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Izvješće o radu gradonačelnika   

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine 

 

Prilikom donošenja proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu započeo je investicijski 

ciklus koji uključuje gradnju i obnovu škola, vrtića, cestovne infrastrukture, stanove iz 

programa poticane stanogradnje, ali i pokazivanje jasne vizije širenja Grada prema Gornjim 

selima. 

ZAVRŠENI SU RADOVI: 

1. Javna rasvjeta: Pinji, Čerjan, Rožat i Ante Šercera 

• Pinji: 17 rasvjetnih tijela s LED tehnologijom, pokrivena dionica od 500 metara; 

• Čerjan: 15 rasvjetnih stupova i 18 rasvjetnih tijela s LED tehnologijom, pokrivena 

dionica od 500 metara; 

• Rožat: 19 rasvjetnih stupova visine 6 metara te 42 stupa visine 5 metara. Ukupno 

61 rasvjetno tijelo. Duljina 2000 metara; 

• Ante Šercera: 12 rasvjetnih tijela visine 7 m na zapadnoj strani prometnice. 

 

2. Pristupni put za groblje Dubac 

 

3. A5 Solitudo I. faza  

• Ukupna dužina prometnice 34,35 metara s normalnim profilom 2*3,00 m i 

pješačkim nogostupom. Ugrađeno je 5 rasvjetnih stupova. 

 

4. Oborinska odvodnja Paska Baburice i Put od Batale 

Izgradnja gavnog gravitacijskog kolektora oborinske odvodnje te priključenje na 

postojeći kolektor u Ulici od Batale u dužini od 172 m. Postojeća zračna elektro-

mreža zamijenjena je  podzemnim vodom u suradnji s HEP-om i položena u trup 

ceste te su postavljeni i novi stupovi javne rasvjete. 

 

5. Igralište Solitudo 

Igralište je podijeljeno u dva dijela: dio za djecu od 2 do 6 godina i dio  za djecu stariju 

od 6 godina. Ukupna površina igrališta iznosi 240 m2, plato za vježbanje na 

otvorenom površine je 126 m2, a igralište za basket iznosi 100 m2. Ukupno su 

posađena 24 stabla u kombinaciji s velikim brojem autohtonih grmova lavande, 

ružmarina i smilja. 

 

 

PROJEKTI KOJI SU U TIJEKU:  

1. Izgradnja POS stanova po Dubrovačkom modelu POS-a – projekt Mokošica 

Početak radova: listopad 2018., 43 stana. Rok izgradnje: 18 mjeseci. 

Natječaj za najam stanova, a zatimkupnju očekuje se krajem 2018. godine. 
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2. Osnovna Škola Lapad – energetska obnova  

Fasada 

Novi vanjski otvori 

Slojevi krova 

Zamjena rasvjete, montaža LED rasvjete 

Zamjena postojećih regulatora radijatora termo-regulatorima. 

 

VRIJEDNOST RADOVA: 7.173.372,23 KN sa PDV-om 

ROK IZVOĐENJA: 4 mjeseca Datum završetka radova 27.09.2018. 

TRENUTAČO STANJE: Završeni su Električni i strojarski radovi, montirana je 

toplinska izolacija fasade. Trenutačno se demontiraju postojeći otvori, a nakon 

ugradnje novih otvora, pristupit će se izradi završnog sloja fasade. Također, pri kraju 

su i radovi koji se izvode na krovu škole. 

3. Izgradnja vrtića Palčica  

Izvodi se dogradnja u nivou prvog i drugog kata postojeće građevine, a na 

prohodnom ravnom krovu dogradnje predviđeno je uređenje igrališta. U 

novostvorenim prostorima predviđeno je novih osam odgojno-obrazovnih skupina. 

Zahvaljujući novoplaniranim prostorima uskladit će se broj djece u pojedinim 

skupinama unutar postojećeg vrtića u skladu s navedenim standardom te otvoriti 

mogućnost formiranja novih odgojno-obrazovnih skupina. Nakon usklađenja, 

postojeća građevina služila bi za ukupno 206 djece u osam vrtićkih i četiri jasličke 

skupine, tj. dvanaest odgojno-obrazovnih skupina u postojećoj građevini, a u 

novoplaniranom dijelu predviđaju se četiri skupine za djecu jasličke dobi te četiri za 

djecu vrtićke dobi tj. ukupno 116 djece a sveukupno će budući kompleks vrtića 

Palčica imati 322 djece u dvadeset odgojno-obrazovnih skupina. Radovi se izvode 

planiranom dinamikom i očekuje se završetak radova u prvoj polovici 2019. 

godine. 

 

4. Cesta most Dr. Franja Tuđmana – Pobrežje   

Projektom je predviđena izgradnja ceste od Mosta dr. Franja Tuđmana do ceste za 

Osojnik, te rekonstrukcija dijela ceste za Osojnik. Ovim projektom daje se rješenje 

nove prometnice od postojeće državne ceste D8 (u neposrednoj blizini Mosta dr. 

Franja Tuđmana) do postojeće ceste koja je prije bila kategorizirana kao županijska 

cesta. Planirana cesta izvodi se kao izvangradska cesta treće kategorije, te će 

omogućiti kvalitetniji spoj naselja Osojnik s državnom cestom D8, te zadovoljenje 

tehničkih uvjeta postojeće ceste. Zahvat je planiran na novoformiranoj čest. zem. 

2962/8 k.o. Zaton i na novoformiranoj čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo.  

Javna je nabavaokončana, nakon rebalansa odabrat će se izvođač i uvesti u 

posao.  

 

5. Vukovarska ulica - II. Faza – izvođenje radova oborinske odvodnje 

Izvođenjem radova oborinske odvodnje Vukovarske ulice - ll faza, te sanacijom dijela 

sustava javne vodoopskrbe i fekalne odvodnje rješava se važan dio navedenih 

problema. Tehničko rješenje projekta sastoji se od izgradnje kanala za oborinske 

vode s ispusnom građevinom u Vukovarskoj ulici od bazena (završetak I faze) do 

benzinske postaje INA ukupne duljine cca 485 metara, Istim je projektom 
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obuhvaćena i sanacija dijela sanitarnog kanala i vodovodnih čvorova u suradnji s 

Vodovodom d.o.o. Dubrovnik. Iz navedenih problema vezanih za oborinsku odvodnju 

u gradu Dubrovniku razvidna je potreba za izgradnjom novog kanala za prihvat 

oborinskih voda koji će imati takvu koncepciju odvodne mreže da se  se izbjegnu 

negativni efekti, te koji će osigurati učinkovito prihvaćanje dotoka s urbaniziranih 

površina i maksimalno korištenje mreže, ali i učinkovito uvođenje tako prikupljenih 

dotoka u recipijent - more, a sve bez neželjenih izlijevanja na branjene površine i bez 

neželjenih onečišćenja u more. 

Javna je nabava okončana, odabran je izvođač i radovi će započeti nakon 

sezone.  

 

6. Rekonstrukcija igrališta osnovne škole Ivana Gundulića  

Predmetnim glavnim projektom predviđena je obnova sportskih igrališta s novim 

asfaltnim slojem s naglaskom na rješavanje odvodnje, rekonstrukcija i proširenje 

tribina, postavljanje nove ograde oko igrališta, te izgradnja pomoćne zgrade koja će 

služiti za potrebe škole tj. pratećih sadržaja. 

Javna je nabava okončana, nakon rebalansa odabrat će se izvođač i uvesti u 

posao.  

 

7. Igralište Trsteno 

Navedeno igralište nalazi se u blizini dječjeg vrtića, te je predviđena rekonstrukcija u 

svhu poboljšanja iskoristivosti i sigurnosti istog. Projektom je predviđeno sljedeće: 

povećanje sportskog igrališta za nogomet i košarku, nova podloga igrališta, novi 

koševi i golovi, nova ograda, izgradnja potpornih zidova, uređenje postojećih 

podzidova, te uređenje gledališta. Radovi su u tijeku. 

 

8. Uređenje novog vrtića u Mokošici – Put na more 

Izrađen je glavni projekt za adaptaciju prostora na kat. čest. 92/7 k.o. Mokošica. 

Postojeća zgrada katnosti prizemlje, kat i potkrovlje adaptirat će se tako da se 

osigurasmještaj za tri vrtićke i jednu jasličku skupinu uz zadovoljenje Državnog 

pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe. U sklopu projekta 

predviđeno je i uređenje dvorišta za igru i vanjske aktivnosti polaznika vrtića. 

Javna je nabava okončana, odabran je izvođač te je sklopljen ugovor za 

početak radova. 

 

9. Javni  WC – Kalamota 

Izrađen je glavni projekt za rekonstrukciju javnog sanitarnog objekta na kat. čest. 

309/1 k.o. Koločep (Donje Čelo). Postojeća zgrada katnosti je prizemlje s ravnim 

prohodnim krovom. Predmetnim projektom predviđena je izmjena instalacija vode i 

odvodnje, podnih i zidnih obloga, stolarije i sanitarnih elemenata unutar postojećeg 

objekta, uređenje vidikovca na krovu objekta, te krajobrazno uređenje. Također će se 

izvesti trenutačno nepostojeća rasvjeta i ventilacija prostora, dok će se odvodnja 

otpadnih voda riješiti izgradnjom bio jame ispred samog objekta. 

Pokrenuta je javna nabava za izvođenje radova. 

 

10. Pedijatrijska ambulanta i ambulanta za logopeda Mokošica  

Projektom je predviđena rekonstrukcija postojećeg javnog prostora i njegova 

prenamjena u ambulantu za pedijatra i logopeda. Radi se o suterenu postojeće 
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stambeno-poslovne zgrade u Vinogradarskoj ulici 16 u Novoj Mokošici s direktnim 

kolnim i pješačkim pristupom s južne strane zgrade. Prostori za pedijatra i logopeda 

imat će zajednički ulaz kroz natkriveni ulazni prostor s istočne strane zgrade, a 

zajednički vjetrobran vodi u odvojene čekaonice. Ambulanta će sadržavati i prostore 

za medicinsku sestru, izolaciju pacijenata pedijatrijske ambulante, sanitarne čvorove 

za pacijente, osoblje i osobe s invalidnošću, te čajnu kuhinju i spremište. Planira se i 

izgradnja rampa za pristup osoba smanjene pokretljivosti, te hortikulturno uređenje 

okoliša novoplaniranim arlama s mediteranskim biljem. 

Pokrenuta je javna nabava za izvođenje radova. 

 

11. Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Grabovica 

Ishođena je Izmjena i dopuna građevinske dozvole za etapu I. Predmetnom 

dozvolom dozvoljava se izvođenje radova sanacije i zatvaranja odlagališta otpada 

“Grabovica”, i to I. etape koja između ostalog uključuje sljedeće: izvedeno stanje 

(prostor zatvorenog tijela saniranog odlagališta i prostor aktivnog dijela odlagališta s 

obodnim kanalima i ogradom); rekonstrukciju pratećih građevina ulazno-izlazne zone 

i gradnju novih (cisterna za tehnološku vodu, sabirni bazen za otpadne i pročišćene  

tehnološke vode, taložnik i separator ulja i masti za plato za pranje vozila i vaga); 

saniranje prostora za nužnu sanaciju (kazete s odvodnjom) s gradnjom obodnih 

kanala i ogradom; povećanje kapaciteta postojećih laguna za procjedne vode te 

sanaciju položaja i broja odzračnika te gradnju pratećih prometnih površina 

(postojećih i novih). 

Javna nabava bit će pokrenuta nakon dobivene pozitivne suglasnosti fonda za 

zaštitu okoliša koji će sudjelovati u financiranju sanacije i zatvaranja 

odlagališta. 

 

12. Rekonstrukcija toplinske centrale Knežev dvor 

Predmetnim projektom predviđena je zamjena tehničkog sustava za grijanje i 

hlađenje na kat. čest. 4608/1 i 4608/2, obje k.o. Dubrovnik. Za osiguranje ogrjevnog 

odnosno rashladnog medija za potrebe grijanja i hlađenja predviđena je ugradnja 

sustava s dizalicama topline “voda-voda”, uz korištenje mora kao toplinskog izvora. 

Radovi će započeti u proljeće 2019. 

 

13. Lift u zgradi Pred dvorom 

Izrađen je glavni projekt za izgradnju osobnog dizala na zemljištu oznake čest. zgr. 

1843/4 k.o. Dubrovnik (s.i). Predmetnim glavnim projektom predviđena je izgradnja 

osobnog dizala kako bi se olakšala komunikacija svim korisnicima javnih prostorija 

Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije. Dizalo je projektirano kao 

panoramsko s kabinom nosivosti do 900 kg ili 12 osoba. Tlocrtne dimenzije kabine 

iznose 136x181 cm. Visina kabine iznosi 230 cm. Kabina ima četiri obostrane stanice. 

Na etaži prizemlja je ulaz/izlaz na jednoj strani dok je na ostalim etažama (1., 2. i 3. 

kat) ulaz/izlaz na drugoj strani. Kabina dizala izrađena je od specijalne čelične 

konstrukcije te ispunjena sigurnosnim staklom u okviru od nehrđajućeg lima.  

Dobivene su sve potrebne suglasnosti. Radovi će započeti u proljeće 2019. 

 

14. O.Š Lapad – rekonstrukcija dvorane 

Zbog prevelikih i vidljivih progiba konstrukcije krova iznad dvorane O.Š. Lapad 

pristupilo se izradi stručne ekspertize temeljene na istražnim radovima te se utvrdila 
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potreba za rekonstrukcijom krova. Projekt rekonstrukcije obuhvaća zamjenu dijela 

konstrukcije zgrade dvorane od donje razine prozora do krova. Novi krov projektiran 

je kao sustav armiranobetonskih nosivih greda s ispunom od Ytonga i kompletnim 

slojevima krova. Projektom se predviđa i zamjena postojeće podne obloge dvorane 

koja se zbog radova na krovu neće moći sačuvati. Budući da je energetska obnova 

škole u tijeku, rekonstrukcija krova dvorane bit će u skladu sa svim energetskim 

zahtjevima za ovojnicu zgrade obuhvaćenima projektom energetske obnove. 

Pokrenuta je javna nabava za izvođenje radova. 

 

15. Rasvjeta Osojnik 

Izrađen je projekt za ugradnju nove i djelomičnu rekonstrukciju postojeće javne 

rasvjete u tri zaseoka naselja Osojnik – Lovorino, Doljani i Prodanići. Predviđeno je 

29 novih pozicija za stupove javne rasvjete, te rekonstrukcija 22 stupa javne rasvjete. 

Pokrenuta je javna nabava za izvođenje radova. 

 

16. Rasvjeta Mirinovo 

Izrađen je projekt za ugradnju nove javne rasvjete na području Mirinova. Sredstva će 

biti osigurana rebalansom proračuna nakon čega će se moći pokrenuti javna nabava. 

 

17. Rasvjeta Zaton – Bunica 

Izrađen je projekt za ugradnju nove i djelomičnu rekonstrukciju postojeće javne 

rasvjete u naselju Zaton-Bunica (Obala Stjepana Radića). Predviđena su 33 stupa 

visine 4,0 m, 3 stupa visine 5,0 m, te 5 stupova visine 8,0 m. Stupovi će biti izrađeni 

od pocinčanog čeličnog lima, te će biti postavljeni na razmaku od 20–25  m. 

Pokrenuta je javna nabava za izvođenje radova. 

 

18. Lapadska obala – II faza 

Izrađen je glavni projekt, te je u tijeku ishođenje građevinske dozvole za II. fazu 

rekonstrukcije i proširenja Lapadske obale. Sljedeća, II. faza predviđena je od 

stacionaže 0+088,00 km do stacionaže 0+350,00 km. Predmetna prometnica 

projektirana je kao dvosmjerna prometnica s uzdužnim i kosim parkingom na 

određenim dijelovima dionice. Od početka zahvata do ljetnikovca Sorkočević 

predviđena je širina kolnika od 6,0 m, a od ljetnikovca Sorkočević do kraja zahvata 

širina kolnika od 6,50 m. 

U tijeku je ishođenje građevinske dozvole. 

 

19. Parking ispred zgrada HRVI Mokošica  

Projektom je obuhvaćena izgradnja parkirališta na području južno od zgrada HRVI u 

Mokošici i sjeverno od O.Š. Mokošica, te rekonstrukcija „T“ križanja ceste Marina 

Kneževića s cestom Od izvora u kružni tok s četiri provoza. Planiranim zahvatima cilj 

je povećati prometnu sigurnost i omogućiti spoj novoplaniranog parkirališta na 

prometnu mrežu. Projektirana su 72 parkirališna mjesta od kojih su 4 parkirališna 

mjesta predviđena za osobe smanjene pokretljivosti, te rekonstrukcija postojećih 

prilaznih cesta (zapadne, sjeverne i istočne). Vozna površina i parkirališne površine 

za osobe smanjene pokretljivosti projektirane su kao asfaltne dok su površine ostalih 

parkirališnih mjesta popločene šupljim betonskim opločnicima. Sve zelene površine 

planiraju se hortikulturno urediti sadnjom autohtonog bilja. Ukupna površina zahvata 

iznosi cca 2500 m2. 
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Priprema za pokretanje postupka javne nabave. 

 

20. A5 Solitudo – II faza 

Projekt je završen - nastavak ceste i projektnu dokumentaciju financira privatni 

investitor u dužini od 29,03 m1. 

 

21. Cesta HRVI   

Izrađena je projektna dokumentacija. Čeka se završetak projekta zgrada kaKo bi 

započelo izvođenje. 

 

22. Škola I Saraka 

U tijeku je izrada projektnog rješenja.  

 

23. Dom Umirovljenika Gruž 

U tijeku je izmjena projekta zbog problema s temeljenjem i manjkavosti glavnog 

projekta  

 

24. Azil za životinje 

Okončan je natječaj za kupnju zemljišta. Čeka se odluka povjerenstva za kupnju 

navedenog i nakon toga započinje projektiranje.  

 

25. Uređenje Hotela Stadion 

Projektiranje je u tijeku. Očekuje se gotov projekt do kraja godine i početak radova u 

2019. godini.  

 

26. Izgradnja vatrogasnog doma DVD Zaton  

Napravljen je idejni projekt. Nastavlja seizrada glavnog projekta. Projekt će se prijaviti 

na natječaj za EU fondove. 

 

27. Projekt POS Solitudo 

U tijeku je projektiranje idejnog rješenja koje bi trebalo biti gotovo do sredine 

listopada. Nakon toga se ugovara glavni projekt. 

 

28. Vrtić Pčelica 

Nakon okončanog postupka javne nabave odabran je projektant za izradu glavnog 

projekta nadogradnje i rekonstrukcije postojećih prostora.  

 

29. Dom umirovljenika – ispod bolnice 

Pokrenut je postupak javne nabave za odabir projektanta. 

 

30. Vrtić Solitudo 

Pokrenut je postupak otkupa zemljišta od Vrtlara, nakon toga kreće projektiranje. 

 

31. Cesta Tamarić – Mokošica 

Dostavljen je geodetski snimak. 

Provedena je jednostavna nabava za projektantske usluge. Početkom sljedećeg 

tjedna bit će sastavljen ugovor za projektiranje, te dostavljen projektantu. 
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32. Cesta Osojnik – Ljubač  

Definirana je trasa ceste, a u tijeku je izrada geodetskog snimka nakon čega će se 

objaviti javna nabava za izradu glavnog projekta.  

 

33. Cesta Gornja Sela – Kliševo 

Izrada glavnog projekta je u tijeku  

 

34. Cesta Nuncijata 

Pokreće se postupak izrade idejnog rješenja. 

 

35. Šipan Trg i Obala 

Sastavlja se projektni zadatak za uređenje trga. Projektni zadatak  

bit će podloga za ishođenje suglasnosti (za posebne uvjete) od konzervatora budući 

da je cijeli prostor zahvata pod zaštitom. 

 

36. Cesta TT blok  

Dobivene su sve potrebne geodetske podloge, te prosljeđene projektantu. 

Projektiranje je u tijeku. 

Ishođeni su posebni uvjeti javnopravnih tijela u skladu s kojima treba biti izrađen 

idejni projekt. 

 

 

ULAGANJE U VODOOPSKRBNI SUSTAV I SUSTAV ODVODNJE GRADA DUBROVNIKA 

• Napravljena je taložnica ispod Minčete i na Pilama; 

• Izgrađen je vodoopskrbni sustav Štikovica-Vrbica-Lozica-Mokošica; 

• Dovršen je projekt izgradnje priključnih cjevovoda u Brsečinama; 

• Započeo je projekt vodoopskrbe Dubravice financiran iz EU fondova. 

 

Pripremljena je dokumentacija za početak javne nabave velikog investicijskog ciklusa 

Vodovoda za izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje 

procijenjene vrijednosti 50 milijuna kuna. 

 

Stara Mokošica (ukupno 3750 m gravitacijskih cjevovoda odvodnje DN 250 i 300 mm, jedna 

crpna stanica i tlačni cjevovod DN 150, L= 80m, rekonstrukcija vodovodne mreže na trasi 

izvođenja odvodnje) 

 

Štikovica (ukupno 2400 m gravitacijskih cjevovoda odvodnje DN250 i 300 mm, tlačni 

cjevovod DN 110 mm, L= 335 m, izgradnja mjesne vodoopskrbne mreže Štikovica) 

 

Mali Zaton (ukupno 800 m gravitacijskih cjevovoda odvodnje DN 300mm, te rekonstrukcija 

vodoopskrbne mreže na trasi odvodnje) 
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Orašac (ukupno 9600 m gravitacijskih cjevovoda odvodnje DN 250 i 300 mm, jedna crpna 

stanica i tlačni cjevovod DN 200 mm, L= 580 m) 

- Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda od VS Orašac 1 do VS Zaton (1800 m 

vodoopskrbnog cjevovoda DN 300 mm, 1700 m vodoopskrbnog cjevovoda DN 400 

mm i 300 m vodoopskrbnog cjevovoda DN 250 mm) 

- Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda od CS Palata do VS Vrbica (1810 m 

vodoopskrbnog cjevovoda DN 250 mm) 

 

Završetak sanacije 1. dionice kanala mješovite odvodnje na Stradunu (ugovoreni iznos 

radova 485.000,00 kn) 

Završetak sanacije planiran je do početka mjeseca studenog, te paralelno s tim i 

kompletiranje projektne dokumentacije i raspisivanje tender dokumentacije za sanaciju 

preostalih cca 180 m kanala mješovite odvodnje na Stradunu koji gravitira slivu Ploče. 

 

Sanacija kanala odvodnje i vodoopskrbnih čvorišta na trasi izgradnje oborinske odvodnje u 

Vukovarskoj ulici (financijska obveza Vodovoda u iznosu cca 1 mil. kn). 

  

Izgradnja dijela vodoopskrbne mreže u naselju Trsteno u dužini 205 m (procijenjena 

vrijednost radova cca 250.000,00 kn). 

 

Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje u ulici Marina Kneževića u Mokošici (L = 100 m, 

procijenjena vrijednost 240.000,00 kn). 

Prespajanje kućanstava na trasi novoizgrađenog vodoopskrbnog cjevovoda na potezu Zaton 

– Bunica (40 priključaka, cca 285.000,00 kn). 

Sanacija kolektora fekalne odvodnje ACC DN 500 mm, L = 550 m na dijelu ispod ulice Iva 

Vojnovića (procijenjena vrijednost 1,5 mil kn). 

 

Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda PVC DN 250 mm, L = 270 m, u ulici Nikole Tesle 

(procijenjena vrijednost 400.000,00 kn).          

 

Osim navedenih aktivnosti Vodovod planira izvesti i niz točkastih rekonstrukcija 

vodoopskrbnih čvorišta i manjih cjevovoda vodoopskrbe i odvodnje kroz interventno 

održavanje do ukupne procijenjene vrijednosti 300.000,00 kn.   

Sve navedeno planira se financirati sredstvima kreditnog zaduženja u iznosu do 50 mil. kn 

(točka 1.) i ostatak vlastitim sredstvima. 

Također je u tijeku prijava za sufinanciranje izgradnje Sustava odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda naselja Suđurađ prema Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju.   

 

Grad Dubrovnik uspješno prikuplja dokumentaciju koja mu je potrebna da bi osigurao 560 

milijuna bespovratnih kuna iz projekta Aglomeracija Dubrovnik (oborinska odvodnja, 

kanalizacija i vodoopskrba). U izvještajnom je razdoblju Grad uspio nadoknaditi zaostatak 

prouzročen neaktivnošću bivše gradske uprave na ovom iznimno značajnom projektu 

(činjenica je, naime, da Grad nema vodoopskrbnu mrežu na 30 posto, a kanalizacijski sustav 

na čak 70 posto svog teritorija). 
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REDOVNO I POJAČANO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNIH POVRŠINA 

PREMA PLANU ODRŽAVANJA :  

• Sanacija asfaltnog kolnika na ulici Petra Krešimira IV 

• Sanacija asfaltnog kolnika na ulici Frana Supila 

• Sanacija kamenog popločenja trga u Gružu 

• Sanacija asfaltnog kolnika na mostu Ombla 

• Sanacija kolnika u Brgatskoj ulici 

• Sanacija asfaltnog kolnika na ulici Masarykov put 

• Sanacija asfaltnog kolnika kod crkve u Trstenom 

• Sanacija asfaltnog kolnika i nogostupa na ulici Dr. Ante Šercera 

• Sanacija asfaltnog kolnika na ulici Bruna Bušića 

• Asfaltiranje dijela prometnice u naselju Brsečine 

• Sanacija asfaltnog kolnika na ulici Paska Baburice 

• Sanacija asfaltnog kolnika na ulici Gornji Kono 

• Sanacija dijela Lazarine ulice 

• Sanacija pristupne ceste prema plaži Mandrač 

• Sanacija pristupnog puta i parkirališta kod DVD Zaton 

• Sanacja spojne ceste Put uz more - Ex županijska cesta 6254 Sustjepan Mokošica u 

mjestu Rožat 

• Uređenje nogostupa na dijelu ulice Masarykov put 

• Rekonstrukcija kolnog priključka državne ceste D8 i ceste za Bosanku 

 

U promatranom razdoblju sudjelujemo u nizu projekata koji se financiraju iz fondova EU :  

1. Projekt obnove tri lađe Lazareta, 25,9 milijuna kuna bespovratnih sredstava. 
 

2. Libertas nabava autobusa za pružanje usluga javnog prijevoza, odobreno 18 

milijuna kuna bespovratnih sredstava. 
 

3. Sanacija i stavljanje u funkciju WC-a – Kalamota, odobren iznos 250 000 kuna 

bespovratnih sredstava. 
 

4. Projekt izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom 

ReDu, odobren iznos 1,1 milijuna kuna bespovratnih sredstava. 
 

5. Dogradnja dječjeg vrtića Palčica, odobren iznos 1 milijun kuna bespovratnih 

sredstava. 



Izvješće o radu gradonačelnika i zamjenicaza razdoblje od 1. siječnja  do 30. lipnja 2018. godine 

 

Str. 10 / 33 
 

 

6. Prijavljen iskaz interesa za izgradnju postrojenja za sortiranje  odvojenog 

prikupljanja otpada i izgradnju postrojenja za biološku obradu biootpada. 

Prijavljeni proračun projekta iznosi 1,3 milijuna kuna. Projekt je prošao drugu fazu 

prihvatljivosti i fazu 3 prihvatljivosti izdataka. Slijedi faza 4 tj. donošenje odluke o 

financiranju.  
 

7. Projektna dokumentacija Pčelica, odobren iznos bespovratnih sredstava 70 

000,00kn. 
 

8. Energetska obnova OŠ Lapad, odobren iznos 5 milijuna kuna bespovratnih 

sredstava. 
 

9. Energetska obnova dječji vrtić Izviđač, odobren iznos od 1 milijuna kuna 

bespovratnih sredstava. 
 

10. Energetska obnova dječji vrtić Ciciban, odobren iznos od 527.169,73 kuna 

bespovratnih sredstava. 
 

11. Nabava spremnika za prikupljanje otpada, odobren iznos od 4 milijuna kuna 

bespovratnih sredstava. 
 

12. Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i 

obrazovanja, prijavljen projekt na iznos od 14,2 milijuna kuna. 
 

13. Europe in You, projekt je prijavljeno, proračun još nije određen. 
 

14. WIFI4EU namjena natječaja je instaliranje WiFi-ja u javnim prostorima (parkovi, 

trgovi, javni objekti i sl.) natječaj će biti u rujnu. Mogućnost dobivanja 15000,00 eura 

bespovratnih sredstava. 
 

15. City Charger Cargo Bike projekt upotrebe Cargo bicikala kojim se rješava problem 

istovara tereta, posebno u pješačkim zonama. Projekt je prošao prvu fazu prijave. 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3,7 milijuna eura. Grad Dubrovnik je partner u 

projektu i točan iznos koji pripada Gradu odredit će se u drugoj fazi.  
 

16. Ugradnja liftera za invalide, prijavljen projekt na iznos od 60 000,00 kuna. 
 

17. Program Forum mladih Grada Dubrovnika, prijavljen je projekt na ukupan iznos 44 

294,66  kuna. 
 

18. Dom u kojem rastemo zajedno, prijavljen je projekt, a ukupan traženi iznos je 1,4 

milijuna kuna. 
 

19. Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Šipan, projekt je u 

fazi prijave, a najviši potencijalni iznos bespovratnih sredstava 1 milijun eura. 
 

20. Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici, prijavljen je projekt vrijednosti 1,4 

milijuna kuna. 
 

21. Hydro meteorological risk effective / vatrogasno vozilo, prijavljen je projekt u 

partnerstvu, ukupno dostupna sredstva gradu Dubrovniku 150 000,00 eur. 
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22. Prijavljen iskaz interesa za izgradnju postrojenja za sortiranje  odvojenog 

prikupljanja otpada i izgradnju postrojenja za biološko obradu biootpada 

(projekt br.2),  iskazan interes za projekt vrijednosti 10 milijuna kuna. 
 

23. Razvoj vodno komunalne infrastrukture Dubrovnik, krajnji rok za prijavu projekta 

je prosinac 2018 godine. Procijenjena ukupna vrijednost projekta je 590 milijuna 

kuna. 
 

24. Projekt uređenja parka i sportskog dječjeg igrališta Suđurađ, Šipan, projekt je u 

fazi prijave, a maksimalni mogući iznos bespovratnih sredstava iznosi 1 milijun eura. 
 

25. Izgradnja vatrogasnog doma DVD Zaton, projekt je u fazi prijave, a maksimalni 

mogući iznos bespovratnih sredstava iznosi 1 milijun eura. 
 

26. Građenje reciklažnih dvorišta, projekt je u fazi prijave, a ukupni iznos prihvatljivih 

troškova iznosi 7,6 milijuna kuna. 
 

27. Izgradnja mreže sljedeće generacije (N/G/N) pristupnih mreža/širokopojasni 

Internet, projekt je u fazi prijave, a najviši dopušteni iznos prema projektnom 

prijedlogu iznosi 76 milijuna kuna. 

 

U Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika u prvoj polovici 2018. godine proveden je niz 

aktivnosti, od kojih navodimo najvažnije, kako slijedi: 

• Odašiljači i veze 

Na temelju sklopljenog ugovora između Grada Dubrovnika i društva Odašiljači i veze d.o.o. 

uspostavljeni su komunikacijski kanali između Gradonačelnika Grada Dubrovnika, 

prometnog i komunalnog redarstva grada Dubrovnika kao i žurnih službi; Javne vatrogasne 

postrojbe Grada Dubrovnika, Hrvatske gorske službe spašavanja te Crvenog križa s ciljem 

neposredne i što učinkovitije operativne komunikacije kako na dnevnoj bazi tako i u 

neželjenim i hitnim situacijama. 

• Javna vatrogasna postrojba „DUBROVAČKI VATROGASCI“ 

Grad Dubrovnik i JVP „Dubrovački vatrogasci“ završili su pregovaranje u svrhu sklapanja 

kolektivnog ugovora te je dana 27. travnja 2018. godine sklopljen Kolektivni ugovor za 

zaposlene u Javnoj  vatrogasnoj postrojbi „Dubrovački vatrogasci“. 

Predmetnim ugovorom uređena su prava i obveze iz radnih odnosa između Grada 

Dubrovnika i JVP„Dubrovački vatrogasci“ te su ugovorena povoljnija materijalna prava od 

onih koja su do sklapanja navedenog kolektivnog ugovora bila na snazi. 

• Kolektivni pregovori za zaposlene u ustanovama u kulturi Grada Dubrovnika 

Grad Dubrovnik u postupku je kolektivnog pregovaranja za zaposlene u ustanovama u kulturi 

čiji cilj je uređenje prava i obveza iz radnog odnosa između Grada Dubrovnika kao osnivača i 

ustanova u kulturi. 
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• Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2018. godinu 

Dana 26. lipnja objavljen je Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora 

udrugama za 2018. godinu u svrhu obilježavanja značajnih datuma i važnih obljetnica, 

organizacijskih susreta, natjecanja, priredbi i drugih manifestacija kao i podrška 

institucionalnom i organizacijskom  razvoju organizacija s područja Grada Dubrovnika 

 

• Odlikovanje prim. Dr. Antuna Cara 

Na temelju podnesenog prijedloga gradonačelnika Grada Dubrovnika Predsjednica 

Republike Hrvatske  donijela je odluku o dodijeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom 

Katarine Zrinske pri. dr. Antunu Caru. 

• Javna nabava 

Odsjek za provođenje postupaka nabave proveo je 97 postupaka jednostavne nabave i 17 

postupaka javne nabave. 

Temeljem provedenih postupaka jednostavne nabave zaključeni su ugovori ukupne 

vrijednosti 8.055.667,67 kn s PDV-om, dok su temeljem provedenih postupaka javne nabave 

zaključeni ugovori ukupne vrijednosti 38.725.845,11 kn s PDV-om. 

• Hrvatska gorska služba spašavanja 

Za tekuće potrebe HGSS-a ove godine je u proračunu Upravnog odjela za poslove 

gradonačelnika planirano 500.000,00 kuna. Dosad je isplaćeno 250.000,00 kuna  i to za  

opremu za spašavanje, troškove akcija spašavanja, medicinski materijal, odjeću i obuću za 

pripadnike HGSS-a, putne troškove te troškove radionica i tečajeva za stručno 

osposobljavanje. 

Također je izvršena i primopredaja vozila Dacia Duster za koju je prošle godine osiguran 

iznos od 150.000,00 kuna 

• Trgovačka društva 

Dana 19. siječnja 2018. godine Gradonačelnik je donio Uputu o suradnji između Grada 

Dubrovnika i njegovih korisnika, temeljem koje se kontrolira rad trgovačkih društava u 

većinskom vlasništvu Grada Dubrovnika, te JU Lokrum i APOS Dubrovnik.  

Sukladno Uputi, trg. Društva dužna su dostavljati sljedeće: 

• tromjesečna izvješća o izvršenju plana  poslovanja (prihoda, rashoda, investicija, 

zapošljavanja s obrazloženjem odstupanja od istog) najkasnije do 15. u mjesecu za 

proteklo razdoblje  i to Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika; 

• najmanje jednom godišnje putem nadležnog upravnog odjela podnijeti Gradskom vijeću 

godišnje izvješće o poslovanju; 

• uprava društva dostavlja poziv za svaku sjednicu nadzornog odbora na znanje 

nadležnom upravnom odjelu; 

• predsjednik nadzornog odbora savjetuje se o točkama dnevnog reda s nadležnim UO 

zaduženim za trgovačka društva, odnosno da li je vezano za pojedinu točku dnevnog 

reda potrebno zatražiti preporuku/nalog/suglasnost izvršnog ili predstavničkog tijela; 
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• predsjednik nadzornog odbora dostavlja nadležnom upravnom odjelu zapisnik s održane 

sjednice NO u roku od 8 dana od održane sjednice. 

Na Skupštinama društava u većinskom vlasništvu Grada Dubrovnika usvojena je Odluka o 

uvjetima za obavljanje funkcije članova nadzornog odbora temeljem Zakona o trgovačkim 

društvima; 

• u prvoj polovici 2018. godine održano je 16 Skupština Društava 

Na sjednicama nadzornih odbora trg. društava usvojen je Poslovnik o radu nadzornog 

odbora kojim su propisani sastav i ovlasti nadzornog odbora, sazivanje, održavanje sjednice, 

zapisnik sa sjednice te prava i obveze članova nadzornog odbora. Važno je istaknuti kako se 

sjednice nadzornih odbora društava održavaju prema potrebi u skladu s odlukom 

predsjednika nadzornog odbora, u pravilu jednom tromjesečno, a najmanje jednom 

polugodišnje. 

• u prvoj polovici 2018. godine održane su 24 sjednice nadzornih odbora trg. društava u 

većinskom vlasništvu Grada Dubrovnika, 10 sjednica upravnog vijeća JU Lokrum, te 4 

sjednice upravnog vijeća APOSa; 

Plan za drugu polovicu godine usklađivanje je društvenih ugovora i statuta s važećim 

zakonskim i podzakonskim aktima; na snagu je stupio novi Zakon o komunalnom 

gospodarstvu; ažuriranje kolektivnih ugovora, pravilnika o radu i pravilnika o unutarnjoj 

organizaciji rada. 

• Informatika 

U Odsjeku za informatiku tijekom ovog razdoblja pripremana je dokumentacija i provedeni su 

postupci nabave: 

• sustava za evidenciju radnog vremena 

• usluge izrade novih web stranica 

• uređenje centralnog mrežnog čvorišta 

• nabava i implementacija jezgrene IT infrastrukture 

• nadogradnja financijsko-računovodstvenog informacijskog sustava Grada Dubrovnika 

• strukturirano kabliranje lokacije Sv.Dominika 7 

• računala i računalna oprema (okvirni sporazum) 

• održavanje računala i računalne opreme 

• održavanje telefonske centrale i backup linka prema Pentagonu 

 

Također je pripremana dokumentacija za postupak nabave integralnog informacijskog 

sustava za upravljanje dokumentima. 

Izvršene su godišnje obrade, završna knjiženja, početna stanja i zaduženja za potrebe 

upravnih odjela, kao i pripreme za izdavanje raznih rješenja, opomena i uplatnica. 
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Intenzivno se radi na migraciji podataka sa sustava AS40 na novu financijsko-

računovodstvenu platformu i druge sustave. 

Zamijenjen je postojeći e-mail server temeljen na Postfixu i implementiran novi temeljen na 

sustavu Zimbra. Povećan je diskovni kapacitet. 

Izvršena je zahtjevna promjena logičke topologije i adresnog plana lokalne mreže, te 

evidencija iste. 

 

Tijekom pripreme turističke sezone, Grad je sudjelovao na nizu koordinacijskih i radnih 

sastanaka na kojima se dogovorila strategija kojom se nastojalo izbjeći gužve i uvesti red na 

prometnicama te unutar povijesne jezgre. Novim odlukama o korištenju javnih površina 

najprije se plato Pila oslobodio od gužvi koje su stvarali uglavnom ilegalni „bookeri“, a zatim 

su omogućeni pješački koridori unutar gradskih zidina -osobito  u ulicama Široka, Prijeko te 

Miha Pracata. Višekratnim nadzorom i provjerama korištenja javnih površina, uspjeli smo 

uvesti red, pri čemu je nekolicina ugostitelja kažnjena oduzimanjem javnih površina na 

određeno razdoblje. Također, u koordinaciji s policijom i Lučkom upravom Dubrovnik, 

prometni su redari uspjeli smanjiti gužve na prometnicama. Grad Dubrovnik u više je navrata 

reagirao prema nadležnom ministarstvu i Vladi Republike Hrvatske zbog  pojave stotina 

novih taksi vozila na području Grada. Novi su taksisti doveli do novih gužvi, a gradska uprava 

prema zakonu ni na koji način ne može regulirati niti kontrolirati njihov broj. Stoga smo od 

nadležnih zatražili izmjenu zakona i to na način da se lokalnoj samoupravi ostavi mogućnost 

kontroliranja broja vozila koja obavljaju usluge taksi prijevoza. 

Kod razvoja poduzetništva i gospodarstva; u prvoj je polovici 2018. godine utrošeno je 1,7 

milijuna kuna. Od toga je na potpore tradicijskim obrtima potrošeno 360 tisuća kuna (za 30 

obrtnika i to po dvije tisuće kuna mjesečno), a za projekt Razvoj ženskog poduzetništva 

izdvojeno je 100 tisuća kuna. 

Za razvoj turizma uložen je 3,1 milijuna kuna. U prvoj je polovici godine na uređenje i 

održavanje 17 plaža utrošeno 1,2 milijuna kuna, za razvoj kongresnog turizma 300 tisuća 

kuna, a za poboljšanje turističke ponude dodatnih 202 tisuće kuna. Najveća sredstva (112 

tisuća kuna) za poboljšanje turističke ponude utrošena su na financiranje brodske linije Gruž- 

Gornje Čelo. 

Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more za manifestacije i dramski program na stranim 

jezicima (u sklopu zajedničkog programa Grada i Turističke zajednice Grada Dubrovnika) u 

prvom je polugodištu 2018. uložio je 725 tisuća kuna. 

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu kod naplate gradskih poreza u izvještajnom je 

razdoblju poslao 68 ovrha za oko 218 tisuća kuna duga, a kod zakupnina poslovnih prostora 

i javnih površina poslane su opomene za 54 dužnika koji duguju zakupninu od 1,8 milijuna 

kuna. 

Upravni odjel za komunalne djelatnosti  i mjesnu samoupravu donio je nova rješenja o obvezi 

plaćanja komunalne naknade za 21 956 obveznika te nova rješenja za plaćanje naknade za 

uređenje voda za 19 682 obveznika. Izdano je i 879 rješenja o ovrsi dužnicima po osnovi ove 

dvije vrste naknada. 
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Upravni je odjel pripremio dokumentaciju za natječaj za održavanje 52 dječja terena i terena 

za male sportove te dokumentaciju za natječaj za njihov video nadzor.  

Dobrovoljnim radom, uz pomoć u materijalu od Grada, nastavljeni su radovi na betoniranju 

protupožarnog puta u Knežici, završeno je uređenje ulice Brnino u Mokošici, nastavljeni su 

radovi na betoniranju protupožarnog puta Osojnik-Zaton i Osojnik-Ljubač, tamponiran je stari 

put prema Srđu na Bosanci, nastavljeni su radovi na betoniranju ulica  u Orašcu, Zatonu, 

Suđurđu, Brsečinama i Suđurđu. 

Kod održavanja javne rasvjete izmijenjeni su deseci dotrajalih uličnih svjetiljki te su 

postavljene nove s LED svjetiljkama (sedam ulica u Gružu, Štikovica, Gospino polje, Put od 

Bosanke, Uz Batalu, Vladimira Nazora, Zaton Mali, Splitski put, Put Republike, Masarykov 

put, tvrđava Lovrijenac, Bruna Bušića...). Isto tako, napravljena je i nova rasvjeta na Pinjima 

(500 metara), Čerjanu (400 metara) te u Rožatu (2000 metara). Dopunjena je i javna rasvjeta 

na vrhovima Sinjske, Tivatske, ulice Marka Gjaje te kod igrališta Gornji Kono.  

Komunalno redarstvo je u promatranom razdoblju pokrenulo 265 upravnih postupaka i 

izreklo 173 obavezna prekršajna naloga. Putem prekršajnih naloga naplaćeno je 416 tisuća 

kuna. Najčešće se prekršaji odnose na nepropisno odlaganje otpada, nedozvoljeno 

reklamiranje, prometovanje pješačkom zonom, taksiranje bez dozvole te zauzimanje javne 

površine. 

Provedeni su izbori za osam gradskih kotareva i 17 mjesnih odbora.  

Nakon završetka revizije korištenja stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika (107 stanova 

obuhvaćeno je revizijom), s korisnicima koji su ispunjavali uvjete, Grad je sklopio nove 

ugovore dok su ostali, bespravni, korisnici pozvani da stan predaju Gradu. Upravni odjel za 

gospodarenje gradskom imovinom objavio je i listu reda prvenstva za dodjelu gradskih 

stanova u najam sa 63 osobe koje su zadovoljile tražene kriterije. Pet slobodnih stanova već 

je dodijeljeno osobama s ove liste. U izvještajnom razdoblju, Grad je naplatio 453 tisuće 

kuna najamnine, a za održavanje stanova i plaćanje pričuve potrošeno je 91 tisuća kuna. 

UO za gospodarenje gradskom imovinom sklopio je 281 ugovor ili dodatak ugovoru - od 

čega 203 za stolove i stolice ispred ugostiteljskih objekata. Zbog kršenja odredbi ugovora, 

temeljem izvještaja Komunalnog redarstva, otkazana su tri ugovora o zakupu javnih površina 

na 7 dana te jedan ugovor trajno. 

Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju do kraja 

izvještajnog razdoblja prvi je u Hrvatskoj okončao postupke legalizacije po zahtjevima 

zaprimljenima od 30. lipnja 2013. godine. Naime, riješeno je svih 5440 pristiglih zahtjeva. 

Također, u  izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 836 upravnih i neupravnih predmeta, a od 

toga do konca lipnja riješeno ih je 702. 

Upravni odjel za promet u izvještajnom je razdoblju evidentirao 2796 naloga zbog počinjenih 

prekršaja, čime je naplaćeno ukupno 421 tisuću kuna. UO je realizirao 18 projekata 

redovnog i pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina. Tako su sanirane 

ulice Petra Krešimira IV, Frana Supila, Masarykov put, Ante Šercera, Bruna Bušića, Paska 

Baburice, Lazarina ulica i Gornji Kono, ali i pristupne ceste za plažu Mandrač, kod crkve u 

Trstenome, kod DVD Zaton, u Rožatu te kod skretanja za Bosanku. 
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Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša izradio je Urbanistički plan 

uređenja Tehničko-tehnološki blok. Ovaj UPU imao je prioritet u odnosu na sve druge 

projekte UO zbog njegove važnosti kod ispunjavanja uvjeta za osiguravanje 560 milijuna 

kuna sredstava za projekt Aglomeracije Dubrovnik iz fondova Europske unije. 

Izrađeni su nacrti konačnih prijedloga Izmjena i dopuna PPU Grada Dubrovnika i GUP-a 

Grada Dubrovnika te su konačni prijedlozi upućeni na mišljenje Zavodu za prostorno 

uređenje DNŽ. Procjena utjecaja ovih planova na povijesnu baštinu (HIA) upućena je na 

mišljenje Odboru za svjetsku baštinu pri UNESCO-u. 

Održane su četiri sjednice povjerenstva za uređenje parka Gradac te više radnih sastanaka s 

konzervatorima, predstavnicima Društva arhitekata Dubrovnik i Biskupije dubrovačke. 

U cijelosti je proveden postupak izrade Plana gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika za 

razdoblje 2018.-2023. Plan je usvojen na Gradskom vijeću. Izrađen je Program zaštite 

okoliša Grada Dubrovnika za razdoblje 2017.-2020., a njegovo se usvajanje na Gradskom 

vijeću očekuje u rujnu. 

Kod suradnje s udrugama civilnog društva proveden je natječaj za udruge iz područja zaštite 

okoliša i prirode te iz područja urbanizma i prostornog planiranja. U prvom je natječaju 

donacije dobilo 19, a u drugom natječaju šest udruga odnosno projekata. 

Upravni odjel za kulturu i baštinu pripremio je Odluku o osnivanju pet kulturnih vijeća Grada 

Dubrovnika. Pritom je umjesto dosadašnjeg jednog kulturnog vijeća imenovano pet kulturnih 

vijeća po sektorima: za glazbenu djelatnost; dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene 

umjetnosti; muzejsko-galerijsku djelatnost; likovnu umjetnost i zaštitu i očuvanje kulturne 

baštine; knjižnično-izdavačku djelatnost. 

Izrađen je i javno predstavljen Kalendar događanja Grada Dubrovnika, započeti su pregovori 

oko izrade novog kolektivnog ugovora ustanova u kulturi, a raspisan je i poziv za 

predlagatelje programa za obilježavanje „Orlandove godine“ (2019. godinu je Gradsko vijeće 

proglasilo Orlandovom godinom budući da se u njoj obilježava 600 godina od postavljanja 

Orlandova stupa). 

Formiran je  projektni tim (četiri osobe) za realizaciju projekta „Lazareti – kreativna četvrt 

Dubrovnika“.  

Potpisan je Ugovor o darovanju 2/3 suvlasničkog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske 

ljetnikovca Bona-Caboga,  čime je Grad Dubrovnik postao većinski vlasnik. Ljetnikovcem će 

gospodariti gradska tvrtka „Baština“, a darovani dio ljetnikovca procijenjen je na 21,13 

milijuna kuna. 

Od svibnja je cijena dnevne Dubrovačke kartice je povećana na 200 kuna, izdana je i nova 

redizajnirana brošura Dubrovnik Card, a potpisano je i pedesetak novih ugovora s različitim 

pravnim osobama. Do konca lipnja od prodaje Dubrovačke kartice ostvaren je prihod od 8,54 

milijuna kuna ili 2,35 posto više nego u istom razdoblju 2017. godine.  

Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo proveo je natječaj za 

upise u vrtiće. Zaprimljena su 304 zahtjeva za jaslice, 88 zahtjeva za vrtiće, a 4 zahtjeva su 

odbijena jer nisu ispunila uvjete iz natječaja. 
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UO je provodio program javnih potreba u školstvu kroz suradnju sa osnovnim školama i na 

projektima asistent u nastavi (32 asistenta), produženi boravak (435 djece prvih i drugih 

razreda u svim gradskim OŠ), stručno-razvojne službe (Grad plaća osam stručnih suradnika 

u OŠ). Održana je manifestacija „Dubrovački karnevo“, a kroz projekt „Mladi i Grad skupa“ 

niz programa poput „Filmsko stvaralaštvo djece i mladih“, „Mladi kantautori i bendovi“ i „Ples, 

ples, ples!“. 

UO je proveo anketu o interesu roditelja za proširivanje usluge produženog boravka u 

osnovnim školama na učenike trećih i četvrtih razreda osnovnih škola. Ukoliko nakon obrade 

podataka bude razvidan interes roditelja, trećaši i četvrtaši će produženi boravak imati od 

školske godine 2019./2020. 

Za projekt besplatnih udžbenika za sve učenike dubrovačkih osnovnih škola u školskoj godini 

2018./2019., Grad je osigurao 1,54 milijuna kuna te 700 tisuća kuna za subvencioniranje 

srednjoškolskih udžbenika. 

U programima socijalne skrbi, UO je osigurao 200 tisuća kuna za police životnog osiguranja 

za djecu bez roditeljske skrbi iz Doma za djecu sv. Ana iz Vinkovaca, a  sa Centrom za 

rehabilitaciju Josipovac potpisan je ugovor o donaciji 125 tisuća kuna za projekt „Unison 

World“. U zdravstvenoj skrbi potpisan je ugovor o donaciji 332 tisuće kuna za sanitetsko 

vozilo Doma zdravlja Dubrovnik, s Općom bolnicom ugovor o donaciji 902 tisuće kuna 

vrijedne bolničke opreme, a donirano je i 370 tisuća kuna vrijedno vozilo za Zavod za hitnu 

medicinu Dubrovačko-neretvanske županije.  

Isto tako, potpisan je i 248 tisuća kuna vrijedan ugovor o poslovnoj suradnji sa Zavodom za 

hitnu medicinu DNŽ i to za organizaciju punkta pripravnosti hitne medicine na Elafitima.  

Potpisan je i 75 tisuća kuna vrijedan ugovor s biokemijskim laboratorijem Ivanke Maldini o 

pružanju laboratorijskih usluga primarne zdravstvene zaštite. Na ovaj će način najveće 

gradsko naselje (Mokošica) dobiti laboratorij za vađenje krvi, a do konca godine i ambulantu 

za pedijatra i logopeda. 
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Izvještaj protokolarnih aktivnosti 

IZVJEŠTAJ 01.01. – 30.06.2018. 

DATUM NASLOV OBJAVE OPŠIRNIJE 

17.01.2018 PRVI PUT U DUBROVNIKU 

Gradonačelnik s predstavnicima 

vodećih svjetskih društava za kružna 

putovanja 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković sa suradnicima primio je u utorak, 

16. siječnja u Maloj vijećnici delegaciju 

udruženja Cruise Lines International 

Association (CLIA) i predstavnike vodećih 

svjetskih društava za kružna putovanja, 

najvećim dijelom potpredsjednike zadužene za 

odnose s javnom upravom. Radnom sastanku 

su uz osmeročlanu delegaciju CLIA-e 

sudjelovali predstavnici Grada Dubrovnika, 

Lučke uprave i turističkog sektora. 

 

19.01.2018 Gradonačelnik Franković na 

okruglom stolu Udruge za osobe s 

intelektualnim poteškoćama Rina 

Mašera 

Udruga za osobe s intelektualnim 

poteškoćama Rina Mašera povodom 

obilježavanja 60-te obljetnice svog rada 

organizirala je danas okrugli stol na temu 

"Pružanje socijalnih usluga - dosadašnja 

dostignuća i vizije udruga osoba s invaliditetom 

Grada Dubrovnika i Centra za rehabilitaciju 

Josipovac". 

 

24.01.2018 Gradonačelnik primio organizatore i 

sudionike Feste Dubrovnik 

Tradicionalno i ove godine, gradonačelnik 

Grada Dubrovnika Mato Franković primio je 

organizatore i sudionike Feste Dubrovnik. 

 

26.01.2018 Gradonačelnik Franković i župan 

Dobroslavić s predstavnicima Hrvata 

u Crnoj Gori 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković i župan Nikola Dobroslavić održali 

su danas sastanak s predstavnicima Hrvata iz 

Crne Gore -  ministricom u Vladi Crne Gore i 

predsjednicom Hrvatske građanske inicijative 

(HGI) Marijom Vučinović,  zastupnikom u 

Skupštini Crne Gore, Adrijanom Vuksanovićem 

i predsjednikom Hrvatskog nacionalnog vijeća 

Crne Gore Zvonimirom Dekovićem. 

 

30.01.2018 Gradonačelnik Franković na 

stručnom skupu o holokaustu 

Stručni skup "Poučavanje i učenje o 

holokaustu i sprečavanju zločina protiv 

čovječnosti" održava se u Dubrovniku od 29. 

siječnja do 1.veljače. Otvaranju stručnog skupa 

nazočio je i gradonačelnik Grada Dubrovnika 

Mato Franković pozdravivši organizatore i 

sudionike skupa. 
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31.01.2018 Radovi u Ulici Petra Krešimira IV 

završeni prije roka 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković u društvu zamjenice Olrande Tokić i 

privremenog pročelnika UO za promet Đura 

Šutala te ostalih suradnika obišao je danas 

Ulicu Petra Krešimira IV u kojoj su upravo 

završeni radovi sanacije asfaltnog kolnika. 

 

01.02.2018 Radni sastanak predstavnika Grada 

Dubrovnika i grada prijatelja Rueil-

Malmaisona 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković i zamjenica gradonačelnika Jelka 

Tepšić sa suradnicima primili su danas u radni 

posjet izaslanstvo grada prijatelja Rueil-

Malmaisona na čelu sa zamjenikom 

gradonačelnika zaduženim za turizam, 

bratimljenje i međunarodnu suradnju 

Philippeom Trotinom. 

 

01.02.2018 Gradonačelnik Franković primio 

veleposlanika Republike Čile 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković primio je danas u službeni posjet 

veleposlanika Republike Čile Juana Luisa 

Niloa koji boravi u Dubrovniku povodom Feste 

svetog Vlaha i Dana Grada Dubrovnika. 

 

02.02.2018 Grad i DPDS potpisali dodatak 

ugovoru o korištenju i održavanju 

gradskih zidina i ugovor o donaciji za 

završetak obnove zgrade Arhiva 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković i predsjednik Društva prijatelja 

dubrovačke starine Niko Kapetanić potpisali su 

u četvrtak dodatak Ugovoru o korištenju i 

održavanju gradskih zidina kojim se između 

ostalog Društvo obvezuje u korist gradskog 

proračuna isplatiti 60 posto prihoda od ulaznica 

na gradske zidine te Ugovor donaciji Društva u 

iznosu od 14 milijuna kuna u svrhu obnove 

Državnog arhiva u Dubrovniku. 

 

02.02.2018 Veleposlanik Crne Gore u Hrvatskoj 

u službenom posjetu Gradu 

Dubrovniku 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković i zamjenica gradonačelnika Jelka 

Tepšić primili su danas u službeni posjet 

veleposlanika Crne Gore u Republici Hrvatskoj 

Bora Vučinića sa suradnicima. 

 

02.02.2018 Nastupni posjet veleposlanika 

Kraljevine Danske 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković primio je danas u nastupni posjet 

veleposlanika Kraljevine Danske u Republici 

Hrvatskoj Christiana Thorninga, a prijamu je 

nazočio i počasni danski konzul u Dubrovniku 

Vlaho Đurković. 
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03.02.2018 Gosti iz gradova prijatelja u posjeti 

Dubrovniku 

Povodom Dana Grada i Feste sv. Vlaha 

gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković, zamjenica Jelka Tepšić i 

predsjednik Gradskog vijeća Marko Potrebica 

primili su u petak, 2. veljače predstavnike 

gradova prijatelja Graza, Sarajeva i Vukovara. 

 

05.02.2018 Gradonačelnik s ministricom kulture 

o buffer zoni i sanaciji Orlandovog 

stupa 

 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković u društvu zamjenica Jelke Tepšić i 

Orlande Tokić sa suradnicima održao je danas 

radni sastanak s ministricom kulture Republike 

Hrvatske Ninom Obuljen Koržinek i 

pomoćnikom ministrice Davorom Trupkovićem 

i to nam teme proširenja buffer zone te nužne 

obnove Orlandovog stupa. 

 

07.02.2018 Počeli radovi nadogradnje vrtića 

Palčica 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković u pratnji suradnika - zamjenice 

Orlande Tokić, pročelnika UO za izgradnju i 

upravljanje projektima Srđana Todorovskog i 

ravnateljice Dječjih vrtića Dubrovnik Boje Milan 

Mustać obišao je danas radove na 

rekonstrukciji i nadogradnji vrtića. 

 

08.02.2018 Gradonačelniku predstavljen novi 

sustav za uzbunjivanje DUZS-a 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković posjetio je danas Područni ured 

Državne uprave za zaštitu i spašavanje 

povodom provedbe funkcionalnog ispitivanja 

novog sustava za uzbunjivanje u Dubrovniku. 

 

12.02.2018 Radovi na vodoopskrbnom 

cjevovodu Štikovica- Vrbica- Lozica-

Mokošica gotovi do kraja veljače 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković sa suradncima i u pratnji 

predstavnika tvrtke Vodovod Dubrovnik d.o.o. 

obišao je danas  radove na izgradnji 

vodoopskrbnog cjevovoda ca te na  izgradnji 

sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda 

naselja Lozica. 

 

14.02.2018 Grad će osigurati potrebna sredstva 

za punkt hitne medicine na Elafitima 

Izjava gradonačelnika Grada Dubrovnika Mata 

Frankovića kao reakcija na ukidanje 

financiranja punkta pripravnosti Hitne medicine 

na Elafitima od strane Hrvatskog zavoda za 

zdravstveno osiguranje. 

 

15.02.2018 Gradonačelnik Franković na sjednici 

Predsjedništva Udruge gradova 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković u srijedu je u Zagrebu sudjelovao u 

radu konstituirajuće sjednice Predsjedništva 
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Udruge gradova na poziv predsjednika Udruge 

Željka Turka. 

 

15.02.2018 Grad Dubrovnik donirao vozilo 

Zavodu za hitnu medicinu 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković u društvu zamjenice Jelka Tepšić 

predao je u četvrtak ključeve novog vozila 

hitne pomoći ravnatelju Zavoda za hitnu 

medicinu Dubrovačko-neretvanske županije 

Luki Luliću. 

 

16.02.2018 Gradonačelnik otvorio 53. Skupštinu 

Hrvatske parking udruge 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković sudjelovao je u četvrtak hotelu 

Valamar Lacroma Dubrovnik na 53. sjednici 

Skupštine Hrvatske parking udruge. 

 

19.02.2018 Gradonačelnik Franković s 

ministrom Ćorićem o sanaciji 

Grabovice 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković sa suradnicima održao je u 

ponedjeljak sastanak s ministrom zaštite 

okoliša i energetike Tomislavom Ćorićem. 

 

22.02.2018 Veleposlanik SAD-a u nastupnom 

posjetu Gradu Dubrovniku 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković primio je danas u nastupni posjet 

veleposlanika Sjedinjenih Država u Republici 

Hrvatskoj Roberta Kohorsta koji je na ovu 

dužnost stupio 10. siječnja 2018. godine. 

 

26.02.2018 Gradonačelnik u Montereyu 

povodom 10. obljetnice suradnje 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković i predsjednik Gradskog vijeća Marko 

Potrebica borave u službenom posjetu 

Sjedinjenim Američkim Državama. 

 

27.02.2018 Gradonačelnik u Los Angelesu s 

nagrađivanim TV i filmskim 

producentom 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković sa suradnicima boravi u službenom 

posjetu Sjedinjenim Američkim Državama. 

 

27.02.2018 Iskustva cruise terminala u Los 

Angelesu primjenjiva u Dubrovniku 

U sklopu radnog obilaska Luke Los Angeles, 

smještene u zaljevu San Pedra, gradonačelnik 

Franković održao je sastanak s  direktorom 

Los Angeles Cruise Terminala Octaviom 

Sanchezom. 

28.02.2018 Izložba o stradanju Dubrovnika u 

Domovinskom ratu u sjedištu 

Ujedinjenih naroda 

Veleposlanik Drobnjak pobliže je upoznao 

gradonačelnika i suradnike s radom Misije, a 

prihvaćen je prijedlog gradonačelnika da se u 

središtu Ujedinjenih naroda na Manhattanu 

priredi izložba na temu razaranja i poslijeratne 

obnove Dubrovnika. 
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28.02.2018 U New Yorku s čelnicima cruise 

kompanija: CLIA u projektu "Respect 

the City" 

U sklopu službenog posjeta Sjedinjenim 

Američkim Državama, gradonačelnik Grada 

Dubrovnika Mato Franković sa suradnicima u 

New Yorku održao je sastanak s 

predstavnicima udruženja Cruise Lines 

 

01.03.2018 Susret gradonačelnika s 

Dubrovčanima u New Yorku 

U sklopu službenog posjeta izaslanstva Grada 

Dubrovnika Sjedinjenim Američkim Državama 

gradonačelnik Mato Franković i suradnici u 

srijedu, 28. veljače u New Yorku susreli su se s 

vodstvom i članovima Kluba Dubrovnik. 

 

02.03.2018 S predstavnicima vodeće njujorške 

tvrtke za destinacijski marketing o 

iskustvima održivog turizma 

U sklopu službenog posjeta izaslanstva Grada 

Dubrovnika Sjedinjenim Američkim Državama 

gradonačelnik Mato Franković i suradnici u 

srijedu, 28. veljače u New Yorku održali su 

sastanak na temu održivog turizma s 

predstavnikom tvrtke NYC & Company 

Bryanom Grimaldijem. 

 

02.03.2018 Gradonačelnik Franković održao 

predavanje na Rochester Institute of 

Technology 

Tijekom službenog posjeta Sjedinjenim 

Američkim Državama gradonačelnik Grada 

Dubrovnika Mato Franković sa suradnicima 

posjetio je visoko učilište Rochester Institute of 

Technology (RIT) smješteno u gradu 

Rochesteru u državi New York. 

 

06.03.2018 Gradonačelnik Franković panelist na 

ITB turističkom sajmu u Berlinu 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković i zamjenica gradonačelnika Jelka 

Tepšić borave u Berlinu gdje se od 7. ožujka 

održava najveća svjetska turistička burza - ITB 

sajam. 

 

07.03.2018 Gradonačelnik na turističkom sajmu 

ITB u Berlinu: Želimo zadovoljne 

građane i najbolje iskustvo 

Dubrovnika za sve naše goste! 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković i zamjenica gradonačelnika Jelka 

Tepšić borave u Berlinu gdje se održava 

najveća svjetska turistička burza - ITB sajam. 

 

13.03.2018 Gradonačelnik s organizatorima 

filmskog festivala "Tišina molim" 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković primio je danas jedne od osnivača 

festivala filmova snimljenih u Dubrovniku 

„Tišina molim“ Tomislava Tepšića i Mirana 

Dilberovića. 

 

15.03.2018 Grad Dubrovnik i Zaklada Blaga 

djela zajedno u kapitalne projekte 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković primio je u srijedu upravitelja 

Zaklade Blaga djela Nikolu Obuljena i članove 
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Upravnoga vijeća Zaklade koje čine Mario 

Dujić, Kruno Težak, gradski vijećnici Maro 

Kristić i Terezina Orlić te privremena 

pročelnica Službe Gradskog vijeća Nada 

Medović. 

 

16.03.2018 Potpisan ugovor o dodjeli sredstava 

Zajednici tehničke kulture 

Gradonačelnik Mato Franković i predsjednik 

Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika 

Mario Miličević potpisali su u četvrtak Ugovor o 

financiranju programa javnih potreba u 

tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2018. 

godinu vrijedan 664.900,00 kuna. 

 

16.03.2018 Sanacija kanala mješovite odvodnje 

povijesne jezgre jedinstvena je u 

Hrvatskoj 

Prezentacija tijeka radova na sanaciji kanala 

mješovite odvodnje povijesne jezgre s 

naglaskom na zatečenom stanju kanala 

održana je danas uz nazočnost gradonačelnika 

Grada Dubrovnika Mata Frankovića i 

predsjednika Uprave Vodovoda Dubrovnik 

Lukše Matušića. 

 

18.03.2018 Gradonačelnik Franković i 

veleposlanik Japana otvorili "Vikend 

s Orisom" 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković i veleposlanik Japana u Hrvatskoj 

Nj.E. Keiji Takiguchi otvorili su u petak 

trodnevni arhitektonski skup „Vikend s 

Orisom“, koji se održava u hotelu Excelsior. 

 

 

20.03.2018 

Gradonačelnik Franković primio 

veleposlanika Ujedinjene Kraljevine 

Velike Britanije i Sjeverne Irske 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković primio je u ponedjeljak u službeni 

posjet veleposlanika Ujedinjene Kraljevine 

Velike Britanije i Sjeverne Irske u Republici 

Hrvatskoj Andrewa Stuarta Dalgleisha, a 

prijamu je nazočio i počasni konzul 

Ujedinjenog Kraljevstva u Dubrovniku Mark 

Thomas. 

 

20.03.2018 Grad Dubrovnik kupio Vilu Čingriju, 

ministar Marić gradonačelniku uručio 

Odluku o darovanju ljetnikovca 

Kaboga 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković i ministar državne imovine Republike 

Hrvatske Goran Marić potpisali su u utorak 

Ugovor o kupoprodaji Vile Čingrija. 

 

20.03.2018 Grad Dubrovnik kupio Vilu Čingriju, 

ministar Marić gradonačelniku uručio 

Odluku o darovanju ljetnikovca 

Kaboga 

 

 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković i ministar državne imovine Republike 

Hrvatske Goran Marić potpisali su u utorak 

Ugovor o kupoprodaji Vile Čingrija. 
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23.03.2018 „Petaši“ OŠ Ivana Gundulića posjetili 

gradsku upravu 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković primio je danas u Velikoj vijećnici 

učenike petih razreda Osnovne škole Ivana 

Gundulića. 

 

23.03.2018 ORGANIZIRANA NASTAVA I 

PRIJEVOZ Montovjerna ide u 

dogradnju, Osnovnoj školi Lapad 

energetska obnova 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković, njegove zamjenice Orlanda Tokić i 

Jelka Tepšić i pročelnik Upravnog odjela za 

obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno 

društvo Dživo Brčić na radnom su sastanku s 

ravnateljicom Osnovne škole Lapad Mirjanom 

Kaznačić razgovarali o investicijama u 

kapacitete školske infrastrukture koje Grad 

Dubrovnik planira tijekom 2018. godine kao i o 

organizaciji izvođenja nastave u tom periodu. 

 

23.03.2018 Susret gradonačelnika i biskupa 

povodom Uskrsa 

Povodom nadolazećih uskršnjih blagdana 

gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković u pratnji pročelnika Upravnog odjela  

za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno 

društvo Dživa Brčića i privremene pročelnice 

Upravnog odjela za urbanizam, prostorno 

planiranje i zaštitu okoliša Jelene Lončarić 

posjetio je danas dubrovačkog biskupa mons. 

Matu Uzinića. 

 

25.03.2018 Izaslanstvo Grada Dubrovnika na 

dodjeli Večernjakove domovnice u 

Bad Homburgu, posebno priznanje 

Olgi Stoss 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković, zamjenica gradonačelnika Jelka 

Tepšić i pročelnik Upravnog odjela za 

obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno 

društvo Dživo Brčić boravili su ovog vikenda u 

posjetu gradu prijatelju Bad Homburgu gdje je 

u subotu održana svečanost dodjele 

Večernjakove domovnice, godišnje nagrade 

koja se dodjeljuje najuspješnijim Hrvatima koji 

žive izvan granica svoje domovine.  

 

28.03.2018 Brsečine se priključuju na 

vodoopskrbni sustav, gradonačelnik 

obišao radove 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković sa suradnicima i predsjednik Uprave 

Vodovoda Dubrovnik d.o.o. Lukša Matušić 

obišli su u utorak radove na izgradnji 

priključnih cjevovoda na vodoopskrbnu mrežu 

naselja Brsečine. 

 

04.04.2018 Novi kolektivni ugovor dubrovačkim 

vatrogascima omogućuje veća prava 

Na dnevnom redu 10. sjednice Gradskog 

vijeća zakazane za ponedjeljak, 9. travnja naći 

će se Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta 



Izvješće o radu gradonačelnika i zamjenicaza razdoblje od 1. siječnja  do 30. lipnja 2018. godine 

 

Str. 25 / 33 
 

Kolektivnog ugovora za zaposlene u Javnoj 

vatrogasnoj postrojbi „Dubrovački vatrogasci“, 

dobrovoljnim vatrogasnim društvima i 

Vatrogasnoj zajednici Grada Dubrovnika, a 

izvjestitelj u ovom predmetu bit će 

gradonačelnik Mato Franković. 

 

05.04.2018 Gradonačelnik obišao završene 

radove u Ulici Frana Supila 

U potpunosti je završena rekonstrukcija Ulice 

Frana Supila, ukupne površine zahvata od 

7500 m2 i vrijednosti od 1.6 milijuna kuna. 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković sa suradnicima obišao je ulicu gdje 

su završeni radovi sanacije asfaltnog kolnika, 

na dijelu od okretišta Viktorija do Vrata od 

Ploča. 

 

09.04.2018 Francuski veleposlanik na prijemu 

kod dubrovačkog gradonačelnika 

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković, sa 

zamjenicom Jelkom Tepšić i pročelnicom 

Upravnog odjela za europske fondove, 

regionalnu i međunarodnu suradnju Zrinkom 

Raguž, primio je fancuskog veleposlanika u 

Republici Hrvatskoj Philippea Meuniera. U 

njegovoj pratnji bila je i veleposlanica Corinne 

Meunier, s kojom naizmjenično obnaša 

dužnost svakih 6 mjeseci te Delphine Dufoix, 

ataše za administrativnu i europsku suradnju. 

 

09.04.2018 Predstavnici udruga MEDCities i 

Efforts Europe u Gradu 

Na prijemu u Gradu Dubrovniku bili su i 

predstavnici MedCities - mreže mediteranskih 

gradova te udruge Efforts - Europske 

federacije utvrđenih lokaliteta. Primili su ih 

dubrovački gradonačelnik Mato Franković, 

zamjenica gradonačelnika Jelka Tepšić i 

pročelnica Upravnog odjela za europske 

fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju 

Zrinka Raguž. 

 

09.04.2018 Zahvalnica za organizaciju 

Europskog judo kupa 

Organizacijski odbor Europskog seniorskog 

judo kupa, održanog u Dubrovniku 7. i 8. 

travnja 2018., dodijelio je zahvalnicu 

dubrovačkom gradonačelniku Matu Frankoviću 

za pomoć u organizaciji. Pročelnik Upravnog 

odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i 

civilno društvo Dživo Brčić, kroz čiji odjel je ovo 

događanje sufinancirano, predao je zahvalnicu 

gradonačelniku. 
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10.04.2018 Potpisan ugovor za izradu Strategije 

razvoja sporta i sportske 

infrastrukture u Gradu Dubrovniku 

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković i 

direktor firme Razvoj i inovacije u sportu 

j.d.o.o.  iz Svete Nedjelje Zrinko Čustonja 

potpisali su ugovor o izradi Strategije razvoja 

sporta i sportske infrastrukture u Gradu 

Dubrovniku 2018. – 2028. Rok za izvršenje 

ugovora je 120 dana od dana potpisivanja. 
 

10.04.2018 Dom na Medarevu imat će sve 

uvjete za skrb starijih i nemoćnih 

osoba 

Projekt doma za starije i nemoćne osobe 

„Medarevo“ bio je tema radnog sastanka koji je 

gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković u ponedjeljak održao sa savjetnicom 

za projekt dnevnog boravka osoba treće 

životne dobi Olgom Muratti i ravnateljicom 

doma za starije i nemoćne Domus Christi 

Mirjanom Vujinović. 
 

10.04.2018 Gradonačelnik Franković na 

otvaranju međunarodnog simpozija 

„Protuminsko djelovanje 2018.” 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković u ulozi izaslanika predsjednika 

Hrvatskog sabora sudjelovao je u svečanom 

otvaranju 15. jubilarnog međunarodnog 

simpozija „Protuminsko djelovanje 2018.” koji 

se od 10. do 12. travnja održava u Slanome. 
 

12.04.2018 Sjednica Predsjedništva Vatrogasne 

zajednice: veće plaće i vatrogasni 

brod 

Na 25. sjednici Predsjedništva Vatrogasne 

zajednice Grada Dubrovnika, kojom je 

predsjedao gradonačelnik Mato Franković, 

donesen je Pravilnik o unutarnjem redu s 

koeficijentima plaća na osnovu novog 

kolektivnog ugovora, prihvaćenog na 

posljednjoj sjednici Gradskog vijeća, na 

temelju kojeg će se Dubrovačkim vatrogascima 

povećati plaće te će dobiti i bolje radne uvjete. 
 

12.04.2018 Održana međunarodna konferencija 

o budućnosti kulturne baštine 

Međunarodna konferencija pod nazivom 

„Zajednička budućnost kulturne baštine: 

sinergija između baštine, turizma i digitalne 

kulture'',  u organizaciji Hrvatske udruge 

povijesnih gradova (HUPG) i Grada 

Dubrovnika, održala se 10. i 11. travnja u 

Dubrovniku. 
 

19.04.2018 ZAŠTITA ZATONSKE VALE Nakon 

sustava odvodnje u Zatonu, radovi 

se krajem godine sele u Štikovicu 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković i predsjednik Uprave Vodovoda 

Dubrovnik d.o.o. Lukša Matušić sa 

suradnicima obišli su radove koje Vodovod 

provodi na izgradnji kolektora odvodnje 

otpadnih voda u Zatonu Malom. 
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19.04.2018 Poslovni anđeli za dubrovačke 

startup-ovce 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković i Baybars Altuntas, predsjednik 

Svjetskog investicijskog foruma poslovnih 

anđela (World Business Angels Investment 

Forum) potpisali su Memorandum o 

razumijevanju između Grada Dubrovnika  i 

WBAF-a u svrhu partnerstva i unapređenja 

suradnje. 

 

20.04.2018 Platforma za smanjenje rizika od 

katastrofa: moramo biti spremni 

Platforma hrvatskih županija i gradova za 

smanjenje rizika od katastrofa u Dubrovniku 

održava svoju redovitu sjednicu Skupštine. U 

vijećnici Grada Dubrovnika prisutne je 

pozdravio dubrovački gradonačelnik Mato 

Franković, istaknuvši kako je potrebno planirati 

i očekivati ono najgore kako bismo bili spremni 

ako se to dogodi. 

 

23.04.2018 Potpisan ugovor o izgradnji 

Pelješkog mosta 

Ugovor o izgradnji Pelješkog mosta, vrijedan 

2.081.608.270,72 kuna (bez PDV-a), potpisan 

je u 23. travnja 2018. u hotelu Excelsior u 

Dubrovniku, na posebnoj svečanosti te uz 

prisustvo najviših predstavnika državne vlasti. 

Činu je nazočio i gradonačelnik Grada 

Dubrovnika Mato Franković. 

 

24.04.2018 Potpisan ugovor za obnovu tri lađe 

Lazareta uz značajno sufinanciranje 

iz EU fondova 

Ugovor za izvođenje radova na obnovi osme, 

devete i desete lađe kompleksa Lazareti 

potpisan je danas između Zavoda za obnovu 

Dubrovnika i zajednice ponuditelja tvrtki iz 

Dubrovnika koju čine Alfa plan građenje d.o.o., 

Građevinar Quelin d.d. i Con-Teh d.o.o. 

Potpisivanju je prisustvovao i gradonačelnik 

Dubrovnika Mato Franković, predstavnik 

nositelja projekta. 

 

25.04.2018 GRADONAČELNIK FRANKOVIĆ 

NA TRIO SASTANKU: Sredstva 

Europskog socijalnog fonda iskoristit 

ćemo za podizanje pedagoškog 

standarda 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković sudjelovao je u utorak u programu 

TRIO ministarskog sastanka, koji se od 23. do 

24. travnja pod nazivom "Europski socijalni 

fond i zapošljavanje, socijalni i demografski 

prioritet“ održavao u Dubrovniku. 

 

26.04.2018 Potpisan Memorandum o 

prijateljstvu UNESCO-ovih gradova 

Dubrovnika, Kotora, Mostara i 

Ohrida 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković i privremeni pročelnik Upravnog 

odjela za turizam, gospodarstvo i more Marko 

Miljanić boravili su u srijedu u Kotoru prigodom 
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potpisivanja Memoranduma o prijateljstvu 

između Dubrovnika, Kotora, Mostara i Ohrida, 

gradova pod zaštitom UNESCO-a. 

 

27.04.2018 Potpisan kolektivni ugovor s Javnom 

vatrogasnom postrojbom Dubrovački 

vatrogasci 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković, zapovjednik Javne vatrogasne 

postrojbe Stijepko Krilanović i predsjednik 

Sindkata JVP-a Nikša Svetac potpisali su 

kolektivni ugovor za zaposlene u Javnoj 

vatrogasnoj postrojbi ''Dubrovački vatrogasci''. 

Ugovor je potpisan temeljem suglasnosti 

Gradskog vijeća Grada Dubrovnika koje je na 

10. sjednici prihvatilo tekst novog kolektivnog 

ugovora. 

 

28.04.2018 Gradonačelnik Bad Homburga u 

posjeti Gradu i Osojniku 
Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković, zamjenica gradonačelnika Jelka 

Tepšić te pročelnici Dživo Brčić i Zrinka Raguž, 

prijepodne su se susreli s Alexanderom 

Hetjesom, gradonačelnikom njemačkog grada 

prijatelja Bad Homburga i njegovim 

zamjenikom Meinhardom Maternom, a 

poslijepodne su dva gradonačelnika obišla 

zgradu vatrogasnog doma na Osojniku. 

29.04.2018 Delegacija grada prijatelja 

Montereya na 4. Dubrovačkom 

polumaratonu 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković, privremene pročelnice Marijeta 

Hladilo i Zrinka Raguž sa suradnicima te 

predsjednik Gradskog vijeća Marko Potrebica 

primili su u nedjelju dugogodišnjeg upravitelja 

kalifornijskog grada prijatelja Montereya Freda 

Meurera, a tijekom susreta razgovaralo se o 

kontinuitetu prijateljstva dvaju gradova. 

 

03.05.2018 Grad Dubrovnik osigurao 250 tisuća 

kuna kao pomoć što učinkovitijem 

funkcioniraju HGSS-a 

Ugovor o financiranju aktivnosti Hrvatske 

gorske službe spašavanja - Stanice Dubrovnik 

vrijedan 250 tisuća kuna potpisali su danas 

gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković i pročelnik HGSS-a Stanice 

Dubrovnik Marijo Begić. 

 

10.05.2018 Arhiv u novom prostoru do kraja 

godine 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković u pratnji v.d. ravnatelja Državnog 

arhiva u Dubrovniku Ivana Veniera obišao je 

radove na zgradi „ex-vojarne“  koji se provode 

za potrebe smještaja Državnog arhiva u 

Dubrovniku, a koje Grad sufinancira iznosom 
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od 14 milijuna kuna. Radovi teku prema planu i 

trebali bi biti okončani do 30. studenog 2018. 

godine. 
 

11.05.2018 Gradonačelnik Franković povodom 

Dana Županije: Snažni smo upravo 

onoliko koliko je snažan i naš 

najmanje razvijeni kutak 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković sudjelovao je na svečanoj sjednici 

Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije 

koja je povodom blagdana Svetog Leopolda 

Bogdana Mandića i Dana Dubrovačko-

neretvanske županije održana u petak ujutro u 

Kazalištu Marina Držića. 
 

14.05.2018 Novi Vatrogasni dom na Osojniku Svečano je 12. svibnja 2018. otvoren 

Vatrogasni dom na Osojniku izgrađen 

zahvaljujući donaciji velike prijateljice 

Dubrovnika, dobrotvorke gospođe Olge Stoss 

iz grada prijatelja Bad Homburga. Njezina 

udruga ''Kroatienhilfe'' pomogla je s iznosom 

od 1,75 milijuna kuna, Grad Dubrovnik 

sudjelovao je s oko 700 tisuća kuna, a 

gospođa Stoss osobno donirala je još i 

potreban namještaj i opremu. 

16.05.2018 Potpisan ugovor za energetsku 

obnovu OŠ Lapad 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković i predstavnik izvođača radova Miho 

Klečak, u ime zajednice ponuditelja Capitalis 

d.o.o., potpisali su ugovor za radove na 

energetskoj obnovi Osnovne škole Lapad. 

 

18.05.2018 POTPISAN UGOVOR O 

DAROVANJU Grad Dubrovnik 

preuzima ljetnikovac Bunić-Kaboga 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković potpisao je u četvrtak, 17. svibnja 

Ugovor o darovanju 2/3 suvlasničkog prostora 

u vlasništvu Republike Hrvatske ljetnikovca 

Bunić-Kaboga čime Grad Dubrovnik postaje 

većinski vlasnik ljetnikovca. 
 

20.05.2018 Gradonačelnik čestititao 

diplomatntima RIT-a 

Prigodom 19. ceremonije dodjele diploma 

studentima RIT-a Croatia u Dubrovniku, 

dubrovački gradonačelnik Mato Franković, koji 

je ujedno bivši student  RIT-a,  održao je 

govor. Događanju su prisustvovali i predsjednik 

Rochester Institute of Technology dr. David 

Munson te prorektor dr. Jeremy Haefner. 
 

21.05.2018 Potpisan Sporazum o financiranju 

radova za nadogradnju suda 

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, župan 

Nikola Dobroslavić i gradonačelnik Dubrovnika 

Mato Franković potpisali su Sporazum o 

financiranju radova za nadogradnju poslovne 

zgrade u Dubrovniku za potrebe smještaja 
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pravosudnih tijela. Planirana cijena 

nadogradnje iznosi 7 milijuna kuna, projektne 

dokumentacije 250 tisuća kuna, a sukladno 

Sporazumu Ministarstvo će projekt 

sufinancirati s 55 posto iznosa, Grad 

Dubrovnik s 35 posto te Dubrovačko-

neretvanska županija s 10 posto iznosa 

ukupnih troškova projekta. 

 

22.05.2018 Novo vozilo Grad predao HGSS-u Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković 

predao je ključeve nove  „Dacie Duster“ 

pročelniku HGSS-a - Stanice Dubrovnik Mariju 

Begiću. Riječ je o vozilu nabavljenom 

proračunskom donacijom Grada Dubrovnika u 

iznosu od 150.000 kuna, za potrebe Hrvatske 

gorske službe spašavanja - Stanice Dubrovnik. 
 

23.05.2018 Novi kolnik, nogostup, parkiralište i 

rasvjeta u Ulici Ante Šercera 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković sa zamjenicom Orlandom Tokić i 

pročelnikom za promet Đurom Šutalom, obišao 

je novouređenu Ulicu Ante Šercera gdje su 

prošli tjedan dovršeni radovi na sanaciji i 

uređenju kolnika, postavljanju nogostupa, 

uređenju parkirališta i javne rasvjete. 
 

24.05.2018 Gradonačelnik na konferenciji 

Europske unije radiotelevizija 

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković 

sudjelovao je na 3. Međunarodnoj skupštini 

članova Europske unije radiotelevizija - EBU 

(European Broadcasting Union), koja se 

održava u Cavtatu. Dvodnevna konferencija 

okupila je brojne profesionalce s javnih 

televizija iz cijele Europe. 
 

01.06.2018 Potpisani ugovori između JP 

Libertas, Grada i općina 

Ugovore su potpisali: u ime JP Libertas d.o.o. 

direktor Ante Vojvodić, u ime Grada 

Dubrovnika gradonačelnik Mato Franković, te u 

ime općina Božo Lasić (Konavle), Silvio 

Nardelli (Župa dubrovačka), Nikola Knežić 

(Dubrovačko Primorje), Vedran Antunica 

(Ston), Vlatko Mratović (Janjina), Kristijan 

Kapiteli (Orebić) i Đivo Market (Mljet). 
 

07.06.2018 Knežev dvor otvoren nakon 

rekonstrukcije atrija 

Zavod za obnovu Dubrovnika organizirao je u 

obnovljenom prostoru „Prezentaciju projekta 

rekonstrukcije atrija Kneževa dvora”. Na 

predstavljanju je bio i dubrovački 

gradonačelnik Mato Franković koji je zahvalio 

svima koji su predano radili na ovom 
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višegodišnjem projektu. 
 

11.06.2018 Početak radova na izgradnji 

vodoopskrbnog sustava Majkovi-

Dubravica 

„Nakon dobre suradnje, koja je bila vidljiva na 

JP Libertas, Grada Dubrovnika i susjednih 

općina, ovo je nastavak suradnje u kojoj 

zajedno djeluju Grad i Općina Dubrovačko 

primorje. Investicija iznosi više odsedam 

milijuna kuna, a za nju su osigurana 

bespovratna EU sredstva'', rekao je 

gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković. 
 

12.06.2018 Pokrenut pročistač za probni rad „Ovo je jedan od povijesnih trenutaka za Grad 

Dubrovnik. Uređaj je sada u testnoj fazi i bit će 

potrebno oko mjesec dana probnog rada kako 

bismo u konačnici bili spremni pustiti vodu u 

vodoopskrbni sustav grada Dubrovnika. Prvi 

smo u Republici Hrvatskoj koji smo završili 

ovaj proces'', rekao je danas, prilikom puštanja 

uređaja u rad dubrovački gradonačelnik Mato 

Franković. 
 

14.06.2018 PANEL U LONDONU: Dubrovnik 

kao primjer drugim destinacijama 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković sudjelovao je u srijedu, 13. lipnja u 

Londonu na panelu „Suradnja i inovativna 

rješenja za održive gradove i sredine“ 

(Collaborative, Innovative Solutions for 

Sustainable Cities and Communities) koji je 

održan u sklopu summita „The Responsible 

Business Summit Europe“. 
 

14.06.2018 Grad osigurao Elafitima punkt 

pripravnosti hitne medicinske pomoći 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković i ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu 

Dubrovačko-neretvanske županije Luka Lulić 

potpisali su danas Ugovor o poslovnoj suradnji 

za organizaciju punkta pripravnosti hitne 

medicine na Elafitima, tj. na otocima Šipanu i 

Lopudu. 
 

15.06.2018 Pismo gradonačelnika sugrađanima: 

Radimo na zakonskom rješenju 

suzbijanja inflacije autotaksi vozila 

Nakon zastoja prometa koji je na gradskim 

prometnicama nastao u četvrtak poslijepodne, 

gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato 

Franković uputio je pismo sugrađanima u 

kojem je identificirao probleme i ponudio 

rješenja. 
 

15.06.2018 Sastanak gradonačelnika i načelnika 

Policijske uprave: Svim raspoloživim 

resursima protiv stvaranja 

prometnog kolapsa 

Suzbijanje prometnih gužvi poput jučerašnje, 

bilo je tema sastanka koji su gradonačelnik 

Grada Dubrovnika Mato Franković i zamjenica 

Jelka Tepšić održali s načelnikom Policijske 
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uprave dubrovačko-neretvanske Ivanom 

Pavličevićem i načelnikom Prometne postaje 

Dubrovnik Antom Vuletićem. 
 

16.06.2018 

 

Najmlađi čuvari tradicije na Osojniku KUD Sveti Juraj na Osojniku u subotu, 16. 

lipnja, organizirao je 7. Mali festival folklora i 

baštine. Gradonačelniku Dubrovnika Matu 

Frankoviću uručena je plaketa počasnog člana 

KUD-a, uz obrazloženje kako je sudjelovao na 

svih sedam Malih festivala i brojnim drugim 

događanjima na Osojniku te ga stoga smatraju 

dijelom KUD-a. 
 

20.06.2018 U Mostaru predstavljen novi projekt 

prekogranične suradnje 

Projekt o povezivanju Dubrovnika, Kotora, 

Mostara i talijanskog grada Montegrotta 

predstavljen je 19. lipnja 2018. u Mostaru. 

Riječ je o projektu koji će se prijaviti na EU 

program Europa za građane, a na ovom 

sastanku svih četvorice gradonačelnika 

istaknuto je kako se ovim prvim zajedničkim 

projektom želi proširiti mreža suradnje i 

razvijati zajedničke projekte za budućnost. 
 

20.06.2018 Vađenje krvi od srpnja dostupno i u 

Mokošici 

Gradonačelnik Mato Franković i vlasnica 

Medicinsko-biokemijskog laboratorija Ivanka 

Maldini potpisali su ugovor o pružanju 

laboratorijskih usluga primarne razine 

zdravstvene zaštite u Mokošici. Tako će 

stanovnici ovog najvećeg gradskog naselja 

ubuduće u svom mjestu moći izvaditi krv za 

sustav primarne laboratorijske dijagnostike 

svih pet radnih dana u tjednu. 
 

28.06.2018 Sastanak s predsjednicima gradskih 

kotara i mjesnih odbora 

„Više sam puta govorio da su gradski kotarevi i 

mjesni odbori žile kucavice ovog grada. 

Osigurat ćemo dovoljno sredstava za njihovo 

funkcioniranje što će omogućiti da se dnevne 

stvari mogu brzo i kvalitetno rješavati. Jer 

svima nam je u interesu da u našim lokalnim 

zajednicama situacija bude pozitivnija nego do 

sada'', rekao je gradonačelnik Mato Franković 

na sastanku s novoizabranim predsjednicima 

gradskih kotara i mjesnih odbora, održanom 

27. lipnja. Poručio je također kako im je cijela 

gradska uprava na raspolaganju, ali ih i pozvao 

da budu aktivni jer o tome ovisi i funkcioniranje 

kotareva i odbora. 
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28.06.2018 Donacija sanitetskog vozila Domu 

zdravlja 

Ugovor o donaciji između Grada Dubrovnika i 

Doma zdravlja Dubrovnik, za nabavku kombi 

vozila za sanitetski prijevoz, potpisali su 

dubrovački gradonačelnik Mato Franković i 

zamjenik ravnatelja Doma zdravlja Olaf John. 
 

28.06.2018 Sindikat Libertasa na sastanku s 

gradonačelnikom 

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković sa 

suradnicima te direktorom JP Libertas Antom 

Vojvodićem, sastao se s predstavnicima 

Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i 

srodnim djelatnostima Hrvatske, podružnica 

Libertas – Dubrovnik d.o.o., na kojem se 

razgovaralo o načinu funkcioniranja i 

budućnosti Libertasa. 
 

29.06.2018 Potpisan ugovor za gradnju 

Studentskog doma 

U Rektoratu dubrovačkog Sveučilišta potpisan 

je Ugovor o javnim radovima gradnje 

kompleksa studentskog doma Sveučilišta u 

Dubrovniku. Potpisali su ga rektor Sveučilišta 

Nikša Burum s predstavnicima izvođača 

radova, zajednicom gospodarskih subjekata 

Ing-grad d.o.o., Projektgradnja d.o.o. i Tromont 

d.o.o. Na potpisivanju je bio i dubrovački 

gradonačelnik Mato Franković. 
 

29.06.2018 
Trani i Dubrovnik potpisali 

Memorandum o razumijevanju 

 

Memorandum o razumijevanju između Grada 

Tranija i Grada Dubrovnika svečano je 

potpisan prvo 27. lipnja u Italiji, a potom i 29. 

lipnja u Dubrovniku. Riječ je o Memorandumu 

za definiranje i provedbu strategija i projekata 

usmjerenih na turizam, kulturni i komercijalni 

razvoj. U ime Grada Dubrovnika potpisao ga je 

dubrovački gradonačelnik Mato Franković, a u 

ime talijanskih partnera gradonačelnik Tranija 

Amedeo Bottaro. 
 

  

 

                                                                                                                  Gradonačelnik: 

                                                                                                                 Mato Franković 


