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GRADSKO VIJEĆE

72
Na temelju članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne
novine", broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01. i
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82/04.) i članka 31. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik
Grada Dubrovnika", broj 9/01. i 7/03.), Gradsko vijeće Grada
Dubrovnika na 5. sjednici,
održanoj 13. prosinca 2005.,
donijelo je
O D L U K U
o komunalnoj naknadi
I.

OPĆE

ODREDBE

Članak 1.
Odlukom o komunalnoj naknadi (dalje u tekstu: Odluka) utvrđuju se:
obveznici plaćanja komunalne naknade, naselja Grada Dubrovnika u
kojima se naplaćuje komunalna naknada, područja zona u Gradu
Dubrovniku, koeficijent zone (KZ) za pojedine zone, koeficijent
namjene (KN) za poslovne
prostore i za građevinsko zemljište
koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, rokovi i način
plaćanja
komunalne naknade, nekretnine važne za Grad Dubrovnik
koje se oslobađaju od plaćanja komunalne naknade, opći uvjeti i
razlozi zbog kojih se može odobriti potpuno ili djelomično
oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, izvori sredstava iz
kojih će se namiriti iznos oslobađanja od plaćanja komunalne
naknade, kaznene odredbe, te druga pitanja od važnosti za
provedbu ove odluke.
Članak 2.
Sredstva komunalne naknade prihod su Proračuna Grada Dubrovnika i
namijenjena
su za financiranje obavljanja sljedećih komunalnih
djelatnosti:
- odvodnje atmosferskih voda,
- održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih
površina,
- održavanja javnih površina,
- održavanja nerazvrstanih cesta,
- održavanja groblja,
- održavanja javne rasvjete.
Sredstva prikupljena komunalnom naknadom osim za financiranje
obavljanja komunalnih djelatnosti iz prethodnog stavka, mogu se
upotrijebiti i za financiranje održavanja građevina školskog,
zdravstvenog i socijalnog sadržaja.
Članak 3.
Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici ili korisnici:
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- stambenog prostora,
- poslovnog prostora,
- garažnog prostora,
- građevinskog zemljišta koje služi
djelatnosti,
- neizgrađenoga građevinskog zemljišta.

za

obavljanja

poslovne

Članak 4.
Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz članka 3. ove odluke
koje se nalaze unutar građevinskog područja naselja, i za
stambeni i poslovni prostor izvan građevinskog područja naselja
na kojemu se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti iz članka 2.
st. 1. alineja 3., 4. i 6. i koje su opremljene najmanje
pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i
vodom
prema
mjesnim
prilikama,
te
čine
sastavni
dio
infrastrukture Grada Dubrovnika.
Građevinskim zemljištem u smislu ove odluke drži se ono koje se
nalazi unutar granica građevinskog područja, a na kojemu se, u
skladu s prostornim planom uređenja, mogu graditi građevine za
stambene, poslovne, športske ili druge namjene.
Neizgrađenim građevinskim zemljištem u smislu ove odluke smatra
se zemljište na kojemu nije izgrađena nikakva građevina, ili na
kojemu postoji privremena građevina za izgradnju koje nije
potrebno odobrenje za građenje, ali i zemljište na kojemu se
nalaze ostatci nekadašnje građevine (ruševine).
II.

NASELJA I ZONE U KOJIMA SE NAPLAĆUJE KOMUNALNA NAKNADA

Članak 5.
Komunalna naknada naplaćuje se na području Grada Dubrovnika, i to
u naseljima:
Bosanka,
Brsečine,
Dubravica,
Dubrovnik,
Donje
Obuljeno,
Čajkovica, Čajkovići, Gornje Obuljeno, Gromača, Kliševo, Knežica,
Komolac, Koločep, Ljubač, Lopud, Mokošica, Mravinjac, Mrčevo,
Nova Mokošica, Orašac, Osojnik, Petrovo Selo, Prijevor, Pobrežje,
Rožat, Suđurađ, Sustjepan, Šipanska Luka, Šumet, Trsteno i Zaton.
Ovisno o pogodnosti položaja i komunalne opremljenosti određenog
područja, u Gradu Dubrovniku utvrđuju se 4 (četiri) zone za
plaćanje komunalne naknade, i to:
I.
zona - naselje Dubrovnik,
II.
zona - naselja: Nova Mokošica, Donje Obuljeno, Orašac,
Trsteno i Zaton,
III. zona - naselja: Bosanka, Brsečine, Čajkovići, Čajkovica,
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Gornje Obuljeno, Komolac, Knežica, Koločep, Lopud, Mokošica,
Prijevor, Rožat, Suđurađ, Sustjepan i Šipanska Luka,
IV.
zona - naselja: Dubravica, Gromača, Kliševo, Ljubač,
Mravinjac, Mrčevo, Osojnik, Petrovo Selo, Pobrežje i Šumet.
III.

KOEFICIJENT ZONA I KOEFICIJENT NAMJENE

Članak 6.
Visina komunalne naknade određuje se ovisno o lokaciji nekretnine,
tj. o zoni u kojoj se nekretnina nalazi (članak 5. ove odluke) i
vrsti nekretnine (članak 3. ove odluke).
Za pojedine zone iz
članka 5. ove odluke utvrđuju se sljedeći
koeficijent zona (KZ):
I.
II.
III.
IV.

zona .................
zona .................
zona .................
zona: ................

1,00
0,90
0,70
0,40

Članak 7.
Koeficijent namjene (KN) utvrđuje se ovisno o vrsti nekretnine za
koju se prema ovoj odluci plaća komunalna naknada, i to za:
-

stambeni prostor ........................................
garažni prostor ........................................
neizgrađeno građevno zemljište .........................
prostore kojima se koriste neprofitne organizacije ......

1,00
1,00
0,05
1,00

Posebno se utvrđuje koeficijent namjene (KN) 1,00 za nekretnine
važne za Grad Dubrovnik a čiji su vlasnici, ili korisnici:
- Umjetnička galerija Dubrovnik,
- Dubrovački ljetni festival,
- Kazalište Marina Držića,
- Dubrovački muzeji,
- Dubrovački simfonijski orkestar,
- Kinematografi Dubrovnik,
- Folklorni ansambl Linđo,
- Knjižnice Dubrovnik,
- Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik,
- Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci, te
za nekretnine:
- prostori u kojima se obavlja djelatnost predškolskog, osnovnog,
srednjeg i visokog obrazovanja,
- prostori u kojima se obavlja djelatnost zdravstvene zaštite i
socijalne skrbi.
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Ovisno o vrsti djelatnosti koeficijent namjene (KN) za poslovne
prostore utvrđuje se za:
1. prekrcaj tereta i skladištenje, uklanjanje otpadnih voda,
odvoz smeća, sanitarne i druge slične djelatnosti, skupljanje,
pročišćavanje i distribucija vode ........................ 4,00,
2. poljoprivredu, lov, šumarstvo, ribarstvo, graditeljstvo i
proizvodnju hrane i pića, tekstila i tekstilnih proizvoda, kože i
proizvoda od kože, kemikalija i kemijskih proizvoda, proizvoda od
gume i plastike, metala i proizvoda od metala, nemetalnih
mineralnih proizvoda, strojeva i uređaja, električne i optičke
opreme, prijevoznih sredstava, te ostalu prerađivačku industriju,
Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, preradu drva i
proizvoda od drva, proizvodnju celuloze, papira i proizvoda od
papira, izdavačku i tiskarsku djelatnost ................. 5,00
3. trgovinu na malo, trgovinu na veliko, djelatnost novinskih
agencija, poštanske i kurirske usluge, veterinarske djelatnosti,
djelatnosti medicinske i stomatološke prakse i humane medicine,
opskrbu električnom energijom i plinom, filmsku djelatnost i
video djelatnost, djelatnost radija i televizije, računalne i
srodne
djelatnosti,
djelatnost
auto
škole,
financijsko
posredovanje, banke, osiguravajuća društva, telekomunikacije,
poslovanje nekretninama, hotelijerstvo, ugostiteljstvo (caffee
bar, restaurant, bistro, buffet, night club, pizzeria i sl.), te
kampove, vodeni i zračni prijevoz, djelatnosti putničkih agencija
i turoperatora, ostale usluge u
turizmu, djelatnost ostalih
agencija u prijevozu, djelatnost marina, djelatnost
kockanja i
klađenja ................................................ 10,00
4. sve ostale nespomenute proizvodne djelatnosti ........ 5,00
5. sve ostale nespomenute neproizvodne djelatnosti .......8,00.
Za hotele, apartmanska naselja i kampove koji se nalaze na
području Grada Dubrovnika, visina godišnje komunalne naknade
obračunata prema koeficijentu namjene iz stavka 3. ovoga članka,
ne može biti veća od 1,5 % ukupnoga godišnjeg prihoda iz
prethodne godine.
Za građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne
djelatnosti, koeficijent se namjene utvrđuje u iznosu od 10%
koeficijenta namjene koji je u stavku 3. ovoga članka određen za
poslovni prostor.
Za poslovni se prostor i građevnsko zemljište koje služi za
obavljanje poslovne djelatnosti, kad se poslovna djelatnost ne
obavlja više od šest (6) mjeseci u kalendarskoj godini,
koeficijent namjene umanjuje za 50%, ali ne može biti manji od
koeficijenta namjene za stambeni prostor, tj. za neizgrađeno
građevinsko zemljište.
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Članak 8.
Komunalna naknada ne plaća se za:
- nekretnine u vlasništvu ili korištenju Grada Dubrovnika u
kojima se obavljaju poslovi gradske uprave,
- nerazvrstane ceste,
- groblja,
- javne zelene površine,
- zemljište šumskog rezervata otoka Lokruma,
- zemljište Arboretuma (perivoj) u Trstenom,
- zemljište kojim se koristi za odlaganje i reciklažu komunalnog
otpada,
- trgove i javne prometne površine,
- sakralne građevine,
- nekretnine kojima se koriste humanitarne udruge.
Iznimno od odredaba stavka 1. alineja 1. i 10. ovog članka,
komunalna se naknada plaća i za navedene nekretnine kad se one
daju u najam, podnajam, zakup, podzakup ili na privremeno
korištenje korisnicima koji su obveznici plaćanja komunalne
naknade po ovoj odluci.
IV.

KOMUNALNA NAKNADA

Članak 9.
Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika.
Rješenjem iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se: obveznik plaćanja,
visina komunalne naknade po m2 obračunske površine, obračunska
površina i mjesečni iznos komunalne naknade, osim za nekretnine
iz stavka 4. članka 7. ove odluke, te uvjeti i način plaćanja.
Komunalna naknada obračunava se po m2 površine i to za stambeni,
poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se
utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za
utvrđivanje zaštićene najamnine ("Narodne novine", broj 40/97.),
a za građevno zemljište po jedinici stvarne površine.
Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine utvrđuje se
množenjem vrijednosti boda određenog u kunama po m2 obračunske
površine, koeficijenta zone (KZ) i koeficijenta namjene (KN).
Članak 10.
Vrijednost boda određuje se posebnom Odlukom o visini vrijednosti
boda koju donosi Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.
Članak 11.
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Komunalna naknada plaća se mjesečno, a najkasnije do petnaestoga
u mjesecu za tekući mjesec.
Na svako zakašnjenje u plaćanju komunalne naknade obračunavaju se
zakonske zatezne kamate.
Ako obveznik dospjelu obvezu utvrđenu rješenjem o komunalnoj
naknadi ne ispuni, rješenje će se prisilno izvršiti u postupku i
na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak,
tj. na dobit.
Članak 12.
Iznos komunalne naknade obračunat prema odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95., 70/97.,
128/99., 59/01. i 82/04.), uvećava se po dvije osnove, i to:
- 15 % za financiranje vatrogastva sukladno Odluci o povećanju
komunalne naknade glede financiranja vatrogastva ("Službeni
glasnik Grada Dubrovnika", broj 9/05.),
- 20 % za vodnu naknadu na slijevnom području Dubrovačko primorje,
sukladno Odluci o visini vodne naknade na slijevnom području
Dubrovačko primorje za razdoblje 2005. - 2009. godine ("Službeni
glasnik Dubrovačko - neretvanske županije" broj 4/05.).
V.

UVJETI ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALANE NAKNADE

Članak 13.
Od obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se obveznici
komunalne naknade za stambeni prostor, i to:
- obveznici čiji je član uže obitelji poginuli ili nestali
hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (članovi uže obitelji su:
bračni drug, djeca rođena u braku ili izvan braka, posvojena
djeca i pastorčad),
obveznici koji su korisnici pomoći za uzdržavanje iz
evidencije Centra za socijalnu skrb,
obveznici koji su invalidi s utvrđenim stupnjem trajnog
tjelesnog oštećenja od 100%.
Iznimno, u opravdanim okolnostima obveznici se mogu djelomično
ili potpuno osloboditi od plaćanja komunalne naknade, o čemu
odluku donosi Gradsko poglavarstvo.
Zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade iz stavaka 1.
i 2. ovog članka, obveznik podnosi Upravnom odjelu za komunalno
gospodarstvo i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika.
Članak 14.
Pri oslobađanju od plaćanja komunalne naknade iz članka 13. ove
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odluke, sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 2.
ove odluke osigurat će se za svaku tekuću godinu iz poreznih
prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika.
VI.

KAZNENE ODREDBE

Članak 15.
Obveznik plaćanja komunalne naknade, nastane li promjena, dužan
ju je u roku od 15 (petnaest) dana od dana njezina nastanka
prijaviti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i mjesnu
samoupravu Grada Dubrovnika.
Ako obveznik komunalne naknade ne postupi sukladno odredbi iz
stavka 1. ovog članka, ovlašteno će tijelo pokrenuti prekršajni
postupak pred prekršajnim sudom.
Visina novčane kazne u slučajevima iz stavka 2. ovoga
određuje se u iznosu godišnje komunalne naknade.

članka

Članak 16.
Obveznik komunalne naknade dužan je omogućiti ovlaštenoj osobi
Grada Dubrovnika utvrđivanje i provjeru svih podataka koji su
osnova za donošenje rješenja o obvezi plaćanja komunalne naknade.
Članak 17.
Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna
osoba/obveznik komunalne naknade koja, suprotno odredbi
članka
16. ove odluke, ovlaštenoj osobi Grada Dubrovnika onemogući
nesmetanu provjeru i utvrđivanje podataka koji su osnova za
izračun i donošenje rješenja o plaćanju komunalne naknade.
Za prekršaj iz prethodnog stavka kaznit će se i odgovorna osoba u
pravnoj osobi globom u iznosu od 200,00 kuna.
Globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se fizička osoba za
prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.
VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o
komunalnoj naknadi ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj
2/00., 5/00., 3/01., 11/01. i 9/02.).
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Članak 19.
Ova odluka stupa na snagu dana kad se objavi u "Službenom
glasniku Grada Dubrovnika", a primjenjuje se od 1. siječnja 2006.
KLASA: 011-01/05-01/07
URBROJ: 2117/01-09-05-7
Dubrovnik, 13. prosinca 2005.
Predsjednik Gradskog vijeća:
dr. Zoran Cikatić, v.r.
-------------------------

73

Na temelju članka 44. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine",
broj 139/04.- pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Grada
Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 9/01. i
7/03.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 5. sjednici, održanoj
13. prosinca 2005., donijelo je
O D L U K U
o povećanju komunalne naknade za financiranje vatrogastva
Članak 1.
Iznos komunalne naknade obračunat prema odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95., 70/97.,
128/99., 59/01. i 82/04.) povećava se za petnaest posto (15%).
Sredstva iz stavka 1. ovoga članka prihod su Proračuna Grada
Dubrovnika i namijenjena su za financiranje vatrogastva, sukladno
Planu zaštite od požara Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada
Dubrovnika", broj 5/04.).
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu dana kad se objavi u "Službenom
glasniku Grada Dubrovnika", a primjenjivat će se od 1. siječnja
2006.
Klasa: 011-01/05-01/07
Urbroj: 2117/01-09-05-5
Dubrovnik, 13. prosinca 2005.
Predsjednik Gradskog vijeća:
dr. Zoran Cikatić, v.r.
-----------------------
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74

Na temelju članka 31. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik
Grada Dubrovnika", broj 9/01. i 7/03.), Gradsko vijeće Grada
Dubrovnika na 5. sjednici, održanoj 13. prosinca 2005., donijelo
je
O D L U K U
o izmjeni Odluke o komunalnom redu
Članak 1.
U odluci o komunalnom redu ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika",
broj 4/96., 5/02., 9/02., 8/04. i 4/05.) u članku 106. alineji 1.
riječi: "ako im najbliže odlagalište otpada nije udaljeno više od
500 metara, najkraćim putem od mjesta stanovanja," brišu se.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog (8.)
"Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

dana

od

dana

objave

u

KLASA: 011-01/05-01/11
URBROJ: 2117/01-09-05-3
Dubrovnik 13. prosinca 2005.
Predsjednik Gradskog vijeća:
dr. Zoran Cikatić, v.r.
------------------------

75

Na temelju članka 25. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne
novine", broj 26/03. - pročišćeni tekst i 82/04.) i članka 31.
Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika",
broj 9/01. i 7/03.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 5.
sjednici, održanoj 13. prosinca 2005., donijelo je
O D L U K U
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o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se vrijednost boda za obračun komunalne
naknade na području Grada Dubrovnika.
Članak 2.
Vrijednost boda za obračun komunalne naknade iznosi

0,40 kuna.

Članak 3.
Danom početka primjene ove odluke prestaje vrijediti Odluka o
visini vrijednosti boda za obračun komunalne naknade ("Službeni
glasnik Grada Dubrovnika", broj 5/00.).
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu dana kad se objavi u "Službenom
glasniku Grada Dubrovnika", a primjenjivat će se od 1. siječnja
2006.
KLASA: 011-01/05-01/07
URBROJ: 2117/01-09-05-6
Dubrovnik, 13. prosinca 2005.
Predsjednik Gradskog vijeća:
dr. Zoran Cikatić, v.r.
-----------------------

76

Na temelju članka 19. Zakona o političkim strankama ("Narodne
novine", broj 76/93., 111/96., 164/98. i 36/01.) i članka 31.
Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika",
broj 9/01. i 7/03.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 5.
sjednici, odrĽanoj 13. prosinca 2005., donijelo je
O D L U K U
o sudjelovanju u financiranju
rada političkih stranaka i nezavisnih lista
Članak 1.
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Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti, mjerila i način sudjelovanja
Grada Dubrovnika u financiranju rada političkih stranaka i
nezavisnih lista kojih su kandidati na izborima izabrani za
vijećnike u Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.
Članak 2.
Pravo na sudjelovanje u financiranju svog rada imaju političke
stranke i nezavisne liste kojima je najmanje jedan kandidat
izabran u Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.
Grad Dubrovnik sudjeluje u financiranju rada političkih stranaka
i nezavisnih lista iz sredstava osiguranih u Proračunu Grada
Dubrovnika.
Članak 3.
Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos
sredstava tako da svakoj političkoj stranci i nezavisnoj listi
pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova Gradskog
vijeća.
Članak 4.
Ako je vijećnik (vijećnici) izabran kao kandidat dviju ili više
političkih stranaka, sredstva se, u skladu s odredbama ove odluke,
dijele među tim strankama sukladno njihovu međusobnom dogovoru.
Ako se ne postigne dogovor iz prethodnog stavka, sredstva će se
dijeliti
sukladno
stranačkoj
opredijeljenosti
koju
izjavi
izabrani kandidat.
Ako se ne mogu primijeniti kriteriji iz stavaka 1. i 2. ovog
članka, sredstva će se dodijeliti političkim strankama u jednakim
dijelovima.
Članak 5.
Sredstva za sudjelovanje u financiranju rada političkih stranaka
i nezavisnih lista utvrđena ovom odlukom raspoređuje Upravni
odjel za financije Grada Dubrovnika.
Članak 6.
Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od
12.000,00 kuna godišnje.
Članak 7.
Sredstva određena člankom 6. ove odluke doznačuju se na račune
političkih stranaka i nezavisnih lista tromjesečno u jednakim
iznosima.
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Članak 8.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o
sudjelovanju u financiranju rada političkih stranaka ("Službeni
glasnik Grada Dubrovnika", broj 5/97. i 2/98.).
Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "SluĽbenom
glasniku Grada Dubrovnika", a primjenjivat će se od 1. siječnja
2006.
KLASA: 011-01/05-01/13
URBROJ: 2117/01-09-05-2
Dubrovnik, 13.prosinca 2005.
Predsjednik Gradskog vijeća:
dr. Zoran Cikatić, v.r.
------------------------
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Na temelju članka 31. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik
Grada Dubrovnika", broj 9/01. i 7/03.) i članka 15. Statuta
Kazališta Marina Držića, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 5.
sjednici, održanoj 13. prosinca 2005., donijelo je
R J E Š E NJ E
o imenovanju ravnatelja Kazališta Marina Držića
1. Petar Mihočević iz Dubrovnika imenuje se ravnateljem Kazališta
Marina Držića, koju će dužnost obnašati četiri (4) godine.
2. Ovo rješenje stupa na snagu dana kad je doneseno, a objavit
će se u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".
KLASA: 013-03/05-03/05
URBROJ: 2117/01-09-05-4
Dubrovnik, 13. prosinca 2005.
Predsjednik Gradskog vijeća:
dr. Zoran Cikatić, v.r.
----------------------78
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Na temelju članka 31. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik
Grada Dubrovnika", broj 9/01. i 7/03.), Gradsko vijeće Grada
Dubrovnika na 5. sjednici, održanoj 13. prosinca 2005., donijelo
je
R J E Š E NJ E
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja
Javne ustanove "Rezervat Lokrum"
1. Tonći Dedo iz Dubrovnika imenuje se vršiteljem dužnosti
ravnatelja Javne ustanove "Rezervat Lokrum", koju će dužnost
obavljati do izbora ravnatelja.
2. Ovo rješenje stupa na snagu dana kad je doneseno, a objavit
će se u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".
KLASA: 013-03/05-03/36
URBROJ: 2117/01-09-05-3
Dubrovnik, 13. prosinca 2005.
Predsjednik Gradskog vijeća:
dr. Zoran Cikatić, v.r.
------------------------
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Na temelju članka 31. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik
Grada Dubrovnika", broj 9/01. i 7/03.) i članka 25. stavka 2.
alineje 6. Statuta Folklornog ansambla "Linđo", Gradsko vijeće
Grada Dubrovnika na 5. sjednici, održanoj 13. prosinca 2005.,
donijelo je
R J E Š E NJ E
o razrješenju članova Upravnog vijeća
Folklornog ansamba "Linđo"
1. Lukša Peko, Katarina Previšić i Damir Sulić razrješuju se
dužnosti članova Upravnog vijeća Folklornog ansambla "Linđo".
2. Ovo rješenje stupa na snagu dana kad je doneseno, a objavit
će se u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".
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KLASA: 013-03/05-03/37
URBROJ: 2117/01-09-05-1
Dubrovnik, 13. prosinca 2005.
Predsjednik Gradskog vijeća:
dr. Zoran Cikatić, v.r.
----------------------80
Na temelju članka 31. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik
Grada Dubrovnika", broj 9/01. i 7/03.) i članka 25. stavka 2.
alineje 6. Statuta Folklornog ansambla "Linđo", Gradsko vijeće
Grada Dubrovnika na 5. sjednici, održanoj 13. prosinca 2005.,
donijelo je
R J E Š E NJ E
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Folklornog ansamba "Linđo"
1. U Upravno vijeće Folklornog ansambla "Linđo" imenuju se:
1. dr.sc. Vedran Jelavić,
2. Sandi Tešanović, dr. med.
2. Ovo rješenje stupa na snagu dana kad je doneseno, a objavit
će se u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".
KLASA: 013-03/05-03/37
URBROJ: 2117/01-09-05-2
Dubrovnik, 13. prosinca 2005.
Predsjednik Gradskog vijeća:
dr. Zoran Cikatić, v.r.
------------------------
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Na temelju članka 31. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik
Grada Dubrovnika", broj 9/01. i 7/03.) i članka 35. stavka 2.
Zakona o morskim lukama ("Narodne novine", broj 108/95.), Gradsko
vijeće Grada Dubrovnika na 5. sjednici, održanoj 13. prosinca
2005., donijelo je
R

J

E

Š

E

NJ

E
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o razrješenju jednog člana Upravnog vijeća
Lučke uprave Dubrovnik
1. Pero Vićan iz Dubrovnika razrješuje se dužnosti člana Upravnog
vijeća Lučke uprave Dubrovnik.
3. Ovo rješenje stupa na snagu dana kad je doneseno, a objavit
će se u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".
KLASA: 013-03/05-03/10
URBROJ: 2117/01-09-05-7
Dubrovnik, 13. prosinca 2005.
Predsjednik Gradskog vijeća:
dr. Zoran Cikatić, v.r.
-----------------------
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Na temelju članka 31. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik
Grada Dubrovnika", broj 9/01. i 7/03.) i članka 35. stavka 2.
Zakona o morskim lukama ("Narodne novine", broj 108/95.), Gradsko
vijeće Grada Dubrovnika na 5. sjednici, održanoj 13. prosinca
2005., donijelo je
R J E Š E NJ E
o imenovanju jednog člana u Upravno vijeće
Lučke uprave Dubrovnik
1. Antun Kisić iz Dubrovnika imenuje se u Upravno vijeće Lučke
uprave Dubrovnik.
3. Ovo rješenje stupa na snagu dana kad je doneseno, a objavit
će se u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".
KLASA: 013-03/05-03/10
URBROJ: 2117/01-09-05-8
Dubrovnik, 13. prosinca 2005.
Predsjednik Gradskog vijeća:
dr. Zoran Cikatić, v.r.
-----------------------

