SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUBROVNIKA
Broj 1

Godina XLIII.

Dubrovnik, 26. siječnja 2006.
od stranice
______________________________________________________________
Sadržaj
GRADSKO VIJEĆE
1.

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

2.

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

3. Odluka o izmjenama Odluke o plaćama službenika i namještenika
u upravnim odjelima i službama Grada Dubrovnika
4. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućih
izdataka osnovnih škola na području Grada Dubrovnika u 2006.
godini
5. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje kapitalnih
ulaganja,
hitnih
intervencija,
tekućeg
i
investicijskog
održavanja i opremanja u osnovnih školama na području Grada
Dubrovnika u 2006. godini.
6. Zaključak o dodjeli "Nagrede Dubrovnika" Atlantskoj plovidbi
7. Zaključak
vatrogascima

o

dodjeli

"Nagrade

Dubrovnika"

JVP

Dubrovačkim

8. Zaključak o dodjeli "Nagrade Dubrovnika" Dječjem odjelu Opće
bolnice u Dubrovniku
9. Zaključak o dodjeli "Nagrade Dubrovnika" Klapi "Maestral"kk
10. Zaključak o dodjeli "Nagrade
Domovinskog rata "91 Dubrovnik"

GRADSKO VIJEĆE

1

Dubrovnika"

Udruzi

veterana

- 2 -

Na temelju članka 31. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik
Grada Dubrovnika", broj 9/01. i 7/03.), Gradsko vijeće Grada
Dubrovnika na 7. sjednici, održanoj 25. siječnja 2006., donijelo
je
O D L U K U
o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
Članak 1.
U
Odluci
o
komunalnoj
naknadi
("Službeni
glasnik
Dubrovnika", broj 9/05.) člank 12. mijenja se i glasi:

Grada

"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 15% za financiranje
vatrogastva sukladno Odluci o povećanju komunalne naknade za
financiranje vatrogastva ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika",
broj 9/05.)."
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu
glasniku Grada Dubrovnika".

dana

kad

se

objavi

u

"Službenom

KLASA: 011-01/06-01/02
URBROJ: 2117/01-09-06-3
Dubrovnik, 25. siječnja 2006.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Zoran Cikatić, dr. med., v.r.
------------------------------

2

Na temelju članka 31. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik
Grada Dubrovnika", broj 9/01. i 7/03.), Gradsko vijeće Grada
Dubrovnika na 7. sjednici, održanoj 25. siječnja 2006., donijelo
je
O D L U K U
o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
Članak 1.
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U Odluci o komunalnom doprinosu ("Službeni glasnik Grada
Dubrovnika", broj 11/01. i 6/04.) u članku 6., stavku 2. alineji
1. riječi: "- za I. zonu 140,00/170,00 80,00/ 110,00 zamjenjuju
se riječima: "- za I. zonu 180,00/180,00 180,00/ 180,00."
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu
glasniku Grada Dubrovnika".

dana

kad

se

objavi

u

"Službenom

KLASA: 011-01/05-01/14
URBROJ: 2117/01-09-06-3
Dubrovnik, 25. siječnja 2006.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Zoran Cikatić, dr. med., v.r.
-----------------------------
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Na temelju članaka 73., 90. stavka 2. i 96. Zakona o lokalnoj i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
("Narodne
novine",
broj
33/01., 60/01. i 129/05.) i članka 31. Statuta Grada Dubrovnika
("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 9/01. i 7/03.),
Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7. sjednici, održanoj 25.
siječnja 2006., donijelo je
O D L U K U
o izmjenama Odluke o plaćama službenika i namještenika
u upravnim odjelima i službama Grada Dubrovnika
Članak 1.
U Odluci o plaćama službenika i namještenika u upravnim
odjelima i službama Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada
Dubrovnika", broj 11/01., 2/02. i 4/05.) u članku 2. točki 1.
"pročelnik upravnog odjela stručni ili upravni savjetnik"
koeficijent: "2,7" zamjenjuje se koeficijentom: "3,5".
U točki 5. "savjetnik u gradonačelnikovu uredu stručni ili
upravni savjetnik" koeficijent:"2,6" zamjenjuje se koeficijentom:
"3,4".
U točki 6. "tajnik Gradskog vijeća upravni savjetnik"
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koeficijent: "2,3" zamjenjuje se koeficijentom: "3,0".
U točki 7. "tajnik Gradskog poglavarstva upravni
koeficijent: "2,3" zamjenjuje se koeficijentom: "3,0".

savjetnik"

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu
glasniku Grada Dubrovnika".

dana

kad

se

objavi

u

"Službenom

KLASA: 011-01/05-01/15
URBROJ: 2117/01-09-06-3
Dubrovnik, 25. siječnja 2006.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Zoran Cikatić, dr. med., v.r.
-----------------------------
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Na temelju članka 11. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne
novine", broj 59/90., 26/93., 27/93., 7/96., 59/01. i 69/03.) i
članka 31. Statuta
Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada
Dubrovnika", broj 9/01. i 7/03.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika
na 7. sjednici, održanoj 25. siječnja 2006., donijelo je
O D L U K U
o kriterijima i mjerilima za finanaciranje tekućih izdataka
osnovnih škola na području Grada Dubrovnika u 2006. godini
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se sredstva za financiranje javnih potreba
u osnovnom školstvu u Proračunu Grada Dubrovnika za 2006. godinu,
te se utvrđuju minimalni kriteriji i mjerila za priznavanje
troškova u osnovnom školstvu prijeko potrebnih za realizaciju
nastavnih planova i programa.
Članak 2.
U Proračunu Grada Dubrovnika, koji je preuzeo financiranje dijela
javnih potreba u osnovnom školstvu, osiguravaju se sredstva za:
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- materijalne troškove osnovnih škola,
- investicijsko održavanje školskog prostora, opreme, nastavnih
sredstava i pomagala,
- nabavu školske opreme, nastavnih sredstava i pomagala,
- kapitalnu izgradnju školskog prostora i opreme,
- prijevoz učenika.
Ukupna godišnja sredstva za tekuće troškove osnovnih škola kojima
je osnivač Grad Dubrovnik za 2006. godinu, iznose 5.271.900,00
kuna.
Članak 3.
Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila za financiranje
tekućih izdataka, dok se raspored sredstava za kapitalne izdatke,
hitne intervencije, investicijsko održavanje i opremanje osnovnih
škola utvrđuje posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.
II. PLANIRANJE TEKUĆIH TROŠKOVA
Članak 4.
Školama na području Grada Dubrovnika priznaju se tekući troškovi
koji osiguravaju minimalni financijski standard osnovnih škola.
Obračun ovih prava obavlja se prema kriterijima i mjerilima iz
ove odluke za sljedeće vrste troškova:
- opći troškovi škole,
- posebni troškovi škole.
III. VRSTE TROŠKOVA, KRITERIJI I MJERILA
Članak 5.
A. Opći troškovi škole
Opći troškovi škole obuhvaćaju sljedeće vrste:
uredski
materijal,
materijal
za
nastavu
i
pedagošku
dokumentaciju,
- komunalne usluge i naknade,
- usluge HT-a (telefonski i telefaks-troškovi, te poštarina),
- pedagoška i druga obvezatna periodika, časopisi prema uputi
Ministarstva prosvjete i športa,
- zakupnine prostora i opreme za realizaciju nastave,
- nabava pribora za izvođenje nastavnih planova i programa,
- nabava sitnog inventara i sredstava zaštite na radu,
- materijal za čišćenje,
- odvoz smeća,
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- potrošak vode i propisane vodne naknade,
- materijal i usluge za tekuće održavanje zgrada, sredstava rada
i opreme,
- sredstva za zaštitu na radu,
- seminari, stručna literatura i časopisi,
- bankarske usluge i zatezne kamate,
- intelektualne usluge, usluge studentskih servisa,
- reprezentacija,
- dnevnice i troškovi službenih putovanja,
- stručno usavršavanje prema programu Ministarstva prosvjete i
športa,
- povećani troškovi za uporabu računalne opreme, i to:
održavanje softwarea, popravak računala, potrošni materijal i
sl.,
- potrebne staklarske usluge,
- korištenje vlastitim prijevoznim sredstvom (registracija,
servisi, gorivo i dr.),
- ostali tekući troškovi potrebni za ostvarivanje nastavnog plana
i programa škole,
- osiguranje imovine,
- otklanjanje nedostataka što su ih utvrdile ovlaštene pravne
osobe i upravna tijela (inspekcijski nalazi), uz troškove za
redovite propisane provjere instalacija i postrojenja kad bi
neotklanjanje ugrožavalo sigurnost učenika i škole,
- zdravstveni pregledi zaposlenika škole.
Kriteriji i mjerila za financiranje općih troškova škola iz
stavka 1. ove točke jesu: broj učenika, broj razrednih odjela,
broj područnih škola, broj otočnih škola, a mjerila su mjesečne,
tj. godišnje cijene određene prema sljedećim elementima:
- po učeniku od 35,00 kuna mjesečno, tj. 420,00 kuna godišnje,
- po rezrednom odjelu od 420,00 kuna mjesečno, tj. 5.040,00 kuna
godišnje,
- po područnoj školi od 1.250,00 kuna mjesečno, tj. 15.000,00
kuna godišnje,
- po otočnoj školi od 2.000,00 kuna mjesečno, tj. 24.000,00 kuna
godišnje,
B. Posebni troškovi škole
Posebnim troškovima škole drže se ove vrste troškova:
- energenti za grijanje, rasvjetu i pogon škole,
- usluge čuvanja školskih objekata,
- prijevoz učenika sukladno članku 46. Zakona
školstvu.

o

osnovnom

Kriterij i mjerilo za financiranje ovih troškova prosječna je
godišnja cijena po učeniku, koja se temelji na stvarnom trošku
energenata, čuvanja objekata i prijevoza učenika, a po osnovnim
školama iznosi:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Osnovna
Osnovna
Osnovna
Osnovna
Osnovna
Osnovna

škola
škola
škola
škola
škola
škola

Mokošica ......................... 471,49
Ivana Gundulića .................. 436,49
Lapad ........................... 155,00
Marina Držića .................... 449,43
Marina Getaldića ................. 889,09
Antuna Masle .....................2.963,41

kuna,
kuna,
kuna,
kuna,
kuna,
kuna.

Članak 6.
Umjetničkoj školi Luke Sorkočevića kao korisniku proračuna, a za
djelovanje osnovne škole u njezinu sastavu, osigurava se donacija
u jedinstvenom iznosu od 380.000,00 kuna.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom
glasniku Grada Dubrovnika".
KLASA: 602-01/06-01/01
URBROJ: 2117/01-09-06-7
Dubrovnik, 25. siječnja 2006.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Zoran Cikatić, dr. med., v.r.
---------------------------5

Na temelju članka 11. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne
novine", broj 59/90., 26/93., 27/93., 7/96., 59/01. i 69/03.) i
članka 31. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada
Dubrovnika", broj 9/01. i 7/03.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika
na 7. sjednici, održanoj 25. siječnja 2006., donijelo je
O D L U K U
o kriterijima i mjerilima za financiranje kapitalnih ulaganja,
hitnih intervencija, tekućeg i investicijskog održavanja
i opremanja u osnovnim školama na području
Grada Dubrovnika u 2006. godini
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
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Ovom odlukom utvrđuju se sredstva za financiranje kapitalnih
izdataka,
hitnih
intervencija,
tekućeg
i
investicijskog
održavanja i opremanja u osnovnom školstvu u Proračunu Grada
Dubrovnika za 2006. godinu, te se utvrđuju minimalni kriteriji i
mjerila za priznavanje spomenutih troškova u osnovnom školstvu.
Članak 2.
U Proračunu Grada Dubrovnika, koji je preuzeo financiranje dijela
javnih potreba u osnovnom školstvu, osiguravaju se sredstva za:
- materijalne troškove osnovnih škola,
- investicijsko održavanje školskog prostora, opreme, nastavnih
sredstava i pomagala,
- nabavu školske opreme, nastavnih sredstava i pomagala,
- kapitalnu izgradnju školskog prostora i opreme,
- prijevoz učenika.
Ukupna
godišnja
sredstva
za
kapitalne
izdatke,
hitne
intervencije, tekuće i investicijsko održavanje i opremanje
osnovnih škola kojima je osnivač Grad Dubrovnik, za 2006. godinu
iznose 10.849.000,00 kuna.
Članak 3.
Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila za
financiranje kapitalnih izdataka, hitnih intervencija, tekućeg i
investicijskog održavanja i opremanja osnovnih škola na području
Grada Dubrovnika, dok se kriteriji i mjerila za financiranje
tekućih izdataka osnovnih škola utvrđuju posebnom odlukom
Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.
II. DEFINIRANJE KAPITALNIH IZDATAKA, HITNIH INTERVENCIJA
I OPREMANJA
Članak 4.
A) Investicijsko održavanje školskog prostora, opreme, nastavnih
sredstava i pomagala te tekuće održavanje škole
Investicijsko održavanje školskog prostora, opreme, nastavnih
sredstava i pomagala u osnovnim školama je predvidivo i plansko
održavanje i obnavljanje školskih zgrada i ugrađene opreme, te
obnavljanje i zamjena pokretne opreme, nastavnih sredstava i
pomagala.
Tekuće održavanje (hitne intervencije) odnosi se na popravak
kvarova koji se ne mogu planirati, te na održavanje sredstava
rada i opreme radi osiguravanja pretpostavka za redovito
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funkcioniranje škole.
Utvrđuje se redoslijed prioriteta u izvođenju investicijskog
održavanja, nabave opreme, nastavnih sredstava i pomagala u 2006.
godini, kako slijedi:
- održavanje kotlovnica i sustava grijanja radi funkcionalnosti
postrojenja,
održavanje
sanitarija
i
vodovodnih
instalacija
radi
poboljšavanja zdravstveno-higijenskih uvjeta korištenja,
- nabava nove opreme, zamjena dotrajale i nabava nedostatnih
sredstava i pomagala,
- održavanje krovova kako ne bi procurili i kako ne bi nastale
popratne štete,
održavanje
elektroinstalacije
radi
postizanja
propisanih
tehničkih i zakonskih standarda,
- održavanje vanjskih otvora (prozori i vrata),
- ostali zahvati.
B) Kapitalna
građevina

izgradnja,

rekonstrukcija

i

sanacija

školskih

Kapitalni projekt je zaokruženo dugotrajno ulaganje u izgradnju,
rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje škole. On predstavlja
logični slijed financiranja nabave zemljišta i projekata, te
izvođenje radova, opremanja i stručnog nadzora do puštanja
građevine u uporabu. Kapitalni projekt može se izvoditi u fazama
po pojedinim vrstama radova, ali uvijek treba definirati krajnji
cilj (građevina ili oprema u funkciji).
Listu
i
status
kapitalnih
projekata
utvrđuje
Gradsko
poglavarstvo
Grada
Dubrovnika
pri
donošenju
Prijedloga
financijskog plana kapitalnih ulaganja, hitnih intervencija,
tekućeg i investicijskog održavanja i opremanja u osnovnim
školama na području Grada Dubrovnika za 2006. godinu
III. VRSTE TROŠKOVA, KRITERIJI I MJERILA
Članak 5.
Troškovi koji su predmet ove odluke obuhvaćaju:
- troškove tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i
opreme,
- troškove tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih
objekata,
- troškove hitnih intervencija,
- troškove opremanja i
- troškove ulaganja u dugotrajnu imovinu, a koji se sastoje od:
a) troškova kupnje zemljišta,
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b)
c)
d)
e)
f)

troškova projektiranja,
troškova stručnog nadzora,
troškova građenja,
troškova opremanja,
ostalih troškova.

Kriterij
i
mjerilo
za
financiranje
troškova
tekućeg
i
investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i
opreme, opremanja te ulaganja u dugotrajnu imovinu je prosječna
godišnja cijena po učeniku, koja se temelji na stvarnom trošku
ulaganja u osnovne škole sukladno financijskom planu za tekuću
godinu.
IV.
PLANIRANJE
OPREMANJA

KAPITALIH

IZDATAKA,

HITNIH

INTERVENCIJA

I

Članak 6.
Opseg i visina kapitalnih izdataka, hitnih intervencija i
opremanja utvrđuju se u skladu sa stvarnim tehničkim stanjem
(vijek trajanja), s potrebnim adaptacijama, rekonstrukcijama i
zamjenama radi poboljšanja uvjeta korištenja ili udovoljavanjima
promijenjenim zakonskim i tehničkim propisima za zgrade, opremu,
nastavna sredstva i pomagala.
Operativni plan kapitalnih izdataka, hitnih intervencija i
opremanja po osnovnim školama na području Grada Dubrovnika za
2006. godinu, donijet će Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom
glasniku Grada Dubrovnika".
KLASA: 602-01/06-01/01
URBROJ: 2117/01-09-06-8
Dubrovnik, 25. siječnja 2006.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Zoran Cikatić, dr. med., v.r.
----------------------------6

Na temelju članka 31. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik
Grada Dubrovnika", broj 9/01. i 7/03.) i članka 8. Odluke o
javnim priznanjima Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada
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Dubrovnika", broj 6/97.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7.
sjednici, održanoj 25. siječnja 2006., donijelo je
Z A K L J U Č A K
o dodjeli "Nagrade Dubrovnika"

Atlantskoj plovidbi dodjeljuje se "Nagrada Dubrovnika".
KLASA: 061-01/06-01/04
URBROJ: 2117/01-09-06-1
Dubrovnik, 25. siječnja 2006.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Zoran Cikatić, dr. med., v.r.
----------------------------

7

Na temelju članka 31. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik
Grada Dubrovnika", broj 9/01. i 7/03.) i članka 8. Odluke o
javnim priznanjima Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada
Dubrovnika", broj 6/97.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7.
sjednici, održanoj 25. siječnja 2006., donijelo je

Z A K L J U Č A K
o dodjeli "Nagrade Dubrovnika"

JVP Dubrovačkim vatrogascima dodjeljuje se "Nagrada Dubrovnika".
KLASA: 061-01/06-01/05
URBROJ: 2117/01-09-06-1
Dubrovnik, 25. siječnja 2006.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Zoran Cikatić, dr.med., v.r.
----------------------------
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8
Na temelju članka 31. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik
Grada Dubrovnika", broj 9/01. i 7/03.) i članka 8. Odluke o
javnim priznanjima Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada
Dubrovnika", broj 6/97.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7.
sjednici, održanoj 25. siječnja 2006., donijelo je

Z A K L J U Č A K
o dodjeli "Nagrade Dubrovnika"

Dječjem odjelu Opće bolnice u Dubrovniku dodjeljuje se "Nagrada
Dubrovnika".
KLASA: 061-01/06-01/03
URBROJ: 2117/01-09-06-1
Dubrovnik, 25. siječnja 2006.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Zoran Cikatić, dr. med., v.r.
-----------------------------

9

Na temelju članka 31. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik
Grada Dubrovnika", broj 9/01. i 7/03.) i članka 8. Odluke o
javnim priznanjima Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada
Dubrovnika", broj 6/97.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7.
sjednici, održanoj 25. siječnja 2006., donijelo je

Z A K L J U Č A K
o dodjeli "Nagrade Dubrovnika"

Klapi "Maestral" dodjeljuje se "Nagrada Dubrovnika".
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KLASA: 061-01/6-01/02
URBROJ: 2117/01-09-06-1
Dubrovnik, 25. siječnja 2006.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Zoran Cikatić, dr. med., 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 8. Odluke o
javnim priznanjima Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada
Dubrovnika", broj 6/97.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7.
sjednici, održanoj 25. siječnja 2006., donijelo je

Z A K L J U Č A K
o dodjeli "Nagrade Dubrovnika"

Udruzi veterana Domovinskog rata "91. Dubrovnik" dodjeljuje se
"Nagrada Dubrovnika".
KLASA: 061-01/06-01/01
URBROJ: 2117/01-09-06-1
Dubrovnik, 25. siječnja 2006.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Zoran Cikatić, dr. med., v.r.
-----------------------------

