
 

        
REPUBLIKA HRVATSKA 

Dubrovačko-neretvanska županija 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 

KLASA: 023-01/17-02/01 

URBROJ: 2117/1-04-21-22 

Dubrovnik, 8. ožujka 2021. 

 

       ČLANOVIMA SKUPŠTINE 

     DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 

 

- S V I M A - 

     

 Sazivam 19. redovitu sjednicu Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije za dan 

 

16. ožujka 2021. g. (utorak) u dvorani Studentskog doma u Dubrovniku, 

na adresi Marka Marojice 4b, s početkom u 12,00 sati 
 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći 

D N E V N I  R E D 

 

- Vijećnička pitanja 

 

1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju županovog izvješća za drugo polugodište 2021. godine. 

2. 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. 

3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg programa rada s Financijskim planom za 2021. g. 

Županijskog operativnog centra za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u 

Dubrovačko-neretvanskoj županiji. 

4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora na morskim plažama Dubrovačko-

neretvanske županije za 2020. godinu. 

5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama na 

području Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu. 

6. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Opće bolnice 

Dubrovnik. 

7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut Ugovorno zdravstvene ustanove Ljekarna Korčula. 

8. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 

Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2021. godini. 

9. Prijedlog odluke 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 2021. godini. 

10. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava kojima se financiraju decentralizirane funkcije zdravstvenih 

ustanova na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2021. godini. 

11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama na 

području Dubrovačko-neretvanske županije u 2020. godini. 

12. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog 

školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2021.godini. 



13. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg 

školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2021.godini. 

14. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Don Mihovila Pavlinovića za 

darovanje zemljišta u vlasništvu škole. 

15. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Srednjoj školi Petra Šegedina, Korčula, za 

ustupanje na korištenje dijela zgrade Sveučilištu u Dubrovniku. 

16. Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava Zajednice športa Dubrovačko-

neretvanske županije za 2020. godinu. 

17. Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i utrošku sredstava Zajednice tehničke kulture 

Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu. 

18. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Vaterpolskom klubu 

Bellevue – Dubrovnik. 

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

gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra – plaža ispred hotela Dubrovnik Palace, Grad 

Dubrovnik. 

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

gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra – plaža ispred hotela More, Grad Dubrovnik. 

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

gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra – plaža Banje, Grad Dubrovnik. 

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

gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra – plaža Sveti Jakov, Grad Dubrovnik. 

23. Prijedlog Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Dubrovačko-neretvanske 

županije za 2021. godinu. 

24. Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području 

Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2021.-2023. godine. 

25. Prijedlog odluke o prepuštanju udjela Dubrovačko – neretvanske županije u trgovačkom društvu 

„Južni Jadran Nautika d.o.o.“. 

26. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području 

Dubrovačko-neretvanske županije. 

27. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naknada dužnosnicima, vijećnicima 

i članovima radnih tijela skupštine Dubrovačko – neretvanske županije 

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

neretvanske županije. 

29. Prijedlog Statuta Dubrovačko-neretvanske županije. 

30. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda 

za područje Dubrovačko-neretvanske županije. 

31. Prijedlog rješenja o imenovanju tajnika Službeničkog suda za područje Dubrovačko-neretvanske 

županije. 

32. Prijedlozi dodjele javnih priznanja Dubrovačko-neretvanske županije, povodom Dana Županije i 

blagdana sv. Leopolda Bogdana Mandića, 12. svibnja.  

33. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 20/58. 

34. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 21/02. 

35. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 21/03. 

36. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 21/04. 

37. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 21/06. 

38. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 21/07. 

39. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 21/11. 

40. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 21/12. 

 



 

Radni materijali su objavljeni  i na web adresi Županije:  

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

 

 

Materijali za točku: 31. Prijedlozi dodjele javnih priznanja Dubrovačko-neretvanske županije, 

povodom Dana Županije i blagdana sv. Leopolda Bogdana Mandića, 12. svibnja, bit će dostavljeni 

na samoj sjednici 

 

Molimo Vas za nazočnost na sjednici, a o eventualnoj spriječenosti obavijestite nas na tel. 351-412 ili 

351-494. 

 

Molimo nazočne da se pridržavaju nužnih epidemioloških mjera. 

 

 

 

 

   S poštovanjem,                

                       Predsjednica 

                    Županijske skupštine 

 

               dr.sc. Vilma Kosović, dr. med. 
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