
 

        
REPUBLIKA HRVATSKA 

Dubrovačko-neretvanska županija 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 

KLASA: 023-01/17-02/01 

URBROJ: 2117/1-04-20-18 

Dubrovnik, 2. lipnja 2020. 

 

       ČLANOVIMA SKUPŠTINE 

     DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 

 

- S V I M A - 

     

 Sazivam 16. redovitu sjednicu Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije za dan 

 

10. lipnja 2020. g. (srijeda) u hotelu kompleksa Vrtovi sunca, Na Moru 1, 20235 Orašac 

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 

2019. godinu. 

2. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. i projekcija za 

2021. i 2022. godinu. 

3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko – 

neretvanske županije. 

4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2019.g. 

5. Prijedlog odluke o umanjenju ugovorenih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu i 

suvlasništvu Dubrovačko – neretvanske županije. 

6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-

neretvanske županije Odjela za mentalno zdravlje za 2019. godinu. 

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

u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2019. godinu. 

8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o zaključivanju Ugovora o stjecanju 

nekretnine 1640/2  k.o. Suđurađ Domu zdravlja Dubrovnik. 

9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o davanju na privremeno korištenje prostora u 

zgradi Srednje poljoprivredne i tehničke škole Opuzen. 

10. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole don Mihovila 

Pavlinovića, Metković. 

11. Prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske 

županije za 2020. godinu.  

12. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja za utvrđivanje pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i 

grafičkog dijela Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. 
13. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za 

gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra ispred Ville Sheherezade, Grad Dubrovnik. 



14. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za 

gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra – plaža „Copacabana“, Grad Dubrovnik. 

15. Prijedlog rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Povjerenstva za praćenje 

izvršavanja odluka i ugovora o koncesiji na pomorskom dobru. 

16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju doktora medicine (mrtvozornika) ovlaštenih za 

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

Dubrovačko-neretvanske županije. 

17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju 

članova Vijeća za prevenciju na području Dubrovačko-neretvanske županije. 

18. Prijedlog odluke o produljenju važenja Županijske razvojne strategije DNŽ 2016.- 2020. 

19. Prijedlog statutarne odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dubrovačko-neretvanske županije. 

20. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 20/15. 

21. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 20/16. 

22. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 20/17. 

23. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 20/18. 

24. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 20/19. 

25. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 20/21. 

26. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 20/24. 

27. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 20/25. 

28. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 20/26. 

 

 

Radni materijali su objavljeni  i na web adresi Županije:  

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

 

 

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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