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18.  

Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne 
novine“, broj 20/18 i 115/18) i čl. 48 Statuta 
Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“, 
broj 4/09., 2/13 i 7/13.-pročišćeni tekst i 
1/18), gradonačelnik Grada Metković dana 
29. ožujka  2019. godine donosi 

 

IZVJEŠĆE 

o ostvarivanju Programa sredstava 
ostvarenih zakupa, koncesija i prodaje 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske u razdoblju  
od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. 

godine 
 

Članak 1. 
 

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 
2018. godine prihod od zakupa, koncesija i 
prodaje poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske ostvaren je u 
ukupnom iznosu od 35.275,31 kn, kako 
slijedi: 

 prihod od zakupa 
poljoprivrednog zemljišta – 
35.275,31 kn 

 
Članak 2. 

 
Sredstva ostvarena od prodaje, zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
utrošena su na slijedeće projekte i 
aktivnosti: 

1. Sufinanciranje poslova obnove 

Zemljišne knjige za KO Metković – u 

iznosu 35.275,31 kn 

Ukupno utrošena sredstva u 2018.g. 

iznose 35.275,31 kn. 

Članak 3. 
 

Ovo Izvješće objavit će se u „Neretvanskom 
glasniku“ službenom glasilu Grada 
Metkovića i dostaviti će se Ministarstvu 
poljoprivrede. 
 
KLASA: 320-02/19-01/01 
URBROJ: 2148/01-02-19-1 
Metković, 29. ožujka  2019. godine 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA 

GRAD METKOVIĆ 
GRADONAČELNIK 

 
Gradonačelnik 

Dalibor Milan, dipl.iur., v.r. 
__________________________________ 

 
19.  

 
Na temelju članka 48. Statuta  Grada  
Metkovića ( „Neretvanski glasnik, 4/09, 
2/13,7/13- pročišćeni tekst i 1/18 ), 
Gradonačelnik Grada Metkovića dana 1. 
travnja 2019. godine, donosi 
                                          

 
ODLUKU 

o izmjenama Odluke o privremenom 
financiranju prijevoza učenika srednjih 

škola za razdoblje veljača-ožujak 
2019.godine 

 
 

Članak 1. 
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U Odluci o privremenom financiranju 
prijevoza učenika srednjih škola za 
razdoblje veljača-ožujak 2019.godine 
(„Neretvanski glasnik“, broj 1/19) u naslovu 
Odluke riječ: “ožujak“ zamjenjuje se riječju: 
“lipanj“. 
 

Članak 2. 
 

U članku 3. stavku 1. riječ: “ožujak“ 
zamjenjuje se riječju: “lipanj“. 
 
 

Članak 3. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u 
„Neretvanskom oglasniku“ – službenom 
glasilu Grada Metkovića. 
 
KLASA:602-03/19-01/02  
URBROJ: 2148/01-02-19-2  
Metković, 1. travnja 2019. godine 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA 

GRAD METKOVIĆ 
GRADONAČELNIK 

 
Gradonačelnik 

Dalibor Milan, dipl.iur., v.r. 
__________________________________ 

 
20.  

Na temelju članka 68. stavka 3. Zakona o 
zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 
80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18, u 
daljnjem tekstu Zakon) i članaka 10.  i 11. 
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 
strategije, plana i programa na okoliš 
(„Narodne novine“, broj:, 03/17, u daljnjem 
tekstu, Uredba) i članka 48. Statuta Grada 
Metkovića („Neretvanski glasnik“ br.  4/09, 
2/13, 7/13-pročišćeni tekst i 1/18), 
Gradonačelnik Grada Metkovića donosi,  
 

O D L U K U 

o sadržaju studije strateške procjene 
utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Grada 
Metkovića 

I.  
 

Ovom Odlukom utvrđuje se sadržaj 
strateške studije utjecaja na okoliš II. 
Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Grada Metkovića (dalje u tekstu 
II. ID PPU Grada Metkovića). Postupak 
strateške procjene započeo je Odlukom o 
započinjanju postupka strateške procjene 
utjecaja na okoliš (KLASA: 350-01/17-
01/02, URBROJ: 2148-/01-02-18-36 ) od 
27.12.2019. godine, nakon čega je 
proveden postupak određivanja sadržaja 
strateške studije na način određen čl. 8. 
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 
strategije, plana i programa na okoliš.  
 

II. 
 

Pravna osnova za izradu predmetnih II. ID 
PPU je:  

- Zakon o prostornom uređenju 
(„Narodne novine“ broj 153/13 i 
65/17),  

- Pravilnik o sadržaju, mjerilima 
kartografskih prikaza, obveznim 
prostornim pokazateljima i 
standardu elaborata prostornih 
planova („Narodne novine“ broj 
106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 
9/11), 

- Uredba o informacijskom sustavu 
prostornog uređenja („Narodne 
novine“ broj 115/15),  

-    ostali propisi iz područja prostornog 
uređenja te posebni propisi od utjecaja 
za izradu   

predmetnih II. ID PPU. 
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Razlog za izradu predmetnih II. ID PPU je 
stvaranje potrebnih prostorno-planskih 
preduvjeta unutar granica obuhvata Plana 
kojima će se doprinijeti svrhovitom 
korištenju prostora u funkciji 
ravnomjernog i održivog gospodarskog i 
društvenog razvoja.  
Predmetnim II. ID PPU razmotriti će se 
određene planske postavke za koje je 
uočeno da dovode do problema u provedbi 
prostornog plana. Plan će biti usklađen sa 
važećim propisima iz područja prostornog 
planiranja. Plan će biti usklađen sa ID PPU 
Dubrovačko-neretvanske županije, a 
također će biti razmotreni i prijedlozi za 
izmjene prostornog plana koji su podneseni 
Gradu Metkoviću sukladno čl. 85. Zakona o 
prostornom uređenju. 
  
Kroz izradu II. ID PPU pristupiti će se:  

1. analizi i izmjeni prikaza 
građevinskih područja u odnosu na 
podjelu građevinskog područja na 
izgrađeni i neizgrađeni dio te 
uređeni i neuređeni dio, a sukladno 
stvarnom stanju na terenu 
prikazanom na službenoj državnoj 
digitalnoj ortofoto karti – DOF,  

2. reviziji obveze izrade detaljnih 
(provedbenih) planova lokalne 
razine u tekstualnom i grafičkom 
dijelu plana, prema izvršenoj analizi 
izgrađenog/neizgrađenog i 
uređenog/neuređenog dijela 
građevinskih područja sukladno 
zakonskim obvezama i pravilima 
struke,  

3. usklađenju s usvojenim planovima 
gospodarenja otpadom 
(određivanje lokacija za reciklažna 
dvorišta, određivanje lokacija za 
izgradnju građevina za 
gospodarenje otpadom te 

građevina za sakupljanje, oporabu i 
privremeno skladištenje otpada),  

4. usklađenju s postojećom 
studijskom i projektnom 
dokumentacijom za izgradnju 
prometnica (ulične mreže) i 
građevina infrastrukture na 
području Grada te ucrtavanju 
važnijih uličnih i infrastrukturnih 
površina i koridora u prikaz 
građevinskih područja,  

5. analizi zona obuhvata groblja i 
uklanjanja uočenih tehničkih 
pogrešaka u grafičkom dijelu plana 
u odnosu na postojeće (izvedeno) 
stanje na terenu,  

6. analizi planiranih zona sportsko-
rekreacijske namjene (Vid, Koševo, 
Jelaševac, Bočina i dr.) te moguće 
korekcije njihovih granica obuhvata 
i/ili prenamjene u građevinsko 
područje naselja, a prema stvarnim 
potrebama korisnika i Grada 
Metkovića,  

7. evidentiranju područja postojeće 
izgradnje (Ograđ, Dragovija) kao 
izdvojenih dijelova građevinskog 
područja naselja te propisivanju 
uvjeta rekonstrukcije postojećih 
građevina,  

8. preispitivanju postojećeg obuhvata 
luke Metković u odnosu na obveze 
ID PPU Dubrovačko-neretvanske 
županije, važeće lučke koncesije te 
planova korisnika prostora,  

9. izmjeni zone poslovne namjene 
Metković (Veletržnica) te način da 
se dio zone koji je sada označen kao 
„zona u istraživanju“ planira kao 
neizgrađeni dio izdvojenog 
građevinskog područja izvan 
naselja,  
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10. usklađenju prometnog sustava na 
području Grada Metkovića s ID PPU 
Dubrovačko-neretvanske županije,  

11. izmjenama temeljem pristiglih, 
opravdanih i prihvaćenih zahtjeva 
podnesenih Gradu Metkoviću od 
strane fizičkih i pravnih osoba te 
mjesnih odbora temeljem čl. 85. 
Zakona o prostornom uređenju – 
zahtjevi podneseni u pisanom 
obliku do 03. srpnja 2018.,  

12. preispitivanju određenih odredbi za 
provođenje kojima se definiraju 
uvjeti gradnje u građevinskom 
području te uvjeti rekonstrukcije 
postojećih građevina, a prema 
uočenim problemima u provedbi 
Plana koje su evidentirale stručne 
službe Grada Metkovića,  

13. ispravku uočenih tehničkih 
pogrešaka u tekstualnom i 
grafičkom dijelu Plana.  

 

Cilj izrade i donošenja predmetnih II. ID 
PPU je svrsihodnije i racionalnije stvaranje 
planskih pretpostavki za daljnji 
gospodarski, društveni i prostorni razvoj 
Grada Metkovića te povećanje kvalitete 
života. Prostorno planska rješenja trebaju 
jasnije i kvalitetnije definirati uvjete 
građenja u prostoru, a u skladu sa 
trenutnim mogućnostima i potrebama 
korisnika prostora, održivim razvojem te 
zaštitom i očuvanjem prostora.  
 

Obuhvat predmetnih II. ID PPU je istovjetan 
važećem Prostornom planu uređenja 
Grada Metkovića.   
 

Izrađivač II. ID PPU Grada Metkovića je 
ovlaštena tvrtka APE d.o.o. iz Zagreba.  
 

Izrađivač studije strateške procjene 
utjecaja na okoliš je ovlaštena tvrtka Zeleni 
servis d.o.o. iz Splita.  
 

III. 
 

Strateška studija sadržavati će: 
- kratki pregled sadržaja i glavnih 

ciljeva II. IDPPU Grada Metkovića i 
odnosa s drugim odgovarajućim 
strategijama, planovima i 
programima, 

- podatke o postojećem stanju 
okoliša i mogući razvoj okoliša bez 
II. IDPPU Grada Metkovića, 

- okolišne značajke područja na koja 
provedba II. IDPPU Grada 
Metkovića može značajno utjecati, 

- postojeće okolišne probleme koji su 
važni za II. IDPPU Grada Metkovića, 
posebno uključujući one koji se 
odnose na područja posebnog 
ekološkog značaja, primjerice 
područja određena u skladu s 
posebnim propisima o zaštiti 
prirode 

- ciljeve zaštite okoliša uspostavljene 
po zaključivanju međunarodnih 
ugovora i sporazuma, koji se 
odnose na strategiju, plan odnosno 
program, te način na koji su ti ciljevi 
i druga pitanja zaštite okoliša uzeti 
u obzir tijekom izrade II. IDPPU 
Grada Metkovića, 

- vjerojatno značajne utjecaje 
(sekundarne, kumulativne, 
sinergijske, kratkoročne, 
srednjoročne i dugoročne, stalne i 
privremene, pozitivne i negativne) 
na okoliš, uključujući 
bioraznolikost, stanovništvo i 
zdravlje ljudi, tlo, vodu, more, zrak, 
klimu, materijalnu imovinu, 
kulturno-povijesnu baštinu, 



NERETVANSKI GLASNIK 
Broj 2- Godina 2019. Metković, 24. travnja 2019. godine 

 
 

 
6 

 

krajobraz, uzimajući u obzir njihove 
međuodnose, 

- mjere zaštite okoliša uključujući 
mjere sprječavanja, smanjenja i 
ublažavanja nepovoljnih utjecaja 
provedbe II. IDPPU Grada 
Metkovića na okoliš, 

- kratki prikaz razloga za odabir 
razmotrenih razumnih alternativa, 
obrazloženje najprihvatljivije 
razumne alternative II. IDPPU Grada 
Metkovića na okoliš uključujući i 
naznaku razmatranih razumnih 
alternativi i opis provedene 
procjene, uključujući i poteškoće 
(primjerice tehničke nedostatke ili 
nedostatke znanja i iskustva) pri 
prikupljanju potrebnih podataka 

- opis predviđenih mjera praćenja, 
- podaci o ekološkoj mreži (opis 

ekološke mreže na koje provedba II. 
IDPPU Grada Metkovića može 
utjecati, kartografski prikaz 
područja ekološke mreže u 
odgovarajućem mjerilu sukladno 
mjerilu kartografskog prikaza II. 
IDPPU Grada Metkovića,  

- opis mogućih značajnih utjecaja 
provedbe II. IDPPU Grada 
Metkovića na ekološku mrežu 
(vjerojatnost, trajanje, učestalost, 
jačina i kumulativna priroda 
(procjena rizika) mogućih utjecaja 
provedbe II. IDPPU Grada 
Metkovića na ekološku mrežu,  

- prijedlog mjera ublažavanja 
negativnih utjecaja provedbe II. 
IDPPU Grada Metkovića na 
ekološku mrežu, 

- zaključak (konačna ocjena 
prihvatljivosti II. IDPPU Grada 
Metkovića za ekološku mrežu uz 
primjenu predloženih mjera 
ublaživanja), 

- ne-tehnički sažetak podataka 
uključujući sažetak glavne ocjene 
prihvatljivosti II. ID PPU Grada 
Metkovića za ekološku mrežu te 
naznaku razmatranih razumnih 
alternativa. 

 

IV. 
 

Popis i mišljenja tijela i/ili osoba određenih 
posebnim propisima koja su sudjelovala u 
postupku određivanja sadržaja studije 
strateške procjene ID PPU Grada 
Metkovića: 

 

1. Ministarstvo kulture, Uprava za 
zaštitu kulturne baštine, 
Konzervatorski odjel u Dubrovniku, 
Cvijete Zuzorić 6, 20 000 Dubrovnik,  

2. Dubrovačko-neretvanska županija, 
Upravni odjel za komunalne 
poslove i zaštitu okoliša, 
Vukovarska 16/II, 20 000 
Dubrovnik,  

3. Dubrovačko-neretvanska županija, 
Upravni odjel za prostorno 
uređenje i gradnju, Vukovarska 16, 
20 000 Dubrovnik, 

4. Dubrovačko-neretvanska županija, 
Upravni odjel za gospodarstvo i 
more, Pred Dvorom 1, 20 000 
Dubrovnik,  

5. Hrvatske vode, VGO Split, 
Vukovarska 35, 21 000 Split,  

6. Hrvatske šume d.o.o., Kralja 
Zvonimira 35, 21 000 Split,  

7. Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 
4, 10 000 Zagreb,  

8. Hrvatske ceste d.o.o., za 
upravljanje, građenje i održavanje 
državnih cesta, Sektor za strateško 
planiranje, razvoj i studije, Odjel za 
strateško planiranje, Vončinina 3,  
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10 000 Zagreb,  
9. Hrvatske željeznice d.o.o., HŽ 

infrastruktura Zagreb, 
Mihanovićeva 12, 10 000 Zagreb,  

10. Hrvatski operator prijenosnog 
sustava d.o.o., Kupska 4, 10 000 
Zagreb,  

11. Hrvatska elektroprivreda d.d.,  
Distribucijsko područje 
Elektrodalmacija, Pogon Metković, 
Mlinska 1 a, 20 350 Metković, 

12. Županijska uprava za ceste, 
Vladimira Nazora 8, 20 000 
Dubrovnik,  

13. Lučka ispostava Metković, Trg Kralja 
Tomislava 5, 20 350 Metković,  

14. Zavod za prostorno uređenje 
Dubrovačko-neretvanske županije, 
Petilovrijenci 2,  
20 000 Dubrovnik,  

15. Javna ustanova za upravljanje 
zaštićenim dijelovima prirode 
Dubrovačko-neretvanske županije, 
Branitelja Dubrovnika 41, 20000 
Dubrovnik,  

16. Metković d.o.o., Mostarska 10, 
20350 Metković,  

17. Čistoća Metković d.o.o., Mostarska 
10, 20 350 Metković,  

18. Metković razvoj d.o.o., Kralja 
Zvonimira 22, 20 350 Metković,  

19. Općina Kula Norinska, Rujnička 1, 
20 341 Kula Norinska, 

20. Općina Zažablje, Mlinište 24, 20353 
Mlinište  

 

U vremenu trajanja roka za dostavu 
mišljenja i prijedloga za sadržaj strateške 
studije, mišljenja i prijedloge o sadržaju 
strateške studije dostavljeno je mišljenja 1 
tijela (od ukupno 21) o sadržaju strateške 
studije kako slijedi:  
 

-Dubrovačko-neretvanska županija, 
Upravni odjel za komunalne poslove i 
zaštitu okoliša, mišljenje od 13. ožujka 
2019. (KLASA: 351-01/19-01/05, URBROJ: 
2117/1-09/2-19-03) u kojem je u bitnom 
navedeno da je potrebno u Strateškoj 
studiji obraditi usklađenost s važećim 
Prostornim planom uređenja Dubrovačko-
neretvanske županije za koji je provedena 
strateška procjena utjecaja na okoliš 
(Izmjene i dopune Prostornog plana 
Dubrovačko-neretvanske županije su 
donesene 11. ožujka 2019. na 9. sjednici 
Županijske skupštine Dubrovačko-
neretvanske županije). Potrebno je uzeti u 
obzir ciljeve i mjere Programa zaštite 
okoliša Dubrovačko-neretvanske županije 
za razdoblje 2018.-2021., Programa zaštite 
zraka, ozonskog sloja, ublažavanja 
klimatskih promjena i prilagodbe 
klimatskim promjenama za područje 
Dubrovačko-neretvanske županije za 
razdoblje 2017.-2020. kao i Županijske 
razvojne strategije Dubrovačko-
neretvanske županije za razdoblje 2016.-
2020.g. U odnosu na planirane sadržaje 
unutar obuhvata prostornog plana, kao i u 
neposrednoj blizini potrebno je sagledati 
kumulativni utjecaj svih postojećih i 
planiranih aktivnosti na sastavnice okoliša 
promatranog područja.  
Navedeno mišljenje uzeti će se u obzir 
prilikom izrade Studije strateške procjene 
utjecaja na okoliš.  

 

V. 
  
U svrhu informiranja javnosti, informacija o 
započinjanju postupka izrade  strateške 
studije objavljena je na internetskim 
stranicama www.grad-metković.hr od 
27.12. 2018. godine,  a biti će dostupna  do 
završetka postupka.  
U okviru postupka određivanja sadržaja 
strateške studije, sukladno st. 4 čl. 9. 
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Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 
strategije, plana i programa na okoliš, 
održane su konzultacije o sadržaju 
strateške studije dana 08. ožujka 2019. s 
početkom u 10,00 sati u prostorijama 
Gradskog kulturnog središta-dvorana 
Galerije, Ulica Stjepana Radića 1, Metković.   
 

VI.  
 

Izrađivač II. ID PPU Grada Metkovića je 
ovlaštena tvrtka APE d.o.o. iz Zagreba.   
 

Izrađivač studije strateške procjene 
utjecaja na okoliš je ovlaštena tvrtka 
Zeleni servis d.o.o.  
 

VII. 
 

Ova Odluka o sadržaju strateške studije, 
sukladno st.1. čl. 160. Zakona o zaštiti 
okoliša i st. 2.  čl. 11. Uredbe o strateškoj 
procjeni utjecaja strategije, plana i 
programa na okoliš, te čl. 5. Uredbe o 
informiranju i sudjelovanju javnosti u 
pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine 
broj 64/08) objaviti će se u Neretvanskom 
glasniku - Službenom glasilu Grada 
Metkovića kao i na internetskim 
stranicama www.grad-metković.hr u svrhu 
informiranja javnosti.  
                                                                         

VIII. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja.  
KLASA: 350-01/17-01/02 
URBROJ: 2148/01-02/19-41 
Metković, 3.travnja 2019. godine.  
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA 

GRAD METKOVIĆ 

GRADONAČELNIK 
 

Gradonačelnik 
Dalibor Milan, dipl.iur., v.r. 

__________________________________ 
 

21.  
Temeljem članka 24. Zakona o sustavu 
civilne zaštite („Narodne novine“, broj 
82/15), članka 6. Pravilnika o sastavu 
stožera, načinu rada te uvjetima za 
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika 
i članova stožera civilne zaštite („Narodne 
novine“, broj 37/16) i članka 48. Statuta 
Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“, 
broj 4/09, 2/13, i 7/13 - pročišćeni tekst i 
1/18), gradonačelnik Grada Metkovića, 
donosi 
 
 

ODLUKU  
o osnivanju i imenovanju Stožera civilne 

zaštite Grada Metkovića 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne 
zaštite Grada Metkovića te imenuje 
načelnik, zamjenik načelnika i članovi 
stožera. 
 
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno 
i koordinativno tijelo koje usklađuje 
djelovanje operativnih snaga sustava 
civilne zaštite u pripremnoj fazi prije 
nastanka posljedica izvanrednog događaja i 
tijekom provođenja mjera i aktivnosti 
civilne zaštite u velikim nesrećama i 
katastrofama. 
 

Članak 2. 
 
U Stožer civilne zaštite Grada Metkovića 
imenuju se: 

1. za načelnika: Damir Raić, zamjenik 
gradonačelnik Grada Metkovića 
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2. za zamjenika načelnika: Jure Pilj 
zapovjednik JVP Metković 
 

za članove Stožera: 
 

1. Josip Šešelj, Šumarija Metković, 
član 

2. Marko Nikolić, HEP Metković, član 
3. Andrija Raič, Područni ured za 

zaštitu i spašavanje Dubrovnik 
4. Slobodan Zloić, Crveni Križ 

Metković 
5. Mihovil Štimac, Dom zdravlja 

Metković 
6. Ivan Bilić, Hrvatska gorska služba 

spašavanja 
7. Željko Mordžin, Čistoća Metković  

d.o.o.  
8. Filip Dominiković, Metković d.o.o. 

za vodoopskrbu i odvodnju 
otpadnih voda 

9. Zlatko Bubalo, Policijska postaja 
Metković 

10. Goran Medak, DVD Metković . 
 

 
Članak 3. 

 
Način rada uređen je Poslovnikom o radu 
Stožera civilne zaštite Grada Metkovića. 
 

Članak 4. 
 
Radom Stožera civilne zaštite rukovodi 
načelnik Stožera, a kada se proglasi velika 
nesreća rukovođenje preuzima 
gradonačelnik Grada Metkovića. 
 

Članak 5. 
 
Stručne, administrativne i tehničke poslove 
za Stožer civilne zaštite kao i uvjete 
osigurava Grad Metković, Jedinstveni 
upravni odjel. 
 

Članak 6. 
 
Danom stupanja na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o osnivanju i 
imenovanju Stožera civilne zaštite Grada 
Metkovića KLASA: 810-06/17-0102, 
URBROJ: 2148-01-02-17-11, od 29.lipnja 
2017. godine („Neretvanski glasnik“, broj 
6/17). 
 

Članak 7. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u 
„Neretvanskom glasniku“- Službenom 
glasilu Grada Metković. 
 
KLASA: 810-01/19-01/02 
URBROJ: 2148/01-0219-1 
Metković, 4. travnja  2019. godine  
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA 

GRAD METKOVIĆ 
GRADONAČELNIK 

 
Gradonačelnik 

Dalibor Milan, dipl.iur., v.r. 
__________________________________ 
 

22.  
Na temelju članka 34. i 49. Statuta Grada 
Metkovića („Neretvanski glasnik“, broj 
4/09, 2/13, 7/13-pročišćeni tekst i 1/18), 
Gradsko vijeće Grada Metkovića na svojoj 
XVIII. sjednici održanoj dana 24. travnja 
2019. godine, donijelo je  
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o 

radu Gradonačelnika 
 

1. Prihvaća se Polugodišnje izvješće o 
radu Gradonačelnika za period od 
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1. srpnja 2018. godine do 31. 
prosinca 2018. godine. 

2. Ovaj Zaključak objaviti će se u 
„Neretvanskom glasniku“- 
službenom glasilu Grada Metkovića 

 
 
KLASA: 022-05/19-01/03 
URBROJ: 2148/01-03-19-2 
Metković, 24. travnja 2019. godine 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA 
GRAD METKOVIĆ 
GRADSKO VIJEĆE 

 
Predsjednik 

Hrvoje Bebić, mag.oec., v.r. 
__________________________________ 
 

23.  
Na temelju članka 32. stavka 5. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom 
(„Narodne novine“, br. 94/13 73/17) i 
članka 34. Statuta Grada Metkovića 
(„Neretvanski glasnik“, br. 4/09, 2/13, 7/13 
- pročišćeni tekst i 1/18), Gradsko vijeće 
Grada Metkovića na svojoj XVIII. sjednici 
održanoj 24. travnja 2019. godine, donijelo 
je  
 

Z A K LJ U Č A K 
 

kojim se prihvaća Izvješća o radu 
davatelja usluge skupljanja i zbrinjavanja  

miješanog komunalnog otpada Čistoće 
Metković d.o.o. 

za obavljanje komunalnih djelatnosti za 
2018. godinu 

 
 

1. Prihvaća se Izvješće o radu 
davatelja usluge skupljanja i 
zbrinjavanja miješanog 
komunalnog otpada, Čistoće 

Metković d.o.o. za obavljanje 
komunalnih djelatnosti, za 2018. 
godinu i prilaže se ovom Zaključku. 
 
 

2. Ovaj Zaključak objaviti će se u 
„Neretvanskom glasniku“- 
službenom glasilu Grada 
Metkovića. 
 

 
KLASA: 363-01/19-01/21 
URBROJ: 2148/01-03-19-2 
Metković, 24. travnja 2019. godine 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA 

GRAD METKOVIĆ 
GRADSKO VIJEĆE 

 
Predsjednik 

Hrvoje Bebić, mag.oec., v.r. 
__________________________________ 
 

24.  

Na temelju članka 20. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom („Narodne 
novine“, br. 94/13 i 73/17) i članka 34. 
Statuta Grada Metkovića („Neretvanski 
glasnik“, br. 4/09, 2/13, 7/13 - pročišćeni 
tekst i 1/18) Gradsko vijeće Grada 
Metkovića na svojoj XVIII. sjednici održanoj 
24. travnja 2019. godine, donijelo je 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
kojim se prihvaća Izvješće o provedbi 

Plana  
gospodarenja otpadom na području 

Grada Metkovića  
za 2018. godinu 
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1. Prihvaća se Izvješće Gradonačelnika 
o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom na području Grada 
Metkovića za 2018. godinu i prilaže 
se ovom Zaključku. 
 

2. Ovaj se Zaključak dostavlja 
Dubrovačko – neretvanskoj županiji 
na daljnje postupanje. 

 
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u 

„Neretvanskom glasniku“ - 
službenom glasilu Grada 
Metkovića. 
 
 

KLASA: 351-01/19-01/07 
URBROJ: 2148/01-03-19-2 
Metković, 24. travnja 2019. godine 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA 

GRAD METKOVIĆ 
GRADSKO VIJEĆE 

 
Predsjednik 

Hrvoje Bebić, mag.oec., v.r. 
__________________________________ 

 
25.  

Na temelju članka 19. Programa potpora u 
poljoprivredi na području grada Metkovića 
za razdoblje 2018.– 2020. godine 
(„Neretvanski glasnik“, broj 2/18 i 1/19) i 
članka 34. Statuta Grada Metkovića 
(„Neretvanski glasnik“, br. 4/09, 2/13, 7/13 
- pročišćeni tekst i 1/18) Gradsko vijeće 
Grada Metkovića na svojoj XVIII. sjednici 
održanoj 24.travnja 2019. godine, donijelo 
je 
 

Z A K LJ U Č A K 
kojim se prihvaća izvješće o provedbi 

programa potpora u poljoprivredi 

na području Grada Metkovića za  2018. 
godinu 

 
 

1. Prihvaća se Izvješće Gradonačelnika 
o provedbi programa potpora u 
poljoprivredi na području Grada 
Metkovića za  2018. godinu i prilaže 
se ovom Zaključku. 

 
2. Ovaj Zaključak objaviti će se u 

„Neretvanskom glasniku“ - 
službenom glasilu Grada 
Metkovića. 
 

KLASA: 402-01/18-01/07 
URBROJ: 2148/01-03-19-6 
Metković, 24. travnja 2019. godine 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA 

GRAD METKOVIĆ 
GRADSKO VIJEĆE 

 
Predsjednik 

Hrvoje Bebić, mag.oec., v.r. 
__________________________________ 
 

26.  
Na temelju članka 34. Statuta Grada 
Metkovića („Neretvanski glasnik“ broj 
4/09, 2/13 i 7/13 – pročišćeni tekst i 1/18), 
Gradsko vijeće Grada Metkovića na svojoj 
XVIII. sjednici održanoj dana  24. travnja 
2019. godine, donijelo je 
 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Ugovora   o   financiranju 

nabave medicinske opreme za DOM 
ZDRAVLJA METKOVIĆ 

 
1. Prihvaća se prijedlog Ugovora o 
financiranju nabave medicinske 
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opreme za DOM           ZDRAVLJA 
METKOVIĆ 
 
2. Ovlašćuje se Gradonačelnik da 
potpiše Ugovor iz točke 1. ovog 
Zaključka. 
 
3. Ovaj Zaključak objavit će se u 
„Neretvanskom glasniku“ – 
službenom glasilu            Grada 
Metkovića. 

 
  
KLASA:510-03/19-01/01 
URBROJ:2148/01-03-19-3 
Metković, 24. travnja 2019. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA 

GRAD METKOVIĆ 
GRADSKO VIJEĆE 

 
Predsjednik 

Hrvoje Bebić, mag.oec., v.r. 
__________________________________ 
 

27.  
Na temelju članka 41.stavka 1. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju 
(„Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 
94/13) i članka 34. Statuta Grada 
Metkovića („Neretvanski glasnik“, broj 
4/09, 2/¸13, 7/13-pročišćeni tekst i 1/18), 
Gradsko vijeće Grada Metkovića na svojoj 
XVIII. sjednici održanoj 24. travnja 
2019.godine, donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o davanju prethodne suglasnosti na 

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 

Metković 
 

I. 
Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i 
dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 
i načinu rada Dječjeg vrtića Metković, kojeg 
je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića 
Metković na sjednici održanoj  11. travnja 
2019.godine. 

II. 
 
Ovaj Zaključak objavit će se u 
„Neretvanskom glasniku“ – službenom 
glasilu Grada Metkovića. 
 
KLASA: 601-02/19-01/03 
URBROJ:2148/01-03-19-2 
Metković, 24. travnja 2019. godine 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA 

GRAD METKOVIĆ 
GRADSKO VIJEĆE 

 
Predsjednik 

Hrvoje Bebić, mag.oec., v.r. 
__________________________________ 
 
 
 

 
 
 


