javno 

zdravstvo Dubrovačko – neretvanske županije za 2018. godinu. 

6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u 

Dubrovačko – neretvanskoj županiji za 2018. godinu. 

7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za 

javno zdravstvo Dubrovačko – neretvanske županije. 

8. Prijedlog strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području dubrovačko – 

neretvanske županije od 2019. do 2023. godine. 

9. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Specijalne bolnice za 

medicinsku rehabilitaciju „Kalos“. 

10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju 

„Kalos“. 

11. Prijedlog odluke o imenovanju doktora medicine (mrtvozornika) ovlaštenih za utvrđivanje vremena 

i uzroka smrti građana umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje Dubrovačko-neretvanske 

županije. 

12. Prijedlog odluke o raspodjeli iskazane dobiti zdravstvene ustanove Ljekarna Dubrovnik čiji je 

osnivač Dubrovačko-neretvanska županija prikazane završnim računom za 2018. godinu. 

13. Prijedlog odluke o izmjeni programa javnih potreba u školstvu u Dubrovačko – neretvanskoj 

županiji za 2019. godinu. 



14. 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 za polja 93, 93A i 106. 

15. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja obrtu „Giusepina“ u svrhu gospodarskog 

korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na području posebnog rezervata 

Malostonskog zaljeva i Malog mora za polje 39A. 

16. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja obrtu „Prstac“ u svrhu gospodarskog 

korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na području posebnog rezervata 

Malostonskog zaljeva i Malog mora za polje 195A. 

17. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja obrtu „Makoć“ u svrhu gospodarskog 

korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na području posebnog rezervata 

Malostonskog zaljeva i Malog mora za polja 1008 i 1009. 

18. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko  korištenje 

dijela pomorskog dobra „Velika  plaža“ – zapad, u naselju Saplunara na otoku  Mljetu, Općina 

Mljet. 

19. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko  korištenje 

dijela pomorskog dobra „Velika  plaža“ – istok, u naselju Saplunara na otoku  Mljetu, Općina 

Mljet. 

20. Prijedlog odluke o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru 

21. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko- neretvanskoj 

županiji ponudila Marina Agell. 

22. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudilo trgovačko društvo OLD STONE d.o.o. 

23. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudili Leonardo Sayao Fereira Rasica i ostali. 

24. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudili Mato, Ivana i Nada Burum, te Dario Barović. 

25. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudio Majo Rončević. 

26. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju su Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudili Nikola Bronzić i ostali. 

27. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudila Nives Obrvan. 

28. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudila javni bilježnik Luce Bronzan. 

29. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudio Christopher Darko Perko. 

30. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudile Ane Običan i Sarah Glorie Običan. 

31. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj 

županiji ponudila Helen Christina Tei. 

 

   

Radni materijali su objavljeni i na web adresi Županije:  

http://www.edubrovnik.org/category/sjednice-zupanijske-skupstine/ 

 

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/category/sjednice-zupanijske-skupstine/

	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
	D N E V N I  R E D




