
                          
R E P U B L I K A  H R V A T S K A 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 

KLASA: 023-01/21-02/01 

URBROJ: 2117/1-04-21-03 

Dubrovnik, 14. srpnja 2021. 

 

 

       ČLANOVIMA SKUPŠTINE 

     DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 

 

- S V I M A – 

 

     

 Sazivam 2. radnu sjednicu Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije za dan 

 

23. srpnja 2021. g. (petak) 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 rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine: 

 Odbora za proračun i financije, 

 Odbora za Statut i Poslovnik, 

 Odbora za obrazovanje, kulturu i šport, 

 Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb. 

 Odbora za komunalne djelatnosti, 

 Odbora za gospodarski razvoj, 

 Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, 

 Odbora za zaštitu okoliša i prostornog uređenja, 

 Odbora za međužupanijsku i međunarodnu suradnju, 

 Odbora za razvoj lokalne i područne (regionalne) samouprave, 

 Odbora za dodjelu javnih priznanja, 

 Odbora za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata. 

 

2. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Dubrovačko – neretvanske županije 

za 2020. godinu. 



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

Županijske uprave za ceste za 2020.g. 

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

neretvanske županije, Odjela za mentalno zdravlje za 2020.godinu. 

5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku 

potrošnju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2020 godinu. 

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

Statuta Osnovne škole Braća Glumac. 

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

Statuta Osnovne škole Mljet. 

8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove "Zavod za 

prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije". 

9. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesija u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog 

dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na području posebnog rezervata 

Malostonskog zaljeva i Malog mora za polja 1013, 1014, 1015 i 1016. 

10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije svrhu gospodarskog 

korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na području posebnog 

rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora za polje 209. 

11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije svrhu gospodarskog 

korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na području posebnog 

rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora za polja 57, 79A i 79B. 

12. Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske 

županije. 

13. Prijedlog odluke o smanjenju zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Dubrovačko – 

neretvanske županije. 

14. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 21/08. 

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

16. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 21/19. 

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

18. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 21/28. 

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

20. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa, Klasa 21/33. 

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

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

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

 

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 

 

           Terezina Orlić 
 


	D N E V N I  R E D

