15. sjednica

Županijska skupština

ZAPISNIK
sa 15. redovite sjednice Županijske skupštine Dubrovačko - neretvanske županije, održane
13. ožujka 2020. g., u Velikoj vijećnici zgrade Pred Dvorom 1, u Dubrovniku, s početkom u
12.00 sati.
dr. sc. Vilma Kosović, dr. med., predsjednica Županijske skupštine, zamolila je nazočne prije
nego otvori sjednicu da poslušaju izlaganje Župana g. Nikole Dobroslavića i načelnika Kriznog
stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije g. Joška Cebala, koji će dati
informaciju o stanju pandemije koronavirusa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
Župan g. Nikola Dobroslavić uvodno je naglasio kako i naša županija, kao i cijela Europa i
svijet, ima pandemiju uzrokovanu koronavirusom. Kao i na državnoj razini, tako i na
županijskoj mi smo se pripremili i djelujemo u svrhu da ta ugroza prođe sa što manje
posljedica. Podatke o samom djelovanju našeg stožera i o mjerama koje su se poduzele iznijet
će g. Cebalo.
Naš stožer na razini države, kao i županijski stožer su do sada odlično odradili svoj posao. Isto
to možemo reći i za naše ustanove koje su u to maksimalno uključene – Zavod za javno
zdravstvo, Opća bolnica Dubrovnik, Policijska uprava, inspekcije i drugi subjekti koji su
vezani uz kretanje putnika, turista i drugih koji odlaze ili dolaze u našu županiju. U našoj
županiji imamo još uvijek stabilnu situaciju, a budući da se radi o virusu koji se širi,
očekujemo da će se on u dogledno vrijeme smiriti. Kontroliramo situaciju i poduzete su sve
radnje koje su bile preporučene od nacionalnog Kriznog stožera.
Počeli smo poduzimati inicijative za saniranje šteta koje će biti za naše gospodarstvo, posebice
za turizam, koji je na udaru u ovoj pandemiji. Sve će zavisiti o tome koliko će pandemija
trajati.
Europska komisija najavila je iznos od 25 milijardi eura, od čega će svakako dio koristiti i
Hrvatska, rekao je Župan. Svi moramo poštivati upute stožera, po svim pravilima koje daje
struka. Poslovi će se odvijati u onoj mjeri koliko je to moguće.
"Ova će pošast možda i rasti, ali ćemo je na kraju prevladati kao što smo prevladali i sve druge
izazove koji su pred nama", zaključio je Župan Nikola Dobroslavić.
Joško Cebalo, načelnik Kriznog stožera Dubrovačko-neretvanske županije upoznao je nazočne
sa svim onim radnjama koje je stožer poduzeo od izbijanja ove pandemije. Od samih početaka
aktivno su uključeni u provođenje svih mjera oko eventualnog širenja korona virusa na
područje županije. Do danas je službi za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo DNŽ
ukupno pristiglo 343 rješenja sanitarnih inspektora, u nadzoru je ukupno 390 osoba, od tih
osoba 137 je nadzor završilo i na sreću niti jedna osoba nije bila pozitivna na koronavirus.
Trenutno se provodi zdravstveni nadzor nad 23 osobe koje su upućene na kućnu samoizolaciju,
a morali smo prvi u RH staviti u funkciju i karantenski prostor. Tamo se trenutno nalaze dvije
osobe, dva strana državljanina. Nacionalni stožer svakodnevno daje nove informacije i upute, a
županijski radi sukladno tim naputcima.
Nove mjere i naputci dolaze iz sata u sat i sukladno tome se prilagođavamo.
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Karantena ima dovoljan broj mjesta, nesmetano funkcionira i organizirali smo sve ono što je
potrebno, a sukladno svim onim kriterijima koje takav prostor može zadovoljavati.
Do današnjeg dana je iz Opće bolnice Dubrovnik na analizu u Zagreb poslano 6 uzoraka i na
sreću svi su bili negativni, a u tijeku je testiranje još 2 uzorka, koji rezultati se očekuju do
sutra.
Najvažnije je da su do danas svi nalazi negativni.
Što se tiče pomorskog prometa u lučkim upravama, za sada nema zakazanih međunarodnih
linija, nacionalni brodar je ukinuo, odnosno trenutno obustavio liniju Bari-Dubrovnik.
Što se tiče zračne luke Dubrovnik, tu imamo dnevno slijetanje međunarodnih linija. Zračna
luka i sve ostale službe, kao sanitarna inspekcija koja ima dežurstvo 24 sata na dan, 7 dana u
tjednu, obavlja sve potrebne mjere i u slučaju potrebe sanitarna inspekcija izdaje rješenja o
samoizolaciji ili eventualno karanteni.
Prema naputcima nacionalnog stožera preporuka je da se ne održavaju javni skupovi koji broje
preko 100 sudionika, pa apelira na sve one koji su poslali zahtjeve prema Stožeru koji prelaze
više desetaka ljudi, da imaju razumijevanja i da se suzdrže od javnih okupljanja koja broje
preko 100 ljudi, naglasio je g. Cebalo.
U Istarskoj županiji od danas je obustavljena nastava u svim osnovnim i srednjim školama, kao
i na sveučilištima, a od prije sat vremena imamo i najavu Predsjednika Vlade RH da će od
ponedjeljka na dva tjedna biti obustavljena nastava u svim osnovnim i srednjim školama na
području RH. Svi naši ravnatelji su zaprimili potrebne upute i već dva dana traje priprema,
kako bi se obrazovni proces mogao obavljati online, od svojih kuća.
Nacionalni stožer je uputio svim zdravstvenim ustanovama, isto tako i domovima za starije sve
potrebne upute, što se prvenstveno odnosilo na zabranu posjeta kako pacijentima u
zdravstvenim ustanovama, tako i korisnicima u domovima za starije i nemoćne.
Prevencija je ključna, pa je ovim putem g. Cebalo zamolio sve poslodavce da se pridržavaju
svih smjernica i uputa propisanih od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, isto tako i
ravnateljstva Civilne zaštite, Ministarstva zdravlja, koje se nalaze na njihovim web stranicama
i koje su jedine mjerodavne, kako bi se spriječilo širenje dezinformacija.
Načelnik Kriznog stožera Civilne zaštite u našoj županiji zahvalio je i svim medijima koji vrlo
korektno prate ovu situaciju, te moli i njih za razumijevanje ako u određenom momentu ne
može odgovoriti na pitanja, s nekim podacima.
Svaki dan u 15 sati šalje se priopćenje medijima sa svim onim što se dogodilo u protekla 24
sata.
Stožer kontinuirano djeluje od uspostave nacionalnog stožera, održao je niz sjednica i sa
predstavnicima svih lučkih uprava na području DNŽ, s predstavnicima Zračne luke Dubrovnik,
Hrvatske gospodarske komore, Obrtničke komore, Turističke zajednice, kako bi bili upoznati
sa svim problemima s kojima se susreću. Komuniciramo i mjere koje će se predložiti, između
ostalog s jedinicama lokalne samouprave, pa je tako sutra sazvan sastanak sa svim načelnicima
i gradonačelnicima jedinica lokalne samouprave s područja Županije.
S obzirom na našu distanciranost i udaljenost županije od grada Zagreba, uvidjeli su i problem
dostave ovih uzoraka koji se ispituju, pa zahvaljuje Županijskoj vatrogasnoj zajednici koja je
izašla u susret i po potrebi vrši prijevoz tih uzoraka u Zagreb, kako bi što prije dobili rezultate
testova.
Ima najava dostave opreme i za druge naše zdravstvene ustanove, domove zdravlja, a očekuje
se i potrebna dodatna oprema za karantenski smještaj.
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Na kraju, g. Cebalo zahvalio je svim članovima Stožera, posebnu zahvalu uputio je Zavodu za
javno zdravstvo DNŽ i svim njegovim djelatnicima, Policijskoj upravi DNŽ, Općoj bolnici
Dubrovnik, Sanitarnoj inspekciji, gdje ljudi rade 24 sata na dan.
Pozvao je sve naše sugrađane da se ponašaju sukladno svim uputama, nema razloga za paniku,
ali ima za jedno odgovorno ponašanje, kojim ćemo zaštititi prvenstveno svoje zdravlje, ali i
zdravlje naših najmilijih, zaključno je naglasio načelnik Kriznog stožera Civilne zaštite DNŽ.
Predsjednica Županijske skupštine dr.sc. Vilma Kosović, dr. med. potom je otvorila 15.
redovitu sjednicu Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije, pozdravila Župana, zamjenike
Župana, vijećnike, predstavnike medija i ostale nazočne goste.
Pozvala je predsjednika Mandatnog odbora g. Matka Radonića da izvijesti nazočne o
promjenama u mandatima vijećnika.
Matko Radonić iznio je zaključke Mandatnog odbora, koje je Županijska skupština primila na
znanje:
Z A K LJ U Č A K
o mirovanju vijećničkog mandata i obnašanju dužnosti
zamjenika vijećnika u Županijskoj skupštini
I.
Utvrđuje se da je s danom 5. ožujka 2020. godine započelo mirovanje vijećničkog mandata
vijećnice JELENE CRNČEVIĆ i da je vijećničku dužnost 13. ožujka 2020. godine započela
obnašati zamjenica vijećnice MARIJA MRGUDIĆ.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije».
Z A K LJ U Č A K
o mirovanju vijećničkog mandata i obnašanju dužnosti
zamjenika vijećnika u Županijskoj skupštini
I.
Utvrđuje se da je s danom 17. siječnja 2019. godine započelo mirovanje vijećničkog mandata
vijećnika NINA ŠEŠELJA i da je vijećničku dužnost 13. ožujka 2020. godine započeo
obnašati zamjenik vijećnika ZVONKO KOŠTRO.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije».
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Novoizabrani vijećnici zatim su prisegnuli i potpisali tekst svečane prisege, nakon čega im je
predsjednica čestitala.
Predsjednica je zamolila g. Ariana Čustovića, tajnika Županijske skupštine da izvrši prozivku
vijećnika, kako bi se utvrdio kvorum.
Prozivkom je utvrđeno da su sjednici nazočna 33 vijećnika, te da Skupština može donositi
pravovaljane odluke.
Sjednici u trenutku prozivke nisu nazočni slijedeći vijećnici: Nikola Grmoja, Nada Ivanković
(opravdala se), Marija Kovač, Krešimir Kuran (opravdao se), Vlaho Orepić, Deni Surjan
(opravdao se) i Ivo Žuvela (opravdao se).
Potom se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda. Predlagatelj je dostavio 2 točke za uvrštavanje u
dnevni red i to:
- Prijedlog Odluke o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana DNŽ,
te predlaže da se ta točka uvrsti pod red.br. 2, te da se ostale pomaknu za jedno mjesto.
- Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na odluke o davanju u zakup poslovnog
prostora radnicima Doma zdravlja Dubrovnik, te se predlaže da se ta točka uvrsti
kao točka red.br. 27, a da se ostale točke pomaknu za jedno mjesto.
Vijećnici su dobili radne materijale, pa je predsjednica upitala ima li još netko primjedbi ili
prijedloga o izmjeni ili dopuni dnevnog reda.
Maro Kristić predložio je skidanje točke s dnevnog reda, riječ je o točki br. 17. Prijedlog
Odluke o davanju suglasnosti na Statut zdravstvene ustanove Ljekarne Dubrovnik, jer
smatra tendencioznim način na koji se mijenja statut naše ustanove koja se baštini na 100
godina tradicije ljekarništva u Dubrovniku, gdje se statutom mijenjaju odredbe koje na neki
način štite integritet te zdravstvene ustanove, a kroz instituciju ravnatelja, koji bi trebao biti
farmaceut. Otvara se prostor za "uhljebljivanje" novog kadra koji nije farmaceutske struke.
Smatra da je to maksimalno nekorektno.
Ovu točku treba odgoditi i iz Statuta ukloniti takvu odredbu, naglasio je vijećnik Kristić, jer
jedino što je prihvatljivo jest da farmaceut bude na čelu jedne takve ustanove.
Marko Giljača također je zatražio skidanje jedne točke s dnevnog reda i to točke pod red.br.
28. Odluka o namjeni davanja koncesije na pomorskom dobru za Vilu Šeherezadu.
Razlog tome je najprije što su vijećnicima poslani nekompletni materijali, a druga stvar je što
se donosi odluka koja je prema njegovu tumačenju nezakonita.
Upravni odjel pripremio je odluku o donošenju koncesije, iako zakon jasno propisuje da se
koncesionirati mogu samo ona područja u kojima je upisano javno pomorsko dobro.
Na tom području je Ministarstvo donijelo odluku 2002.g. o granici pomorskog dobra, a mi smo
čekali 18 godina i još uvijek nismo upisali to pomorsko javno dobro, rekao je g. Giljača. U isto
vrijeme pripremljena je odluka u koju je umetnut jedan dio koji glasi, u točki 2: "Područje koje
se daje u koncesiju obavezno je upisati u pomorsko dobro pri nadležnim tijelima, a temeljem
dostavljene tabularne izjave od 10. siječnja, prije potpisivanja ugovora o koncesiji."
Tu tabularnu izjavu vijećnici nisu dobili u materijalima, zatražio je istu od pročelnika koju mu
je dao prije sjednice. Smatra da vijećnici bez kompletnih podataka ne mogu raspravljati o
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točki, a s druge strane i dalje smatra da je riječ o nezakonitoj odluci, jer prije nego je upisano u
javno pomorsko dobro, ne može se donositi odluka o koncesiji.
Kako nije bilo još primjedbi ili dopuna, predsjednica je stavila prijedlog vijećnika Kristića na
glasovanje.
Većinom glasova ( 10 "ZA", 20 "PROTIV", 1"SUZDRŽAN") prijedlog nije usvojen.
Prijedlog vijećnika Giljače stavljen je na glasovanje.
Većinom glasova ( 10 "ZA", 22 "PROTIV", 1"SUZDRŽAN") prijedlog nije usvojen.
Potom je predsjednica stavila na glasovanje prijedlog dopune dnevnog reda kako je u
prijedlogu predlagatelja navedeno.
Većinom glasova ( 22 "ZA", 5 "PROTIV", 1"SUZDRŽANI") prijedlog je usvojen.
Konačni prijedlog dnevnog reda stavljen je na glasovanje.
Većinom glasova ( 21 "ZA", 9 "PROTIV", 1"SUZDRŽANI") usvojen je slijedeći

DNEVNI RED
-

Vijećnička pitanja

1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju županovog izvješća za drugo polugodište 2019.
godine.
2. Prijedlog Odluke o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačkoneretvanske županije.
3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske
županije za razdoblje 2015. - 2018. godine.
4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora na morskim plažama
Dubrovačko-neretvanske županije u 2019. godini.
5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa utvrđivanja kakvoće mora na morskim
plažama na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu.
6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg programa rada
Županijskog operativnog centra za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih
onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2019. godinu.
7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg programa rada s Financijskim planom za
2020. godinu Županijskog operativnog centra za provedbu Plana intervencija kod
iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
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8. Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
upravnim tijelima Dubrovačko-neretvanske županije.
9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava Zajednice
tehničke kulture Dubrovačko- neretvanske županije za 2019. godinu.
10. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u
sportu na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu.
11. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija osnovnog školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2020.
godini.
12. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Dubrovačko-neretvanske
županije u 2020. godini.
13. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u
jedinici područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu.
14. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o mrtvozorenju u Dubrovačko-neretvanskoj
županiji za 2019. godinu.
15. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava kojima se financiraju decentralizirane funkcije
zdravstvenih ustanova u vlasništvu Dubrovačko-neretvanske županije u 2020. godini.
16. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i
financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova ogrjeva
na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2020. godini.
17. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i
nemoćne osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2020. godini.
18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut zdravstvene ustanove Ljekarna
Dubrovnik.
19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma zdravlja
Korčula.
20. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma zdravlja
Metković.
21. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o kupnji nekretnine Specijalne
bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos.
22. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluku o davanju u zakup poslovnih prostora
Doma zdravlja Vela Luka - Anti Milatu, dr. med. spec. obiteljske medicine.
23. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluku o davanju u zakup poslovnih prostora
Doma zdravlja Vela Luka Mariji Bačić, dr. med. spec. obiteljske medicine.
24. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne
zdravstvene službe Miri Jurković, dr. med., spec. obiteljske medicine.
25. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne
zdravstvene službe Sanji Milošević, dr. med., spec. obiteljske medicine.
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26. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne
zdravstvene službe Sonji Barač, dr. med., spec. obiteljske medicine.
27. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na odluke o davanju u zakup poslovnog
prostora radnicima Doma zdravlja Dubrovnik.
28. Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 2019.
godinu.
29. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom
dobru 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.
30. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko
korištenje dijela pomorskog dobra ispred Vile Šeherezade, Grad Dubrovnik.
31. Prijedlog odluke o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesiju na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra ispred Vile
Šeherezade, Grad Dubrovnik.
32. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu štete
od elementarnih nepogoda.
33. Prijedlozi rješenja o izmjenama i dopunama rješenja o imenovanju predsjednika i
članova
 Odbora za izbor i imenovanja,
 Odbora za dodjelu javnih priznanja,
 Odbora za Statut i Poslovnik.
34. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 19/81.
35. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 20/01.
36. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 20/03.
37. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 20/06.
38. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 20/07.
39. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 20/08.
40. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 20/11.
41. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 20/12.
42. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 20/13.
43. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 20/14.
Zapisnici s 13. i 14. redovite sjednice Županijske skupštine, dostavljeni su vijećnicima uz
radne materijale.
Sukladno primjedbama na zapisnik s 13. sjednice Županijske skupštine, koje su iznesene na
prethodnoj sjednici, u zapisniku su učinjene odgovarajuće ispravke, tako da je predsjednica
stavila na glasovanje najprije zapisnik s 13. redovite sjednice Županijske skupštine.
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Jednoglasno (33 glasa "ZA") je prihvaćen zapisnik s 13. redovite sjednice Županijske
skupštine.
Potom je predsjednica stavila na glasovanje zapisnik s 14. sjednice.
Jednoglasno (33 glasa "ZA") je prihvaćen zapisnik s 14. redovite sjednice Županijske
skupštine.
Potom se prešlo na vijećnička pitanja.

Vijećnička pitanja
Predsjednica Županijske skupštine uvodno je detaljno obrazložila način postavljanja
vijećničkih pitanja prema članku 69. i 70. Poslovnika.
Zatim je zamolila vijećnike da se prijave za postavljanje novih vijećničkih pitanja.
Teo Andrić postavio je pitanje u svezi Centra za gospodarenje otpadom. Prije mjesec dana
potpisan je ugovor o skoro 300 mil. kuna vrijednosti bespovratnih sredstava, međutim u
javnosti se i dalje čuju kritike na taj projekt, pa je zamolio Župana da to malo pojasni. U kojoj
je fazi projekt i zašto su još uvijek prisutne kritike?
Župan g. Nikola Dobroslavić odgovorio je da je navedeni ugovor potpisan, projekt koji uz
Centar obuhvaća i 6 pretovarnih stanica, za što su dobivena sredstva od europskih fondova.
Dio sredstava treba osigurati Fond za zaštitu okoliša, a dio DNŽ. Potpisan je ugovor od 287
milijuna kuna, a inače cijeli taj uži projekt vrijedi 400 milijuna kuna, a širi projekt gotovo 500
mil. kuna.
Ponovili su se neki prigovori na taj projekt, bojazan da će on imati negativan utjecaj na okoliš.
Razumije zabrinutost građana i čitavo vrijeme se pazi da se ne bi dogodilo nešto što će ugroziti
okoliš, posebno Malostonski zaljev, međutim već duže vrijeme imamo Studiju utjecaja na
okoliš koja je usvojena u predviđenoj proceduri koja je bila na javnim raspravama. Bilo je
prilike na to staviti prigovore, a nisu dobili nikakve prigovore, osim strahova u svezi zaštite
okoliša.
Studija izvodljivosti za ovaj projekt prije odluke o financiranju EU sredstvima bila je na
provjerim kod JASPERSA, tijela europske komisije, koje je sve provjerilo i dalo suglasnost na
to, odnosno potvrđeno je da je projekt sukladan ne samo našim propisima, nego i propisima
EU.
Ovo je nužan projekt koji moramo realizirati u našoj županiji i jedini način kako ćemo zatvoriti
naših 8 odlagališta koja nemaju nikakvu zaštitu. Imamo sustav gospodarenja otpadom koji
želimo uvesti u našu županiju, sukladan je Planu gospodarenja otpadom u državi, europskim
propisima i osim Centra za gospodarenje otpadom podrazumijeva i sve druge sastavnice, kao
što je recikliranje otpada, što će donijeti jednu novu kvalitetu na tom području, naglasio je
Župan Nikola Dobroslavić.
Maro Kristić istaknuo je kao povredu Poslovnika to da vijećnici koji imaju prednost za
postavljanje pitanja od zadnjeg puta, nisu imali tu prednost. Na zadnjoj sjednici vijećnička
__________________________________________________________________________
15. sjednica
Županijska skupština
8

15. sjednica

Županijska skupština

pitanja skinuta su s dnevnog reda dogovorno, tako da je bilo logično da oni koji nisu stigli
postaviti pitanja na pretprošloj sjednici dođu na red.
Predsjednica Županijske skupštine rekla je da je na 14. redovnoj sjednici bio dogovor svih
Klubova vijećnika da neće biti vijećničkih pitanja. Međutim izglasan je dnevni red s tim
vijećničkim pitanjima, jer nitko nije dao na vrijeme prijedlog da se ta vijećnička pitanja ukinu.
I kada su došli na vijećnička pitanja, predsjednica je spomenula dogovor Klubova vijećnika da
se ta pitanja taj dan ne održe, međutim vijećnik Maro Kristić je izašao za govornicu i rekao da
su izglasana i vijećnička pitanja, te da ih moraju imati.
Predsjednica je tada dala prijedlog da ta pitanja budu u pisanom obliku, što je jednoglasno
prihvaćeno, dakle pitanja su bila u pisanom obliku. To je iskoristio vijećnik Dajak, ostali nisu,
prema tome nema nikakvih dugova sa prošlih sjednica, jer smo imali pitanja u pisanom obliku,
zaključila je predsjednica Županijske skupštine.
Pero Jerković rekao je da ono što predsjednica govori "nije istina", jer nigdje ne piše da je
ukinuto pravo prednosti vijećnicima koji nisu stigli postaviti pitanje na pretprošloj sjednici. I
oporba ima pravo postaviti usmena pitanja, jer pismena se mogu postaviti i inače. G. Teo
Andrić zvao je vijećnike Jerkovića i Penića, kao predstavnike Klubova vijećnika da se
vijećnička pitanja izostave na prošloj sjednici.
Teo Andrić imao je "ispravku netočnog navoda". Rekao je da je zvao spomenute vijećnike, ali
ne zato "što je Županu neugodno kad mu oni postavljaju pitanja". Danas je posebna situacija
jer imamo "ratnu situaciju u Županiji", jutros je bio sa Županom i načelnikom stožera CZ DNŽ
i čuo je brojne pozive na koje su morali odgovarati i donijeti odluke.
Pa je predložio s obzirom na broj vijećnika i važnost situacije da se izostave vijećnička pitanja.
Smiješno je da se raspravlja o tome tko ima pravo postaviti pitanje u ovom trenutku.
Stipo Gabrić postavio je pitanje vezano za Dom zdravlja Metković.
Prošle godine u Metkoviću su imali problematičnu situaciju vezano za nedostatak pedijatara u
Domu zdravlja Metković i još nije riješena.
Drugo pitanje je također vezano za Dom zdravlja Metković, a to je obiteljska medicina, 4000
pacijenata, jedna je liječnica otišla u mirovinu, a druga mlada, s obzirom da je bila velika
"navala", a s obzirom da je Metković najviše bio pogođen gripom i da je imala negativno
iskustvo s pacijentom dala je ostavku, jer je nije imao tko zaštititi.
4000 ljudi je bez zdravstvene zaštite, jer su ostali svi raspoređeni kod drugih liječnika
obiteljske medicine.
Smatra da se treba ozbiljno pozabaviti ovim pitanjem i da se "onaj tko vodi Dom zdravlja, s
obzirom na dobru plaću, treba pozabaviti ovim problemom." Zamolio je i Župana, te
zamjenicu Župana da se "pozabave" ovim pitanjem koje je izuzetno važno i da organiziraju
jedan sastanak sa ravnateljem Doma zdravlja Metković.
Župan Nikola Dobroslavić odgovorio je da u cijeloj Županiji, kao i u RH postoje problemi
popune mjesta liječnika u zdravstvenim ustanovama. Pojavio se i ovaj dodatni problem u
Metkoviću, pa je Županija zatražila od ravnatelja da se očituje. Po njegovom navodu radilo se
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o iznenadnom odlasku na porodiljsko bolovanje jedne liječnice koja se nadala da će moći još
raditi.
Mlada liječnica koje je bila prinova u Domu zdravlja bila je preopterećena, te je uručila otkaz.
Ravnatelj je vrlo brzo privremeno riješio pitanje zamjenskim liječnicima, a radi se na trajnom
rješenju. O tome se može održati i sastanak, a ako bi se utvrdilo da je do ravnatelja, onda će on
za to i odgovarati.
Učinit ćemo sve da mlada liječnica ne ode iz naše županije, nego da se zaposli na ovom
području, naglasio je Župan.
gđa. Irena Korda upitala je Župana slijedeće:
"Nedavno je potpisan ugovor o donaciji Vrhbosanskoj nadbiskupiji za obnovu Vrhbosanskog
bogoslovnog sjemeništa u Sarajevu. Zašto DNŽ daje novac za tu svrhu, odnosno kako je do tog
došlo i može li Župan pojasniti taj ugovor."
Župan Nikola Dobroslavić odgovorio je kako je DNŽ dala donaciju od 40.000 kuna za obnovu
zgrade sjemeništa u Sarajevu, što je uslijedilo nakon posjeta Vrhbosanskog nadbiskupa
Dubrovniku i našoj Županiji. Razgovaralo se o problemima koje oni imaju, nemaju nikakvo
javno financiranje i zavise o donacijama. "Mi smo, pokazujući svoj osjećaj prema problemima
koje imaju naši sunarodnjaci u BIH, odlučili na taj način pomoći da se poboljšaju skromni
uvjeti u kojima oni žive i djeluju", rekao je Župan. Misli da je to opravdano.
Marko Giljača naveo je da su dva njegova pitanja upućena Županu.
Prvo od njih se tiče ilegalnih odlagališta otpada na području županije, što je u nadležnosti
jedinica lokalne samouprave, odnosno općina i gradova, a ne županije, međutim njega zanima
što županija čini kako bi uklonila ilegalna odlagališta otpada koja se pojavljuju diljem naše
županije, na što se žale brojni naši građani.
Jeste li kontaktirali neke inspekcije i jeste li se obratili JLS i zatražili da pošalju komunalne
službe i zabilježe i napišu kazne, te izvijeste županiju o svemu tome?
Drugo pitanje odnosi se na Lučino razdolje – "Srđevci" smatraju da je to ekološka bomba, o
tome su govorili na tribini koje je bila organizirana, no sad je upozorio na neke stvari koje su
jako opasne a proizlaze iz Studije izvedljivosti.
Jako dugo su čekali da dobiju tu studiju u javnosti, uvidjeli su neke probleme na koje
upozoravaju centri koji su u funkciji u Hrvatskoj, a to su centri Marišćina i Kaštijun.
Prvenstveno to je cijena koju će građani plaćati za otpad koja je 3-5 puta manja od one koju u
stvarnosti plaćaju. Njihova mjerenja kvalitete zraka kontinuirano pokazuju zagađenja i visoki
udio čestica, da ne govorimo o smradu i svemu ostalom, a ti centri primaju količinu otpada
koja je veća od onih dimenzioniranih, tako da su i na sudu dva puta izgubili okolišnu dozvolu,
ali bez obzira na to nezakonito rade, jer ne znaju gdje će sa smećem, naglasio je g. Giljača.
Župan Nikola Dobroslavić odgovorio je da su svi pročitali Studiju izvodljivosti, nisu je krili,
jer je prije nisu imali. To rade stručnjaci, a ostali mogu davati samo nekakve primjedbe koje
smatraju opravdanim. Sve se temelji na Planu gospodarenja otpadom, gdje je izdvajanje
odnosno odvajanje otpada 60% i mi ćemo morati to imati.
To će biti poticaj svima da se uhvate u koštac s ovim problemom. Vrlo skoro organizirat će se
jedan sastanak na kojem će se upozoriti sva komunalna poduzeća na tu činjenicu. Cijenu su
izračunali stručnjaci, kontrolirao je JASPERS i pretpostavljamo da je realna, rekao je Župan.
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Što se tiče ilegalnih odlagališta, ona su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave i nismo
imali nikakve dojave oko toga. Opredjeljenje Županije je da se apsolutno trebaju rješavati
ilegalna odlagališta, isto kao što će se kroz ovaj projekt riješiti Grabovica i legalna odlagališta,
ali dugoročno vrlo opasna.
Građani to moraju prijavljivati komunalnim inspekcijama, komunalnom redarstvu i svi će
raditi u tom smjeru, zaključio je Župan.
Marko Giljača replicirao je kako je rekao Županu da pokrene inicijativu oko ovog pitanja, jer
vrlo je lako izračunati cijenu koju će građani plaćati, budući da misli kako je kalkulacija loše
napravljena.
Nikša Sentić postavio je slijedeće pitanje Županu Nikoli Dobroslaviću:
"U siječnju je u Zagrebu potpisan ugovor o izradi studijske dokumentacije za povezivanje
Dubrovnika na mrežu auto-cesta Hrvatskim teritorijem. Na koju se točno cestu studija odnosi,
tko je ugovorio posao i kad se očekuje dovršetak te dokumentacije?"
Župan Nikola Dobroslavić odgovorio je da je Županija u svim našim strategijama i prostornim
planovima ustrajno zagovarala i nastavak auto-ceste od čvorišta Metković do Osojnika i na
sjednici Vlade RH u Dubrovniku 1. veljače prošle godine, izborili su zaključak da se kreće u
izradu Studije izvodljivosti za cestu od Osojnika do čvorišta Metković, odnosno od Osojnika
do Zaton Dola, do pelješkog mosta i od Komarne do čvorišta Metković. Ta zadaća je pripala
Hrvatskim autocestama, oni su napravili natječaj, izabrali izvođača radova i Studija
izvodljivosti bi trebala biti gotova negdje u 3. kvartalu ove godine.
S time bi se povezali na mrežu auto-cesta u Hrvatskoj. U tijeku je izrada studije izvodljivosti
za brzu cestu do zračne luke i studija izvodljivosti za cestu od Brijeste do Perne. To je uz naše
luke koje planiramo, buduća cestovna mreža modernih prometnica kojima ćemo integrirati
Županiju u preostali dio Hrvatske.
Kristina Ćurčija postavila je slijedeća 3 pitanja Županu:
"Što ćete poduzeti na zahtjev građana Ploča koji Vam je dostavljen u prosincu kojim se traži
provjera zakonitosti Odluke o cijenama vezova u luci Mala Pošta u Pločama?
Je li Lučka uprava prekršila odredbe propisa jer nije izvršila primjenu kriterija za određivanje
kategorije luke, a odredila je luku kao luku prve kategorije, niti je postupila po ostalim
obvezama iz Pravilnika u svezi izrade dokumentacije.
Dakle, nedvojbeno je donesena nezakonita odluka na štetu građana Grada Ploča.
Slijedom navedenoga znači li to da je i prihod nezakonit?"
Drugo pitanje gđe Ćurčije glasi:
"Gdje je završilo 860.000 kuna iz sudskog spora koji je izgubila bivša ravnateljica Doma za
starije Dubrovnik?" U doba korona virusa misli kako će nam novac itekako biti potreban.
Treće i posljednje pitanje gđe Ćurčija je u svezi naplate zakupa poslovnog prostora liječnicima:
"Čujem i danas nakon Vašeg izlaganja o koronavirusu da će se voditi računa o privatnicima,
toplo se nadam da ćete kao prve kojima će te olakšati, da će to biti liječnici u zakupu kojima
ste na prošloj sjednici povećali zakup poslovnog prostora.
Oni se sada stavljaju nama na raspolaganje, stoga se očekuje od Vas da prvenstveno mislite
na njih, jer je sigurno da će oni svoj angažman povećati 300%."
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Župan Nikola Dobroslavić odgovorio je na prvo pitanje rekavši kako će ga provjeriti s našom
lučkom upravom, a koliko se sjeća da je cijeli aranžman lučke uprave DNŽ u Pločama
dogovoren između Grada Ploča i naše lučke uprave. Ne vjeruje da je odluka nezakonita.
Cjelovit odgovor će dati nakon što dobije očitovanje Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske
županije.
Zbog pandemije koronavirusa biti će velikih šteta za gospodarstvo, Vlada RH priprema mjere,
a Županija će učiniti sa svoje strane ono što može.
„Novac iz Doma nije nestao, on je, postupilo se po presudi suda i ne radi se o iznosu koji je
vijećnica u pitanju rekla, puno manjem iznosu.“ (citat tonskog zapisa)
Na pitanje o zakupima poslovnog prostora vijećnicima Župan je rekao da neće odgovarati dok
ne pređu današnje točke dnevnog reda.
Kristina Ćurčija dodala je da je prije dvije godine postavila isto pitanje u svezi novaca iz
Doma za starije, a Župan je dao isti odgovor, odnosno nije naveo o kojem se iznosu radi. Ona
smatra da je spor koštao 860.000 kuna, jer je dio troškova koji su napravljeni izveden, što je
tadašnja ravnateljica osporavala, pa je dio troškova pošao u izvedene radove. Ali ukupan iznos
je bio toliki. Zamolila je da Župan kaže o kojem se iznosu radi i jesu li ta sredstva ikad vraćena
tamo gdje pripadaju odnosno u Domu za starije Dubrovnik?
U ovoj situaciji manjka sredstava, takav jedan iznos bi sigurno dobro došao, zaključila je.
Predsjednica Županijske skupštine rekla je da će odgovore dobiti pisanim putem.
Tino Žuvela postavio je pitanje u svezi energetske obnove Doma za starije osobe u Veloj Luci.
Zanima ga vrijednost projekta, provodi li se projekt uspješno i u kojoj je fazi, te da li Županija
ima neke slične projekte?
Župan je odgovorio da je u Domu za starije u Veloj Luci u tijeku projekt energetske obnove,
vrijedan nešto više od 4 mil. kuna i biti će vrlo skoro završen. To je jedan od projekata kojim
županija energetski obnavlja objekte u javnom vlasništvu, u ovom slučaju objekte doma kojem
je osnivač DNŽ. To je dobar projekt jednako kao što je dobar projekt bio i OŠ u Grudi,
Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik, Gimnazija Metković i OŠ u Staševici.
Nastavljamo s tim projektima i dalje jer to je dobar način iako opterećujemo županiju jer mora
osigurati 65% ukupne investicije, ali time obnavljamo i zgradu i povećavamo kvalitetu
boravka u njoj.
Pero Jerković postavio je slijedeće pitanje Županu Nikoli Dobroslaviću:
"S obzirom da ste maloprije u odgovoru kolegi Gabriću rekli da ćete naći negdje posao
liječnici koja je dala otkaz u Domu zdravlja Metković, zanima me je li radite na tome da ta
liječnica ostane u Domu zdravlja, da radi samo sa svojih 2000 pacijenata i da nastavi normalno
raditi? Jeste li blizu takvom rješenju?
Jeste li razmišljali da u Domu zdravlja Metković te dvije ordinacije koje pripadaju Domu
zdravlja date tim dvjema liječnicama u koncesiju?
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Zanima me točan datum kad će te dvije ordinacije proraditi kao pune ordinacije sa svojim
liječnicama.
Župan Nikola Dobroslavić odgovorio je da je liječnica te struke koja nama treba u svim
područjima županije, problem sa nedostatkom liječnika ima i Zavod za hitnu medicinu i Opća
bolnica Dubrovnik i Domovi zdravlja, zato je rekao da ne sumnja da će liječnica naći sebi
odgovarajući posao. Volio bi da to bude u Domu zdravlja Metković.
Što se tiče popunjavanja liječnika u Domu zdravlja Metković najprije je važno da svi građani
imaju mogućnost doći do liječnika, kada im je to potrebno i to je osigurano.
Pravo popunjavanje izvršit će se čim to bude moguće jer je ravnatelj Doma zdravlja u
pregovorima sa nekim mogućim liječnicima iz drugih dijelova Hrvatske. Grad Metković nudi i
stambeni prostor koji bi ustupio, te misli da je to odličan način kako riješiti ovaj problem. Ne
može reći točan datum kada će biti popunjeno to mjesto.
Pero Jerković rekao je da liječnica živi u Metkoviću i radila je umjesto sa 2000, sa 4000
pacijenata danima, jer se nije mogla naći zamjena za kolegicu koja je na bolovanju.
Marinko Pažin postavio je pitanje Županu, koje glasi:
"Ovih dana potpisan je ugovor sa Ministarstvom prometa, mora i veza za sanaciju puntina
ispred hotela Korčula u iznosu od 11 mil. kuna. Ovih dana potpisan je ugovor za novu luku i
dobivena je građevinska dozvola za luku Polačište u Korčuli, a zanima me što je sa
komunalnom lučicom u gradu Korčuli, je li osigurana projektna dokumentacija i koliko je
osigurano novca, te kada će se početi raditi?"
Župan Nikola Dobroslavić odgovorio je da je uz projekte lučke infrastrukture koje radimo sa
EU fondovima, naša lučka uprava u Korčuli pokrenula projekt komunalnih vezova, nešto
manje od 100 vezova u samoj Korčuli i njihovom zaslugom dobili su financiranje od
nadležnog ministarstva, potpisan je ugovor i sve je spremno za realizaciju. Kroz ljeto će ta
investicija biti završena i time će i naši sugrađani imati kvalitetnih novih 100-njak vezova.
To nije na štetu ostalih projekata koje je vijećnik Pažin spomenuo.
Fani Favro Bukvić postavila je slijedeća pitanja Županu:
"Brojne manifestacije koje su financirane od strane Dubrovačko-neretvanske županije su
otkazane ili se otkazuju zbog prisutnosti koronavirusa.
Postoji li plan preraspodjele novčanih sredstava?"
"U medijima DNŽ slovi kao najuspješnija po povlačenju sredstava iz fondova Europske unije.
Predsjednik Savjeta mladih DNŽ u svom izvješću navodi da je na sastanku Savjeta za mlade
Vlade RH, prema statistici resornog ministarstva DNŽ među posljednjima po korištenju EU
fondova među udrugama mladih.
Je li to znači da resorno ministarstvo ima pogrešne statističke podatke ili ih još nije
ažuriralo?"
Župan Nikola Dobroslavić odgovorio je kako još ne postoji plan preraspodjele sredstava koja
bi preostala nakon otkazanih manifestacija, pretpostavlja da su neke manifestacije odgođene,
__________________________________________________________________________
15. sjednica
Županijska skupština
13

15. sjednica

Županijska skupština

pa će sačekati i ako preostane sredstava koristit će se za neke druge namjene u vremenu pred
nama.
Prema statistici HGK i po izjavama i tabelama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU,
ova županija je najuspješnija županija u korištenju europskih fondova. Ugovorili smo 4,5
milijarde kuna europskih sredstava. Ne zna na što se odnosi ta konstatacija Savjeta mladih.
Tomislav Batur upitao je slijedeće Župana:
"Početkom godine preuzeti su poslovi, isto tako namještenici i službenici bivšeg Ureda državne
uprave. U tom slučaju zanima me da li ste zadovoljni kako je taj posao napravljen, da li je bilo
nekih poteškoća u tom cijelom procesu, te hoće li naši građani tu promjenu osjetiti i u kojem
smislu?"
Župan je odgovorio da je to bila vrlo složena procedura da bi sve uskladili. To je praktično
završeno, oni su od 1. siječnja zaposlenici županijske administracije, završava se
sistematizacija i koeficijenti radnih mjesta.
Do sada nije bilo nikakvih prigovora, imamo pozitivno izjašnjavanje svih sindikata, što nam je
drago, rekao je Župan. Očekuje da će se danas prihvatiti ova odluka o koeficijentima.
Uvjeren je da je ovaj potez Vlade dobar i da je jedan korak dalje u decentralizaciji.
Ivica Dajak postavio je slijedeće pitanje Županu g. Nikoli Dobroslaviću:
"Iz izvješća Župana razdoblje 1.7.-31.12.2019., o kojem se raspravlja na današnjoj sjednici,
doznajemo slijedeće: "Izrađena je dopuna elaborata ocjene o potrebi procjene studije utjecaja
na okoliš za izgradnju luke Perna nakon sudske presude, kompletiran je projekt i predan
zahtjev za građevinsku dozvolu za izgradnju nove trajektne luke Perna."
Prema javno dostupnim informacijama na "Informacijskom sustavu prostornog uređenja"
zahtjev za izdavanje građevinske dozvole je zaprimljen 21. siječnja, a postupak je obustavljen
11. ožujka ove godine.
Što se točno dogodilo vezano za spomenuti predani zahtjev? U kojoj je fazi ishođenje
dokumentacije za trajektno pristanište Perna, te koji su planirani sljedeći koraci? Očekujemo
li da bi dokumentacija trebala biti spremna do predviđenog zatvaranja Drugog poziva za
sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog
prometa 30. studenog ove godine?"
Drugo pitanje je u svezi koronavirusa. Ne misli da je "ratno stanje", ali je jako teško stanje što
se tiče gospodarstva. Srećom zahvaljujući očito dobrom radu epidemioloških službi, stožera
CZ na svim razinama kojima ovom prilikom zahvaljuje na angažmanu, čini se da je
epidemiološka situacija trenutno zadovoljavajuća, međutim ona gospodarska nije već sada
zadovoljavajuća, pa ga zanima što DNŽ u suradnji sa ostalim institucijama, prvenstveno tu
misli na Županijsku turističku zajednicu, županijske podružnice Hrvatske gospodarske komore
i Hrvatske obrtničke komore, poduzimaju kako bi pomogle gospodarskim subjektima da
prebrode poteškoće izazvane ovom, sad već i globalnom pandemijom koronavirusa?
Kakve mjere štednje DNŽ razmatra kako bi smanjila proračunske izdatke, što će očito biti
nužno na svim razinama, kako bismo izbjegli nekakva iracionalna zaduživanja ili ne daj Bože
povećanje poreznih opterećenja?
Također koje mjere štednje, izmjene plana razmatra i Turistička zajednica?
__________________________________________________________________________
15. sjednica
Županijska skupština
14

15. sjednica

Županijska skupština

Naša Županija je naročito u tom izložena, jer je osnovna grana turizam. Važno je osigurati i
info punktove po tom pitanju.
Treće pitanje je budući da se s nacionalne razine zatvaraju škole na 2 tjedna, kakva je
preporuka za vrtiće?
Župan Nikola Dobroslavić rekao je da će se na prvo pitanje odgovoriti pisano.
Slaže se oko toga da je trajektna luka u Perni jedino pravo rješenje i svakako ćemo se prijaviti
na natječaj za ta sredstva, jer su nam ta sredstva praktično osigurana i mi moramo imati
odgovarajuće dokumente.
Kod hvaljenja epidemiologa, istaknuo je da je ZZJZ ustanova u vlasništvu županije i to treba
imati na umu.
Gospodarstvo je pogođeno i tu nema nikakve dileme, turizam posebno. Radi se na mjerama,
radi i Vlada, tražit će se zajednička rješenja i boriti za naše gospodarstvenike, naglasio je
Župan.
U izolaciju idu domaći ljudi, stranci idu u karantenu i to je ono što iznajmljivači moraju znati u
slučaju potrebe.
Vrtići su područje lokalne samouprave, ali će svakako preporuka biti ukidanje na 2 tjedna i za
vrtiće.
Ivica Dajak dodao je da ne kudi Županiju kao vijećnik ove Županijske skupštine, već kudi
određene stvari za koje misli da nisu dobre i da mogu biti bolje, a nastoji pri tom i pohvaliti
one koje su vrijedne pohvale.
Po pitanju gospodarstva samo je iznio svoje prijedloge.
Predsjednica Županijske skupštine dr.sc. Vilma Kosović, dr. med. sukladno čl. 69 Poslovnika
ovim je zaključila točku vijećničkih pitanja.
Vijećnici koji nisu stigli postaviti pitanja su: Maro Kristić, Zvonko Koštro, Marko Mujan i
Željko Bartulović, te će isti imati prednost na idućoj sjednici ukoliko žele postaviti pitanje, ili
to mogu učiniti pisanim putem, pa će dobiti odgovor po primitku i na idućoj sjednici.

TOČKA 1.
Prijedlog zaključka o prihvaćanju županovog izvješća za drugo polugodište
2019. godine
Župan Nikola Dobroslavić uvodno je obrazložio ovu točku dnevnog reda.
Godina je završena uredno proračunski, o čemu je i državna revizija dala pozitivno mišljenje.
Podržavali su sve korisnike Proračuna, a njih je jako puno, uz udruge i naše uprave odjele,
županija ima 71 subjekta o kojima skrbi.
To su osnovne škole, srednje škole, agencije, ustanove u zdravstvu, lučke uprave, zavodi, javne
ustanove itd.
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Krajem godine imali su i tradicionalnu božićnicu za umirovljenike sa niskim primanjima koja
je uredno, kao i svake godine podijeljena.
Župan smatra da su održali ono što su obećali, kao i svake godine, program i plan izvršavali i u
ovom polugodištu i očekuje da će Županijska skupština podržati ovo izvješće o radu.
Ukoliko vijećnici traže neka pojedinačna obrazloženja, na raspolaganju je.
Davor Mihaljević, predsjednik Odbora za razvoj lokalne i područne (regionalne) samouprave
iznio je zaključak odbora za ovu točku, kao i ostale iz nadležnosti ovog odbora.
Predsjednica Županijske skupštine otvorila je raspravu o ovoj točki dnevnog reda.
Davor Penić rekao je da u skladu sa čl. 35 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi u Izvješću se ne definira stanje u pojedinim područjima, ni djelatnosti u pojedinim
područjima.
Župan bi trebao samo reći koje projekte vodi, koje su mjere i koje su aktivnosti provedene u
drugoj polovici 2019.godine.
Ova Izvješća raznoraznih Upravnih odjela se ionako donose i o njima se raspravlja na
sjednicama Županijske skupštine, naveo je g. Penić.
Radilo se transparentno, racionalno, ali nedovoljno odlučno, prema njegovu mišljenju.
Posebno u povećanju konkurentnosti naše Županije pri aplikaciji na EU fondove. Tu se uvijek
"zaračuna" i pelješki most i zračna luka. Županija u stvarnosti vodi puno manje projekata,
negoli se to ovdje navodi.
Što se tiče programa u gospodarstvu morali bi ovo što je ponuđeno puno bolje iskoristiti,
posebno u situaciji kad ne znamo što će ova pandemija napraviti sa gospodarstvom i našim, a i
ovih emitivnih tržišta koja dolaze kod nas, naglasio je.
Razvoj gospodarstva u cijeloj županiji nije ravnomjeran, sve smo dali na turizam, a ne
možemo ići "na jednu kartu". Potrebno je razvijati poljoprivredu, ruralni razvoj, prerađivačku
industriju. Nemamo nijednu alternativnu granu koja će nas spasiti kada stane turizam.
U zdravstvu je pohvalio završetak radova na objedinjenom hitnom bolničkom prijemu u Općoj
bolnici Dubrovnik.
No i iz današnje rasprave razvidno je da je politika kadrova u zdravstvu veliki problem koji se
provlači zadnjih 5, 6 godina. Poticajnim mjerama moramo te mlade ljude stimulirati da ostanu
u našoj županiji, poglavito na otocima.
Kod gospodarenja otpadom radovao bi se da smo sredstva za to dobili prije 4,5 godina i da
smo krenuli sa razvrstavanjem otpada. Danas su se promijenile okolnosti, 60% otpada će se
reciklirati, a 2021.g. bi trebalo biti 80%. Okolnosti se stalno mijenjaju, a mi se moramo
prilagođavati. Ti veliki projekti se prenose iz godine u godinu, naglasio je g. Penić.
Misli da je taj projekt sad predimenzioniran, jer ako ćemo smanjiti količine otpada, što će nam
toliki centar za gospodarenje otpadom?
Volio bi da je Župan u izvješću naveo kako je proteklo preuzimanje poslova Ureda državne
uprave i da je u izvješću naveo koliki je broj sadašnjih djelatnika u županiji, koliko je
pripravnika osposobljeno za rad.
Zanima ga kolika sredstva za predfinanciranje proračunskih korisnika se predviđaju da će
trebati županiji u sljedećem razdoblju? To su sve pitanja koja ga zanimaju.
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Maro Kristić rekao je da je DNŽ u svom samoupravnom djelokrugu javni servis za nešto više
od 122.000 naših sugrađana, ima 17 općina i 5 gradova i jedno ovakvo izvješće je prema
njegovom mišljenju "sramotno".
Izvješće gradonačelnika koje će biti na Gradskom vijeću je na 70 stranica, rekao je.
"Ovo je izvješće na 21 stranici i misli da je podcjenjivački za građane DNŽ, obiluje
informacijama deklaratornog karaktera, gdje županija daje podršku raznoraznim projektima na
nacionalnoj razini i jako je malo konkretnih radnji i aktivnosti", rekao je.
Zna da Župan puno više radi od ovog što je u izvješću navedeno, ali onda treba i ozbiljnije
pristupiti izradi ovog izvješća, zaključio je vijećnik Kristić.
Ivica Dajak dao je svoju viziju oblika ovog izvješća. Osobno misli da umjesto oblika koji ga
podsjeća na jedan politički prigodni govor, makar u nekim segmentima poput proračuna,
prometne infrastrukture itd...,bi mogao imati jedan tabelarni prikaz iz kojeg bi se vidjelo koji
su projekti, u kojoj fazi realizacije i koliko su vrijedni.
"Iz ovog izvješća je nažalost vidljivo koliko smo zaista područna samouprava, s naglaskom na
samo uprava, a koliko smo administratori i lobisti za projekte i aktivnosti koje na našem terenu
pretežito realizira i financira središnja država, bilo proračunskim sredstvima ili sredstvima tzv.
europskih fondova." (citat)
On ne okrivljuje Župana, to je samo konstatacija uvjeta u kojima funkcionira Županija i još
jedan razlog za skoru stvarnu reformu uprave i lokalne i područne samouprave, naglasio je.
Bilo bi korisnije da raspolažemo sa nekim svojim novcima, a ne većinom dodijeljenim
sredstvima.
Bilo bi dobro pročitati u tabelarnom prikazu kojih su to 25 projekata kojima se bavi DUNEA i
u kojem smislu će ti projekti popraviti život naših građana?
To vrijedi i za projekte cestovne i lučke infrastrukture. Osobno "navija" da se projekti u ovom
mandatu barem kompletiraju u papirnatom smislu i za njih potpišu ugovori.
Drago mu je čuti da su potpisani ugovori za terminal u Veloj Luci, lukobran Puntin, nije mu
jasno je li potpisan i za Polačište, što bi također bilo lijepo vidjeti tabelarno prikazano.
Nova luka Korčula izgubit će dobrim dijelom svoj smisao ukoliko "zabrljamo" s trajektnim
pristaništem u Perni, naglasio je g. Dajak.
Kod gospodarenja otpadom rekao je da i dalje ostaju neke dileme vezane uz tehnologiju,
učinke na okoliš, ali i financijske parametre postrojenja.
Pohvalio je projekt SKOR, 8 milijuna od 20, iako se boji da nas ta sredstva neće spasiti u
smislu očekivanih ekonomskih problema, jer se radi o sredstvima za subvenciju kamata, pa su
ona relativno skromna.
Pohvalio je i UO za društvene djelatnosti, posebno u segmentu osiguravanja pomoćnika u
nastavi i zahvalio na pismenom odgovoru koji je dobio vezano uz to i kad promatra danas čini
mu se da je situacija na terenu dobra i da to sve funkcionira.
U segmentu zdravstva ne govori se ništa o rješavanju nekih kroničnih problema, dok su oni
financijski prvenstveno vezani za OBD u rukama države. Oni kadrovski bi trebali biti dijelom i
naši i ti problemi se moraju rješavati strateški i unaprijed planirati onako kako se bavi odjel
ljudskih resursa neke ozbiljne firme.
Kao Županija funkcioniramo financijski stabilno, zakonito, transparentno, međutim osobno
smatra nedovoljno pro aktivno i ambiciozno, dijelom vlastitim nečinjenjem, a velikim dijelom
krivnjom hipertrofiranog i neučinkovitog sustava, zaključno je naglasio g. Ivica Dajak.
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Kristina Ćurčija osvrnula se na rečenicu "povezivanje zelene i plave Hrvatske", kao
simboličnom razmjenom mandarina i jabuka, a o čemu je već govorila. Nekoliko godina prije
rata kompletna Župa i hoteli su bili opskrbljivani sa poljoprivrednim proizvodima s tog
područja. Toga više nema, a slična situacija je i s drugim područjima Konavala i Neretve.
Govorila je o ekološkoj proizvodnji u Neretvi i upotrebi zeolita kojim se Neretva usmjeravala
u smjeru da postane Park prirode u kojem bi se gostima nudili autohtoni proizvodi.
Već godinama se ta opcija ne nudi, doveli smo sebe u situaciju da nam je turizam prva grana i
u ovakvim situacijama kakva je sada, to će nam se itekako pokazat na gospodarstvu, a onda će
to gospodarstvo povući sve ostale subjekte, naglasila je gđa Ćurčija.
Zašto se mandarina ne nađe u hotelskim lancima, da im se nudi upravo taj proizvod koji se
nalazi na našem području, te da se stvori jedna lijepa suradnja. Ista stvar je i sa jabukama.
Na policama trgovačkih lanaca ne možemo vidjeti domaće jabuke, a na taj način bi se pomoglo
gospodarstvo Hrvatske i zaštitili domaći proizvođači.
Spomenula je emisiju u kojoj je gostovao i direktor Čistoće i koji je spomenuo da će biti vrlo
teško napraviti sortiranje otpada unutar zgrada, što Europa radi već godinama. Kod Centra za
gospodarenje otpadom navodi se da će se kompletan otpad razdvajati tek tamo, a na
razdvajanju otpada kod stanovnika se tek treba poraditi.
Zanima je cesta do Agencije za zaštitu i gospodarenje otpadom, jesu li riješeni svi vlasnički
odnosi, jer je imala informaciju da su izvlašteni.
Također je više puta spomenula i helikoptersku službu u Neretvi, za koju je Župan rekao da će
uspostaviti.
Što se tiče istraživanja Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti, voljela bi da se ta
istraživanja mogu vidjeti.
Djelatnici državne uprave upozoravaju da će im plaće biti znatno manje novom
sistematizacijom, na što će se kasnije osvrnuti na toj točki dnevnog reda.
Misli da će se u ovo doba koronavirusa tek pokazati kako odgovorno gospodariti u svim
tvrtkama na području Županije i svugdje u svijetu.
Alan Farac osvrnuo se na izvješće rekavši da mu prvi u oko upadaju infrastrukturni projekti
koji se realiziraju na području Korčule. 80% naše županije je maritimno, morski pojas i sve
lučke infrastrukturne projekte koji će se realizirati drži značajnim, 150.000 mil. kuna podnesen
je zahtjev za dobivanje građevinske dozvole što se tiče nove luke Korčula, točnije Polačište,
nema u Korčuli značajnije investicije.
To će biti snažan potencijal za razvoj ne samo Korčule, nego cijelog otoka i omogućit će da se
dislociraju oni putnici koji dolaze, a smanjit će se turistički čep koji se događa u jeku turističke
sezone.
Što se tiče drugih stvari tu je operativna obala Dominče, Puntin 11 mil. kuna i pomorskoputnički terminal u Vela Luci. Sve su to vrlo značajni projekti, naglasio je g. Farac. Istaknuo je
u izvješću i ruralno turističku atrakciju muzej srebra i zlata u Smokvici, muzej Grada Korčule
vrijedan 34 mil. kuna.
Vrlo je važno da se na određen način osiguravaju sredstva i za sve općine na Korčuli, te je
istaknuo da ovo izvješće smatra ozbiljnim i važnim, te će ga svakako podržati.
Davor Penić imao je repliku g. Farcu rekavši da neke projekte miješa kao kruške i jabuke, jer
projekt luke u Vela Luci traje već jako dugo vremena, nije vezan samo za ovaj mandat.
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Alan Farac odgovorio je da ovi projekti imaju potporu Vlade RH i od ove Vlade možemo reći
da ti projekti i dalje žive, tek sad se to realizira.
Marko Mujan pohvalio je ono što je dobro, no njemu je najzanimljivije ono što je vezano za
brzu cestu grad - zračna luka i na tome će ustrajat dok god može. Nije Zračna luka - Dubrovnik
kako je rečeno, nego Osojnik – Dubrovnik - Zračna luka i to će biti tranzitna cesta do
daljnjega, jer se cesta preko BIH ne planira. Na sastanku u Rimu to je otpalo, baš zato što smo
se mi borili i trudili da cesta ide kroz Hrvatsku, rekao je.
Što se tiče ove ceste, ukoliko ravnopravno stavite obadvije trase ako se budu ravnopravno
tretirale i ako to obećate, on će potvrditi Županovo izvješće, a ukoliko ne, onda neće.
Građani i Grad Dubrovnik su stali na stajalište da se te dvije trase ravnopravno tretiraju i
ravnopravno uđu u planove i ušle su, ali očito na mala vrata.
Kao što je Župan kod Srđa "izbacio" Bosanka 1 i 2, tako očekuje da se i sada postupi i to će i
on osobno gurati do kraja, kako bi svima bilo bolje. Ako će biti tranzit, trebamo to napraviti što
bezbolnije za nas, sve skupa, rekao je g. Mujan.
Što se tiče Centra za gospodarenje otpadom, svi su za to da se otpad uredno zbrinjava, ali kad
se spomenu pretovarne stanice, nada se da će se to dobro izdvajati i da će centar imati što
manje posla. Detaljnije bi se o tom trebalo raspravljati na tematskoj sjednici. Marinšćina je
prije 15 dana opet izgubila mogućnost da radi, baš zato što se tamo ne radi kvalitetno-smeće
koje se odvaja u bale nije gorivo, a trebalo bi biti gorivo. Ako je to praksa, da smeće koje je
trebalo izgorjeti, nije izgorjelo, onda ono ostaje.
Na proračun Upravnog odjela za društvene djelatnosti imao je prijedlog da se napravi jedan
Centar za branitelje, u kojem će sudjelovati Grad Dubrovnik, Županija, ministarstvo, gdje će se
na drugi način to radit, jer sada udruge imaju problema sa prostorom, po 500, 700 kuna se
plaćaju troškovi najma prostora svaki mjesec, a dobiju 10 ili 15 tisuća kuna za projekte koji su
strogo određeni.
Trebalo bi napraviti jedno središte, gdje će postojati jedna dvorana za svih, gdje će svaka
udruga imati jedan mali prostor za rad, što će ostati u nasljeđe.
Teo Andrić rekao je da postoji nekoliko načina pisanja izvješća, ali ne postoji obrazac po
kojem će Župan pisati izvješće. Župan je uvijek precizan, točan i koncizan, zato ima ovakvo
izvješće. Svatko tko ovo pročita može dobiti uvid što su Župan, i upravni odjeli u pola godine
radili i sramotno je s ove govornice reći da je "ovo izvješće sramotno", što je zlonamjerno.
Svaki projekt ima svoje vrijeme trajanja, i napisano je što je po kojem projektu u ovih pola
godine napravljeno. Rezultati uvijek mogu biti bolji, i nakon što smo prošli rat, naša Županija
je danas 3. najrazvijenija u Hrvatskoj, vrlo mali je broj ljudi koji iz ove županije ide i velik je
broj ljudi koji žele ovdje živjeti i zarađivati svoj kruh. Da je samo to, on je sretan što je
stanovnik ove županije, zaključno je naglasio g. Andrić.
Predsjednica Županijske skupštine zaključila je raspravu i stavila na glasovanje prijedlog
zaključka.
Većinom glasova (22 glasa "ZA", 6 "PROTIV" i 3 "SUZDRŽANA") donesen je
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Z A K LJ U Č A K

I.
Prihvaća se Izvješće župana Dubrovačko - neretvanske županije za razdoblje od 1. srpnja 2019.
do 31. prosinca 2019, koje čini sastavni dio ovog zaključka.
II.
Ovaj zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije."

TOČKA 2.
Prijedlog Odluke o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana
Dubrovačko-neretvanske županije
gđa Anita Kunica Jelčić, pročelnica UO za prostorno uređenje i gradnju iznijela je uvodno
obrazloženje.
Nakon donošenja IIDPP-a DNŽ sve jedinice lokalne samouprave s otoka Korčule obratile su
se Županiji sa prijedlogom za Ciljane izmjene i dopune PP-a, u dijelu sustava gospodarenja
otpadom na otoku Korčuli.
Predloženo je da se lokacija nove pretovarne stanice planira unutar već planirane gospodarske
zone komunalno servisne namjene Dubovo u Gradu Korčuli. Na području otoka Korčule
određena je lokacija pretovarne stanice na lokaciji Sitnica na području općina Blato i Vela
Luka, a jedan od bitnih nedostataka ove lokacije je ograničenost prostora i njen položaj na
krajnjem zapadnom dijelu otoka. Obzirom da je na lokaciji Dubovo u Gradu Korčula PP-om
Županije uvrštena gospodarska zona komunalno servisne namjene, u kojoj su već planirani
sadržaji kompostane i reciklažnog dvorišta za građevni otpad, moguće je pretovarnu stanicu
smjestiti unutar ove zone, naglasila je pročelnica.
Županija je uvažila ovaj prijedlog smatrajući da će ova pretovarna stanica skratiti duljine
transporta prikupljenog miješanog otpada, a što će doprinijeti boljem gospodarenju otpada na
otoku Korčuli i u Županiji.
Za Ciljane izmjene i dopune nije proveden postupak strateške procjene utjecaja na okoliš
sukladno mišljenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike. DNŽ je sukladno čl. 86 Zakona o
prostornom uređenju donijela odluku o izradi plana, izrađen je nacrt prijedloga plana.
Odlukom Župana utvrđen je prijedlog plana za javnu raspravu koja je održana u Gradu Korčuli
od 10.-22.veljače, a 12.02.2020. održano je javno izlaganje. U tijeku javne rasprave Upravnom
odjelu pristiglo je 7 podnesaka, a sva mišljenja, prijedlozi, primjedbe u roku obradio je
odgovorni voditelj stručnog izrađivača.
Zaključkom Župana utvrđen je konačni prijedlog Ciljanih izmjena i dopuna PP-a DNŽ, te je
isti upućen Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja radi pribavljanja suglasnosti.
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Ministarstvo je izdalo suglasnost 10.03., a time su se stekli preduvjeti da se plan uputi
Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje, zaključno je naglasila pročelnica Anita Kunica
Jelčić.
gđa Marina Oreb ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje dodatno je obrazložila ovu točku
dnevnog reda, uz kratku video prezentaciju.
Nikša Sentić, predsjednik Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje iznio je stav odbora za
ovu i druge točke iz nadležnosti odbora.
Odbor je jednoglasno donio zaključak kojim se Županijskoj skupštini na raspravu i nadležno
donošenje dostavljaju prijedlozi akata koji su dostavljeni u materijalu, te za ovu, dodatnu točku
dnevnog reda.
Predsjednica Županijske skupštine otvorila je raspravu.
Davor Penić pohvalio je gđu Oreb da je dobro napravila svoj posao, samo bi volio da je u
izvješću navedeno koje su to količine koje će se privremeno deponirati, prije transporta. Upitao
je hoće li tu vodnu zaštitu ugroziti, na što je gđa Oreb odgovorila da neće.
Predsjednica Županijske skupštine zaključila je raspravu i stavila prijedlog odluke na
glasovanje.
Jednoglasno (27 glasova "ZA") donesena je

ODLUKA
o donošenju Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije

Članak 1.
Donose se Ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije
(“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, broj: 6/03, 3/05-uskl., 3/06*, 7/10,
4/12-isp., 9/13, 2/15-uskl., 7/16., 2/19. i 6/19.-pročišćeni tekst, *Presuda Visokog Upravnog
suda Republike Hrvatske, broj: Usoz 96/2012-8, od 28. studenog 2014., Narodne novine, broj:
10/15, od 28. siječnja 2015.) – u daljnjem tekstu Ciljane Izmjene i dopune Plana.
Nositelj izrade Ciljanih Izmjena i dopuna Plana je Upravni odjel za prostorno uređenje i
gradnju Dubrovačko-neretvanske županije, a stručni izrađivač je Javna ustanova Zavod za
prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije.
Članak 2.
Ciljane Izmjene i dopune Plana sadržane su u elaboratu Ciljanih Izmjena i dopuna Plana koji
je sastavni dio ove Odluke, a sastoji se od:



Tekstualnog dijela: Odredbe za provođenje
Grafičkog dijela:
Kartografski prikazi (M 1:100 000):
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1. Korištenje i namjena prostora
2.4.-2.5. Infrastrukturni sustavi - Vodno gospodarski sustavi, obrada, skladištenje i
odlaganje otpada
Kartogram (M 1:200 000):
5. Gospodarenje otpadom
Obrazloženja.
ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 3.
U poglavlju “2. UVJETI ODREĐIVANJA PROSTORA GRAĐEVINA OD VAŽNOSTI ZA
DRŽAVU I ŽUPANIJU”, u odredbi 30., u stavku “Građevine za gospodarenje otpadom”,
podstavku “Pretovarne stanice” iza alineje 4. dodaje se nova alineja 5. koja glasi:
 Dubovo (Korčula) (planirano).
Dosadašnje alineje 5. i 6. postaju alineje 6. i 7.
Članak 4.
U poglavlju “6. UVJETI (FUNKCIONALNI; PROSTORNI, EKOLOŠKI) UTVRĐIVANJA
PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA U PROSTORU”, u pod
poglavlju “6.3.2. Sustavi za zaštitu voda i mora”, u odredbi 180d., u stavku “Grad Korčula” iza
podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:
“Za gospodarsku zonu Dubovo (K1, K2, K3 i K4) planira se vlastiti sustav odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda s ispuštanjem u prirodni prijemnik.”
Dosadašnji podstavci 4. i 5. postaju podstavci 5. i 6.
Članak 5.
U poglavlju „9. GOSPODARENJE OTPADOM”, u odredbi 235a., u tablici, za Grad Korčulu,
u retku za lokalitet „Poslovna zona Dubovo“, u stupcu „Naselje“ riječ „Žrnovo“ zamjenjuje se
riječju „Pupnat“, a u stupcu „Vrsta“ iza oznake „KO“ dodaju se zarez i oznaka „PS“.
Članak 6.
Ciljane Izmjene i dopune Plana su izrađene u 7 izvornika ovjerenih pečatom Skupštine
Dubrovačko-neretvanske Županije.
Članak 7.
Izvornici Ciljanih Izmjena i dopuna Plana čuvaju se u:
- Tajništvu Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije (1 primjerak)
- Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije (3
primjerka)
- Zavodu za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije (2 primjerka)
- Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja (1 primjerak).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Dubrovačkoneretvanske županije."
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TOČKA 3.
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju okoliša Dubrovačkoneretvanske županije za razdoblje 2015. - 2018. godine
Predsjednica Županijske skupštine pozvala je g. Mirka Mesarića, predstavnika tvrtke "Ires
ekologija" d.o.o., izrađivača ovog izvješća, da detaljnije obrazloži prijedlog izvješća, uz video
prezentaciju, te po potrebi odgovori na eventualna pitanja vijećnika.
g. Mirko Mesarić uvodno je rekao da se izrada ovog izvješća temelji na Zakonu o zaštiti
okoliša, jedan je od temeljnih dokumenata održivog razvitka, a stanje u okolišu razmatra se
jednom u 4 godine. Ono što je promijenjeno je metodologija izrade i sama struktura
dokumenta.
Obrađeni su pokretači promjena u okolišu, pritisci u okolišu, stanje okoliša, utjecaj i odgovor
društva na pojedine aktivnosti koje se događaju u okolišu. Detaljnije je spomenuo pojedine
stavke izvješća. Izvješće obuhvaća grafički prikaz i tabele, u njegovu izradu su uključene i JLS
koje su odgovorile na anketni upitnik, koji se nalazi i u prilogu dokumenta. Zahtjev je upućen i
na 28 institucija, od kojih je 20 odgovorilo, što pokazuje svijest aktivnih sudionika u izradi
ovog izvješća.
Ovim izvješćem nastojalo se maksimalno sve obuhvatiti, sa svim dostupnim podacima kojima
su raspolagali, zaključno je naglasio g. Mesarić.
Stav Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje, vijećnici su ranije čuli, pa je predsjednica
Županijske skupštine otvorila raspravu.
Marko Mujan pohvalio je ovo izvješće i sve koji su radili na njemu. Naveo je međutim da se
jedno piše, a drugo u stvarnosti radi. U izvješću piše da treba isključiti tranzitni promet i
ograničiti ostali u zaštićenim, osobito vrijednim dijelovima prostora, kao što je to zaštićeni
krajobraz rijeke Omble. Postavio je pitanje hoćemo li se toga držati, ali samo pročitati izvješće
i krenuti dalje. To je preporuka i ne samo preporuka, nego stav. To u izvješću stoji, naglasio je
g. Mujan. Pročitao je potom cijeli dio koji se odnosi na zaštićeni krajobraz Rijeke dubrovačke.
Betonizacija je najveći problem, a pogotovo će biti kada se izgradi vijadukt iznad rijeke
dubrovačke.
Nada se da će ekolozi i dalje govoriti da je dosta devastacije prostora. Ako će vijećnici
prihvatiti ono što u izvješću piše, onda bi se toga trebalo držati, počevši od samih vijećnika, a
ne čekati neke druge koji su "iznad njih" da to podrže. Kako smo zaustavili gradnju nepotrebne
hidroelektrane u podzemlju Omble, tako treba napraviti i sa ovim projektom, da to napravimo
"kako Bog zapovijeda".
Smatra da je izvješće izvrsno jer govori o parametrima kojih bi se vijećnici i svi ostali u
županiji trebali držati. Grad je to prihvatio i potiče da budu na istom putu. Drugi most se može
napraviti na drugom mjestu, a tranzitna cesta "izgubit će se u Srđu" i neće nikome smetati.
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Na tom području je nađena i rijetka vrsta kornjače, pa se g. Mujan pita hoćemo li i tu životinju
uništiti? EU može tražiti što hoće, ali mi moramo raditi ono što je za budućnost naše djece i
generacija koje dolaze, naglasio je g. Mujan.
Marko Giljača također je rekao da je sa zadovoljstvom čitao ovo izvješće, jer ovo je dokaz
kada se komparira sa Strategijom od prethodne godine, da postoji struka i da postoji "struka".
Ovo je struka koju treba birati za buduće projekte i buduća izvješća koja će Županija raditi
vezano za ekologiju. Pohvalio je cijeli tim koji je radio na ovome, jer unutra postoji cijelo
vrelo podataka koji se dotiču svih tema vezanih za ekologiju u ovoj županiji.
npr. po pitanju ilegalnih odlagališta, ona su sva navedena i navedeno je da nijedno nije
sanirano.
Kod Plana gospodarenja otpadom vidi se da jedna općina nije donijela takav plan.
Kad se govori o odvajanju i prikupljanju otpada postoje i grafički prikazi, pa se tako vidi da je
najbolje Lastovo koje odvaja 40% otpada.
Nedovoljna je pokrivenost sustavom za odvodnju otpadnih voda. Najveći gradovi imaju
pokrivenost od 51-65%. Općina Blato npr. 3%. Mi smo infrastrukturno Županija koja vapi za
novim projektima i novim investicijama. Sve je vidljivo iz ovog izvješća, koje se na ovakav
način može lako pročitati i analizirati.
Naveo je npr. da se poboljša UO za zaštitu okoliša nekim novim ljudima, stručnjacima i
zaključio svoje izlaganje.
Davor Penić također je pohvalio izvješće da je jako stručno napravljeno, te je upitao da u
ovome nije razvidno, iako postoji zakon u RH o kemikalijama, pa ga zanima koje su količine u
tonama pesticida potrošene u dolini Neretve, a kolike na otocima? Taj podatak nigdje nije
mogao naći.
Ivica Dajak nije se u cijelosti složio s kolegama Giljačom i Mujanom, čak je sklon biti
suzdržan po pitanju ovog izvješća, ne zbog izvješća samog, metodologije jer ono jest izrađeno
stručno. Međutim, pitanje je kakvi su podaci koji su u njega dospjeli, naveo je primjer Lastova
gdje odvajaju 40% otpada, jer sumnja da je 180 tona biorazgradivog otpada išlo iz
domaćinstava na Lastovu, njemu to djeluju kao nepotpuni i neadekvatno uneseni podaci u
registar. A toga je vidio više. Smeće se odlaže postupkom D1, što znači da je bačeno u tlo ili
na tlo, što opet znači da je "bačeno smeće". Puno je tu takvih podataka i nelogičnosti.
Iz ovoga možemo iščitati birokratiziranost, prereguliranost, pa u krajnjoj liniji i licemjerje
naših institucija koje se bave gospodarenjem otpadom.
Nije samo pitanje zadovoljavanja forme nekim izvješćem, već se ono mora sprovesti u djelo, a
zato bi trebalo prvenstveno zacrtati realne ciljeve, imati jednostavniju regulativu, a onda na
terenu ne zatvarati oči pred njegovim neprovođenjem.
Može biti najstručniji izrađivač izvješća, ali će ovakvim načinom dobiti "točan zbroj netočnih
podataka."
Apelira na malo zdravog razuma koji bi nam omogućio da prepoznamo stvarne probleme
građana ove Županije, te da ih konačno počnemo zaista i rješavati.
Kristina Ćurčija rekla je da nije primijetila kako g. Mesarić spominje ekološku mrežu u moru,
zabranu sidrenja i način na koji će se taj postupak provesti. Konkretno, zanima je prostor
__________________________________________________________________________
15. sjednica
Županijska skupština
24

15. sjednica

Županijska skupština

između Lokruma i Hotela Belvedere gdje smo svjedoci velikog broja kruzera koji se sidre, a to
je područje ekološke mreže.
Zanima je, jer nije vidjela nigdje u izvješću da se spominju komposteri na otocima. Misli da u
našoj Županiji niti jedan hotel ne koristi kompostere, pogotovo na otocima, gdje bi se količina
otpada smanjila za nekih 90%. Nigdje se ne spominju BIO jame i koliko su zastupljene na
otocima u našoj županiji, jer svake godine za vrijeme turističke sezone imamo onečišćenje
određenih plaža, za koja se zna da su onečišćenja od fekalija.
g. Mirko Mesarić rekao je da je u principu jako zadovoljan raspravom o izvješću, a ono što je
htio reći je da ovo prvi put radi u našoj županiji. Zna da podaci koji su u izvješću možda nisu
savršeni, ali smatra velikom stvari već i to što je odaziv svaki put sve veći, sve veći se broj JLS
i institucija javi i uključi u izradu dokumenta, koji ima određenih manjkavosti, ali može biti
dobro polazište za neke stvari, kao što je npr. spomenuta tranzitna cesta.
Što se tiče pesticida, da imaju podatak, on bi sigurno bio u izvješću. Mjerilo je da što je veća
eutrofikacija u Neretvi osim klimatskih promjena, da ima pesticida unutra. Podatka nema.
Pritisci na ekološku mrežu su iskazani i onaj veliki zeleni dio. Pitanje sidrišta i načina kako se
sidre kruzeri to je sljedeći korak, nema više da se za sidrišta rade betonski blokovi, nego se
montiraju na sidra, ali to je sve u sferi provedbe.
Za kompostane treba proći postupak procjene situacije, jer se inače dogodi "događanje
naroda". To je nešto što treba staviti u planove, realizirati i obrazložiti, naglasio je g. Mesarić i
zaključio svoje izlaganje.
Predsjednica Županijske skupštine zaključila je raspravu i stavila na glasovanje prijedlog
izvješća.
Većinom glasova (31 "ZA", 0"PROTIV" i 2 "SUZDRŽANA") donesen je

ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2015. 2018. godine (u daljnjem tekstu : Izvješće).
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni
dio.
III.
Ovaj Zaključak i Izvješće iz točke I. ovog Zaključka objavit će se u "Službenom glasniku
Dubrovačko-neretvanske županije."
IV.
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Obvezuje se Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove da u
roku od mjesec dana od prihvaćanja Izvješća iz točke I. isto dostavi Ministarstvu zaštite
okoliša i energetike.

TOČKA 4.
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora na morskim
plažama Dubrovačko-neretvanske županije u 2019. godini
dr.sc. Vilma Kosović, dr. med, Predsjednica Županijske skupštine pozvala je predstavnicu
Zavoda za javno zdravstvo DNŽ, gđu Dolores Grilec, Voditeljicu Odjela za okoliš, da iznese
uvodno obrazloženje.
gđa Dolores Grilec ukratko je obrazložila prijedlog izvješća govoreći o kvaliteti plaža za
kupanje. Izvrsnom konačnom ocjenom ocijenjeno je 109 (96,5%) plaža od ukupno 113 plaža
na kojima se ispitivanje kakvoće mora provodilo tijekom četiri sezone kupanja.
Vrlo mali broj plaža (2,7%) svrstan je pod ocjenu dobro more. Niti jedna plaža nije ocijenjena
zadovoljavajućom, a samo jedna plaža ocijenjena je nezadovoljavajućom konačnom ocjenom,
a to je bila plaža Donje čelo na otoku Koločepu.
Već od početka sezone kupači su prijavljivali onečišćenje i bilo je ukupno 28 prijava, a sve
prijave koje su bile realne ispitane su, izašlo se na teren 21 put, 17 puta je uzorak zadovoljavao
uvjetima Uredbe, dok se 4 puta utvrdilo iznenadno onečišćenje (na plaži Hotela Libertas Rixos,
Koločep Donje Čelo, Hotel Posejdon na Korčuli, te još jednom Koločep Donje Čelo).
Također su utvrđena i 3 kratkotrajna onečišćenja koja se utvrđivaju tijekom rutinskih kontrola,
a to je bila plaža Srebreno, plaža Porporela i plaža Mlini, rekla je gđa Grilec.
Najčešći razlozi onečišćenja su problemi u radu sustava otpadnih voda, a velik problem je
nekontrolirano ispuštanje fekalnih otpadnih voda s manjih brodova, koja se kao točkasta
onečišćenja vrlo teško utvrđuju.
Stav Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje vijećnici su čuli, pa je predsjednica
Županijske skupštine otvorila raspravu.
Marko Giljača rekao je da je zadovoljan izvješćem koje pokriva sva onečišćenja, ali ono što
izvješće ne pokriva su upravo spomenuta točkasta onečišćenja. ZZJZ kvalitetno radi ono što
radi.
Zanima ga postoji li mogućnost i na koji način bi mogli mjeriti druga onečišćenja kojih smo
svjedoci i na koja građani upozoravaju nakon malih brodica tzv. krilaša. Na Jadranu ima 25%
svih charter brodova u svijetu i oni ispuštaju otpadne vode u more.
Spomenuo je i drugu komponentu, a to je smeće iz Albanije koje dolazi s velikim jugom,
onečišćenja koja su uzrokovana kemijskim sredstvima koja koriste neke brodice za čišćenje
svojih paluba, a također stručnjaci za akvakulturu jako spominju pomor periske. Zanima ga da
li i tu postoji mogućnost da je uzrok neko onečišćenje.
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To bi sve trebalo stajati u izvješću, kako bi građani imali i te informacije kada se govori o
onečišćenju mora, naglasio je g. Giljača. Da li postoji mogućnost da i te podatke dobijemo?
gđa Grilec odgovorila je da se ispituje mikrobiološko onečišćenje koje bi moglo imati utjecaj
na zdravlje ljudi, koje se provodi prema europskoj direktivi. Prati se i vizualno stanje i
meteorološke prilike koje nam daju više dokaza o tome kako bi se određene bakterije mogle
kretati i koliko će dugo biti prisutne na toj lokaciji. Za sve ostalo postoji Nacionalni odbor za
provedbu morske direktive, koji je napravio početno stanje morskog okoliša, odnosno procjenu
početnog stanja.
Monitoring se provodi u manjem obimu, ali problem su kao i uvijek financije.
Davor Penić rekao je da je kolega Giljača pitao o kemijskom onečišćenju.
Marko Giljača rekao je da je zadovoljan odgovorom gđe Grilec, ali smatra da bi dobili
cjelovito izvješće, da trebamo imati cjelovitu sliku onečišćenja.
Kristina Ćurčija rekla je da se prvenstveno moramo riješiti situacije da ljudi s brodova svoj
otpad ostavljaju u moru, ali ne kao što je to predložila Luka Dubrovnik da se on zbrinjava od
jahte do jahte. Ono što možemo je smanjiti pritisak od tih jahti koje dolaze, a nigdje nije
vidjela podatak da je netko odobrio da se sa jahti zbrinjava otpad. To nitko ne kontrolira,
naglasila je gđa Ćurčija.
Predsjednica Županijske skupštine zaključila je raspravu i stavila na glasovanje prijedlog
zaključka.
Jednoglasno (30 glasova "ZA") donesen je
ZAKLJUČAK
I.
Utvrđuje se Izvješće o kakvoći mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije u
2019. godini, izrađeno od strane Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije,
koje čini sastavni dio ovog zaključka.
II.
Preporučuje se i nadalje pojačan inspekcijski i komunalni nadzor nadležnih službi u
priobalnom području Županije u pripremi turističke sezone za 2020. godinu, u odnosu na
kontrolu kanalizacijskih sustava priobalnih naselja.
III.
Ovaj zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije".
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TOČKA 5.
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa utvrđivanja kakvoće mora na
morskim plažama na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2020.
godinu.
g. Miho Baće, Pročelnik Upravnog odjela za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne
poslove iznio je kratko uvodno obrazloženje.
Jednoglasno ( 31 glas "ZA"), bez rasprave donesen je
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se Program utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama na području
Dubrovačko-neretvanske županije u 2020. godini, koji čini sastavni dio ovog zaključka.

II.
Provedba Programa iz točke I. ovog Zaključka povjerava se Zavodu za javno zdravstvo
Dubrovačko-neretvanske županije.

III.
Ovlašćuje se Župan Nikola Dobroslavić da sukladno Zaključku Skupštine, potpiše Ugovor o
provedbi Programa iz točke I. ovog Zaključka.
IV.
Ovaj zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije".

TOČKA 6.
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg programa
rada Županijskog operativnog centra za provedbu Plana intervencija kod
iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2019.
godinu
Pročelnik UO za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove, g. Miho Baće,
uvodno je obrazložio i ovu točku dnevnog reda.
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Stav nadležnog odbora vijećnici su čuli.
Jednoglasno (32 glasa "ZA"), bez rasprave, donesen je

ZAKLJUČAK

I.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa rada Županijskog operativnog centra za
provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj
županiji za 2019. godinu, koje čini sastavni dio ovog zaključka.
II.
Ovaj zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije".

TOČKA 7.
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg programa rada s Financijskim
planom za 2020. godinu Županijskog operativnog centra za provedbu Plana
intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj
županiji
Pročelnik Miho Baće rekao je da naslanjajući se na prethodnu 2019.g., u 2020.g. planiraju se
jednake aktivnosti vezane uz Financijski plan, a onaj dio u provedbi mjera za sprečavanje
onečišćenja mora, nada se da ih neće biti, a i ako se dogode, spremni su za djelovanje.
Stav nadležnog odbora vijećnici su čuli.
Jednoglasno (32 glasa "ZA"), bez rasprave, donesen je

Godišnji programa rada s Financijskim planom za 2020. godinu Županijskog
operativnog centra za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja
mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
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(Godišnji program rada prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 8.
Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
upravnim tijelima Dubrovačko-neretvanske županije
Predsjednica Županijske skupštine pozvala je g. Darka Kneževića, pomoćnika pročelnice UO
za poslove Župana i Županijske skupštine da iznese uvodno obrazloženje.
g. Darko Knežević naglasio je da je ova odluka u primjeni 10 godina i bila bi i dalje, no od 1.
siječnja o. g. imali smo situaciju da je Županija preuzela poslove i službenike i namještenike
Ureda državne uprave, slijedom čega je potrebno donijeti nova rješenja o rasporedu, kao i tim
rješenjima utvrditi plaću.
S obzirom da preuzeti poslovi nisu identični poslovima koji su se ranije u ovoj županiji
obavljali, predlaže se ova odluka za sve djelatnike u DNŽ, s tim da je važno napomenuti da u
odnosu na postojeće djelatnike u Županiji, iznosi se nisu mijenjali, samo je došlo do
raslojavanja kod pojedinih radnih mjesta u odnosu na djelatnike koji su preuzeti iz Ureda
državne uprave.
gđa Ana Prusac, predsjednica Odbora za proračun i financije iznijela je stav odbora, koji je
prihvatio predložene zaključke točaka iz nadležnosti odbora, onako kako je to predloženo u
prijedlogu predlagatelja, te ih prosljeđuje Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.
Predsjednica Županijske skupštine otvorila je raspravu o predloženoj točki.
Kristina Ćurčija spomenula je kako je u svom poštanskom sandučiću našla pismo djelatnika
Ureda državne uprave, ne zna koliko ga je vijećnika dobilo, gdje se pozivaju ljudi da su
ugrožena njihova prava.
Zanimaju je dvije stvari: je li ikome od tih ljudi koji prelaze raditi u Županiju smanjena plaća
(pretpostavlja da nije jer ih štiti zakon), jeste li se usuglasili sa sindikatima kao što je
spomenuo Župan i jesu li se očitovali o tome?
Jasno joj je da se radna mjesta ne mogu uspoređivati, ali zanima je ovo što je navela.
g. Darko Knežević rekao je da ne može odgovoriti na prvo pitanje – je li se ikome plaća
smanjila, jer prema zakonskom rješenju do donošenja rasporeda na radna mjesta, ti službenici
koji su preuzeti zadržavaju plaću po rasporedu i ranijim rješenjima koja su imali. Dakle, oni još
uvijek imaju plaću koju su imali u Uredu državne uprave.
Onog trenutka kad im se temeljem ovih koeficijenata i Pravilnika o sistematizaciji donese
rješenje o rasporedu, oni će dobiti rješenje o rasporedu i u tom rješenju će im se utvrditi
koeficijent i plaća.
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Siguran je, s obzirom da se ovo nije napamet radilo, nego su se radile određene simulacije i
izračuni, plaća će im se povećati u odnosu na sadašnju. Što se tiče sindikata, i Župan je
spomenuo da je ovo poslano sindikatima koji su dali pristanak na isto.
Pero Jerković rekao je da dolaze informacije kako priličan zastoj postoji u djelovanju državne
uprave, znači da određeni akti i rješenja koja su se do 31.12. donosila u određenim rokovima,
koji su se rješavali za 5-10 dana, sad se čeka po mjesec, dva dana.
Zanima ga je li to istina i ako jest zbog čega je takva procedura?
g. Darko Knežević rekao je da ne može odgovoriti na isto, jer ne zna o kojim se aktima radi.
Ako bi imali informaciju o kojim se aktima radi, onda bi to mogli provjeriti.
Država je ponudila otpremninu djelatnicima i oni su imali pravo izbora. U nekim sredinama je
došlo do disbalansa, do značajnog smanjenja broja službenika koji ćemo pokušati premostiti,
ali za to treba određeno vrijeme, naglasio je g. Knežević.
Maro Kristić rekao je da su zaposlenici Ureda državne uprave do procesa integracije u
Županiji, što se tiče njihovog materijalnog statusa bili poprilično degradirani.
Zanima ga, kad se ovaj proces u konačnici završi, hoće li se njihov materijalni status i
materijalna prava u potpunosti izjednačiti sa pravima zaposlenika DNŽ.
Darko Knežević odgovorio je da onog trenutka kad se tim službenicima i namještenicima uruči
rješenje o rasporedu na radno mjesto, onda ćemo moći govoriti o ovim situacijama.
Generalno će se svakom od njih plaća povećati.
Predsjednica Županijske skupštine zaključila je raspravu i stavila prijedlog odluke na
glasovanje.
Jednoglasno (uz 33 glasa "ZA") donesena je
ODLUKA
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima
Dubrovačko-neretvanske županije
Članak 1.
Ovom odlukom određuju se nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta za obračun plaće
službenika i namještenika u upravnim tijelima Dubrovačko-neretvanske županije.
Plaću službenika i namještenika u upravnim tijelima Dubrovačko-neretvanske županije čini umnožak koeficijenta
složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun
plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

RED.
BR.

POTKATEGORIJA
RADNOG
MJESTA

RAZINA
RADNOG
MJESTA

NAZIV RADNOG MJESTA

KL.
RANG

Koeficijent

Članak 2.
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se sukladno odredbama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta
službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 74/10, 125/14)
za svako pojedino određeno radno mjesto i iznose kako slijedi:
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2

3

4

5

6

PROČELNIK UPRAVNOG TIJELA
VODITELJ JEDINICE ZA UNUTARNJU REVIZIJU

1.
1.

4,70
0
4,40

ZAMJENIK PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA
POMOĆNIK PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA I
POMOĆNIK PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA II
VODITELJ ODSJEKA

2.
2.
2.
3.

4,00
3,50
3,33
3,32

4.
7.
10.

3,31
2,61
2,20

Radna mjesta I. kategorije
GLAVNI RUKOVODITELJ
1.
2.
VIŠI RUKOVODITELJ
3.
4.
5.
6.
RUKOVODITELJ
RAZINA
1.
2.
3.

7.
8.
9.

VODITELJ PODODSJEKA
VODITELJ ODJELJKA
VODITELJ PODODJELJKA
Radna mjesta II. kategorije

VIŠI SAVJETNIK-SPECIJALIST
10.
11.

VIŠI SAVJETNIK-SPECIJALIST
VIŠI UNUTARNJI REVIZOR

2.
2.

3,40
3,45

VIŠI SAVJETNIK I
VIŠI SAVJETNIK II
VIŠI SAVJETNIK III
UNUTARNJI REVIZOR

4.
4.
4.
4.

3,30
3,05
2,87
3,10

SAVJETNIK I
SAVJETNIK II
POMOĆNI UNUTARNJI REVIZOR

5.
5.
5.

2,80
2,71
3,00

6.
6.

2,70
2,62

2,60

2,25
2,21
2,21

VIŠI SAVJETNIK
12.
13.
14.
15.
SAVJETNIK
16.
17.
18.
VIŠI STRUČNI SURADNIK
19.
20.

VIŠI STRUČNI SURADNIK I
SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT
Radna mjesta III. kategorije
STRUČNI SURADNIK

21.

STRUČNI SURADNIK I-poslovni tajnik župana

22.

STRUČNI SURADNIK II
STRUČNI SURADNIK III

8.
8.
8.

VIŠI REFERENT I
VIŠI REFERENT II
VIŠI REFERENT II- VIŠI MATIČAR

9.
9.
9.

2,50
2,40

VIŠI REFERENT
23.
24.
25.
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REFERENT
26.
27.
28.
29.

REFERENT I
REFERENT II
REFERENT II-MATIČAR
ADMINISTRATIVNI REFERENT
Radna mjesta IV kategorije
NAMJEŠTENICI I. POTKATEGORIJE

30.

11.
11.
11.
11.

1,95
1,85
1,85
1,80

VODITELJ POSLOVA NAMJEŠTENIKA

10.

2,15

VOZAČ

11.

1,90

TEHNIČAR ZA ODRŽAVANJE, ZAŠTITAR, ČUVAR,
DOMAĆICA I OSTALA RADNA MJESTA
NAMJEŠTENIKA ZA KOJE JE KAO UVJET
PROPISANA SSS

11.

1,60

13.

1,55

13.

1,30

NAMJEŠTENICI II. POTKATEGORIJE
31.
32.

33.
34.

RAZINA
1.

2.
2.

DOSTAVLJAČ
SPREMAČICA, POMOĆNI RADNIK I OSTALA RADNA
MJESTA NAMJEŠTENIKA (NSS, OSNOVNA ŠKOLA)

Članak 3.
Osnovica za obračun plaće po ovoj Odluci utvrđuje se kolektivnim ugovorom.
Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u upravnim tijelima Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske
županije“, broj: 10/10 i 5/16).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske
županije“.

TOČKA 9.
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava
Zajednice tehničke kulture Dubrovačko- neretvanske županije za 2019. godinu
g. Tomo Sjekavica, tajnik Zajednice tehničke kulture, uvodno je obrazložio prijedlog izvješća.
Alan Farac, predsjednik Odbora za obrazovanje, kulturu i šport rekao je da je odbor
jednoglasno prihvatio prijedlog zaključka, te ga prosljeđuje Županijskoj skupštini na raspravu i
donošenje, kao i ostale točke iz nadležnosti odbora.
Predsjednica Županijske skupštine otvorila je raspravu.
Ivica Dajak upitao je je li 230.000 kuna ukupan proračun ili izvan sredstava koja je Zajednica
dobila iz županijskog proračuna, raspolažu sa još nekim sredstvima? Jer za ovoliki obujam
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aktivnosti kojima se Zajednica tehničke kulture bavi, to je jako malo novaca. Osobno se i
ranije zalagao da se za tehničku kulturu izdvoji više, pa mu je tada sugerirano da postoje
sredstva EU fondova koja bi išla u tom smjeru. Zamolio je samo kratko pojašnjenje.
Tomo Sjekavica je odgovorio da je tih 230.000 kuna izdvojeno za županijsku zajednicu, ali
imaju suradnju sa gradskom zajednicom, pa se provode programi i projekti u suradnji sa
gradskom zajednicom. Znači ovih 230.000 kuna ne znači proračun isključivo županijske
zajednice, gradska zajednica ima svoj proračun, ali planiraju se prijavljivati u budućnosti na
razne europske projekte.
Predsjednica Županijske skupštine zaključila je raspravu.
Jednoglasno (30 glasova "ZA") donesen je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava Zajednice tehničke kulture
Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o radu i utrošku sredstava Zajednice tehničke kulture Dubrovačkoneretvanske županije za 2019. godinu, koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku
Dubrovačko-neretvanske županije."

TOČKA 10.
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih
potreba u sportu na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2019.
godinu
g. Branko Bazdan, predsjednik Zajednice športa DNŽ iznio je uvodno obrazloženje.
Naglasio je da je svaka sportska udruga koja se javila na natječaj, osim jedne koja nije
zadovoljavala uvjete, dobila nešto sredstava koja su bila na raspolaganju.
Stav odbora vijećnici su čuli, pa je predsjednica otvorila raspravu o predloženoj točki.
Maro Kristić rekao je da ima samo jednu metodološku preporuku prilikom sastavljanja
izvješća, jer je dosta nezgodno pratiti. Kad se sastavlja izvješće o utrošku sredstava, ne bi bilo
loše da se za svaki klub, odmah narativno, sve izdatke koje su imali za njega, odnosno
transfere sredstava, navedu jedno za drugim.
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Također misli da je za stručnu službu zajednice 237.000 kuna malo previše, jer tamo postoji
samo jedan profesionalac, a nadležni Upravni odjel tu odradi poprilično posla.
Predsjednica Županijske skupštine zaključila je raspravu.

Jednoglasno (uz 30 glasova "ZA"), donesen je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava Zajednice športa Dubrovačkoneretvanske županije za 2019. godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o radu i utrošku sredstava Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske
županije za 2019. godinu, koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku
Dubrovačko-neretvanske županije."

TOČKA 11.
Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Dubrovačkoneretvanske županije u 2020. godini
gđa Jelena Dadić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti uvodno je obrazložila
ovu i sljedeću točku dnevnog reda.
Stav odbora vijećnici su čuli.
Jednoglasno, bez rasprave donesena je

ODLUKA
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2020.
godini
(Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio)
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TOČKA 12.
Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području
Dubrovačko-neretvanske županije u 2020. godini
Vijećnici su čuli izlaganje pročelnice i stav odbora, pa je predsjednica Županijske skupštine
otvorila raspravu.
Marko Giljača rekao je da mu je zapela u oko jedna stavka u kojoj je pri raspodjeli sredstava,
10% svih sredstava ide Učeničkom domu "Paola di Rosa". Kriteriji su kvadratura i broj
korisnika. Misli da nešto treba mijenjati pod tim kriterijima, jer taj Učenički dom tijekom 8-9
mjeseci je mjesto gdje žive učenici koji nisu iz Dubrovnika. Međutim tijekom lipnja, srpnja i
kolovoza obavlja komercijalnu djelatnost.
To je sasvim u redu, jer je to njihovo privatno vlasništvo. Iznajmljuje se turistima, ali županija
pokriva njihove materijalne troškove koji su u ovom slučaju za svih 12 mjeseci.
Da li Županija pokriva troškove i za ova 3 mjeseca dok oni obavljaju komercijalnu djelatnost?
Tamo je i sportska dvorana, koja je cijelo vrijeme u komercijalnoj svrsi, daje se na
iznajmljivanje klubovima, udrugama i ostalima, što znači da ostvaruje prihode.
Apsurdno je da pokrivamo troškove, ako se obavlja komercijalna djelatnost, barem u ljetnom
razdoblju.
Apsurdno je i da dvorana ulazi u kvadraturu kad je svih 12 mjeseci u komercijalnoj svrsi.
Riječ je o 1.200.000 kuna, što su značajna sredstva, koja bi se mogla iskoristiti u mnoge
korisne projekte.
Zanima ga i da li je taj učenički dom obveznik davanja financijskog izvješća UO?
Pročelnica Jelena Dadić je odgovorila da su Uredbom vlade o načinu financiranja
decentraliziranih funkcija javnih potreba srednjeg školstva, uvršteni i učenički domovi.
Dobivaju sredstva od Vlade za te učenike i ovom odlukom ih raspoređuju i učeničkom domu
Paola di Rosa.
Što se tiče izvješća, radi se o jednoj neprofitnoj ustanovi kojoj županija nije osnivač i nemaju
obvezu dostavljanja financijskog izvješća. Sudjelujemo samo u materijalnim troškovima, 1/12
svaki mjesec.
Marko Giljača je rekao da sredstva koja dolaze od Vlade su javna sredstva. Ako znamo da se
svih 12 mjeseci ta dvorana koristi u komercijalne svrhe, vijećnik misli da se ovim može izuzeti
kvadratura te dvorane koja je u biti velika, a jedan je od kriterija za dodjelu sredstava, kako
bismo uštedjeli sredstva, u tom slučaju državi.
Ako dodjeljujemo 1/12 svaki mjesec, misli da se tijekom onih mjeseci u kojima se obavlja
komercijalna djelatnost, država nema tu što dotirati.
Predsjednica Županijske skupštine zaključila je raspravu i stavila na glasovanje prijedlog
odluke.
Većinom glasova (31 "ZA" i 1 "PROTIV") donesena je
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ODLUKA
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
srednjih škola i učeničkih domova na području Dubrovačko-neretvanske
županije u 2020. godini
(Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 13.
Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za zaštitu prava
pacijenata u jedinici područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu
Predsjednica Županijske skupštine pozvala je g. Željka Jakovića, predsjednika Povjerenstva za
zaštitu prava pacijenata u DNŽ da uvodno obrazloži ovu točku dnevnog reda.
Željko Jaković rekao je da se Povjerenstvo trudi biti svim građanima županije na raspolaganju i
ove godine su doživjeli prvu predstavku s otoka Lastova. Zahvalio se posebno članici
Povjerenstva, zaposlenici Županije Đurđici Popović koja je stvarno na raspolaganju kroz sve
ovo vrijeme rada.
g. Ivan Margaretić, predsjednik Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb iznio je zaključak odbora
za ovu, ali i ostale točke iz nadležnosti odbora.
Odbor je utvrdio da na dnevnom redu današnje sjednice ima 14 točaka iz svoje nadležnosti,
znači 1/3 svih točaka i sve točke je razmotrio i usvojio jednoglasno, te ih prosljeđuje
Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.
Jednoglasno, bez rasprave, donesen je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Dubrovačkoneretvanskoj županiji za 2019. godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Dubrovačko-neretvanskoj
županiji za 2019. godinu, koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku
Dubrovačko-neretvanske županije."

TOČKA 14.
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Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o mrtvozorenju u Dubrovačkoneretvanskoj županiji za 2019. godinu
Jelena Dadić, pročelnica UO za društvene djelatnosti uvodno je obrazložila ovu točku dnevnog
reda.
Predsjednica Županijske skupštine otvorila je raspravu po predloženoj točki.
Jednoglasno, (32 glasa "ZA"), bez rasprave, donesen je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama na
području Dubrovačko-neretvanske županije u 2019. godini
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama na području
Dubrovačko-neretvanske županije u 2019. godini koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije."

TOČKA 15.
Prijedlog odluke o rasporedu sredstava kojima se financiraju decentralizirane
funkcije zdravstvenih ustanova u vlasništvu Dubrovačko-neretvanske županije
u 2020. godini
Jelena Dadić, pročelnica UO za društvene djelatnosti uvodno je obrazložila ovu i slijedeće
dvije točke dnevnog reda.
Stav Odbora vijećnici su čuli, pa je predsjednica Županijske skupštine otvorila raspravu po
predloženoj točki.
Jednoglasno (30 glasova "ZA"), bez rasprave donesena je

ODLUKA
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o rasporedu sredstava kojima se financiraju decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova na području
Dubrovačko-neretvanske županije u 2020. godini
Članak 1.
Točkom I. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u
2020. godini ("Narodne novine", broj 128/19) utvrđena su sredstva od 16.440.615,00 kuna za Dubrovačkoneretvansku županiju, a koja se raspoređuju između zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije u 2020. godini
kako slijedi:

USTANOVA

IZNOS SREDSTAVA ZA 2020.

Opća bolnica Dubrovnik

8.221.995,60

Specijalna bolnica za medicinsku
rehabilitaciju "Kalos"

1.178.593,75

Dom zdravlja Dubrovnik

1.705.000,00

Dom zdravlja Korčula

1.079.109,67

Dom zdravlja Metković

1.094.850,00

Dom zdravlja Ploče

981.957,11

Dom zdravlja "Dr. Ante Franulović"
Vela Luka

530.717,87

Zavod za javno zdravstvo
Dubrovačko-neretvanske županije

52.530,00

Zavod za hitnu medicinu
Dubrovačko-neretvanske županije

1.595.861,00

UKUPNO

16.440.615,00
članak 2.

Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije."

TOČKA 16.
Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i
financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova
ogrjeva na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2020. godini
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Jednoglasno (31 glas "ZA") , bez rasprave, donesena je
ODLUKA
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda
centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva
u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2020. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni financijski standardi materijalnih i financijskih rashoda centara za
socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u Dubrovačkoneretvanskoj županiji u 2020. godini.
Sredstva za navedene izmjene Dubrovačko-neretvanska županija ostvaruje iz dodatnog udjela poreza na dohodak
i Državnog proračuna (Fond izravnanja).
Članak 2.
Dubrovačko-neretvanska županija osigurava sredstava za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu
skrb na području Županije u 2020. godini, kako slijedi:
Centri za socijalnu skrb
Centar za socijalnu skrb Dubrovnik
Centar za socijalnu skrb Korčula
Centar za socijalnu skrb Metković
Centar za socijalnu skrb Ploče
UKUPNO

Iznos sredstava (kn)
623.468,00
411.656,00
373.272,00
334.793,00
1.743.189,00

Kriterij za navedene rashode je broj radnika zaposlen u centru, a mjerilo je prosječni mjesečni iznos po radniku
utvrđen u članku III. Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih
rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini.
Članak 3.
Dubrovačko-neretvanska županija osigurava sredstva za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima
koji se griju na drva na području Županije u 2020. godini u ukupnom iznosu od 557.550,00 kuna.
Kriterij za izdatke pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva je broj korisnika
planiran u 2019. godini, a mjerilo je iznos od 1.050,00 kuna po korisniku.
Sredstva za ogrjev raspoređuju se jedinicama lokalne samouprave na području Županije temeljem zahtjeva
jedinica lokalne samouprave.
Članak 4.
Ukupan financijski plan za decentralizirane funkcije centara za socijalnu skrb sastavni je dio Proračuna
Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu.
Plan korisnika izvršava se sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. Godinu i Odluci o izvršavanju Proračuna
Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu.
Članak 5.
Centri za socijalnu skrb dužni su Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti
dostavljati financijske izvještaje sukladno odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom
računovodstvu.
Članak 6.
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Ova odluka objaviti će se u “Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije“, a primjenuje se od 1.
siječnja 2020. godine.

TOČKA 17.
Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za
starije i nemoćne osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2020. godini
Jednoglasno (31 glas "ZA") , bez rasprave, donesena je

ODLUKA
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne
osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2020. godini
(Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 18.
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut zdravstvene ustanove
Ljekarne Dubrovnik
Jelena Dadić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti uvodno je obrazložila i ovu
točku dnevnog reda.
Vezano uz komentar g. Mara Kristića da se ova točka izostavi iz dnevnog reda, pročelnica je
rekla da je statut pregledala pravna služba, u potpunosti je u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj
zaštiti i po čl.85 tog zakona definirano je da ravnatelj zdravstvene ustanove može biti osoba
koja ima VSS, te 5 godina iskustva u struci, jednako kao i kod ostalih zdravstvenih ustanova.
Istim člankom je propisano da ukoliko ravnatelj nema završen studij zdravstvenog usmjerenja,
da njegov zamjenik mora imati taj studij. Farmaceuti se također mogu javiti na natječaj i biti
izabrani, naglasila je gđa Dadić.
Predsjednica Županijske skupštine otvorila je raspravu.
Marko Giljača rekao je da ne može vjerovati da je izglasana točka koja se odnosi i na učeničke
domove, s obzirom na njegovu raspravu o Učeničkom domu "Paola di Rosa."
Vezano za ovu točku, rekao je da nije sporno da je u skladu sa zakonom izmjena statuta.
Dubrovačke ljekarne su prije dvije godine slavile obljetnicu 700 godina ljekarništva u
kontinuitetu, najduže u cijeloj Europi. Ti ljekarnici su zadržali kvalitetu, tradiciju i baštinu i to
je prepoznala država Hrvatska i one su na listi hrvatske nematerijalne baštine.
Misli da se ne mora bukvalno prepisivati sve što piše u zakonu i otvarati neke sumnje da se to
nekome namješta, ali zašto ćemo "struku oduzimati struci".
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Netko van struke ne može imati emociju prema struci i zato je to bitno, naglasio je g. Giljača.
Upravo ta receptura i ta tradicija je "iščupala" Dubrovačke ljekarne iz onoga gdje su bile 90-ih
i početkom 2000. godine. Višak od 2 mil. kuna prošle godine je prenamijenjen za potrebe
bolnice.
Malo mu je simptomatično da se mijenja statut samo Ljekarne Dubrovnik, tu su još i ljekarna
Blato i Korčula, koje su mijenjale statut 1995.
Zbog svega toga volio bi da se ova točka skinula s dnevnog reda.
Fani Favro Bukvić rekla je da je vijećnik Giljača rekao većinu stvari. Ona se također ne slaže s
čl. 28 jer nije definirano ni koji fakulteti, ni koja struka, tako da se na to radno mjesto može
prijaviti i "akademski slikar".
Upozorila je i na čl. 51., 52. i 53 koji se odnose na poslovnu tajnu, da su se mogli objediniti u
jedan članak.
Maro Kristić mišljenja je da ako je zakon odredio jednu normu, nitko nam ne brani da tu
normu ne pod normiramo, odnosno da točno odredimo koja stručna sprema mora biti, kojeg
smjera.
Teo Andrić rekao je da ne vidi u ovome nikakav problem. Imamo UV koje nešto predlaže i to
što oni predlažu je u skladu sa zakonom i to treba podržati.
dr. sc. Vilma Kosović, dr. med., predsjednica Županijske skupštine zaključila je raspravu i
stavila na glasovanje prijedlog odluke.
Većinom glasova (uz 22 glasa "ZA", 9 "PROTIV"), donesena je
ODLUKA
o davanju suglasnosti
na Statut Zdravstvene ustanove ljekarne „Dubrovnik“
Članak 1.
Ovom Odlukom Županijska skupština daje suglasnost na Statut Zdravstvene ustanove ljekarne
„Dubrovnik“, koji je donijelo Upravno vijeće Zdravstvene ustanove ljekarne „Dubrovnik“ 23. prosinca
2019. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Dubrovačkoneretvanske županije."

TOČKA 19.
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma
zdravlja Korčula
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Jelena Dadić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti iznijela je uvodno
obrazloženje.
Jednoglasno (31 glas "ZA"), bez rasprave, donesena je
ODLUKA
o davanju suglasnosti
na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Korčula
Članak 1.
Ovom Odlukom Županijska skupština daje suglasnost na Statutarnu odluku o izmjenama i
dopunama Statuta Doma zdravlja Korčula koju je donijelo Upravno vijeće Doma zdravlja
Korčula na sjednici održanoj 20. siječnja 2020. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku
Dubrovačko-neretvanske županije."

TOČKA 20.
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma
zdravlja Metković
Jelena Dadić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti iznijela je uvodno
obrazloženje i za ovu točku dnevnog reda.
Predsjednica Županijske skupštine otvorila je raspravu.
Pero Jerković rekao je da ga zanima hoće li se postavljanjem zamjenika za kvalitetu povećati
kvaliteta zdravstvene zaštite na području doline Neretve? Zakon na koji se pozivaju u odluci
Upravnog vijeća je star više od godinu dana.
Misli da sve ovo što se u zdravstvu radi, radi se da bi se "smjestili neki ljudi na neka mjesta."
Stalno se priča o manjku liječnika, ali on se pita koliko se smanjilo administrativnog osoblja u
zdravstvenim ustanovama.
Kojeg datuma će proraditi dvije ordinacije u Metkoviću, to je konkretno pitanje na koje nitko
nema odgovora.
Većinom glasova (29 "ZA", 1 "PROTIV" i 1 "SUZDRŽAN") donesena je

ODLUKA
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o davanju suglasnosti
na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Metković
Članak 1.
Ovom Odlukom Županijska skupština daje suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama
Statuta Doma zdravlja Metković koju je donijelo Upravno vijeće Doma zdravlja Metković na
sjednici održanoj 12. veljače 2020. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku
Dubrovačko-neretvanske županije."

TOČKA 21.
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o kupnji nekretnine
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos
Jelena Dadić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti iznijela je uvodno
obrazloženje.
UV Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos dana 5.prosinca 2019.g. donijelo je
odluku o kupnji nekretnine koja je u vlasništvu Općine Vela Luka, u naravi građevinsko
zemljište, okolno zemljište kompleksa Specijalne bolnice, u predjelu Kale, u iznosu od
69.300,00 kuna.
Člankom 26. Statuta Specijalne bolnice određeno je da UV odlučuje o stjecanju, raspolaganju,
opterećivanju i prodaji nekretnina uz suglasnost osnivača.
Iz tog razloga ova točka upućena je Županijskoj skupštini na raspravu i usvajanje.
Jednoglasno (31 glas "ZA"), bez rasprave, donesena je
ODLUKA
o davanju suglasnosti na
Odluku o kupnji nekretnine
Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Kalos

Članak 1.
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Ovom Odlukom Županijska skupština daje suglasnost na Odluku o kupnji nekretnine, koju je
donijelo Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos na sjednici
održanoj 5. prosinca 2019. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku
Dubrovačko-neretvanske županije."

TOČKA 22.
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluku o davanju u zakup poslovnih
prostora Doma zdravlja Vela Luka - Anti Milatu, dr. med. spec. obiteljske
medicine
Jelena Dadić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti iznijela je uvodno
obrazloženje za ovu točku, te točku br. 23, a zatim i točke 24., 25. i 26.
Predsjednica Županijske skupštine otvorila je raspravu o predloženoj točki.
Jednoglasno (30 glasova "ZA") donesena je
O D LU K A
o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zaposleniku
Doma zdravlja „Dr. Ante Franulović“ Vela Luka
Članak 1.
Daje se suglasnost na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zaposleniku Doma
zdravlja „Dr. Ante Franulović“ Vela Luka, dr. med. spec. obiteljske medicine Anti Milatu, koji
obavlja djelatnost obiteljske (opće) medicine radi nastavka obavljanja djelatnosti obiteljske
(opće) medicine u privatnoj praksi u organizacijskom obliku ordinacije, Broj protokola: UV 6/20, donesene na 19. sjednici Upravnog vijeća Doma zdravlja „Dr. Ante Franulović“ Vela
Luka, održanoj dana 15. siječnja 2020. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku
Dubrovačko-neretvanske županije''.

TOČKA 23.
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Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluku o davanju u zakup poslovnih
prostora Doma zdravlja Vela Luka Mariji Bačić, dr. med. spec. obiteljske
medicine
Izlaganje pročelnice i stav odbora vijećnici su čuli. Kako nije bilo rasprave predsjednica je
stavila prijedlog odluke na glasovanje.
Jednoglasno (sa 29 glasova "ZA") donesena je

O D LU K A
o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zaposlenici
Doma zdravlja „Dr. Ante Franulović“ Vela Luka
Članak 1.
Daje se suglasnost na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zaposlenici Doma
zdravlja „Dr. Ante Franulović“ Vela Luka, dr. med. spec. obiteljske medicine Mariji Bačić,
koja obavlja djelatnost obiteljske (opće) medicine radi nastavka obavljanja djelatnosti
obiteljske (opće) medicine u privatnoj praksi u organizacijskom obliku ordinacije, Broj
protokola: UV - 7/20, donesene na 19. sjednici Upravnog vijeća Doma zdravlja „Dr. Ante
Franulović“ Vela Luka, održanoj dana 15. siječnja 2020. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku
Dubrovačko-neretvanske županije''.

TOČKA 24.
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne
zdravstvene službe Miri Jurković, dr. med., spec. obiteljske medicine
Predsjednica Županijske skupštine otvorila je raspravu.
Pero Jerković javio se na pročelničine riječi da će biti bolja kvaliteta usluge u Domu zdravlja
Metković. Liječnice su smještene na 2. kat pukom slučajnošću, kada je došlo do požara u
Domu zdravlja, rekao je. Godinama su ti prostori bili prazni, dolazili su specijalisti koji već 6-7
godina puno manje dolaze, a obiteljski liječnici su bili u prizemlju po dvoje u ordinaciji, 1. i 2.
smjena.
Glasat će za ovu odluku koja nije stvar nekakvog kvalitetnog upravljanja Domom zdravlja, već
je stvar slučajnosti, prema njegovu mišljenju.
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Stipo Gabrić rekao je da su svo troje liječnika u ovim odlukama u te prostore prešli prije 2,3
godine, pa ga zanima kako to retroaktivno skupština daje suglasnost na ove odluke?
Predsjednica Županijske skupštine zaključila je raspravu i stavila prijedlog odluke na
glasovanje.
Jednoglasno (uz 32 glasa "ZA"), bez rasprave donesena je
O D LU K A
o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe, djelatnost
obiteljske (opće) medicine, Miri Jurković, dr. med., spec. obiteljske medicine
Članak 1.
Miri Jurković, dr. med., spec. obiteljske medicine, iz Metkovića, A. Starčevića 12,
koncesionaru u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na adresi A. Starčevića 12,Metković, daje se
suglasnost za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe.
Članak 2.
Mira Jurković, dr. med., spec. obiteljske medicine, obavljat će javnu zdravstvenu službu djelatnost obiteljske (opće) medicine na adresi A. Starčevića 12, Metković, na drugom katu Doma
zdravlja Metković, uz uvjet ishođenja rješenja Ministarstva zdravstva o ispunjavanju uvjeta za
obavljanje djelatnosti u novom prostoru na navedenoj adresi.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku
Dubrovačko-neretvanske županije''.

TOČKA 25.
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne
zdravstvene službe Sanji Milošević, dr. med., spec. obiteljske medicine
Jednoglasno (uz 32 glasa "ZA"), bez rasprave, donesena je
O D LU K A
o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe, djelatnost
obiteljske (opće) medicine, Sanji Milošević, dr. med., spec. obiteljske medicine
Članak 1.
Sanji Milošević, dr. med., spec. obiteljske medicine, iz Metkovića, A. Starčevića 12, koncesionaru u
djelatnosti obiteljske (opće) medicine na adresi A. Starčevića 12, Metković, daje se suglasnost za
promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe.
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Članak 2.
Sanja Milošević, dr. med., spec. obiteljske medicine. obavljat će javnu zdravstvenu službu djelatnost obiteljske (opće) medicine na adresi A. Starčevića 12, Metković, na drugom katu Doma
zdravlja Metković, uz uvjet ishođenja rješenja Ministarstva zdravstva o ispunjavanju uvjeta za
obavljanje djelatnosti u novom prostoru na navedenoj adresi.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku
Dubrovačko-neretvanske županije''.

TOČKA 26.
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne
zdravstvene službe Sonji Barač, dr. med., spec. obiteljske medicine
Jednoglasno (uz 32 glasa "ZA"), bez rasprave, donesena je

O D LU K A
o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe, djelatnost
obiteljske (opće) medicine, Sonji Barač, dr. med., spec. obiteljske medicine
Članak 1.
Sonji Barač, dr. med., spec. obiteljske medicine, iz Metkovića, A. Starčevića 12, koncesionaru
u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na adresi, A. Starčevića 12, Metković, daje se suglasnost za
promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe.
Članak 2.
Sonja Barač, dr. med., spec. obiteljske medicine. obavljat će javnu zdravstvenu službu djelatnost obiteljske (opće) medicine na adresi A. Starčevića 12, Metković na drugom katu Doma
zdravlja Metković, uz uvjet ishođenja rješenja Ministarstva zdravstva o ispunjavanju uvjeta za
obavljanje djelatnosti u novom prostoru na navedenoj adresi.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku
Dubrovačko-neretvanske županije''.

TOČKA 27.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na odluke o davanju u zakup
poslovnog prostora radnicima Doma zdravlja Dubrovnik
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gđa Jelena Dadić, pročelnica UO za društvene djelatnosti uvodno je obrazložila ovu točku
dnevnog reda.
Jednoglasno (32 glasa "ZA"), bez rasprave, donesena je
ODLUKA
o davanju suglasnosti na Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora radnicima
Doma zdravlja Dubrovnik
Članak 1.
Daje se suglasnost na Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Dubrovnik o davanju u zakup poslovnog
prostora radnicima Doma zdravlja Dubrovnik, donesene na 27. sjednici Upravnog vijeća Doma zdravlja
Dubrovnik, održanoj dana 22. siječnja 2020. godine, kako slijedi:
- Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora radniku Doma zdravlja Dubrovnik, BROJ: 0227/8-19, dr. med. dent. Romani Miloslavić Roko, zaposlenici Doma zdravlja Dubrovnik koja
obavlja djelatnost dentalne zdravstvene zaštite u ordinaciji na adresi Marka Marulića bb
(zgrada DOC) Dubrovnik, radi nastavka obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite u
privatnoj praksi u organizacijskom obliku ordinacije;
- Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora radniku Doma zdravlja Dubrovnik, BROJ: 0227/9-19, dr. med. dent. Teu Rašici, zaposleniku Doma zdravlja Dubrovnik koji obavlja
djelatnost dentalne zdravstvene zaštite u ordinaciji na adresi Put dr. A. Starčevića 19, Mlini,
radi nastavka obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite u privatnoj praksi u
organizacijskom obliku ordinacije;
- Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora radniku Doma zdravlja Dubrovnik, BROJ: 0227/10-19, dr. med. dent. Mariji Možnik Jurišić, zaposlenici Doma zdravlja Dubrovnik koja
obavlja djelatnost dentalne zdravstvene zaštite u ordinaciji na adresi Dr. A. Starčevića 1,
Dubrovnik, radi nastavka obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite u privatnoj praksi
u organizacijskom obliku ordinacije; i
- Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora radniku Doma zdravlja Dubrovnik, BROJ: 0227/11-19, univ. mag. med. dent. Vedrani Stjepović Fišer, zaposlenici Doma zdravlja Dubrovnik
koja obavlja djelatnost dentalne zdravstvene zaštite u ordinaciji na adresi Dr. A. Starčevića 1,
Dubrovnik, radi nastavka obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite u privatnoj praksi
u organizacijskom obliku ordinacije.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Dubrovačkoneretvanske županije''.
KLASA: 500-01/20-01/28

TOČKA 28.
Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije
za 2019. godinu
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dr.sc. Vilma Kosović, dr. med., Predsjednica Županijske skupštine pozvala je Romana
Radonića, predsjednika Savjeta mladih DNŽ da uvodno obrazloži prijedlog izvješća.
g. Romano Radonić naglasio je kako se Županijski savjet mladih prvenstveno "pozabavio"
lokalnim savjetima mladih, u našim općinama i gradovima, kao što je npr. Općina Trpanj, grad
Opuzen, gdje se animiraju mladi.
Od 576 jedinica lokalne samouprave u RH, samo 86 ima Savjete mladih. Položaj savjeta u
državi je izuzetno loš.
Nije izostala ni međunarodna suradnja. Sudjelovali su ponovo na Međunarodnom hodu za žene
koji je održan na Stradunu, zamjenik savjeta je bio na susretu mladih u Brčkom. Održan je i
sastanak sa gđom Tanjom Herceg, predstavili su sve pozitivne i negativne strane.
Pozitivne su što su dosta aktivni u Vijeću za prevenciju, a udruge mladih su nekako malo
zastupljene u apliciranju za EU fondove.
Pozvao je sve mlade koji imaju inicijativu, prijedlog, kojima treba pomoć da se jave i
Županijski savjet mladih će im nastojati pomoći.
Stav Odbora za razvoj lokalne i područne (regionalne) samouprave vijećnici su čuli, pa je
predsjednica Županijske skupštine otvorila raspravu.
Marko Giljača rekao je da se od osnivanja Savjeta mladih uvijek javlja na ovu temu, međutim
da je bio blagonaklon jer je savjet bio u osnivanju.
Sada je mišljenja kako je ovo "izvješće o neradu" i pred županijskim vijećnicima traži
raspuštanje Savjeta mladih DNŽ. Obrazloženje je slijedeće: potrebno je imati Savjet mladih,
ali vi ste loš primjer, rekao je.
Obzirom da radi na edukaciji djece, stvaranju aktivnih građana, rekao je da postoji jako puno
njih koji su spremni raditi. Poticanje mladih odnosi se samo na jedan sastanak u Orebiću, a i u
gradu savjet mladih ne funkcionira, odnosno samo četvero, petero mladih nešto "vuku", a i oni
budući da ne mogu sastaviti kvorum razmišljaju o samoraspuštanju, ili na koji način da
"otpuste" one koji ne rade, kako bi se imenovali neki novi članovi.
Na konferencije se ide da bi se educirali, dobili dobre primjere i da bi se dobra praksa prenijela
na ovu županiju.
Nije vidio niti jednu inicijativu, niti jednu politiku za mlade, niti jedan prijedlog za bilo koju
odluku koju donosi DNŽ, a to se nakon 2 godine očekuje od Savjeta mladih DNŽ i ove
Županijske skupštine.
Ovaj Savjet je loš primjer, jer je netko drugi mogao raditi na njihovom mjestu i sada je vijećnik
Giljača ogorčen što Savjet mladih nije napravio ništa i što su loš primjer mladima, te inzistira
da se raspuste.
"Mladima moramo pokazati da postoji perspektiva i da trebamo imati aktivne građane",
zaključio je svoje izlaganje vijećnik Giljača.
Fani Favro Bukvić nadovezala se na izlaganje Marka Giljače rekavši da je čitajući izvješće
naišla lokalni prijedlog za mlade Grada Dubrovnika jer je u izvješću navedeno pod točkom br.
2 da su završili proces osnivanja Savjeta mladih Grada Dubrovnika, te kao najvažniji zadatak
istaknuli suradnju u izradi i provedbi lokalnog programa.
Njihov program je izvrstan, te je zanima zašto svoje kapacitete nisu koristili na svoje programe
i gdje su bili do sada?
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U gradu je čak bio problem sastaviti Savjet mladih. Voljela bi da i županijski savjet ima takav
program, da imaju rokove, tko će biti nositelj pojedinog programa, tko će im pomagati itd., jer
nije da mi na području županije nemamo tema kojima bi se mogli bavit, razna studentska
problematika, upoznavanje sa radom Savjeta, problematika zapošljavanja studenata i učenika,
cijena njihovog rada i ostalo.
Marko Giljača rekao je kako ga je vijećnica iznenadila spominjući Savjet mladih Grada
Dubrovnika, pa je kontaktirao gradski savjet mladih i saznao da je u njihovu izvješću nositelj
Grad Dubrovnik, izrađivač je bio Centar za karijere mladih, sudjelovali su Udruga Maro i
Baro, Udruga Bonsai i Erasmus student network. Kada je pitao da li je sudjelovao Županijski
savjet za mlade samo su se nasmijali, što je još jedan argument da se Županijski savjet mladih
ukine, rekao je.
Teo Andrić rekao je da je vijećnik Marko Giljača malo preoštar prema mladima i da bi bilo
puno korektnije da je to rekao predsjedniku Savjeta mladih negdje sa strane ili prije godinu
dana, te ga poučio kako bi trebalo raditi.
Mnogo je mladih koji bi mogli nešto učiniti, ali to ne žele, a ovi mladi su se javili na natječaj i
barem nešto probali učiniti.
Upitao se koliko danas u Gradu i u Županiji ima udruga i stranaka koje bi trebalo raspustiti ili
koje bi se trebale samo raspustiti.
Marko Giljača replicirao je rekavši da poštuje stav Tea Andrića, prije dvije godine je
razgovarao sa tajnikom i zamjenikom g. Markom Raičem i prenio mu sva svoja iskustva.
Prošle godine je za govornicom rekao da je izvješće loše, ali da će ga podržati zbog toga što im
daje priliku dalje. Nakon te sjednice razgovarao je s predsjednikom Romanom i nije napao ni
prvi, ni drugi put.
Jako mu je stalo do ovoga, jer ne želi ovakav primjer, jer to odbija mlade od bavljenja javnim
radom.
Fani Favro Bukvić također je replicirala g. Andriću i rekla da nije ovo napadanje koje nije bilo
opravdano. Dodala je da je s predsjednikom Savjeta razgovarala i na odboru, mimo Županijske
skupštine i ispred drugih kolega. Išla je dobronamjerno, što bi se moglo napraviti.
"Imaju pozitivno tlo, u Gradu, Županiji i državi i ako treba neka iskoriste to, samo neka se
nešto pokrene."
Kristina Ćurčija rekla je da osobno smatra jednim dijelom predsjednika Savjeta krivim, a
jednim dijelom i onoga tko je pripremio ove materijale. Ovo je loše pripremljen materijal, jer
netko je trebao pratiti smjer kojim se savjet kreće, naglasila je.
Župan Nikola Dobroslavić rekao je da je Savjet mladih tijelo koje biraju sami mladi i ne mora
ih se podučavati, nisu malodobni. Ali smatra da vijećnik Giljača nije u pravu i da se mladi ne
mogu tako napadati. Ako su pogriješili može ih se kritizirat, ali neće ih se raspuštati, niti će im
davati smjernice kako će raditi.
Kristina Ćurčija upitala je zašto se mladom čovjeku ne može dati savjet, ona je samo rekla da
ih se može pratiti i savjetovat i netko im je trebao pomoći.
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Pero Jerković misli da je kritika ipak na mjestu, jer se s njima razgovaralo i nastojalo im se
pomoći. Pitanje je samo ima li smisla da Savjet dalje tako radi?
Ante Damić rekao je da se neugodno osjećao za vrijeme prošle rasprave, gdje su napali mladog
čovjeka koji je išao po pozivu. Ovdje se nalaze razne političke stranke i sve u svom sastavu
imaju i mlade članove koji se i politički odgajaju i pozivaju ih da aktivno sudjeluju u društveno
korisnom radu.
Pero Jerković replicirao je rekavši da se ovo može izglasati, ali što će biti s daljnjim radom tih
mladih.
Davor Penić misli da javno kažnjavanje nekog, osobito mladog čovjeka nije pedagoški.
Predsjednica Županijske skupštine zaključila je raspravu i stavila na glasovanje prijedlog
zaključka.
Većinom glasova (uz 20 glasova "ZA", 5 "PROTIV" i 3 "SUZDRŽANA") donesen je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 2019.
godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu,
koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku
Dubrovačko-neretvanske županije."

TOČKA 29.
Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na
pomorskom dobru 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
g. Ivo Klaić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i more iznio je uvodno obrazloženje.
g. Marinko Pažin, predsjednik Odbora za gospodarski razvitak iznio je zaključak odbora za
ovu i za sljedeću točku dnevnog reda. Odbor je dao pozitivno mišljenje za obje točke, te ih
proslijedio Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.
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Jednoglasno (27 glasova "ZA"), bez rasprave, donesena je

ODLUKA
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru 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
(Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 30.
Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za
gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra ispred Vile Šeherezade, Grad
Dubrovnik
g. Ivo Klaić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i more iznio je uvodno obrazloženje i
za ovu točku dnevnog reda.
Dodao je kako mu nije jasan motiv prijedloga g. Marka Giljače da se ova točka skine s
dnevnog reda, bez ponuđene alternative, s obzirom na činjenicu da imamo ponekad osjećaj da
čim se radi o nekoj koncesiji, pokušava se biti protiv toga. Ne zna čemu taj strah s obzirom da
je to obala ispred hotela koja se na određen način i koristi od hotela dugi niz godina uz vrlo
mizerna koncesijska odobrenja.
S obzirom da je bilo pitanje tabularne izjave i upisa pomorskog dobra, tabularnu izjavu jutros
je dostavio g. Giljači s obzirom da je jučer dobio mail, ona je dostupna svim vijećnicima.
Točno je da se koncesija daje nakon što je upisano pomorsko dobro i nakon što je provedeno u
zemljišnim knjigama.
Odlukom o namjeri davanja koncesije iskazuje se namjera njenog davanja. Kad se netko javi
na to i pod određenim uvjetima, tek tada se donosi odluka o davanju koncesije, a sama
koncesija će se dodijeliti ugovorom. Tabularna izjava koja je dana će biti definirana do samog
ugovora ili se ugovor neće sklopiti, naglasio je g. Klaić.
Tabularnu izjavu Županija samo zaprima na znanje i ona nije u materijalima, ona je poslana
državnom odvjetništvu i ono je uputilo u sud i sigurno će biti provedena do sklapanja ugovora,
ili se ugovor neće dogoditi.
Za sve koncesije koje idu na skupštinu, uvijek je obavješteno državno odvjetništvo, koncesija
može biti "nezakonita" po mišljenju bilo kojeg vijećnika, ali je li ona zakonita ili ne pokazat će
Ministarstvo i sudovi, a niti jednu do sad oni nisu odbili, zaključio je g. Ivo Klaić.
Stav odbora vijećnici su čuli, pa je predsjednica otvorila raspravu o predloženoj točki.
Marko Giljača rekao je da mu je drago da je pročelnik potvrdio ono što je on naveo, a to je da
se koncesija ne može dati prije nego što se upiše granica pomorskog dobra. Rekao je također
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da je DORH uputio dopis o upisu pomorskog dobra, ali to je zaprimljeno 11.03.2020. u 11,43,
nakon što je član liste "Srđ je grad" objavio da ne možete dati koncesiju. Ne vjeruje da je to
baš slučajno.
Davanje koncesije Vili Šeherezadi ne može biti samo i isključivo materijalni motiv. Prihodi od
koncesija su značajni za županiju i nije istina da je on protiv koncesija, dapače pohvalio je
politiku Župana da daje otvorene koncesije i da je uvijek pristup građana moguć.
Kao što je govorio za vilu Elitu, tako i za ovu vilu kaže da ovdje otvaraju Pandorinu kutiju, jer
Vila Šeherezada više nije u sastavu Hotela Argentina. Sve dosadašnje koncesije su davane
hotelima i javnim plažama, a ovo je privatna Vila.
To je njegov stav, kojim je zaključio svoje izlaganje.
Ivo Klaić pojasnio je da to što je vila ništa ne mijenja, to područje se koristi, ne plaća se,
koncesije su otvorenog tipa i činjenica je da se niti u naravi, niti u bilo čemu neće ništa
promijeniti. Gradnje nema i nikakvog presedana nema.
Osvrnuo se i na neke članove liste Srđ je grad koji se protive, a s druge strane podržavaju neke
koncesionare.
Sud je zaprimio podnesak 11.03. i naravno da jest kad tabularna izjava datira od prije mjesec
dana. Sud ne radi po ničijem naputku.
Marko Giljača replicirao je da se ovdje ne bi trebalo politizirati. Smatra da je upis pokrenut u
trenutku koji je bio nametnut, kada je shvaćeno da se "ne radi prema zakonu".
Maro Kristić rekao je da je u početku imao neke male dvojbe, ali sada nakon što je pročelnik
pojasnio, misli da nema neke bojazni oko davanja ove koncesije. I sam je bio nadležni
pročelnik, pa u ovom nakon pojašnjenja, ne vidi ništa sporno.
Predsjednica Županijske skupštine zaključila je raspravu i stavila prijedlog odluke na
glasovanje.
Većinom glasova (29 "ZA" i 1 "PROTIV") donesena je

ODLUKA
o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje
dijela pomorskog dobra ispred Vile Šeherezade, Grad Dubrovnik
(Odluka se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 31.
Prijedlog odluke o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesiju na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra ispred
Vile Šeherezade, Grad Dubrovnik
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g. Teo Andrić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje iznio je zaključak odbora za ovu
točku dnevnog reda, kao i za druge dvije iz nadležnosti odbora. Odbor je dao pozitivno
mišljenje za sve 3 točke, te ih proslijedio Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.
Predsjednica Županijske skupštine otvorila je raspravu po predloženoj točki.
Jednoglasno (30 glasova "ZA"), bez rasprave, donesena je
ODLUKA
o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesiju
na pomorskom dobru
I.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela
pomorskog dobra ispred Vile Šeherezade, Grad Dubrovnik u sastavu:
Predsjednica:
1. Nikolina Kraljević
Članovi:
2. Nikola Beusan
3. Marina Oreb
4. Ante Pejić
5. Stane Đivanović
6. Darko Knežević
*7. Blaž Pezo
* (član Stručnog povjerenstva u slučaju da Ministarstvo financija ne imenuje svog predstavnika u
zakonskom roku).
II.
Administrativne, pravne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavljat će Upravni odjel za gospodarstvo i
more, a za tajnika Povjerenstva imenuje se Ivo Klaić.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Dubrovačkoneretvanske županije."

TOČKA 32.
Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva za
procjenu štete od elementarnih nepogoda
Jednoglasno ( 29 glasova "ZA"), bez rasprave, donesena je

ODLUKA
o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva
za procjenu štete od elementarnih nepogoda
I.
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Osniva se Županijsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda (u daljnjem
tekstu: Županijsko povjerenstvo).
Za članove Županijskog povjerenstva imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ANTE DAMIĆ, dipl. iur., predsjednik,
MARIJO ODAK, dipl. ing., tajnik,
MATO TOMLJANOVIĆ, univ. spec. admin. publ., član,
ANTE PEJIĆ, dipl. iur., član,
IVO MUJO, prof., član,
TOMISLAV MAJIĆ, dipl. oecc., član,
TAJANA PENDO, dipl. ing. arh., član,
JOŠKO ERCEG, dipl. ing. građ., član,
MARIN KNEŽEVIĆ, dipl. ing., član.

Članovi Županijskog povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.
II.
Zadaće Županijskog povjerenstva su slijedeće:
1. usklađuje rad gradskih i općinskih povjerenstava,
2. provjerava i utvrđuje konačnu procjenu šteta jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave sa svojeg područja,
3. podnosi Državnom povjerenstvu prijedlog s obrazloženjem za odobravanje žurne novčane
pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode,
4. po potrebi izravno na terenu i području zahvaćenom prirodnom nepogodom obavlja izvid
štete na imovini u kojem mogu sudjelovati predstavnici nadležnih ministarstava odnosno
pravne osobe, ovisno o vrsti i posljedicama prirodne nepogode i nastale štete,
5. objedinjuje i prosljeđuje putem Registra šteta Državnom povjerenstvu konačne procjene
šteta te konačno izvješće o utrošku sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za
ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u gradovima
odnosno općinama na području županije,
6. imenuje stručno povjerenstvo na temelju prijedloga općinskog odnosno gradskog
povjerenstva,
7. donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti,
8. obavlja i druge poslove određene odlukom o osnivanju, odnosno poslove koje provodi u
suradnji s Državnim povjerenstvom.

III.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Županijskog
povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Službeni glasnik, broj 10/97. i
5/16.)
IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Dubrovačko –
neretvanske županije.
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TOČKA 33.
Prijedlozi rješenja o izmjenama i dopunama rješenja o imenovanju
predsjednika i članova

 Odbora za izbor i imenovanja,
 Odbora za dodjelu javnih priznanja,
 Odbora za Statut i Poslovnik
Stav Odbora za izbor i imenovanja vijećnici su čuli, pa je predsjednica Županijske skupštine
otvorila raspravu.
Kako nije bilo rasprave, predsjednica je stavila na glasovanje rješenje za svaki odbor
pojedinačno.
Jednoglasno (29 glasova "ZA) doneseno je
R J E Š E NJ E
o izmjeni i dopuni Rješenja
o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
I.
U Rješenju o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja ("Službeni glasnik
Dubrovačko-neretvanske županije", broj: 9/17.), u članku I. pod točkom 8. razrješuje se člana
odbora NINA ŠEŠELJA, a umjesto njega za člana odbora imenuje se MARO KRISTIĆ.
II.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije".
Jednoglasno (29 glasova "ZA) doneseno je
R J E Š E NJ E
o izmjeni i dopuni Rješenja
o izboru predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja
I.
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U Rješenju o izboru predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja ("Službeni
glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", broj: 9/17.), u članku I:
- pod točkom 11. razrješuje se člana odbora NINA ŠEŠELJA, a umjesto njega za člana odbora
imenuje se ZVONKO KOŠTRO.
- pod točkom 7. razrješuje se članicu odbora JELENU CRNČEVIĆ, a umjesto nje za članicu
odbora imenuje se MARIJA MRGUDIĆ.
II.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije".
Jednoglasno (29 glasova "ZA) doneseno je
R J E Š E NJ E
o izmjeni i dopuni Rješenja
o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik
I.
U Rješenju o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i poslovnik ("Službeni glasnik
Dubrovačko-neretvanske županije", broj: 9/17. i 3/19.), u članku I., pod točkom 4. razrješuje se
članicu odbora JELENU CRNČEVIĆ, a umjesto nje za članicu odbora imenuje se MARIJA
MRGUDIĆ
II.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije".

TOČKA 34. - TOČKA 43.
Ponude po pravu prvokupa
Predsjednica Županijske skupštine rekla je da se prema prijedlozima zaključaka ponude po
pravu prvokupa ne prihvaćaju.
Otvorila je raspravu za sve točke koje se odnose na prvokupe, nakon čega predlaže da se za
svaku glasa pojedinačno.
Zaključila je raspravu i stavila na glasovanje jednu po jednu točku dnevnog reda.
Jednoglasno (sa 29 glasova "ZA") donesena je slijedeća
ODLUKA
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Ne prihvaća se ponuda Nikše Marinovića, za prodaju nekretnine: 1/3 prava vlasništva čest. zgr.
1538, z. ul.69, k.o. Dubrovnik, u naravi dio kuće, površine 53 m², na adresi Čubranovićeva br.
4 u Dubrovniku, po cijeni od 170.000.- € (protuvrijednost u kunama).
Jednoglasno (sa 29 glasova "ZA") donesena je slijedeća

ODLUKA
Ne prihvaća se ponuda koju su ponudili Hrvoje, Bepo, Anton i Bartul Marušić, za prodaju
nekretnina: čest. zgr. 254, 255, 257 i 258, te čest. zem. 1558/3, 1559, 1560, 1574 i 1865, sve z.
ul. 669, k.o. Suđurađ, u naravi kuća, mlinica i okućnica, po cijeni od 1.450.000.- €
(protuvrijednost u kunama).
Jednoglasno (sa 29 glasova "ZA") donesena je slijedeća

ODLUKA
Ne prihvaća se ponuda Ive Vučković, Mislava Vučkovića i Mladena Vučkovića, za prodaju
nekretnine: svaki po 1/3 prava vlasništva čest. zgr. 1508, z. ul. 114, k.o. Dubrovnik, u naravi
stan u prizemlju, prvom, drugom katu i potkrovlju, površine 95,94 m², na adresi Ferićeva 2 u
Dubrovniku, po cijeni od 390.000.- € uvećano za 2,5% agencijskih troškova (protuvrijednost u
kunama).
Jednoglasno (sa 30 glasova "ZA") donesena je slijedeća

ODLUKA
Ne prihvaća se ponuda koju je trgovačko društvo SPES d.o.o. ponudilo u ime vlasnika, za
prodaju nekretnina: čest. zgr. 244 i 2784, te čest. zem. 369, sve z. ul. 1661, k.o. Dubrovnik, u
naravi kuća sa okućnicom i vrtnom kućicom na adresi Branitelja Dubrovnika 10, u
Dubrovniku, po cijeni od 1.200.000.- € (protuvrijednost u kunama).
Jednoglasno (sa 30 glasova "ZA") donesena je slijedeća

ODLUKA
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Ne prihvaća se ponuda Anne Beccali i ostalih suvlasnika zastupanih po odvjetnici Aniti Prelec
iz Rijeke, za prodaju nekretnina: čest. zgr. 188, 190/1, 190/2, 191/1, te čest. zem. 407, 408, 409
i 410, sve z. ul. 100, k.o. Gruž, te čest. zgr. 189, z. ul, 1656, k.o. Gruž, u naravi cjelina
kompleksa ljetnikovca Bunić – Gradić (Vila Gradić), po cijeni od ukupno 5.000.000.- €
(protuvrijednost u kunama).
Jednoglasno (sa 30 glasova "ZA") donesena je slijedeća

ODLUKA
Ne prihvaća se ponuda Dine Štern, za prodaju nekretnine: čest. zgr. 1438, z. ul. 3043, k.o.
Dubrovnik i čest. zem. 2491, z.ul. 3045, k.o. Dubrovnik u naravi stan u prizemlju i vrt sa
zapadne strane stana na adresi od Domina 6/8 u Dubrovniku, po cijeni od 620.000.- €
(protuvrijednost u kunama).
Jednoglasno (sa 30 glasova "ZA") donesena je slijedeća

ODLUKA
Ne prihvaća se ponuda Ivone Radulović, za prodaju nekretnina: čest. zgr. 1428, z. ul. 530, k.o.
Dubrovnik, u naravi stan u suterenu koji se sastoji od 1 sobe, kupaonice i predsoblja, površine
23,65 m², po cijeni od 165.000.- € (protuvrijednost u kunama).
Jednoglasno (sa 29 glasova "ZA") donesena je slijedeća

ODLUKA
Ne prihvaća se ponuda koju su ponudile Sandy, Inga i Emilija Cobenzl, putem odvjetnice
Suzane Zubović iz Dubrovnika, za prodaju nekretnina: čest. zgr. 188, 190/1, 190/2, 191/1, te
čest. zem. 407, 408, 409 i 410, sve z. ul. 100, k.o. Gruž, te čest. zgr. 189, z.ul, 1656, k.o. Gruž,
u naravi cjelina kompleksa ljetnikovca Bunić – Gradić (Vila Gradić), po cijeni od ukupno
5.000.000.- € (protuvrijednost u kunama).
Jednoglasno (sa 29 glasova "ZA") donesena je slijedeća

__________________________________________________________________________
15. sjednica
Županijska skupština
60

15. sjednica

Županijska skupština
ODLUKU

Ne prihvaća se ponuda Vincenza Abbasciana, za prodaju 14112/17640 dijela prava vlasništva
nekretnine: čest. zgr. 244 i 2784, te čest. zem. 369, z. ul. 1661, k.o. Dubrovnik, po cijeni od
960.000.- € (protuvrijednost u kunama).

Jednoglasno (sa 29 glasova "ZA") donesena je slijedeća

ODLUKA
Ne prihvaća se ponuda koju su ponudili Niko i Ivo Šuljak, za prodaju nekretnine: cjelina prava
vlasništva čest. zgr. 279 i 280, z. ul. 170 k.o. Cavtat, po cijeni od 350.000.- € (protuvrijednost
u kunama).
Budući da je ovim dnevni red sjednice iscrpljen, predsjednica Županijske skupštine zaključila
je sjednicu u 17,50 sati.

Tajnik
Županijske skupštine

Predsjednica
Županijske skupštine

Arian Čustović, dipl. iur.

dr. sc. Vilma Kosović, dr. med.
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