
 

        
REPUBLIKA HRVATSKA 

Dubrovačko-neretvanska županija 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 

KLASA: 023-01/17-02/01 

URBROJ: 2117/1-04-20-20 

Dubrovnik, 25. rujan 2020. 

 

       ČLANOVIMA SKUPŠTINE 

     DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 

 

- S V I M A - 

     

 Sazivam 17. redovitu sjednicu Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije za dan 

 

5. listopada 2020. g. (ponedjeljak) 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 polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 

2020. godinu. 

2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2020.g. 

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

suvlasništvu Dubrovačko – neretvanske županije. 

4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju županovog izvješća za prvo polugodište 2020. godine. 

5. Prijedlog odluke o iznimnoj gospodarskoj mjeri u svrhu pomoći subjektima koji gospodarski 

koriste pomorsko dobro. 

6. Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Dubrovačko-

neretvanske županije za razdoblje 2020. – 2022.  

7. 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 1010, 1011 i 1012. 

8. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu obavljanja 

znanstvene i obrazovne djelatnosti, kao i znanstvenoga i razvojnoga istraživanja na području 

posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora za polje 51 A. 

9. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Cavtat. 

10. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Srednje škole Metković. 

11. Prijedlog odluke o promjeni naziva Doma učenica Dubrovnik. 

12. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Učeničkog 

doma "Dubrovnik". 

13. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o organizaciji i sufinanciranju dodatnih medicinskih 

timova u turističkoj sezoni 2020. godine u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. 



14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene 

službe – Mariu Čurlinu, dr. med., spec. obiteljske medicine i Orsatu Johnu, dr. med. spec. 

obiteljske medicine. 

15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavu Postrojenja za pripremu vode Odjela za 

hemodijalizu Doma zdravlja Korčula. 

16. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavu medicinskog uređaja – uređaj za digitalnu 

tomosintezu (mamografa). 

17. Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Mreže javne zdravstvene službe na razini primarne 

zdravstvene zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije. 

18. 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. 

19. Prijedlog poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Dubrovačko-

neretvanske županije. 

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

21. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 20/30. 

22. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 20/31. 

23. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 20/32. 

24. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 20/33. 

25. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 20/35. 

26. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 20/37. 

27. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 20/38. 

28. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 20/41. 

29. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 20/42. 

30. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 20/44. 

 

 

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. 

 

Molimo nazočne da se pridržavaju nužnih epidemioloških mjera propisanih Odlukom o uvođenju 

nužnih epidemioloških mjera za područje Dubrovačko-neretvanske županije (NN 98/20), a koja se 

nalazi u privitku ovog poziva. 

 

 

 

 

   S poštovanjem,                

                       Predsjednica 

                    Županijske skupštine 

 

               dr.sc. Vilma Kosović, dr. med. 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

NN 98/2020 (2.9.2020.), Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje 

Dubrovačko-neretvanske županije 

 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE 
1843 

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti »Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 

43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od 

zaraznih bolesti »Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite »Narodne novine« broj 

82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 28. kolovoza 2020. godine, donosi 

ODLUKU 
O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE DUBROVAČKO-

NERETVANSKE ŽUPANIJE 

I. 

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije uvode se nužne epidemiološke mjere za 

područje Dubrovačko-neretvanske županije, u trajanju od 14 dana. 

II. 

Nužne epidemiološke mjere iz točke I. ove Odluke su: 

– na svadbenim svečanostima može biti prisutno najviše 50 osoba 

– ostale privatne svečanosti i proslave mogu se organizirati samo u krugu obitelji i na njima može biti prisutno 

najviše 20 osoba 

– na sahranama i komemoracijama može biti prisutno najviše 50 osoba, a sućut ožalošćenima se ne smije 

izražavati bliskim kontaktom 

– na svim društvenim okupljanjima (manifestacije, priredbe, mise, obredi, izložbe i druga društvena okupljanja) 

obvezno je pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, a ako se održavaju u zatvorenom prostoru obvezno je 

nošenje maski za lice ili medicinskih maski i održavanje fizičke distance od minimalno 2 metra. Mjera fizičke distance 

od minimalno 2 metra ne mora se primjenjivati između članova istog kućanstva te između osoba koje su uobičajeno u 

bliskom kontaktu, s time da takve skupine osoba između kojih nije nužna mjera fizičke distance od minimalno 2 metra 

na mogu imati više od 5 osoba 

– organizatori svih društvenih okupljanja i vlasnici ugostiteljskih objekata odgovorni su za provođenje 

epidemioloških mjera te su dužni vršiti pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera. 

III. 

Zadužuju se stožeri jedinica lokalne samouprave za pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških 

mjera. 

IV. 

Ova Odluka primjenjuje se od 31. kolovoza 2020. godine. 

V. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«. 

Klasa: 810-06/20-01/7 

Urbroj: 511-01-300-20-117 

Zagreb, 28. kolovoza 2020. 

Načelnik Stožera 

potpredsjednik Vlade 

i ministar unutarnjih poslova 

dr. sc. Davor Božinović, v. r. 
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