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Na temelju članka 22. Statuta Dubrovačko - neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko - 

neretvanske županije", broj 7/09., 10/10., 3/13. i 6/18.) Županijska skupština Dubrovačko - neretvanske 

županije, na 13. sjednici, održanoj 13. studenog 2019., donijela je 

 

 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 

 

 

Prihvaća se Izvješće župana Dubrovačko - neretvanske županije za razdoblje 1. siječnja 2019. do 30. 

lipnja 2019. 

 

 

 

KLASA: 023-01/19-01/03 

URBROJ: 2117/1-01-19-06 

Dubrovnik,                   2019.     

 

 

 

 

        Predsjednica 

Županijske skupštine 

         

                 dr. sc. Vilma Kosović, dr. med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

 

1. Župan - ovdje, 

2. Županijska skupština - ovdje, 

3. Evidencija, 

4. Pismohrana. 
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II ZZ VV JJ EE ŠŠ ĆĆ EE   

oo  rraadduu  ŽŽuuppaannaa    

oodd  11..  ssiijjeeččnnjjaa  22001199..  ddoo  3300..  lliippnnjjaa  22001199..  ggooddiinnee  

 

 

I. OPĆENITI OSVRT NA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE 
 

 

Uvod 

 

Županijska uprava je i u razdoblju siječanj – lipanj 2019. godine uredno obavljala sve zadaće iz 

djelokruga rada jedinice područne samouprave i izvršavala Program rada župana i Županijske skupštine. 

Osigurali smo svim korisnicima Proračuna sredstva za obavljanje njihove djelatnosti, sve sukladno 

propisima, a udrugama uz javne pozive i vrednovanje projekata putem povjerenstava. 

Posebnu pozornost pridavali smo, kao i uvijek,  projektima od strateške važnosti za ovu županiju. 

Projekt Pelješkog most napreduje sukladno ugovorenim uvjetima, a, premda se procedura oko pristupnih 

cesta otegnula zbog postupka javne nabave, radovi su napokon ipak ugovoreni te očekujemo uredan 

završetak svih faza projekta. Za naše strateške projekte, ali i mnogo drugih, dobili smo od Vlade RH 

potporu kroz zaključke sa sjednice od 1. veljače u u Dubrovniku, a projekti su ukupne vrijednosti 4,5 

milijardi kuna. Tu se nalaze projekti daljnjeg povezivanja županije:  Brza cesta Zračna luka – Grad – 

Osojnik, autocesta Osojnik – Čvor Metković te brza cesta Brijesta – Perna s obilaznicom Orebića. Za te 

projekte u izradi su studije izvodljivosti odnosno procjene utjecaja na okoliš. Nadalje, tu su projekti 

lučke infrastrukture za bolje povezivanje otoka: luka Perna u Orebiću, Polačište u Korčuli, lukobran 

Puntin u Korčuli, luka Trpanj, luka Prigradica, Trajektno-putnički terminal Vela Luka, luka Ubli na 

Lastovu te Donje čelo na Koločepu. Ovi projekti pripremaju se za natječaje MMPI za sredstva EU 

namijenjena povezivanju otoka, a za dva od njih već su osigurana sredstva. Potom je tu Projekt zaštite 

doline Neretve od zaslanjenja, ujedno i projekt navodnjavanja Donje Neretve, zatim Centar za 

gospodarenje otpadom Lučino razdolje, Višenamjenski Kongresni centar Dubrovnik, a potvrde 

financiranja dobili smo za Osnovnu školu Cavtat i Dnevnu bolnicu u Metkoviću. Osim toga tu je i 

mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja na području Dubrovnika kao i Intervencijski plan za 

Neretvu. Na toj sjednici Vlade pokrenuta je i procedura davanja u koncesiju dvije lokacije na Lastovu – 

Turistička zona Jurjeva Luka i marina Kremena. 

U prvoj polovici godine naša najvažnija gospodarska grana ima odlučne pokazatelje: dolazaka je bilo 

17%, a noćenja 6,8% više nego u istom razdoblju lani. 

U izvještajnom razdoblju usvojili smo Izmjene i dopune Prostornog plana županije čime smo otvorili 

nove mogućnosti za razvoj, ali i provjerili dosadašnja rješenja, posebno s obzirom da smo za Izmjene 

Plana izradili Stratešku procjenu utjecaja na okoliš.  
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Proračun i EU projekti 

 

Proračun za 2019. godinu planiran je u iznosu od 698,8 milijuna kuna, s projekcijama za 2020. u iznosu 

od 614,8 milijuna kuna te za 2021. godinu u iznosu od 606,8 milijuna kuna. U razdoblju izvješća 

pripremljen je prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu kojim se bilanca prihoda i 

rashoda povećava za 58.122.000 kuna i predlaže na iznos od 756.973.000 kuna. 

Na području naše županije provodi se 15 projekta ukupne vrijednosti 186.303.002,00 kuna. To su 

projekti koje provodi DUNEA, DNŽ i ostali javni  ili civilni sektor za koje je DUNEA radila prijavu i 

sudjeluje u savjetovanju vezano za provedbu. Regionalna agencija DUNEA samostalno provodi 9 

projekata ukupne vrijednosti 10.837.865,00 kuna. Također je prijavljeno 20 projekata koji se nalaze u 

određenim fazama provjere.  

DUNEA sudjeluje u svim aktivnostima MRRFEU vezanim za regionalni razvoj -  Sudjeluje u izradi 

NRS 2030, aktivnostima iz Zakona o otocima, godišnjem izvještaju o provedbi županijskih razvojnih 

strategija te usklađivanju i povezivanju strategija nižeg reda sa ŽRS 2016-2020. DUNEA je u 2019. 

započela prikupljanje i upisivanje razvojnih projekata i projektnih ideja za novu financijsku perspektivu 

EU 2021-2027 a kroz 2 sustava: Investicijsku platformu i Informacijski sustav strateškog planiranja i 

upravljanja razvojem (SPUR). U investicijsku platformu je prikupljeno preko 300 projektnih ideja koje 

su u fazi analize, dok se u SPUR sustav kontinuirano upisuju projektne ideje i razvojni projekti. 

 

Ceste i lučka infrastruktura 

 

Županijska uprava za ceste (ŽUC) provodila je svoje aktivnosti redovitog održavanja u vrijednosti 10,3 

milijuna kuna, dok je radova izvanrednog održavanja bilo u vrijednosti 1,5 milijuna kuna. 

Preko Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije u prvoj polovici 2019. među ostalim završeni su 

radovi na rekonstrukciji lukobrana u Orebiću i Prigradici, dobijena je građevinska dozvola za zahvat 

rekonstrukcije luke Trpanj, ugovorena je izrada Izvedbenog projekta rekonstrukcije te luke kao i luke 

Ubli, a ugovorena je i izrada Glavnog projekta luke Perna. 

U prvom polugodištu 2019.g. Županijska lučka uprava Dubrovnik izvršila je ulaganja u popravak i 

sanaciju lučke infrastrukture u vrijednosti oko 800.000 kuna. Najveće ulaganje bilo je na području luke 

Gruž na predjelu Batale gdje je izvršena sanacija kamenog pločnika u dužini od 200 metara. Vrijednost 

tog ulaganja iznosila je 450.000 kuna. U ovom razdoblju potpisan je i ugovor o sanaciji i rekonstrukciji 

rive u luci Donje Čelo gdje je osigurano 100 postotno financiranje putem EU fondova u vrijednosti 24 

milijuna kuna. Također, s Dubrovačko-neretvanskom županijom pokrenute su izmjene i dopune GUP-a 

Grada Dubrovnika kako bi se mogao realizirati projekt izgradnje ribarske infra i suprastrukture u luci 
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Sustjepan (Shell), za što se također očekuje financiranje iz EU fondova. ŽLUD također uredno 

podmiruje kreditne obveze za izgradnju pontona u komunalnoj lučici Batala za koje je jamstvo dala 

DNŽ, a za šestomjesečno razdoblje plaćeno je oko 560.000 kuna kreditnih obveza.  

U ingerenciji ŽLU Korčula treba navesti uređenje operativne obale uz trajektni pristan Dominče 

vrijedan 10,2 milijuna kuna kojeg sufinancira MMPI, Dubrovačko-neretvanska županija i ŽLU Korčula, 

potom rekonstrukciju lukobrana Puntin vrijednu oko devet milijuna kuna iz fondova EU (izvršena 

pretprijava na Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture), a nastavljeno je rješavanje dokumentacije za 

projekt Nove luke Korčula na lokaciji Polačište. Riječ je o projektu vrijednosti oko 140 milijuna kuna za 

koji će biti osigurana sredstva iz fondova EU, a u prvoj polovici 2019. godine izabran je izrađivač 

glavnog projekta. 

ŽLU Vela Luka nastavila je s radom na projektima Pomorsko-putničkog terminala Vela Luka, kao i 

Ribarske luke Vela Luka za čiju je izradu projektne dokumentacije DNŽ dodijelila 100 tisuća kuna, a 

napravljeni su i završni radovi na Trajektnom pristaništu.  

 

Agencija za gospodarenje otpadom 

 

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. je kroz prvu polovicu 2019. godine nastavila izradu 

projektnotehničke dokumentacije Centra za gospodarenje otpadom "Lučino razdolje" te poduzela druge 

neophodne aktivnosti vezane za osnivanje i izgradnju Centra u prvom redu vezano za Studiju izvedivosti 

i Projektnu prijavu za sufinanciranje Županijskog centra za gospodarenje otpadom “Lučino razdolje" iz 

EU fondova. Pozitivno mišljenje JASPERS-a očekuje se do kraja rujna, a Studiju na hrvatskom jeziku 

najkasnije do kraja godine. Odluku o financiranju također očekujemo do kraja godine. Lokacijska 

dozvola za CGO LR postala je pravomoćna u svibnju 2019. godine. Na području Dubrovačko - 

neretvanske županije predviđena je izgradnja šest pretovarnih stanica i to na području Janjine, Lastova, 

Mljeta, Dubrovnika, Korčule i Metkovića. U ovom izvještajnom razdoblju, od 1.1.2019. do 30.6.2019.,u 

odnosu na lzradu projektno - tehničke dokumentacije za izgradnju šest pretovarnih AGO d.o.o. je 

ishodila sljedeću projektno – tehničku dokumentaciju: 

 Rješenje za namjeravani zahvat – pretovarna stanica Metković na području Grada Metkovića – 

nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš,  

 Lokacijsku dozvolu za planirani zahvat u prostoru komunalno – servisne namjene, 2 skupine – 

pretovarna stanica „Mljet 

 

Do kraja 2019. očekuje se ishođenje lokacijskih dozvola za PS Dubrovnik i PS Metković, a izrada 

glavnog projekta te ishođenje građevinske dozvole za svaku od PS planira se do sredine 2020. 
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JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije 

 

Javna ustanova sudjelovala je u postupcima donošenja prostorno-planske dokumentacije kao i strateških 

procjena utjecaja, procjena utjecaja na okoliš i ocjenama prihvatljivosti za ekološku mrežu izradom 

očitovanja i mišljenja. Također je sudjelovala je u izradi mišljenja s partnerskim institucijama u svrhu 

definiranja utjecaja određenih zahvata na ekosustav.  

Sudjelovalo se u izradama stručnih podloga u svrhu zaštite močvarnog područja Kuti u kategoriji 

posebnog ornitološkog rezervata, proširenja granica posebnog ihtiološko-ornitološkog rezervata Delta 

Neretve – jugoistočni dio i promjene granica i prekategorizacije u posebni ornitološki rezervat Modro 

oko i jezero Desne, kao i za proglašenje posebnog herpetološkog rezervata Lokve u Majkovima. 

Provedeno je istraživanje značajnog krajobraza Rijeka dubrovačka s ciljem vrednovanja herpetofaune i 

odabranih skupina entomofaune u suradnji s Udrugom Hyla i Dubrovačko-neretvanskom županijom. 

Javna ustanova u suradnji sa Studiom Landa d.o.o. pokrenula je izradu idejnog rješenja krajobraznog 

uređenja prostora oko Platane (Platanus orientalis L.) na Brsaljama u Dubrovniku, zaštićenog spomenika 

parkovne arhitekture. 

Druga biospeleološka ekspedicija – Pelješac 2019., provedena u suradnji Javne ustanove i Hrvatskog 

biospeleološkog društva završena je 01. svibnja 2019 godine.Terenska istraživanja provedena su kroz tri 

termina: 13. – 21. studenoga 2018. godine, 25. ožujka – 07. travnja 2019. godine te 19. travnja – 01. 

svibnja 2019. godine.  

Istraživani su parametari eutrofikacije lokvi u Majkovima i Prljevićima u suradnji sa Zavodom za javno 

zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije kako bi se, temeljem rezultatima mogle definirati 

upravljačke aktivnosti budućim posebnim herpetološkim rezervatom u Majkovima.  

U svibnju 2019. završila su speleološka istraživanja na Pelješcu u sklopu projekta Tajne podzemnog 

svijeta Općine Ston u suradnji s Hrvatskim planinarskim društvom Sniježnica i Hrvatskim 

biospeleološkim društvom s ciljem inventariziracije i vrednovanja novopronađenih speleoloških 

objekata kao i pronlaska dosada nepoznatih. Uspostavljena je suradnja s Dubrovačkim muzejima – 

Arheološkim muzejom zbog pronalaska keramike iz brončanog doba tj. novih arheoloških nalazišta. 

Osim navedenih aktivnosti JU je provela niz edukacija, predavanja, radionica i akcija čišćenja kao i 

akcija usmjerenih protupožarnoj zaštiti.  

Tijekom prvog šestomjesečnog razdoblja 2019. godine Služba čuvara prirode provodila je redoviti 

nadzor zaštićenih područja Dubrovačko-neretvanske županije. Nadzor je, paralelno s redovnom 

djelatnosti Javne ustanove, proveden također i sukladno propisanim uvjetima i mjerama nadležnih tijela 

za pojedine zahvate unutar zaštićenih područja i područja ekološke mreže. 

U 2019. godini do kraja lipnja obavljeno je ukupno 39 nadzora.  
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UO za gospodarstvo i more 

 

U travnju ove godine potpisan je Ugovor o poslovnoj suradnji na realizaciji Programa za poticanje 

malog i srednjeg poduzetništva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za razdoblje 2019. – 2021. godine – 

Projekt SKOR – Subvencijom kamate do održivog razvoja gdje kreditni potencijal iznosi 30.000.000,00 

kuna a subvencija kamate je 2%. Do sada su održana 3 Povjerenstva i odobreno je 6 poduzetničkih 

zahtjeva u visini od 4.714.092,00 kuna. 

Dubrovačko-neretvanska županija putem Upravnog odjela za gospodarstvo i more u suradnji sa 

Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te poslovnim bankama provodi 9 kreditnih programa 

gdje se na razini godine isplati subvencije za poduzetnike u visini od približno 450.000,00 kuna. 

Po Javnom pozivu za iskaz interesa za sufinanciranje projekata organizacije manifestacija u turizmu te 

drugih oblika promidžbe poduzetništva i turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2019. godinu 

koji je raspisan u ožujku zaprimljeno je 50-ak zahtjeva. U prvom polugodištu je obrađena većina 

zahtjeva te je održano Povjerenstvo i odobrena su 22 zahtjeva za jednokratnom potporom u ukupnoj 

visini od 221.000,00 kuna za što je proveden postupak te sklopljeni ugovori. Za ostale zahtjeve sukladno 

zakonskim propisima postupak je u tijeku. 

Javni poziv za sufinanciranje izrade poslovnih planova se provodi prvi put te je do sada zaprimljen i 

odobren 1 poduzetnički zahtjev u visini od 1.500,00 kuna. 

Dubrovačko-neretvanska županija je putem Upravnog odjela za gospodarstvo i more organizirala 6. 

Međunarodni vinski festival Dubrovnik FestiWine gdje je sudjelovalo preko 70 vinara te su organizirana 

razna događanja tijekom tjedna od 22. travnja do 28. travnja 2019. godine. 

U 2019. godini nastavljena je realizacija projekta Poduzetničko-impulsnog inkubatora u Pločama za što 

je Dubrovačko-neretvanska županija dobila bespovratnu potporu Ministarstva poduzetništva i obrta u 

iznosu od 10.053.908,71 kuna što iznosi 99,84% ukupnog ulaganja za gradnju i opremanje. Izvođač 

radova je u prvom polugodištu izveo veliku većinu predviđenih radova u skladu s planom i dinamikom 

realizacije. Raspisan je natječaj za opremanje prostora i izabran izvođač koji će u narednom razdoblju 

dopremiti i ugraditi opremu. Završetak radova i ishodovanje uporabne dozvole očekuje se u drugom 

polugodištu. 

 

U suradnji s RRA Dunea, Turističkom zajednicom Dubrovačko neretvanske županije i Županijskom 

komorom Dubrovnik proveden je postupak vrednovanja i odabira najboljih projekata u ruralnom 

turizmu Dubrovačko-neretvanske županije "Zlatna naranča", i to u dva kruga, a koji je uključivao 

terenski obilazak i vrednovanje ponude, kao i završnicu i proglašenje najuspješnijih. Petnaest odabranih 

sudionika iz područja cijele županije natjecalo se u drugom krugu. Najbolje rangirani poduzetnici će 

sudjelovati u nacionalnom izboru Suncokret ruralnog turizma za koji će se također provesti postupak 

izbora i terenski obilazak predloženih subjekata s nacionalnim povjerenstvom u drugom polugodištu. 
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Zakonom o poljoprivrednom zemljištu propisano je da se poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

države raspolaže na temelju programa raspolaganja kojeg donosi predstavničko tijelo JLS na prijedlog 

gradonačelnika/načelnika. Odredbom članka 101. stavak 4. Zakona propisano je da su JLS dužne 

navedeni program donijeti do 11. lipnja 2018. godine. S obzirom da većina JLS Dubrovačko-

neretvanske županije nije donijela Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH do 

Zakonom utvrđenog roka, ovaj Upravni odjel započeo je s aktivnostima u svrhu donošenja istog te su 

doneseni Programi raspolaganja za Grad Korčulu, Općinu Blato, Općinu Konavle, Općinu Lumbardu i 

Općinu Vela Luka. Za navedene programe zatražena je suglasnost Ministarstva poljoprivrede. 

 

Proveden je javni natječaj za monitoring Malostonskog zaljeva za 2019. godinu, što je obveza 

Dubrovačko-neretvanske županije prema Studiji utjecaja na okoliš za zahvat marikulture na području 

Malostonskog zaljeva i Malog mora, te je sklopljen ugovor za provedbu s Institutom za more i priobalje 

Sveučilišta u Dubrovniku. 

 

Početkom 2019. godine Dubrovačko-neretvanska županija se uključila u projekt Green economy and 

CO2 (akronim: GECO2). Projekt se realizira u sklopu Programa prekogranične suradnje  INTERREG 

Italija – Hrvatska. 

Vezano za provedbu Nacionalnog plana navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i 

vodama (NAPNAV), pripremljena je i poslana sva potrebna dokumentacija za provedbu anketa 

zainteresiranosti krajnjih korisnika za izgradnju sustava navodnjavanja gradovima i općinama na 

području otoka Korčule. Nakon odrađenih anketa izvršen je postupak javne nabave i potpisan ugovor o 

izradi Idejnog projekta navodnjavanja na području otoka Korčule u iznosu od 1.000.000,00 kn sa PDV-

om. Kao izvođač odabrana je zajednica gospodarskih subjekata: Vodoprivredno projektni biro (Zagreb), 

Institut IGH (Zagreb), Hidroexpert (Rijeka) i Visoko gospodarsko učilište (Križevci).  

 

Sustav navodnjavanja Donja Neretva kao nacionalni pilot projekt u sklopu NAPNAV-a je podijeljen u 

više podpilot projekta koji idu u realizaciju. Sustav navodnjavanja Donja Neretva –Opuzen Ušće 

(GLOG) je u fazi građenja (službeno uvođenje u posao odrađeno je 31. 08. 2018. godine). U razdoblju 

od dana uvođenja u posao zajednice izvoditelja do trenutka podnošenja ovog izvješća održano je 10 

gradilišnih koordinacija na kojim je raspravljena problematika gradilišta. Za projekt izgradnje sustava 

javnog navodnjavanja Glog po svim ugovorima realizacija se odvija planiranom dinamikom bez 

kašnjenja.  

Podpilot projekt Koševo-Vrbovci je u fazi završetka izrade projektne dokumentacije i prikupljanja 

potrebnih dozvola.  
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Županija je u promatranom razdoblju iz uprihodovanih sredstava od koncesijskih naknada na 

pomorskom dobru sufinancirala projekte gradova i općina na području Županije u ukupnom iznosu od 

2.000.000,00 kuna. 

 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

 

Proračun Upravnog odjela za društvene djelatnosti u 2019. godini iznosi 582.790.136 kn, od čega 

87.832.328 kn za kulturu, šport i obrazovanje, 490.939.808 kn za zdravstvo i socijalnu skrb te 4.018.000 

kn za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj. Od ukupno planiranih 583 milijuna kuna u prvih 

6 mjeseci utrošeno je 263 milijuna kuna. 

 

Za obrazovanje je u prvoj polovici tekuće godine utrošeno 33.343.465 kuna. 

Navedenim iznosom financira se stipendiranje darovitih učenika i studenata te učenika i studenata koji 

se obrazuju za deficitarna zanimanja, razvoj dislociranih sveučilišta, dječji vrtići na području 

Dubrovačko-neretvanske županije, sanacija i izgradnja igrališta i pratećih objekata te energetska obnova 

škola. Za sve rečeno u prvoj polovici godine je utrošeno 3.549.116 kuna. Nakon provedenog natječaja za 

dodjelu stipendija krajem prošle godine i potpisanih ugovora o stipendiranju darovitih učenika i 

studenata te učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, kroz prvih 6 mjeseci ove 

godine u jednakim mjesečnim iznosima isplaćivana su sredstva 85 učenika i studenata u ukupnom 

iznosu od 750 tisuća kuna. Energetsku obnovu škola Osnovne škole Fra Ante Gnječa i Gimnazije 

Metković Županija financira u 65%tnom iznosu, a realizacija projekta se očekuje u drugoj polovici 

2019. godine. 

Završeni su projekti energetske obnove Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik kao i OŠ Gruda, a u tijeku 

je energetska obnova Doma za starije u Vela Luci. 

Ukupna vrijednost svih pet projekata energetske obnove iznosi 13,2 milijuna kuna, od čega su EU 

sredstva iz Fonda za regionalni razvoj 4,9 milijuna kuna, sredstva Dubrovačko-neretvanske županije 6,8 

milijuna kuna, a sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini 

1,8 milijuna kuna. 

Za školstvo iznad standarda utrošeno je 1.044.331 kn i to za školska športska natjecanja, školska 

natjecanja iz znanja, školski preventivni program te produženi boravak u OŠ Gruda i OŠ Župa 

dubrovačka. U suradnji s općinama Konavle i Župa dubrovačka i ove godine je nastavljen projekt 

produženog boravka za učenike nižih razreda navedenih škola. 

Sredstvima decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva do 30. lipnja ove godine za 

materijalne i financijske rashode te investicijska i kapitalna ulaganja doznačeno je 14.539.217 kuna. 
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Putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti provodi se čak osam EU projekata i to: 

 Interreg HR – ITA: HERCULTOUR – Jačanje oznake HERA, kulturno turističkih ruta i 

posjetiteljskih centara 

 Interreg HR – ITA: ZERO WASTE BLUE – Zero Waste Blue sport events for territorial 

development (Nula otpada, Plavi sportski događaji za teritorijalni razvoj) 

 OPERA II – Razvoj i promocija Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala 

Dubrovačko-neretvanske županije 

 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana 

područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini 

 Opća bolnica Dubrovnik – objedinjeni hitni bolnički prijem OHBP 

 „Ruralno poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija 

 ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – 4 – pomoćnik u nastavi 

 Sufinanciranje troškova školske prehrane za djecu – Zaklada „Hrvatska za djecu“ 

 

Županija je jedan od partnera u projektu HERCULTOUR kojim se nastavlja sa snažnom promocijom 

kulturno-turističke rute „Neretva – dolina života“ te je obnavljen dodatni prostor Doma kulture u 

Pločama, a koji će biti izložbeni prostor Zavičajne zbirke grada Ploča. Cilj projekta ZERO WASTE 

BLUE je produljenje turističke szone kroz provedbu „zelenih“ spotskih događaja na lokalitetima 

značajne kulturne i prirodne baštine. Ovogodišnja Metkovska skalinada održana u ožujku sufinancirana 

je kroz ovaj projekt kao i Ston Wall Marathon. Projektom OPERA II doprinosi se povećanju 

zapošljavanja najranjivih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu lokalnih inicijativa za 

poticanje zapošljavanja usklađenih s potrebama i strateškim prioritetima Županije. Jedan od projekata 

jest i bolja primarna zaštita Doma zdravlja „Dr. Ante Franulović“ iz Vela Luke, Doma zdravlja 

Dubrovnik i njihovih koncesionara. Objedinjenje hitnog bolničkog prijema Opće bolnice Dubrovnik 

doprinijet će uspješnom obavljanju aktivnosti uz najnoviju suvremenu opremu za što se predviđa 

izdvojiti 2.575.000 kuna, dok je ukupan projekt vrijedan više od 21 milijun kuna. Ruralno poučna, 

kulturno-etnografska turistička atrakcija vrijedna skoro 24 milijuna kuna obuhvaća brojne projekte među 

kojima se ističu rekonstrukcija i opremanje palače Ismaeli Gabriellis, rekonstrukcija i opremanje 

zavičajne kuće Dubrovačkog primorja, gradnja i opremanje muzeja „Zlato i srebro Smokvice“, 

uspostava laboratorija za konzervatorsko-restauratorska istraživanja, uređenje tematskih staza Babinog 

polja i Austrijskog puta, uspostava sustava besplatnog pristupa internetu, digitalni pristup kulturnoj 

baštini i nabava stroja za pjeskarenje i ugradnju ventilacije. Provedba projekta Zajedno možemo sve! – 4 

započela je u kolovozu 2017. godine i trajat će do 31. srpnja 2021. godine. Projektom vrijednim 12, 7 

milijuna kn osigurana su sredstva za financiranje 60 pomoćnika u nastavi za 63 učenika s teškoćama u 

razvoju za 2018./2019. školsku godinu, ali i naredne tri. Županija sudjeluje s 4,7 milijuna kn, a 
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preostalih osam milijuna su bespovratna sredstva Europske unije. Tijekom drugog polugodišta 

2018./2019. školske godine, odnosno od siječnja do lipnja ove godine iznosom od 178.817 kn od strane 

zaklade „Hrvatska za djecu“ putem projekta „Sufinanciranje troškova školske prehrane za djecu“ 

financirani su školski obroci za 322 učenika iz OŠ Cavtat, OŠ Don Mihovila Pavlinovića i OŠ Stjepana 

Radića. 

 

Za zdravstvo u prvoj polovici tekuće godine utrošeno je 214.060.039 kuna, za zdravstvo iznad standarda 

utrošeno je 184.827 kuna i to za mjere za prevenciju ovisnosti, zdravstvenu zaštitu na otocima i 

osiguranje uvjeta za rad primarne zdravstvene zaštite u Domovima zdravlja. 

 

Sredstvima decentraliziranih funkcija zdravstvenih ustanova od siječnja do lipnja 2019. godine za 

materijalne i financijske rashode te investicijska i kapitalna ulaganja doznačeno je 4.163.764 kuna. 

 

Vlastiti i namjenski prihodi zdravstvenih ustanova, a koji su isti ostvarili iznajmljivanjem prostora ili 

kroz obavljanje svojih posebnih djelatnosti, utrošeni su prema nastalim potrebama u daljnji napredak 

zdravstvenih ustanova u ukupnom iznosu od 208.877.154 kuna. 

 

Za socijalnu skrb u prvoj polovici 2019. godine utrošeno je 13.314.363 kuna. 

 

Navedenim iznosom za socijalnu skrb financira se pomoć osobama sa socijalno-zdravstvenim 

potrebama, projekti socijalne skrbi kroz udruge i ustanove, donacije socijalnim ustanovama, unapređenje 

socijalne zaštite i projekt "Dnevni boravak za psihički oboljele osobe – mobilni timovi". Za sve 

navedeno u prvoj polovici godine je utrošeno 117.000 kuna.  

 

Sredstvima decentraliziranih funkcija socijalnih ustanova od siječnja do lipnja 2019. godine za 

materijalne i financijske rashode te investicijska i kapitalna ulaganja doznačeno je 6.213.007 kuna. Za 

materijalne, odnosno financijske rashode svaki se mjesec doznačuje dvanaestina od ukupno godišnje 

planiranih sredstava.  

 

Vlastiti i namjenski prihodi ustanova u socijalnoj skrbi, a koji su isti ostvarili iznajmljivanjem prostora 

ili kroz obavljanje svojih posebnih djelatnosti, utrošeni su prema nastalim potrebama u daljnji napredak 

socijalnih ustanova u ukupnom iznosu od 6.984.356 kuna. 

 

Kroz programe i projekte Međugeneracijske solidarnosti i pomoći obiteljima u prvih 6 mjeseci utrošeno 

je 2.340.000 kuna. Navedenim sredstvima financira se program rada udruga mladih i Savjeta mladih, 

projekt „Dva skalina“, dnevni boravak, pomoć i njega starijima, rad umirovljeničkih udruga i drugih 
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udruga, pomoć obiteljima s četvero i više djece te preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i 

mladih. 

 

Programom Skrb o braniteljima Domovinskog rata financira se rad udruga proisteklih iz Domovinskog 

rata, odgoj i školovanje djece poginulih branitelja te jednokratne novčane pomoći oboljelim hrvatskim 

braniteljima Domovinskog rata. 

 

Sredstva namijenjena programu Promicanje ljudskih prava realizirat će se u drugoj polovici 2019. 

godine sukladno podnesenim zahtjevima koji se, između ostalog, odnose na osjetljive skupine poput 

osoba s invaliditetom, aktivnosti vezane za prava žena i ravnopravnost splova te probleme nacionalnih 

manjina. 

 

 

Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša 

 

U okviru svoje nadležnosti davana su mišljenja i upute građanima, pravnim osobama, jedinicama 

lokalne samouprave i ostalim zainteresiranim. 

Posebice se naglašavaju poslovi povezivanja i koordiniranja između jedinica lokalne samouprave, 

trgovačkih društva i ustanova u obavljanju svojih poslova od općeg značaja za više jedinica u redovnim i 

izvanrednim situacijama. 

Također se ističe da je proveden postupak sufinanciranja projekata komunalne infrastrukture i 

vodoopskrbe jedinica lokalne samouprave kojom prilikom su sufinancirani projekti kako slijedi: 

 Općini Dubrovačko Primorje za izradu projektne dokumentacije za vodoopskrbu naselja Lisac, 

Čepikuće, Podimoč, Trnovica, Točionik, Podgora, Trnova, Mravinca i RCGO – 150.000,00 kn 

 Općini Kula Norinska za sanaciju oborinske odvodnje na dijelu naselja Krvavac – 83.000,00 kn 

 Općini Pojezerje za izgradnju mjesne vodovodne mreže na lokacijama Sente – Jakići i Glavica 

Dominikovići u sklopu naselja Pozla gora – 83.000,00 kn 

 Općini Zažablje za postavljanje dijela javne rasvjete (Grđa) i uređenje javnih površina – 

83.000,00 kn    

 

U naznačenom razdoblju Djelatnici Upravnog odjela sudjelovali su u radu povjerenstava u postupku 

procjene utjecaja na okoliš zahvata: 

 izgradnje ribarske luke u Veloj Luci,  

 male hidroelektrane Konavle  

 povećanja kapaciteta uzgajališta bijele ribe uz otok Galičnjak, Općina Mljet 
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Upravni odjel je koordinirao i proveo javnu raspravu studije utjecaja na okoliš za zahvate: 

 povećanje kapaciteta uzgajališta bijele ribe uz otok Galičnjak, Općina Mljet. 

 

Upravni odjel je u sklopu postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš koje vodi 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, dao mišljenja za zahvate: 

 izmjena zahvata sanacije odlagališta otpad Lovornik, Grad Ploče 

 izgradnja prometnice od GP Čepikuće do DC8 

 rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Drače na Pelješcu 

 izmjena sustava vodoopskbe i odvodnje aglomeracije Blato 

 

Djelatnici Upravnog odjela su sudjelovali u radu Savjetodavnog stručnog povjerenstva za Stratešku 

procjenu utjecaja na okoliš za UPU Komolac, Grad Dubrovnik, UPU Ušće T3 i UPU Luka Ploče I1, 

Grad Ploče. 

 

Kao tijelo nadležno za davanje mišljenja o potrebi provedbe ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja 

na okoliš planova i programa jedinica lokalne samouprave s područja Dubrovačko-neretvanske županije, 

ovaj Upravni odjel dao je mišljenja o potrebi provedbe ocjene, odnosno strateške procjene za: 

 

 UPU Koločep, Grad Dubrovnik 

 ciljane IDPPU Grada Ploča 

 IDUPU naselja Popovići, Općina Konavle 

 UPU poduzetnička zona Nova Sela II, Općina Kula Norinska 

 IDPPU Općine Zažablje 

 

Za postupke Strateške procjene, odnosno Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja planova na okoliš 

provedene od strane JLS Upravni odjel je po provjeri obavljene procedure dao pozitivno mišljenje o 

provedenom postupku i to za:  

 

 UPU Koločep 

 IDPPU Općine Mljet 

 Urbanistički plan uređenja Luka Ploče I1 

 IDUPU naselja Popovići, općina Konavle 

 

Tijekom prvog polugodišta 2019. djelatnici Upravnog odjela su sudjelovali u radu povjerenstva za 

pripremu nacrta Odluke o zaštiti izvorišta Omble. 
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Sukladno odredbama Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša proveden je postupak prikupljanja, 

unosa, obrade, validacije i verifikacije podataka za Registar onečišćavanja okoliša (ROO) za 2018. 

godinu. Ukupno je prijavljeno 145 obveznika. Ukupno je verificirano 418 obrazaca. 

Dubrovačko-neretvanska županija je u svibnju 2019. godine bila domaćin XXV radnog sastanka 

županijskih zavoda za javno zdravstvo, županijskih upravnih odjela i zavoda nadležnih za zaštitu 

okoliša, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo, održivi razvoj i pomorstvo 

jadranskog područja Republike Hrvatske na Mljetu. Sastanak se svake godine održava u drugoj obalnoj 

županiji u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Osim izvještavanja o kakvoći mora za 

kupanje u sezoni 2018. teme ovogodišnjeg sastanka su bile razvoj sustava predikcije kakvoće mora, 

istraživanje antibiotskih svojstava morskih organizama, karakterizacija obale u RH na primjeru 

Dubrovačko-neretvanske županije, sanacija iznenadnog onečišćenja mora ugljikovodicima u Raškom 

zaljevu i druge. Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije 

prezentirao je projekt WATERCARE koji se bavi rješenjima smanjenja mikrobiološkog onečišćenja 

mora za kupanje.  

 

Temeljem Uredbe o kakvoći mora za kupanje donesenog Programa o praćenju kakvoće mora na 

morskim plažama za 2019. u prvom polugodištu 2019. godine, u suradnji sa Zavodom za javno 

zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, provedena su tri redovita ispitivanja kakvoće mora na 

morskim plažama na 118 lokaliteta, i jednom dodatnom izvan Programa, na Gradskoj plaži u Pločama. 

Prema iskazanom interesu jedinica lokalne samouprave, lučkih uprava i marina,  Dubrovačko-

neretvanska županija je istima potpisala sporazum za zajedničku nabavu opreme za sprječavanje i 

sanaciju onečišćenja mora uljnim derivatima. Sukladno navedenom sporazumu, provedena je javna 

nabava vrijednosti 1.040.000,00 kuna. 

 

Temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode, Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji u ovom 

periodu provedeno je: 

 

 112 neupravnih postupaka izdavanja posebnih uvjeta zaštite prirode i potvrda na glavne projekte 

i očitovanja za zahvate u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže 

 4 upravna postupka izdavanja dopuštenja za zahvate i radnje unutar zaštićenih područja, 

 4 postupka prethodne ocjene o prihvatljivosti za ekološku mrežu: 

o Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH Grada Korčule 

o Proširenje postojećeg vinograda na površini od 2 ha, čest. zem. 8073/1, k.o. Slivno 

o Protupožarna prosjeka s elementima šumske ceste Fortica-kamenolom k.o. Slivno 

o Izgradnja prometnice – Grad Korčula 
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Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju/ Zavod za prostorno planiranje Dubrovačko-

neretvanske županije 

 

U prvoj polovici 2019. godine okončan je postupak Izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana 

Dubrovačko-neretvanske županije, a Skupština Dubrovačko-neretvanske županije je na 9. sjednici, 

održanoj 11. ožujka 2019. godine, donijela odluku o donošenju Izmjena i dopuna PPDNŽ. 

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju u promatranom razdoblju riješio je 1141 upravni postupak 

te 1126 neupravnih postupaka. Izdano je 166 građevinskih te 36 lokacijskih dozvola. 

 
 

 

UO  za poslove Župana i Županijske skupštine 

 

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne Novine broj 120/2016) i sukladno Planu nabave 

Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. i Izmjenama i dopunama istog u prvom polugodištu 2019. 

provedeno je sukladno Zakonom utvrđenoj proceduri 10 postupaka javne nabave u ukupnom iznosu od 

5.904.523,00 Kn (za nabave roba radova i usluga većih od za to Zakonom utvrđene granice od 

200.000,00 Kn za robe i usluge odnosno 500.000,00 Kn za radove). Od ostalih poslova navodimo: 

 

 Postupak donošenja I, II, i III Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga DNŽ-e za 

2019., 

 Provođenje postupaka, sklapanje ugovora i ispisivanje narudžbenica o javnim nabavama za robe, 

radove i usluge ispod zakonom o javnoj nabavi utvrđene granice od 200.000,00 Kn za robe i 

usluge odnosno 500.000,00 Kn za radove - (jednostavna nabava) sukladno Pravilniku o 

jednostavnoj nabavi (Službeni glasnik DNŽ-e br. 4/2017). 

 Priprema dokumentacija o nabavi za nabave roba, radova i usluga osnovnih, srednjih škola, 

domova zdravlja na području DNŽ-e i institucija povezanih sa DNŽ-om. 

 

Dubrovačko-neretvanska županija kroz ovaj UO uspješno provodi dva EU projekta iz područja civilne 

zaštite. Radi se o projektima READINESS i AdriaMORE. Oba su u značajnoj mjeri doprinijela 

sigurnosti na području najjužnije hrvatske županije. Povodom Međunarodnog dana civilne zaštite 

predstavnicima Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije, JVP Mljet i Općine Mljet 

dodijeljen je prvi protupožarni brod na našem području čime smo protupožarnu sezonu dočekali znato 

spremniji nego prethodnih godina. Važno je napomenuti da je brod vrijedan oko milijun kuna, uglavnom 

sufinanciran europskih sredstvima putem programa prekogranične suradnje INTERREG Hrvatska – 

Italija i projekta AdriaMORE. 
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Iz istog programa prekogranične suradnje putem projekta READINESS pripadnici Vatrogasne zajednice 

Dubrovačko-neretvanske županije opremljeni su izrazito vrijednom opremom za spašavanje iz ruševina 

te dodatno osposobljeni upravo za tehničke intervencije te spašavanje iz ruševina. 

Raspisan je i javni poziv za dodjelu sredstava za opremanje i osposobljavanje vatrogasnih postrojbi s 

našeg područja. Putem javnog poziva Vatrogasna zajednica Dubrovačko-neretvanske županije dodijelit 

će postrojbama s našeg područja oko pola milijuna kuna za nabavu nove opreme, osposobljavanje 

pripadnika te popravak oštećene opreme dragovoljnih i profesionalnih vatrogasnih postrojbi. 

Redovno se ulaže te potrebnom opremom opremaju operativne snage civilne zaštite te osigurava 

kvalitetan rad Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije. 

 

 

Zaključno 

 

Uz osiguranje redovnog djelovanja upravnih odjela, ustanova i društava kojima je osnivač županija i 

dalje čvrsto branimo interese županije po pitanju nastavka autoceste od čvorišta Metković do Osojnika i 

ustrajemo na protivljenju rješavanja prometne povezanosti izvan teritorija naše države. Kao što je 

istaknuto u ovom izvješću ta naša borba daje svoje plodove, ova Vlada je prepoznala kako je interes 

naše županije te je izradu Studije izvodljivosti za dionicu Osojnik – Čvor Metković povjerila tvrtki 

Hrvatske autoceste što je sukladno rješenju u Prostornom planu DNŽ u kojem je to trasa autoceste.  

Brinuli smo i u predmetnom razdoblju o zaštiti vrjednota iz Domovinskog rata, o braniteljima, 

obiteljima poginulih branitelja, invalidima i logorašima. Osigurali smo stabilnost Proračuna i njegovo 

uredno izvršavanje. 

Županija je i u ovom vremenskom razdoblju funkcionirala kao uredna i uspješna jedinica područne 

samouprave, brinula je o razvoju, o potrebama građana i gospodarstva, o potrebama u kulturi i športu i 

osigurala stabilnost kao pretpostavku za daljnji razvoj. Osigurali smo da županijske ustanove i trgovačka 

društva djeluju uspješno i posluju pozitivno iako se radi o poslovanju u složenim i zahtjevnim 

okolnostima. Posebno se može istaknuti RRA DUNEA koja je i nadalje motor korištenja EU fondova u 

čemu smo najbolji u Hrvatskoj, što potvrđuju i podaci HGK i Ministarstva regionalnog razvoja i 

fondova EU. 

U daljnjem tekstu su navedene aktivnosti iz djelokruga rada Župana i Županijske skupštine u prvoj 

polovici 2019. godine. 
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IIII..  PPRREEDDLLAAGGAANNJJEE  AAKKAATTAA  ŽŽUUPPAANNIIJJSSKKOOJJ  SSKKUUPPŠŠTTIINNII  

 

Župan se od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine očitovao o predloženim aktima ili je predložio 

Županijskoj skupštini na donošenje sljedeće prijedloge akata: 

 

 Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije 

 Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava Zajednice tehničke kulture 

Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu 

 Odluka o rasporedu sredstava kojima se financiraju decentralizirane funkcije zdravstvenih 

ustanova na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2019. godini 

 Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije 

za 2018. godinu 

 Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog 

školstva za područje Dubrovačko-neretvanske županije u 2019. godini 

 Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg 

školstva za područje Dubrovačko-neretvanske županije u 2019. godini 

 Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe 

u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2019. godini  

 Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda 

centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva na 

području Dubrovačko-neretvanske županije u 2019. godini 

 Odluka o davanju suglasnosti za nabavu medicinskog uređaja - MSCT uređaja višeslojne 

kompjuterizirane tomografije 

 Odluka o izmjeni člana Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u Dubrovačko-

neretvanskoj županiji 

 Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko 

korištenje luke posebne namjene - industrijske luke Radež, u uvali Bristva, 

 Općina Blato, otok Korčula 

 Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko 

korištenje pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture u Blacama, Općina Slivno 

 Odluka o prestanku koncesije na pomorskom dobru obrtu "Štrbinić" u svrhu gospodarskog 

korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području 

posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora 

 Odluka 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 39A, 195A, 1008 i 1009 

 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Župana Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 

1. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018 

 Zaključak o donošenju nove Mreže hitne medicine na području Dubrovačko-neretvanske 

županije 

 Zaključak o prihvaćanju Programa utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama 

 Zaključak o utvrđivanju Izvješća o kakvoći mora na morskim plažama 

 Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Dubrovniku 

 Odluka o davanju ovlaštenja za utvrđivanje pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i 

grafičkog dijela Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije 

 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za prevenciju 

na području Dubrovačko-neretvanske županije 

 Odluka o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru 

 Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela 

pomorskog dobra - plaža Saplunara na otoku Mljetu, Općina Mljet 

 Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela 

pomorskog dobra ispred hotela Epidaurus u Cavtatu, Općina Konavle 
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 Zaključak o stanju zdravstva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 

 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama na 

području Dubrovačko-neretvanske županije u 2018. godini 

 Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Korčula 

 Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu 

Dubrovačko-neretvanske županije 

 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava Zajednice športa Dubrovačko-

neretvanske županije za 2018. godinu 

 Rješenje o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesiji na 

pomorskom dobru. 

 

 

III. DONOŠENJE AKATA IZ SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA ŽUPANIJE 

U obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga županije, župan je donio slijedeće akte: 

 

 Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivo Dugandžić-

Mišić, 

 Odluka o imenovanju koordinatora za popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, 

sastavljanje Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti te Izvješća o otklonjenim slabostima i 

nepravilnostima utvrđenima prethodne godine na razini Dubrovačko-neretvanske županije 

 Odluka o prihvaćanju Zapisnika o rezultatima popisa imovine 

 Odluka o prihvaćanju Prijedloga otpisa 

 Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivo Dugandžić-

Mišić 

 Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Mljet  

 Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne 

ustanove Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije 

 Plan prijama u službu u upravna tijela Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu 

 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju zapovjednika, zamjenika zapovjednika, 

članova i zamjenika članova Županijskog operativnog centra za provedbu Plana intervencija 

kod iznenadnog onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 

 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove 

Župana i Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije 

 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno 

uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije 

 Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije - predstavnika radnika 

 

 

IV. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 

Održane su 2 redovite sjednice Županijske skupštine na kojima je raspravljeno o 70 točaka 

dnevnog reda. Na sjednicama je postavljeno 32 vijećnička pitanja na koja je Župan dao usmene 

odgovore. Održano je 15 sjednica skupštinskih odbora i to kako slijedi: 

- Odbor za javna priznanja – 3 sjednice, 

- Odbor za gospodarski razvitak – 2 sjednice, 

- Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb – 2 sjednice, 

- Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje – 2 sjednice, 

- Odbor za obrazovanje, kulturu i sport – 2 sjednice, 

- Odbor za izbor i imenovanja – 2 sjednice, 

- Odbor za razvoj lokalne i područne (regionalne) samouprave – 1 sjednicu, 

- Odbor za statut i poslovnik – 1 sjednicu, 
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 U navedenom razdoblju objavljeno je 7 brojeva Službenog glasnika Dubrovačko – neretvanske 

županije, u kojem se objavljuju akti županije i njenih ustanova, kao i akti općina: Dubrovačko Primorje, 

Janjina, Trpanj, Kula Norinska, Zažablje i Pojezerje. Objavljeno je ukupno 150 akata, od toga iz 

nadležnosti Županijske skupštine 47 akata, župana 25 akata, Općine Dubrovačko Primorje 13 akata, 

Općine Ston 14, Općine Janjina 18, Općine Trpanj 12, Općine Kula Norinska 8, Općine Zažablje 5 i 

Općine Pojezerje 7. 

 

 

V. ODNOSI S JAVNOŠĆU 

 

 Rad župana je javan, što se postiže održavanjem redovitih konferencija za tisak, javnim 

priopćavanjem medijima, te objavljivanjem općih i županijskih akata u "Službenom glasniku 

Dubrovačko - neretvanske županije" i na web stranici Županije. 

 

 

VI. UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA, POKRETNINAMA I NOVČANIM SREDSTVIMA  

 

 Raspolaganje nekretninama i pokretninama - službenim automobilima i opremom za obavljanje 

redovne djelatnosti upravljalo se racionalno.  

 Proračun Županije ima jedan račun za sva plaćanja. Raspoloživim novčanim sredstvima na 

računu upravlja Župan. 

 Župan podnosi Županijskoj skupštini polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna koji 

sadrže prikaz ukupnih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, posebni dio Proračuna, izvještaj o 

zaduživanju, izvještaj o korištenju proračunske pričuve, izvještaj o danim jamstvima, obrazloženje 

ostvarenja prihoda i primitak, te rashoda i izdataka prema određenim zakonskim rokovima.  

 

 

VII.  ZZAAKKLLJJUUČČAAKK   

 

 Župan je u izvještajnom razdoblju, zajedno sa svojim zamjenicima, sukladno Zakonu o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugim propisima, te Statutu predlagao, donosio i izvršavao opće 

akte od područnog (regionalnog) značaja iz samoupravnog djelokruga Županije. 

 Župan i njegovi zamjenici osigurali su nesmetan i zakonit rad upravnih tijela Županije, te 

koordinirali rad upravnih tijela na poslovima iz djelokruga Županije, a osobito poslovima koji se odnose 

na obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb, kulturu, tehničku kulturu, šport, prostorno i urbanističko 

planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu, održavanje javnih cesta, izdavanje 

građevinskih i lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata 

prostornog uređenja za područje Županije, a prema pozitivnim propisima RH, općim aktima Županije i 

Programu Župana. 

 Imovinom, prihodima i rashodima gospodarilo se racionalno i u skladu sa Zakonom. 

 U postupku nadzora općih akata nije poništen ni jedan akt niti je bilo primjedbi na rad Županije 

od strane Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i nadležnih ministarstava. 

 Iz Izvješća je razvidno da je Župan sa zamjenicima župana u izvještajnom razdoblju obavljao 

poslove u skladu sa zakonima, Statutom Županije i Programom Župana, pa se predlaže Županijskoj 

skupštini usvajanje Izvješća o radu župana za period od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. 

 

KLASA: 023-01/19-01/03 

URBROJ: 2117/1-01-19-05 

Dubrovnik, 5. studeni 2019.     
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