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GRADONAČELNIKU
- ovdje -

Predmet: Prijedlog PRAVILNIKA o subvencioniranju cijene zrakoplovnih karata 
na relaciji Dubrovnik - Zagreb i obratno

Gradsko  vijeće  Grada  Dubrovnika  je  usvojilo  Zaključak  na  svojoj  30.  sjednici 
održanoj  dana  10.  i  11.  prosinca  2012.g.,  a  kojim  Zaključkom  se  odlučilo  da  će  Grad 
Dubrovnik sredstvima iz proračuna sufinancirati cijene zrakoplovnih karata za građane Grada 
Dubrovnika na relaciji Dubrovnik – Zagreb i obratno od 01. siječnja 2013.g., te su se istim 
Zaključkom utvrdili osnovni uvjeti za sufinanciranje cijene zrakoplovnih karata na navedenoj 
relaciji. 

Predloženim pravilnikom se detaljno razrađuje postupak i uvjeti za provedbu prava iz 
citiranog Zaključka, kao i  ovlaštenja i dužnosti nadležnog Upravnog odjela za poduzetništvo, 
turizam i more u postupanju sa zahtjevima ovlaštenih podnositelja.

 Obzirom  da  se  radi  o  pravilniku  koji  razrađuje  provedbu  trošenja  sredstava  iz 
gradskog  proračuna  u  ukupnom  iznosu  od  5.000.000,00  kn,  isti  se  pravilnik  dostavlja 
gradskom vijeću Grada Dubrovnika na usvajanje.

Sredstava  za  provedbu  su  osigurana  kontom  381190  „ostale  tekuće  donacije“  u 
razdjelu 04 – Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more proračuna Grada Dubrovnika za 
2013.g. u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 kn (slovima: pet milijuna kuna).

Temeljem svega navedenog predlaže se donijeti sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća  se  tekst  Pravilnika  o  subvencioniranju  cijene  zrakoplovnih  karata  na 
relaciji Dubrovnik – Zagreb i obratno te se dostavlja Gradskom vijeću na raspravu 
i donošenje.

 

Pročelnik

 dipl. tour. Milan Perić, prof



Gradsko vijeće

KLASA:
URBROJ:
Dubrovnik, 

Na  temelju  članka  33   Statuta  Grada  Dubrovnika  Gradsko  vijeće  Grada  Dubrovnika  na 
sjednici gradskog vijeća održanoj dana _____________________ donosi sljedeći

PRAVILNIK 
O SUBVENICIONIRANJU CIJENE

ZRAKOPLOVNIH KARATA NA RELACIJI 
DUBROVNIK-ZAGREB I OBRATNO

Članak 1.

Ovim pravilnikom se uređuju uvjeti i postupak za subvencioniranje cijene zrakoplovnih karata 
na relaciji Dubrovnik – Zagreb i obratno, a koje subvencioniranje će se vršiti iz proračuna 
Grada Dubrovnika.

Članak 2.

Pravo na subvencioniranje zrakoplovne karte iz članka 1 ovog pravilnika imaju svi građani 
Grada Dubrovnika koji imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika.

Članak 3.

Odredbe ovog pravilnika se ne odnose na osobe koje koriste zračni prijevoz na navedenoj 
relaciji  u  službene  svrhe  kao  i  za  osobe  kojima  se  dio  ili  cjelokupna  cijena  koštanja 
zrakoplovne karte naknađuje iz proračunskih sredstava bilo kojeg tijela javne vlasti. 

Članak 4.

Grad Dubrovnik će subvencionirati zrakoplovne karte u iznosu od:
- 125 kn u jednom smjeru, ili
- 250 kn za povratnu kartu.



Maksimalni broj zrakoplovnih karata u jednoj kalendarskoj godini koje će Grad Dubrovnik 
subvencionirati u iznosima iz prethodnog stavka jeste 12 jednosmjernih zrakoplovnih karata 
ili 6 povratnih zrakoplovnih karata po osobi, s tim da nitko nema pravo na subvencioniranje 
zrakoplovne karte više od jedne povratne karte ili dvije jednosmjerne karte u jednom mjesecu.

Grad  Dubrovnik  nije  u  obvezi  subvencionirati  zrakoplovne  karte  građanima  Grada 
Dubrovnika ukoliko u gradskom proračunu ne bi bilo osiguranih sredstava za navedenu svrhu, 
odnosno ukoliko bi za tu kalendarsku godinu na navedenoj poziciji proračuna bila potrošena 
sva predviđena i osigurana sredstva.

Članak 5.

Ukoliko bi nadležni upravni odjel Grada Dubrovnika za provedbu ovog pravilnika zaprimio 
više zahtjeva za subvenciju zrakoplovnih karata od ukupne mase osiguranih sredstava za tu 
namjenu,  u  tom  slučaju  će  po  dolje  navedenom  redoslijedu  imati  pravo  prvenstva  oni 
stanovnici Grada Dubrovnika koji su:

1. djeca i mladi do 18 godina
2. studenti
3. koji putuju u Zagreb radi korištenja medicinskih usluga, a troškove zrakoplovne karte 

im se ne refundira iz proračuna tijela javne vlasti
4. građani stariji od 65 godina
5. umirovljenici
6. nezaposleni
7. korisnici socijalnog programa
8. invalidi
9. branitelji 
10. svi ostali stanovnici Grada Dubrovnika.

Članak 6.

Zahtjev  za  sufinanciranje  zrakoplovne  karte  na  relaciji  Dubrovnik  –  Zagreb  /  Zagreb  – 
Dubrovnik se podnosi Upravnom odjelu za poduzetništvo, turizam i more Grada Dubrovnika. 
Podnositelj zahtjeva je dužan podnijeti nadležnom upravnom odjelu sljedeću dokumentaciju:

1. potpisan i uredno ispunjen obrazac zahtjeva za sufinanciranje zrakoplovne karte,
2. zrakoplovnu kartu,
3. izvornik ukrcajne propusnice,
4. dokaz o prebivalištu na području Grada Dubrovnika
5. presliku službenog dokumenta ili  potvrdu nadležnog tijela koja potvrđuje status za 

osobe iz članka 5 st. 1 od točke 1-9 ovog pravilnika,
6. tekući račun i banku podnositelja zahtjeva.

Članak 7.

Upravni  odjel  za  poduzetništvo,  turizam  i  more  Grada  Dubrovnika  će  nakon  obrade 
zaprimljenog zahtjeva u slučaju odobrenja zahtjeva dostaviti Upravnom odjelu za proračun, 
financije  i  naplatu  Grada  Dubrovnika  nalog  za  uplatu  subvencioniranog  iznosa  na  tekući 
račun podnositelja zahtjeva.



Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more Grada Dubrovnika će voditi evidenciju svih 
zaprimljenih zahtjeva za odobrenje subvencioniranja zrakoplovnih karata, te po potrebi vršiti 
provjeru eventualnih zlouporoba prava iz ovog pravilnika.

U slučaju zlouporabe ili pokušaja zlouporabe podnositelja zahtjeva za korištenjem prava na 
novčanu naknadu iz ovog pravilnika, isti će trajno izgubiti pravo na korištenje naknade iz 
članka 1 i  čl.  4 ovog pravilnika,  a o čemu odlučuje Rješenjem nadležni  upravni odjel  za 
poduzetništvo, turizam i more Grada Dubrovnika.

Članak 8.

Sastavni dio ovog pravilnika je Obrazac iz članka 6 st. 1 toč. 1 istog pravilnika.

Članak 9.

Ovaj  pravilnik  stupa na snagu osmog dana od dana objave  u Službenom glasniku Grada 
Dubrovnika.

Predsjednica gradskog vijeća:
             Olga Muratti

Klasa:
Urbroj:



IME I PREZIME PODNOSITELJA ZAHTJEVA 

ADRESA I MJESTO PREBIVALIŠTA 

OIB 

KONTAKT TELEFON, E-MAIL ADRESA 

ZAHTJEV

za subvencioniranje zrakoplovne karte

koju sam koristio/la na putovanju na relaciji __________________________________ dana 
_________________________ godine na letu broj_________________________________ 
prema sljedećem redu letenja __________________________________________________. 

U prilogu se dostavljaju: 

-zrakoplovna karta 
-izvornik ukrcajne propusnice 
-dokaz o prebivalištu na području Grada Dubrovnika 
-____________________________________________________ * 
-broj tekućeg računa 

Ja niže potpisani pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da navedena 
zrakoplovna karta za koju je zatražena subvencija nije plaćena iz sredstva tijela javne vlasti 
niti se koristila u službene svrhe. 

Takoner dajem svoju suglasnost da se moji gore navedeni osobni podaci mogu koristiti 
isključivo za potrebe i u okviru djelatnosti Grada Dubrovnika. 

Datum Podnositelj zahtjeva 

* jedan od dokumenata koji potvrnuje status iz članka 5 st.1 od točke 1-9 Pravilnika Grada 
Dubrovnika o subvencioniranju 
cijene zrakoplovnih karata na relaciji Dubrovnik-Zagreb i obratno 


