
 

       
REPUBLIKA HRVATSKA 

Dubrovačko-neretvanska županija 
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KLASA: 023-01/17-02/01 
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Dubrovnik, 3. rujna 2019. 

 

       ČLANOVIMA SKUPŠTINE 

     DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 

 

- S V I M A - 

     

 Sazivam 12. redovitu sjednicu Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije za dan 

 

11. rujna 2019. g. (srijeda) u Velikoj vijećnici, Pred Dvorom 1,  

 

Sjednica će započeti po završetku nastavka 11. redovite sjednice.  

Za sjednicu predlažem slijedeći 

 

 

D N E V N I  R E D 

 

- Vijećnička pitanja 

 

1. Prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za 2020. godinu 

2. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za 

gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra ispred hotela Epidaurus u Cavtatu, Općina 

Konavle. 

3. Prijedlog Odluke o neprihvaćanju ponude za dodjelu koncesije 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 

4. Prijedlog odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovne prostore domova zdravlja 

kojima je osnivač Dubrovačko – neretvanska županija. 

5. Prijedlog odluke o broju ordinacija koje će djelatnost obavljati u okviru domova zdravlja kojima je 

osnivač Dubrovačko – neretvanska županija. 

6. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa za čest. zgr. 228, z. ul. 420, k.o. 

Dubrovnik. 

7. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa za k.č. 1210/2, z. ul. 1530. 

8. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa za čest., zgr. 88, z. ul. 2951, k.o. 

Dubrovnik. 

9. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa za čest. zgr. 53, z.ul. 743, k.o. 

Dubrovnik. 

10. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa za k.č. 1339, 1340 i 1344/1, sve z. ul. 

245, k.o. Lopud. 

11. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa za k. č. 1512, z. ul. 1117, k.o. 

Dubrovnik. 

12. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa za k. č. 1538, z. ul. 23, k.o. Koločep. 

13. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa za k. č. 1653 i 2781, z. ul. 1767, k.o. 

Dubrovnik. 

   

 



 

 

 

 

 

 

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. 
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