
 

       
REPUBLIKA HRVATSKA 

Dubrovačko-neretvanska županija 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 

KLASA: 023-01/17-02/01 

URBROJ: 2117/1-04-19-15 

Dubrovnik, 5. studenog 2019. 

 

       ČLANOVIMA SKUPŠTINE 

     DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 

 

- S V I M A - 

     

 Sazivam 13. redovitu sjednicu Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije za dan 

 

13. studenog 2019. g. (srijeda) u Velikoj vijećnici, Pred Dvorom 1,  

s početkom u 12 sati 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći 

 

 

D N E V N I  R E D 

 

- Vijećnička pitanja 

 

1. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko – neretvanske županije za 

2019. godinu. 

2. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 

2019. godinu. 

3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju županovog izvješća o radu za prvo polugodište 2019. godine. 

4. Prijedlog odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko – neretvanske 

županije. 
5. Prijedlog odluke za pokretanje postupka izrade Plana razvoja Dubrovačko – neretvanske županije 

do 2027. godine. 
6. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje 

dijela pomorskog dobra – plaža „Copacabana“, Grad Dubrovnik. 
7. Prijedlog odluke o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesiju na pomorskom dobru -  

plaža „Copacabana“, Grad Dubrovnik. 
8. Prijedlog rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Povjerenstva za praćenje 

izvršavanja odluka i ugovora o koncesiji na pomorskom dobru. 
9. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju doktora medicine (mrtvozornika) ovlaštenih za 

utvrđivanje vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje 

Dubrovačko-neretvanske županije. 
10. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o organizaciji i sufinanciranju dodatnih medicinskih 

timova u turističkoj sezoni 2019. godine u Dubrovačko – neretvanskoj županiji. 
11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o otvaranju nove ordinacije zdravstvene zaštite 

predškolske djece Doma zdravlja Dubrovnik u Mreži javne zdravstvene službe. 

12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Doma zdravlja Dubrovnik od 2. svibnja 2017. 
13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora radniku 

Doma zdravlja Metković. 



14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o proširenju djelatnosti Doma 

zdravlja Korčula. 
15. Prijedlog odluke o usklađenju i proširenju djelatnosti Specijalne bolnice za medicinsku 

rehabilitaciju Kalos. 

16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Specijalne bolnice za 

medicinsku rehabilitaciju Kalos. 
17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i 

nemoćne osobe u Dubrovačko- neretvanskoj županiji u 2019. godini. 
18. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Umjetničkoj školi Luke Sorkočevića za 

proširenjem djelatnosti izvođenjem novih programa obrazovanja. 
19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gimnaziji Dubrovnik za sklapanje Ugovora o dodjeli 

nekretnine na korištenje Gradu Dubrovniku. 
20. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih dubrovačko – neretvanske 

županije za 2020. godinu. 

21. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa za k. č. 1173, k.o. Dubrovnik. 

22. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa za k. č. 1368/74, k.o. Lastovo. 

23. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa za k. č. 673, 1582 i 1583/1 k.o. 

Dubrovnik. 

24. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa za k. č. 622 i 625, k.o. Dubrovnik. 

25. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa za k. č. 1423, k.o. Dubrovnik. 

26. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa za k. č. 1695, k.o. Dubrovnik. 

27. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa za k. č. 979, k.o. Dubrovnik. 

28. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa za k. č. 45, k.o. Dubrovnik. 

29. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa za k. č. 875, k.o. Gruž. 

30. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa za k. č. 1653, 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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