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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održane 25. listopada 2022., u Velikoj 
vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku s početkom u 10:00 sati.                             
 
Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća Marko Potrebica i pozdravio sve nazočne. 
 
Pročelnica Službe Gradskog vijeća Grada Dubrovnika Nada Medović izvršila je uvid u 
prijave vijećnika.  
 
Na temelju izvršenog uvida prijava, predsjednik Gradskog vijeća utvrdio je da je na sjednici 
nazočno 19 vijećnika, od njih ukupno 21, i da Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
 
Prisutni vijećnici: 
Anita Bonačić Obradović, Ivan Cetinić, Jasmin Deraković, Katarina Doršner, Slavica Grkeš, 
Maro Kristić, Ivo Lučić, Petra Marčinko, Krešimir Marković, Ivan Maslać, Olga Muratti, Blaž 
Pezo, Marko Potrebica, Željko Raguž, Ivica Roko, Ivana Šepak, Saša Škrabić, Pero Vićan i 
Andro Vlahušić.  
 
Opravdano odsutni: 
Đuro Capor i Nikša Selmani. 
 
Ostali prisutni: 
Mato Franković – gradonačelnik Grada Dubrovnika, Jelka Tepšić – zamjenica 
gradonačelnika Grada Dubrovnika, Julijana Antić Brautović – pročelnica Upravnog odjela 
za kulturu i baštinu, Božo Benić – pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, prostorno 
planiranje i zaštitu okoliša, Dživo Brčić – pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, šport, 
socijalnu skrb i civilno društvo, Ivana Brnin – pročelnica Upravnog odjela za poslove 
gradonačelnika, Marijeta Hladilo –pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, 
opće i pravne poslove, Matilda Krile Prkoča – pročelnica Upravnog odjela za komunalne 
djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu, Zdenko Medović – pročelnik Upravnog odjela za 
izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Paula Pikunić Vugdelija – 
pročelnica Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima, Zrinka Raguž – pročelnica 
Upravnog odjela za Europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju, Antonela 
Svilarić – pročelnica Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more i Ante Vojvodić  – 
pročelnik Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu. 
 
 
Zapisničarka: Suzana Benić. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica pozvao je vijećnike da se izjasne imaju li primjedaba na 
zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeća, a budući nije bilo primjedaba stavio je zapisnik na 
izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je da je jednoglasno zapisnik usvojen 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica izvjestio je vijećnike da su spisi za ovu sjednicu 
dostavljeni uz poziv za sjednicu a, uz dopis od 19. listopada 2022., dostavljena je izmjena i 
dopuna dnevnog reda na način da da je gradonačelnik iz dnevnog reda povukao točku 5. 
„Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zasnivanje založnog prava na nekretninama u 
vlasništvu trgovačkog društva TUP d.d. u korist založnog vjerovnika 
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.“ 
Također je izvjestio vijećnike da se dnevni red dopunjuje točkama: Prijedlog zaključka o 
usvajanju Cjenika Dubrovnik Pass-a, broj 2/2022., Prijedlog odluke o prihvaćanju standardne 
ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži 
na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON) i za usluge 
veleprodajnog širokopojasnog pristupa, Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog 
povjerenstva za davanje koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za poslove 
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izgradnje podsustava odvodnje otpadnih voda naselja Komolac i Čajkovica, Prijedlog 
zaključka o prihvaćanju Programa potpore za usluge od općeg  gospodarskog interesa u 
obliku naknade za obavljanje javne usluge javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza za 
razdoblje od 3 godine na lokalnoj brodskoj liniji  Dubrovnik (Luka Gruž)– otok Koločep 
(Gornje čelo), Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatnog odbora Gradskog 
vijeća Grada Dubrovnika i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za proračun 
i financije Gradskog vijeća Grada Dubrovnika. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica predlažio je izmjenu redoslijeda točaka u dnevnm redu 
što je obrazložio te je pozvao vijećnike da daju prijedloge za dopunu ili izostavljanje točaka sa 
dnevnog reda.   (tonski zapis)  
 
Vijećnik Željko Raguž predložio je da se iz dnevnog reda izostavi točka Vijećnička pitanja što 
je i obrazložio. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica predložio je da se vijećnička pitanja mogu postavljati u 
sklopu točke izvješće gradonačelnika ukoliko se izglasa njihovo izostavljanje. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je na glasovanje prijedlog da se iz dnevnog reda 
izostavi točka 1. Vijećnička pitanja i, nakon glasovanja utvrdio je, da je većinom glasova 
(13 „za“ i 4 „protiv“) prijedlog prihvaćen. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je na glasovanje prijedlog da se dnevni red dopuni 
točkom Prijedlog zaključka o usvajanju Cjenika Dubrovnik Pass-a, broj 2/2022, koja će se 
razmatrati kao 23. točka predloženog dnevnog reda i, nakon glasovanja utvrdio je, da je 
jednoglasno prijedlog prihvaćen. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je na glasovanje prijedlog da se dnevni red dopuni 
točkom Prijedlog odluke o prihvaćanju standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu 
pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za 
svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON) i za usluge veleprodajnog širokopojasnog 
pristupa, koja će se razmatrati kao 24. točka predloženog dnevnog reda i, nakon glasovanja 
utvrdio je, da je jednoglasno prijedlog prihvaćen. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je na glasovanje prijedlog da se dnevni red dopuni 
točkom Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za 
posebnu upotrebu pomorskog dobra za poslove izgradnje podsustava odvodnje otpadnih 
voda naselja Komolac i Čajkovica, koja će se razmatrati kao 25. točka predloženog dnevnog 
reda i, nakon glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno prijedlog prihvaćen. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je na glasovanje prijedlog da se dnevni red dopuni 
točkom Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa potpore za usluge od općeg  
gospodarskog interesa u obliku naknade za obavljanje javne usluge javnog obalnog linijskog 
pomorskog prijevoza za razdoblje od 3 godine na lokalnoj brodskoj liniji  Dubrovnik (Luka 
Gruž)– otok Koločep (Gornje čelo), koja će se razmatrati kao 26. točka predloženog dnevnog 
reda i, nakon glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno prijedlog prihvaćen. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je na glasovanje prijedlog da se dnevni red dopuni 
točkom Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatnog odbora Gradskog vijeća 
Grada Dubrovnika, koja će se razmatrati kao 1. točka predloženog dnevnog reda i, nakon 
glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno prijedlog prihvaćen. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je na glasovanje prijedlog da se dnevni red dopuni 
točkom Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za proračun i financije Gradskog 
vijeća Grada Dubrovnika, koja će se razmatrati kao 28. točka predloženog dnevnog reda i, 
nakon glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno prijedlog prihvaćen. 
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Predsjednik Vijeća Marko Potrebica otvorio je raspravu o dnevnom redu u kojoj nitko nije 
sudjelovao.  
    
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je na glasovanje dnevni red, i nakon glasovanja 
utvrdio je, da je jednoglasno prihvaćen sljedeći  
 
 

D n e v n i  r e d 
 

1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatnog odbora Gradskog vijeća 
Grada Dubrovnika. 
 

- Izvješće Mandatnog odbora. 
 

2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Dubrovnika 
za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine. 
 

3. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. 
godinu. 
 

4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Libertasu Dubrovnik d.o.o. za sklapanje 
ugovora o operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 7 godina za 
nabavu dva nova autobusa i izdavanje instrumenata osiguranja.  
 

5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o određivanju komunalne djelatnosti koje se 
obavljaju na temelju koncesije. 
 

6. Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i 
građana unutar povijesne jezgre grada Dubrovnika posebnim vozilima. 

 
7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima i 

organizacijskim oblicima obavljanja komunalnih djelatnosti. 
 

8. Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj 
uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – pješačka staza „Križni put“. 
 

9. Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj 
uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – ulica Ignjata Joba. 
 

10. Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi. 
 

11. Prijedlog odluke o visini neto satnice za pomoćnike djeci s teškoćama u razvoju u 
predškolskim i školskim ustanovama na području Grada Dubrovnika. 
 

12. Prijedlog odluke o osnivanju Kulturnih vijeća Grada Dubrovnika. 
 

13. Prijedlog odluke o visini koeficijenata za obračun plaće ravnateljima javnih ustanova u 
kulturi kojima je osnivač i suosnivač Grad Dubrovnik. 
 

14. Prijedlog zaključka o osnivanju i  imenovanju članova povjerenstva za provođenje 
postupka davanja u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu 
rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji. 
 

15. Prijedlog zaključka o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja - korisnika usluga u cijeni 
programa predškolskih ustanova Grada Dubrovnika. 
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16. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u 
športu Grada Dubrovnika za 2021. godinu.  

 
17. Prijedlog zaključka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Doma za starije 

i nemoćne osobe Dubrovnik. 
 

18. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi,  
za čest.zem. 2106/2, 2106/3 i dio 3178 k.o. Zaton, u ukupnoj površini od 285m2. 
 

19. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, 
puta  za dio čest.zem. 1728 k.o. Koločep u površini 50 m2. 
 

20. Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti postavljanja 
privremenih geotehničkih sidara na dijelu čest.zem. 1274/1 i 932/4  obje k.o. Gruž. 
 

21. Prijedlog zaključka o davanju na korištenje  bez naknade društvu Čistoća d.o.o. 
Dubrovnik nekretninu oznake čest. zem. 1115/1  k.o. Dubrovnik u svrhu organiziranja 
reciklažnog dvorišta na adresi Vladimira Nazora 2a (Pod Dubom) . 
 

22. Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o ustupanju bez naknade  č.zem. 519/12 k.o. 
Rožat društvu HEP ODS d.o.o. Elektrojug Dubrovnik u svrhu građenja građevine 
infrastrukturne namjene - trafostanice TS 10(20) kV Rožat 2 s srednjenaponskim 
priključnim vodom na dionici TS Komolac- TS Rožat. 
 

23. Prijedlog zaključka o usvajanju Cjenika Dubrovnik Pass-a, broj 2/2022. 
 

24. Prijedlog odluke o prihvaćanju standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za 
uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog 
čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON) i za usluge veleprodajnog 
širokopojasnog pristupa. 

 
25. Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za 

posebnu upotrebu pomorskog dobra za poslove izgradnje podsustava odvodnje 
otpadnih voda naselja Komolac i Čajkovica. 

 
26. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa potpore za usluge od općeg  

gospodarskog interesa u obliku naknade za obavljanje javne usluge javnog obalnog 
linijskog pomorskog prijevoza za razdoblje od 3 godine na lokalnoj brodskoj liniji  
Dubrovnik (Luka Gruž)– otok Koločep (Gornje čelo).   

 
27. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za proračun i financije 

Gradskog vijeća Grada Dubrovnika. 
 

================================== 
 
 

Ad 1. 
 
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatnog odbora Gradskog vijeća Grada 
Dubrovnika dostavljen je vjećnicima prije početka sjednice. 
 
Predsjednica Odbora za izbor i imenovanje Katarina Doršner uvodno je obrazložila 
prijedlog. (tonski zapis) 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
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Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatnog 
odbora Gradskog vijeća Grada Dubrovnika na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da  
jednoglasno donesena 
 

O D L U K A 
o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatnog odbora 

Gradskog vijeća Grada Dubrovnika 
 
 

Članak 1. 
 
U Odluci o osnivanju Mandatnog odbora Gradskog vijeća Grada Dubrovnika („Službeni 
glasnik Grada Dubrovnika“, broj 10/21 i 8/22) u članku 3. točka 3. mijenja se i glasi:   
                                                
 „1. Anita Bonačić Obradović – član“. 
 

Članak 2. 
                                                                      
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Grada 
Dubrovnika“.                          

================================== 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica odredio je stanku od pet minuta kako bi se Mandatni 
odbor u novom sazivu mogao sastati. 
 

================================== 
 
Izvješće Mandatnog odbora 
 
Član Mandatnog odbora Teo Grbić prodnio je Izvješće Mandatnog odbora o ispunjenju 
zakonskih uvjeta za prestanak mandata vijećniku Ivanu Tropanu i početak mandata njegovom 
zamjeniku.  
 
Na sjednici Mandatnog odbora Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 25. listopada 
2022., razmatran je prestanak mandata vijećniku Ivanu Tropanu i početak mandata 
njegovom zamjeniku.                                                                       
S obzirom da je  člankom 79.  stavkom 7. Zakona o lokalnim izborima određeno kako član 
predstavničkog tijela ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz 
osobnih razloga, vijećnik Ivan Tropan je stavio svoj mandat u mirovanje, te je na temelju 
članka 81. Zakona o lokalnim izborima ovlašteni predlagatelj, Socijaldemokratska partija 
predložila da vijećnika Ivana Tropana zamjeni neizabrani kandidat s liste gospodin Saša 
Škrabić. 
Uvidom u zakonske propise Mandatni odbor, na temelju članka 44. Statuta Grada 
Dubrovnika i članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika i članka 2. Odluke o 
osnivanju Mandatnog odbora, izvješćuje Gradsko vijeće Grada Dubrovnika da su ispunjeni 
zakonski uvjeti za početak mandata vijećniku Saši Škrabiću. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica izvjestio je vijećnike da se Izvješće Mandatnog odbora 
prima na znanje te je pozvao vijećnika Sašu Škrabića da položi prisegu. 
 
Vijećnik Saša Škrabić položio je prisegu. (tonski zapis) 
 

================================== 
 

 
Ad 2. 
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Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Dubrovnika za 
razdoblje od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine dostavljen je vijećnicima uz poziv za 
sjednicu. 
 
Gradonačelnik Mato Franković podnio je izvješće o svojem radu. (tonski zapis) 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovala vijećnica Anita Bonačić Obradović. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu vijećnice Anita Bonačić Obradović. 
(tonski zapis) 
 
U replici sudjelovale su Anita Bonačić Obradović, Katarina Doršner te ponovo Anita Bonačić 
Obradović. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Cetinić. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu vijećnika Ivana Cetinića. (tonski 
zapis) 
 
Vijećnik Pero Vićan replicirao je na izlaganje gradonačelnika Mata Frankovića. (tonski zapis) 
 
Pročelnik Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje 
Zdenko Medović odgovorio je na repliku vijećnika Pera Vićana. (tonski zapis) 
 
Vijećnik Pero Vićan replicirao je na odgovor pročelnika Zdenka Medovića. (tonski zapis) 
 
Vijećnik Ivica Roko tekođer je sudjelovao u raspravi. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu vijećnika Ivice Roka. (tonski zapis) 
 
Vijećnik Ivica Roko replicirao je na izlaganje gradonačelnika Mata Frankovića. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovao i vijećnik Maro Kristić. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu vijećnika Mara Kristića. (tonski zapis) 
 
Vijećnik Andro Vlahušić replicirao je na izlaganje gradonačelnika Mata Frankovića. (tonski 
zapis) 
 
U raspravi je sudjelovala i vijećnica Katarina Doršner. (tonski zapis) 
 
U replici je sudjelovao predsjednik Vijeća Marko Potrebica. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovala i vijećnica Olga Muratti. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu vijećnice Olge Muratti. (tonski zapis) 
 
Dalje u replici sudjelovali su vijećnici Pero Vićan, Andro Vlahušić, predsjednik Vijeća Marko 
Potrebica i vijećnik Andro Vlahušić. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na izlaganja vijećnika Andra Vlahušića. (tonski 
zapis) 
 
Vijećnik Andro Vlahušić replicirao je na izlaganje gradonačelnika Mata Frankovića. (tonski 
zapis) 
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U replici je sudjelovala i vijećnica Katarina Doršner. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovala i vijećnica Petra Marčinko. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu vijećnice Petre Marčinko. (tonski 
zapis) 
 
U replici sudjelovali su redom vijećnici Pero Vićan, Petra Marčinko, Pero Vićan i Andro 
Vlahušić. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na izlaganja vijećnika u replici. (tonski zapis) 
 
U replici su sudjelovali vijećnici Petra Marčinko, Andro Vlahušić i Krešimir Marković. (tonski 
zapis) 
 
Dalje u raspravi sudjelovao je i vijećnik Andro Vlahušić. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu vijećnika Andra Vlahušića. (tonski 
zapis) 
 
Vijećnik Andro Vlahušić replicirao je na odgovor gradonačelnika Mata Frankovića. (tonski 
zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na repliku vijećnika Andra Vlahušića. (tonski 
zapis) 
 
U replici su sudjelovali vijećnici Pero Vićan, Andro Vlahušić i Maro Kristić. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovao i vijećnik Jasmin Deraković. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu vijećnika Jasmina Derakovića. 
(tonski zapis) 
 
Vijećnik Maro Kristić replicirao je na izlaganje gradonačelnika Mata Frankovića. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na repliku vijećnika Mara Kristića. (tonski zapis) 
 
Vijećnik jasmin Deraković sudjelovao je u replici. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovao i vijećnik Ivo Lučić. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu vijećnika Iva Lučića. (tonski zapis) 
 
U raspravi su sudjelovali i vijećnici Ivan Maslać i Krešimir Marković. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu vijećnika. (tonski zapis) 
 
U replici sudjelovali su predsjednik Vijeća Marko Potreba i vijećnici Olga Muratti, Andro 
Vlahušić i Maro Kristić. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na repliku vijećnika Mara Kristića. (tonski zapis) 
 
U replici sudjelovao je i vijećnik Pero Vićan. (tonski zapis) 
 
Vijećnica Slavica Grkeš sudjelovala je u raspravi. (tonski zapis) 
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Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu vijećnice Slavice Grkeš. (tonski 
zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
radu gradonačelnika Grada Dubrovnika za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. 
godine na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je većinom glasova (12 „za“ i 6 
„suzdržan“)  donesen 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Prihvaća se Izvješće o radu gradonačelnika Grada Dubrovnika za razdoblje od 1. 

siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine. 

 
2. Tekst Izvješća o radu gradonačelnika Grada Dubrovnika za razdoblje od 1. siječnja 

2022. do 30. lipnja 2022. godine čini sastavni dio ovog zaključka.  

 
================================== 

 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica odredio je stanku u trajanju od sat vremena. 
 
Nakon završene stanke utvrđeno je da je na sjednici nazočno 18 od ukupno 21 vijećnik i da 
Vijeće može donositi pravovaljane odluke 
 

================================== 
 
 

Ad 3. 
 
Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu 
dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Pročelnik Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu Ante Vojvodić uvodno je 
obrazložio prijedlog. (tonski zapis) 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovo vijećnik Andro Vlahušić. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu vijećnika Andra Vlahušića. (tonski 
zapis) 
 
Vijećnik Andro Vlahušić replicirao je na odgovor gradonačelnika Mata Frankovića. (tonski 
zapis) 
 
U raspravi su sudjelovale i vijećnice Anita Bonačić Obradović i Petra Marčinko. (tonski 
zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu vijećnica. (tonski zapis) 
 
Vijećnik Andro Vlahušić replicirao je na odgovor gradonačelnika Mata Frankovića. (tonski 
zapis) 
 
U raspravi je sudjelovao i vijećnik Maro Kristić. (tonski zapis) 
 
U replici su sudjelovali predsjednik Vijeća Marko Potrebica i vijećnik Maro Kristić. (tonski zapis) 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na repliku vijećnika Mara Kristića. (tonski zapis) 
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Dalje u replici sudjelovali su vijećnici Maro Kristić, Katarina Doršner i Ivica Roko. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, 
da je većinom glasova (11 „za“ i 6 „suzdržan“) donesen 
 
 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 
GRADA DUBROVNIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE 

 
 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu čini sastavni 
dio ovoga zapisnika. 

================================== 
 
 

Ad 4. 
 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Libertasu Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o 
operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 7 godina za nabavu dva nova 
autobusa i izdavanje instrumenata osiguranja dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovao vijećnik Maro Kristić. (tonski zapis) 
 
Na izlaganje vijećnika  Mara Kristića odgovorio je direktor Libertasa Dubrovnik d.o.o. Franko 
Mekišić. (tonski zapis) 
 
U raspravi su sudjelovali i vijećnici Ivan Cetinić i Andro Vlahušić. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti 
Libertasu Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu s ostatkom 
vrijednosti na razdoblje od 7 godina za nabavu dva nova autobusa i izdavanje instrumenata 
osiguranja na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno donesena 
 
 

O  D  L  U  K  A 
o davanju suglasnosti Libertas Dubrovnik  d.o.o.  za sklapanje ugovora  
o operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 7 godina  

za nabavu dva nova autobusa i izdavanje instrumenata osiguranja 
 
 

1. Daje se suglasnost Libertas Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom 
leasingu s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 7 godina za nabavu dva nova autobusa 
i izdavanje instrumenata osiguranja 

 
2. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku 

Grada Dubrovnika. 
 

================================= 
 
 

Ad 5. 
 
Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o određivanju komunalne djelatnosti koje se obavljaju 
na temelju koncesije dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
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Predsjednik Vijeća Marko Potrebica predložio je da uvodno obrazloženje i rasprava budu 
objedinjene za točke 5., 6. i 7., a da se o njima vijećnici izjašnjavaju pojedinačno. 
 
Gradonačelnik Mato Franković podnio je uvodno obrazloženje za točke 5., 6. i 7. (tonski zapis) 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovala vijećnica Petra Marčinko. (tonski zapis) 
 
Repliku na izlaganje vijećnice Petre Marčinko uputio je predsjednik Vijeća Marko Potrebica. 
(tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na izlaganje vijećnice Petre Marčinko. (tonski 
zapis) 
 
Vijećnica Petra Marčinko replicirala je na odgovor gradonačelnika Mata Frankovića. (tonski 
zapis) 
 
Dalje u raspravi sudjelovali su vjećnici Anita Bonačić Obradović, Maro Kristić, Ivica Roko, 
Pero Vićan i Andro Vlahušić. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o 
određivanju komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije na izjašnjavanje i, 
nakon glasovanja utvrdio je, da je većinom glasova (13 „za“ i 4 „suzdržan“) donesena 
 

 O  D  L  U  K  A 
o izmjenama Odluke o određivanju komunalne djelatnosti 

koje se obavljaju na temelju koncesije 
 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o određivanju komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije (“Službeni 
glasnik Grada Dubrovnika”, broj 25/18) u članku 2. podstavak 2. briše se. 
 

Članak 2. 
 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada 
Dubrovnika”. 

================================== 
 
 

Ad 6. 
 
Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana 
unutar povijesne jezgre grada Dubrovnika posebnim vozilima dostavljen je vijećnicima uz 
poziv za sjednicu. 
 
Uvodno obrazloženje i rasprava bile su pod točkom 5. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja 
komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar povijesne jezgre grada Dubrovnika 
posebnim vozilima na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je većinom glasova (13 
„za“ i 4 „suzdržan“) donesena 
 

 O  D  L  U  K  A 
o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti 

opskrbe trgovina i građana unutar Povijesne jezgre Grada posebnim vozilima 
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Članak 1. 
 

Ovom Odlukom o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti (u daljnjem tekstu: Odluka) 
Grad Dubrovnik povjerava  obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana 
unutar Povijesne jezgre Grada posebnim vozilima: 
 

― Trgovačkom društvu Sanitat Dubrovnik d.o.o., Marka Marojice 5, Dubrovnik, OIB:  

99080716453 

Članak 2. 
 

Obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 1. ove Odluke  povjerava se na neodređeno 
vrijeme. 
   

Članak 3. 
 

Trgovačko društvo Sanitat Dubrovnik d.o.o., dužno je povjerenu komunalnu djelatnost 
obavljati sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, općim aktima Grada 
Dubrovnika, te sukladno odredbama drugih relevantnih  propisa. 
 

Članak 4. 
 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Dubrovnika“. 

================================== 
 
 

Ad 7. 
 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima i 
organizacijskim oblicima obavljanja komunalnih djelatnosti dostavljen je vijećnicima uz poziv 
za sjednicu. 
 
Uvodno obrazloženje i rasprava bile su pod točkom 5. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o komunalnim djelatnostima i organizacijskim oblicima obavljanja komunalnih 
djelatnosti na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je većinom glasova (12 „za“ i 
5 „suzdržan“) donesena 
 

O  D  L  U  K  A    
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima 
i organizacijskim oblicima obavljanja komunalnih djelatnosti 

 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o komunalnim djelatnostima i organizacijskim oblicima obavljanja komunalnih 
djelatnosti (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 3/22.) u članku 7. stavku 6. dodaje se 
novi podstavak 8. koji glasi: 
 
“- opskrba trgovina i građana unutar Povijesne jezgre Grada posebnim vozilima” 
 

 
Članak 2. 

 
U članku 8. podstavak 2. briše se. 
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Članak 3. 

 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada 
Dubrovnika”. 

================================== 
 
 

Ad 8. 
 
Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u 
vlasništvu Grada Dubrovnika – pješačka staza „Križni put“ dostavljen je vijećnicima uz poziv 
za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog odluke o proglašenju komunalne 
infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – pješačka staza 
„Križni put“ na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno donesena 
 

O D  L  U  K  A 
o  proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi  

u vlasništvu Grada Dubrovnika – pješačka staza „Križni put“ 
 
 

Članak 1. 
 

Proglašava se komunalna infrastruktura javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada 
Dubrovnika: 

- kat. čest. 106531 k.o. Dubrovnik (n.i.) odnosno čest. zem. 106533 k.o. Dubrovnik (s.i.) 
– pješačka staza „Križni put“ koja predstavlja javnu prometnu površinu na kojoj nije 
dopušten promet motornih vozila. 

 
Članak 2. 

 
Primjenom čl. 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a na temelju Geodetskog elaborata 
izvedenog stanja komunalne infrastrukture broj 2022-049 iz rujna 2022. koji je izradio GEO 
PIXEL d.o.o., Čilipi 34, Gruda, komunalna infrastruktura iz članka 1. ove odluke evidentirat će 
se u katastarskom operatu Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar u 
Dubrovniku.  
 

Članak 3. 
 
Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel, na nekretnini iz 
članka 1. ove Odluke izvršit će upis komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 
u vlasništvu Grada Dubrovnika. 
 

Članak 4. 
 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Dubrovnika“. 

================================== 
 
 

Ad 9. 
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Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u 
vlasništvu Grada Dubrovnika – ulica Ignjata Joba dostavljen je vijećnicima uz poziv za 
sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovala vijećnica Anita Bonačić Obradović.  (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu vijećnice Anite Bonačić Obradović. 
(tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog odluke o proglašenju komunalne 
infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – ulica Ignjata 
Joba na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je većinom glasova (13 „za“ i 3 
„suzdržan“) donesena 
 

O D L U K A   
o  proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi  

u vlasništvu Grada Dubrovnika – ulica Ignjata Joba 
 
 

Članak 1. 
 

Proglašava se komunalna infrastruktura javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada 
Dubrovnika: 

- kat. čest. 2195/4 k.o. Dubrovnik (n.i.) odnosno čest. zem. 527/12 k.o. Gruž (s.i.) – ulica 
Ignjata Joba – pješačka staza koja predstavlja javnu prometnu površinu na kojoj nije 
dopušten promet motornih vozila. 

 
Članak 2. 

 
Primjenom čl. 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a na temelju Geodetskog elaborata 
izvedenog stanja komunalne infrastrukture broj 2022-045 iz rujna 2022. koji je izradio GEO 
PIXEL d.o.o., Čilipi 34, Gruda, komunalna infrastruktura iz članka 1. ove odluke evidentirat će 
se u katastarskom operatu Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar u 
Dubrovniku.  
 

Članak 3. 
 
Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel, na nekretnini iz 
članka 1. ove Odluke izvršit će upis komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 
u vlasništvu Grada Dubrovnika. 
 

Članak 4. 
 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Dubrovnika“. 

================================= 
 
 

Ad 10. 
 
Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi na 
izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno donesena 
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ODLUKA  O SOCIJALNOJ SKRBI 
 
         
 I. OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 
  

Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad  Dubrovnik (u 
nastavku teksta: Grad) propisana zakonom kojim se uređuje socijalna skrb (u nastavku teksta: 
Zakon) te prava iznad standarda , uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i 
postupak za ostvarivanje tih prava.  
          
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako 
na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.  
 

Članak 2. 
 

Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom provodi 
Upravni  odjel  za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo (u nastavku teksta: Odjel) 
samostalno ili u suradnji s ostalim upravnim odjelima Grada,  područnom jedinicom Hrvatskog 
zavoda za socijalni rad ( u nastavku teksta: Zavod),  Hrvatskim zavodom za mirovinsko 
osiguranje , mjesnim odborima, vjerskim zajednicama,  udrugama,  ustanovama socijalne 
skrbi i drugim fizičkim i pravnim osobama.  
 

Članak 3. 
 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Grada  ako je 
Zakonom ili drugim propisom određeno da se ostvaruju prvenstveno na teret Republike 
Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.  
 
Ukoliko zbog smanjenog ostvarivanja proračunskih prihoda nema dovoljno sredstava za 
isplatu socijalnih prava utvrđenih ovom Odlukom gradonačelnik će, na prijedlog pročelnika 
Odjela, privremeno obustaviti isplatu istih ili odobriti u umanjenom iznosu razmjerno postotku 
ostvarivanja proračunskih prihoda, a ako prihodi budu trajno smanjeni predložit će Gradskom 
vijeću izmjenu socijalnog programa Grada kao i izmjenu ove Odluke.  
 

Članak 4. 
  

Poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, Grad 
može povjeriti nadležnom tijelu za socijalnu skrb za područje grada (u daljnjem tekstu: 
nadležno tijelo za socijalnu skrb), na temelju ugovora.  
 
Grad može pružanje usluga korisnicima prava iz socijalne skrbi iz ove Odluke  povjeriti pravnoj 
ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih usluga, na temelju ugovora.  
 
           
II. KORISNIK SOCIJALNE SKRBI  

Članak 5. 
  

Pojam korisnika socijalne skrbi (u nastavku teksta: Korisnik) određen je Zakonom i ovom 
Odlukom.   
 
Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:  

1. samac je osoba koja živi sama;  
2. kućanstvo je obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju 

troškove života, bez obzira na srodstvo  
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3. samohrani roditelj je roditelj koji živi sam s djetetom, sam skrbi o njemu i sam ga 
uzdržava  

4. jednoroditeljska obitelj je obitelj u kojoj žive dijete, odnosno djeca i jedan roditelj  
5. dijete je osoba do navršenih 18 godina života  
6. mlađa punoljetna osoba je osoba koja je navršila 18, a nije navršila 21 godinu života  
7. odrasla osoba je osoba koja je navršila 18 godina, a nije navršila 65 godina života  
8. osoba starije životne dobi je osoba koja je navršila 65 i više godina života  
9. dijete s teškoćama u razvoju je dijete koje zbog tjelesnih, senzoričkih, 

komunikacijskih, govorno-jezičnih ili intelektualnih teškoća treba dodatnu podršku za 
razvoj i učenje, kako bi ostvarilo najbolji mogući razvojni ishod i socijalnu uključenost  

10. osoba s invaliditetom je osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna 
ili osjetilna oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu 
sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s 
osobama bez invaliditeta  

11. osoba potpuno nesposobna za rad je osoba starija od 65 godina, dijete do navršene 
15. godine života ili osoba koju privremeno ili trajno nije moguće uključiti u radne 
procese, prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja  

12. djelomično radno sposobna osoba  je osoba kod koje je utvrđen djelomični gubitak 
radne sposobnosti prema propisu o vještačenju i metodologijama vještačenja  

13. beskućnik je osoba koja nema mjesto stanovanja niti sredstva kojima bi mogla 
podmiriti troškove stanovanja, a privremeno je smještena u prihvatilištu ili boravi na 
javnim ili drugim mjestima koja nisu namijenjena za stanovanje  

14. osnovne životne potrebe su prehrana, smještaj, odjeća i druge stvari za osobne 
potrebe. Osnovne životne potrebe djece i mladeži obuhvaćaju i potrebe koje 
proizlaze iz njihovog razvoja i odrastanja te odgoja i obrazovanja. Osnovne životne 
potrebe djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom obuhvaćaju i 
dodatne potrebe koje proizlaze iz oštećenja njihovog zdravlja, odnosno invaliditeta 

15. prihod su novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od 
imovine ili na neki drugi način, primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od     
štednje i sl. ostvarena u tuzemstvu i inozemstvu, umanjen za iznos uplaćenog poreza 
i prireza  

16. imovina su sve pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj i 
stranoj valuti, štednja, odnosno novčana sredstva na osobnim računima ili štednim 
knjižicama, darovi, vrijednosni papiri, dionice, poslovni udjeli, stambena štednja, 
životno osiguranje i ostala imovina u tuzemstvu i u inozemstvu  

 
Članak 6. 

 
Prava i pomoći iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim 
državljanima koji imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika, azilantima i strancima pod 
supsidijarnom zaštitom s prebivalištem na području grada Dubrovnika kojima je međunarodna 
zaštita odobrena posebnim propisom.  
 
          
III. PRAVA  I POMOĆI IZ SOCIJALNE SKRBI 
 

Članak 7. 
  

Pod uvjetima, na način i u postupku utvrđenom ovom Odlukom, samac ili obitelj kojima je 
utvrđen status korisnika mogu ostvariti slijedeća prava, i (ili)  naknade/ pomoći: 

1. pravo na naknadu za troškove stanovanja 
2. pravo na jednokratnu novčanu naknadu   
3. pravo na pomoć  za troškove pogreba 
4. godišnja potpora za nezaposlene samohrane roditelje 
5. dodatak umirovljenicima 
6. novčana pomoć starijima od 65 godina 
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7. mjesečni dodatak korisnicima osobne invalidnine 
8. novčana pomoć samohranim roditeljima i jednoroditeljskim obiteljima koje imaju    

status roditelja njegovatelja 
 

Korisnik socijalne skrbi može istovremeno ostvarivati više pojedinačnih prava ,odnosno oblika 
pomoći pobliže označenih u prednjem stavku ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi 
ovoj Odluci i svrsi kojoj je ostvarivanje prava/pomoći namijenjeno. 
 
Prava socijalne skrbi  utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi  na drugu osobu  niti 
nasljeđivati. 
 
1. Pravo na naknadu za troškove stanovanja  

 
Članak 8. 

 
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne 
naknade, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga 
smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je 
priznata usluga smještaja u kriznim situacijama.  
 
Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke  odnose se na najamninu, komunalne naknade, 
troškove grijanja, vodne usluge te troškova koji su nastali zbog radova na povećanju 
energetske učinkovitosti zgrade. 
 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u visini od 40% iznosa zajamčene 
minimalne naknade priznate samcu ili kućanstvu. 
  
Ako su troškovi stanovanja manji od 40% iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na 
naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.  
 
2. Pravo na jednokratnu novčanu naknadu 
 
                                                               Članak 9. 
 
Pravo na jednokratnu novčanu naknadu priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog podmirenja 
izvanrednih troškova nastalih uslijed trenutnih životnih okolnosti (rođenja ili obrazovanja 
djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, prirodne nepogode i slično) nije u mogućnosti podmiriti 
osnovne životne potrebe.  
  
Pravo na jednokratnu novčanu naknadu može se priznati i radi nabave osnovnih predmeta u 
kućanstvu ili nabave nužne odjeće ili obuće u slučaju da se nabava nužnih predmeta u 
kućanstvu odnosno odjeće i obuće ne može osigurati putem humanitarnih organizacija.  
            

Članak 10. 
  

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od ovih 
uvjeta:  
a) socijalni uvjet,  
b) uvjet prihoda,  
c) posebni uvjet,  
 
a) Socijalni uvjet  

Članak 11.  
 

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb, 
ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.  
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b) Uvjet prihoda  
Članak 12 

 
Uvjet prihoda ispunjava Korisnik s prihodom, i to:  

― samac do 3. 200,00 kuna (424,71 EUR), 
― dvočlano kućanstvo do 4.000,00 kuna (530,89 EUR),   
― tročlano kućanstvo do 5.200,00 kuna (690,16 EUR), 
― četveročlano kućanstvo 6.500,00 kuna (862,70 EUR),  
― ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana povećava 

za 875,00 kuna (116,13 EUR).  
 
Pod prihodom iz stavka 1. ovoga članka, smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda 
Korisnika ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen 
zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva novčana sredstva koja Korisnik ostvari po osnovi 
rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način. 
 
U prihode iz stavka 2. ovoga članka ne uračunavaju se iznosi s osnova naknada, odnosno 
pomoći iz socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom te svi doplatci, naknade i potpore određeni 
Zakonom o socijalnoj skrbi.   
Iznos prihoda kućanstva iz stavka 2. ovoga članka umanjuje se za iznos koji na temelju 
propisa o obiteljskim odnosima član kućanstva plaća za uzdržavanje osobe koja nije član toga 
kućanstva. 
 
Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti pravo na jednokratnu novčanu naknadu 
utvrđenu ovom Odlukom, ako je uredno evidentirana kao nezaposlena osoba pri nadležnoj 
službi za zapošljavanje najmanje tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.  
 
c) Posebni uvjet 

Članak 13. 
 

Posebni uvjet ispunjavaju:  
1. dijete, udovica i roditelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja 

iz Domovinskog rata, 
2. dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja 

organizma sukladno zakonu), 
3. hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma 

sukladno zakonu), 
4. dijete civilnog invalida iz Domovinskog rata, 
5. ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, 
6. dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata, pod okolnostima iz  

Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.  
 
Uz poseban uvjet pobliže označen u prednjem stavku korisnik mora zadovoljiti i uvjet propisan 
odredbom članka 12. ove Odluke. 
 
U ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom, djeca, posvojenici i pastorčad osoba iz stavka 
1. ovoga članka izjednačeni su.  
                                                          

Članak 14. 
 
Visina iznosa naknade odobrava se sukladno stvarno iskazanim potrebama samca ili 
kućanstva koji zbog podmirenja izvanrednih troškova nastalih uslijed trenutnih životnih 
okolnosti na koje ne mogu utjecati  nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe. 
Visina  naknade za samca/kućanstvo može iznositi najviše do 5.000, 00 kuna (663,61EUR) 
na razini godine.  
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Gradonačelnik Grada Dubrovnika može u izuzetno opravdanim okolnostima  zaključkom 
odrediti i veći iznos jednokratne novčane naknade. 
 
Jednokratna novčana naknada odobrava se jednom u kalendarskoj godini, a iznimno se u 
opravdanim slučajevima može se odobriti i drugi put. 
 
3.  Pravo  na pomoć za  troškove pogreba 
 

Članak 15. 
 

Pravo na  pomoć za  troškove pogreba (osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa na 
općem polju) može ostvariti član obitelji umrlog ako ostvaruje uvjet prihoda iz članka 12. ove 
Odluke.  
 
Pravo na pomoć za podmirenje troškova pogreba ne može ostvariti obitelj umrlog ili njegova 
rodbina ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem Zavoda ili drugih izvora, ili 
ako je umrli u trenutku smrti imao imovinu ( nekretnine i pokretnine) , kao i ako je za života 
sklopio neki od obveznopravnih ugovora (ugovor o doživotnom uzdržavanju ili ugovor o 
dosmrtnom uzdržavanju). 
 
Grad će podmiriti pogrebne troškove iz stavka 1. ovoga članka i u slučaju kada umrli nije imao 
obitelj, odnosno ako je obitelj nepoznata ili nepoznatog boravišta. 
 
4. Jednokratna godišnja potpora  maloljetnoj djeci nezaposlenih samohranih roditelja 
 
                                                              Članak  16. 
 
Nezaposleni samohrani roditelji koji su u evidenciji Upravnog odjela za obrazovanje, šport, 
socijalnu skrb i civilno društvo   i u evidenciji  Centra za socijalnu skrb Dubrovnik  ostvaruju 
pravo na godišnju potporu  i to prema broju maloljetne djece.  
 
Godišnja potpora dodijelit će se za blagdan Sv. Nikole. 
 
Iznos potpore utvrđuje se godišnje na temelju ukupnog iznosa iz Mjera socijalnog programa. 
 
5. Dodatak umirovljenicima  

Članak 17. 
 

Umirovljenici koji se uzdržavaju samo od mirovine čiji iznos nije dostatan za zadovoljenje 
osnovnih životnih potreba ostvaruju pravo na mjesečni novčani dodatak u iznosu od 300,00 
kuna(39,82 EUR). Cenzus za ostvarivanje mjesečnog dodataka iznosi 2.000,00 kn (265,45 
EUR) mirovine sa svim dodatcima i drugom vrstom prihoda. 
 
Umirovljenici čija mirovina sa svim dodatcima ne prelazi iznos od 2.000 kn (265,45 EUR) a 
čije su socijalne prilike posebno otegotne ostvaruju uvećani mjesečni dodatak od 500,00 kn 
(66,36 EUR) i to: 

― umirovljenici koji od vlastite mirovine sami uzdržavaju jednog ili više članova obitelji, 
― umirovljenici koji sami od vlastite mirovine podmiruju troškove najma stana, 
― umirovljenici koji ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu temeljem uvjeta prihoda 

sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi. 
 
Umirovljenicima koji se uzdržavaju samo od mirovine koja sa svim dodatcima iznosi od 
2.001,00 kn (265,58 EUR) do 2.200,00 kn (291,99 EUR) isplatit će se dva puta godišnje iznos 
od 400,00 kn (53,09 EUR), a umirovljenicima koji se uzdržavaju samo od mirovine koja sa 
svim dodatcima iznosi od 2.201,00 kn (292,12 EUR) do 2.500,00 kn (331,81 EUR) isplatit će 
se dva puta godišnje iznos od 300,00 kn (39,82 EUR). 
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Članak 18. 
 

Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo zatražit će radi provedbe 
prednjeg članka ove Odluke od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  ispis korisnika 
mirovina s  prebivalištem na području Grada Dubrovnika. 
 
Svi osobni podaci koji se u okviru ovog postupka obrađuju u smislu Opće uredbe o zaštiti  
osobnih podataka smatraju se poslovnom tajnom, te se ne smiju obrađivati izvan svrhe za 
koju su prikupljeni, odnosno bez zakonske osnove. Grad Dubrovnik se obvezuje čuvati 
povjerljivost svih osobnih podataka, te će iste osobne podatke koristiti isključivo u točno 
određenu svrhu, a nakon ostavrenja svrhe svi osobni podaci će se brisati 
 
6. Novčana pomoć starijim osobama iznad 65 godina bez osobnog prihoda 
 

Članak 19. 
 

Pravo na novčanu pomoć starijim osobama bez osobnog prihoda može ostvariti korisnik ako  
je stariji od 65 godina i nema vlastitu mirovinu, niti drugu vrstu osobnih prihoda. 
Visina novčane pomoći iz stavka 1. ovoga članka, za svaku godinu utvrđuje se mjerama  
socijalnog programa Grada Dubrovnika. 
   
Pomoć iz stavka 2. ovoga članka ostvaruje se na način da se Korisniku iznos novčane pomoći 
doznačuje putem banke. 
 
Pomoć iz stavka 2. ovoga članka isplaćuje se Korisniku, u pravilu, do kraja mjeseca za protekli 
mjesec.  
  
7. Mjesečni dodatak korisnicima osobne invalidnine 
 

Članak 20. 
 
Svi korisnici osobne invalidnine prema evidenciji  Zavoda ostvaruju pravo na mjesečni 
dodatak u iznosu od 300,00 kuna (39,82 EUR) mjesečno. 
 
Novčana pomoć isplaćuje se prema mjesečnom popisu Zavoda i ne može se ostvarivati 
retroaktivno sukladno Rješenju kojim je navedeno pravo priznato. 
 
8. Novčana pomoć samohranim roditeljima i jednoroditeljskim obiteljima koje imaju 
status roditelja njegovatelja 

Članak 21. 
 
Samohranim roditeljima i jednoroditeljskim obiteljima kojima je Zavod  priznao pravo na status 
roditelja njegovatelja isplaćivat će novčana pomoć u iznosu od 1000,00 kuna (132,72 EUR) 
mjesečno. 
 
Zavod će mjesečno dostavljati Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno 
društvo popis korisnika. 
 
           
IV.  NADLEŽNOST I POSTUPAK  

Članak 22. 
  

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na 
zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti. 
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Postupak iz st. 1.  ovog članka po službenoj dužnosti pokreće se na temelju obavijesti članova 
obitelji, ustanova,  udruga,  vjerskih zajednica trgovačkih društava i drugih pravnih osoba te 
državnih i drugih tijela kao i na temelju činjenica koje su u drugim postupcima utvrdili službenici 
Grada ili putem nadležnog tijela za socijalnu skrb.   

 
Članak 23. 

  
Zahtjev se u pisanom obliku podnosi Odjelu, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije utvrđeno.  
  
Podnositelj zahtjeva je dužan dati istinite osobne podatke, podatke o svom prihodu i imovini, 
kao i drugim okolnostima o kojima ovisi priznavanje nekog prava.  
  
Za točnost podataka navedenih u zahtjevu podnositelj zahtjeva odgovara materijalno i 
kazneno.  
  
Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom 
korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti, odnosno predočiti Odjelu odgovarajuće 
isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava i drugih oblika pomoći/potpore. 
  
Odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih ovisi 
ostvarivanje pojedinačnog prava. 
 
Prilikom predaje zahtjeva za ostvarivanje prava podnositelj, odnosno korisnik predaje i 
vlastoručno potpisanu  izjavu da su podaci navedeni u zahtjevu i priloženoj dokumentaciji točni 
i potpuni te da daje svoju privolu da službenik Odjela ima pravo iste obrađivati, provjeravati 
čuvati i koristiti u skladu s propisima o zaštiti  osobnih podataka ili pribavljati potrebne podatke 
o korisniku iz službenih evidencija koje vode nadležna državna ili županijska tijela i/ili 
ustanove, a sve u svrhu utvrđivanja činjeničnog stanja radi donošenja pravilnog i zakonitog 
rješenja.    

 
Članak 24.  

 
O zahtjevu za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja, prava na jednokratnu 
novčanu naknadu, i prava na pomoć za troškove pogreba, Odjel  odlučuje rješenjem, ukoliko 
ovom Odlukom nije drugačije utvrđeno.  
 

Članak 25.  
 
Korisnik kojem je priznato pravo propisano ovom Odlukom, dužan je Odjelu prijaviti svaku 
promjenu činjenica i okolnosti koje utječu na daljnje korištenje ili opseg prava, u roku od 8 
dana od dana nastanka promjene. 
 
Na temelju obavijesti korisnika ili na osnovi podataka pribavljenih po službenoj dužnosti , Odjel 
će donijeti novo rješenje samo ako su se promijenile okolnosti  o kojima ovisi priznavanje 
prava i visina priznatog prava. 
 
Na donošenje rješenja primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.   
 

Članak 26. 
 
Odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava iz ove Odluke 
koriste u svrhu za koje su namijenjena. 
 

Članak 27. 
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Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je vratiti 
neosnovano primljenu naknadu, odnosno pomoć ako:  

― je na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on, njegov skrbnik ili njegov 
udomitelj  znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili na drugi 
protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,  

― je ostvario pravo zbog toga što on, njegov skrbnik ili njegov udomitelj nije prijavio 
promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on, odnosno njegov skrbnik 
ili njegov udomitelj  znao ili je morao znati, 

― mu je isplaćena naknada, odnosno pomoć na koju nije imao pravo prema rješenju ili 
mu je naknada, odnosno pomoć isplaćena u većem  iznosu od iznosa određenog u 
rješenju. 

 
Članak 28. 

  
Kada Odjel utvrdi okolnosti iz članka 26. ove Odluke, pozvat će Korisnika da neosnovano 
primljenu naknadu, odnosno pomoć vrati u roku od 15 dana od dana zaprimljene obavijesti o 
utvrđenim okolnostima.  
   

Članak 29. 
  

Odjel može sa Korisnikom sklopiti nagodbu o načinu i vremenu povrata neosnovano primljene 
naknade, odnosno pomoći pri čemu se uzima u obzir imovno stanje  i socijalni  uvjeti Korisnika.  
 
Na povrat neosnovano isplaćenih iznosa pomoći i potpora utvrđenih ovom Odlukom i naknadu 
štete odgovarajuće će se primijeniti odredbe Zakona. O socijalnoj skrbi. 
 
 
V.  ŽALBA  

Članak 30.  
 
Protiv prvostupanjskog rješenja Odjela dopuštena je Žalba.  
  
O žalbi protiv prvostupanjskog rješenja Odjela o priznavanju prava na naknadu za troškove 
stanovanja,  pravo na jednokratnu novčanu naknadu,  prava na naknadu za podmirenje  
troškove pogreba odlučuje nadležno tijelo Dubrovačko neretvanske županije. 
Žalba izjavljena protiv rješenja iz ovog članka ne odgađa izvršenje rješenja.  

 
 
VI. RAZMJENA PODATAKA  

Članak 31. 
 

Grad će se Zavodom i drugim pružateljima socijalnih usluga razmjenjivati podatke o 
naknadama , pomoći i socijalnim uslugama u skladu s propisom kojim se uređuje zaštita 
osobnih podataka. 
 
 
VII. EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA  

 
Članak 32. 

  
Odjel je dužan voditi evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi 
propisanih ovom Odlukom.  
 
 
 VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  
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Članak 33.  
 

Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava utvrđena ovom Odlukom može biti 
ograničen ovisno o namjenskim prihodima u proračunu Grada za tekuću  godinu osim u 
slučaju ostvarivanja prava iz socijalne skrbi koje je Grad dužan osigurati. 
 

Članak 34. 
 

Poslove ili dio poslova u svezi ostvarivanjem prava utvrđenih ovom Odlukom, odnosno 
pružanja usluga ili dijela usluga korisnicima prava iz ove Odluke, Grad može povjeriti  i nekoj 
drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih usluga s kojom će sklopiti ugovor.  

 
Članak. 35. 

 
Odredba čl. 8  ove Odluke kojom je propisano pravo na naknadu za troškove stanovanja 
sukladno Zakonom o socijalnoj skrbi  primjenjivati će se od 01. 01. 2023. godine.  
 
Dodatak umirovljenicima  utvrđen ovom Odlukom  primjenjivati će se od 01. 03. 2023. 
godine. 
 
Postupci  započeti prije dana stupanja na snagu ove Odluke dovršiti će se prema odredbama 
Odluke o socijalnoj skrbi  ( „Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 5/14,4/16 i 11/16). 
 
U postupku povodom žalbe izjavljene protiv rješenja donesenog prije dana stupanja na 
snagu ove Odluke primijeniti će se odredbe Odluke o socijalnoj skrbi koja je bila na snazi u 
vrijeme donošenja prvostupanjskog rješenja.  
 

Članak 36. 
 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Zaključak KLASA: 363-01/96-01/27, 
URBROJ:2117/01-08-96-18 od 01. listopada 1996. g.. 
 
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o socijalnoj skrbi Grada 
Dubrovnika („Službeni glasnika Grada Dubrovnika“, broj 5/14, 4/16 i 11/16). 
 

Članak 37. 
  

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada  
Dubrovnika." 

================================== 
 
 

Ad 11. 
 
Prijedlog odluke o visini neto satnice za pomoćnike djeci s teškoćama u razvoju u 
predškolskim i školskim ustanovama na području Grada Dubrovnika dostavljen je 
vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Gradonačelnik Mato Franković uvodno je obrazložio prijedlog. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica replicirao je na izlaganje gradonačelnika Mata 
Frankovića. (tonski zapis) 
 
U replici su sudjelovale i vijećnice Olga Muratti i Katarina Doršner. (tonski zapis) 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovao vijećnik Maro Kristić. (tonski zapis) 
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U replici su redom sudjelovali vijećnici Olga Muratti, Maro Kristić, Jasmin Deraković, Andro 
Vlahušić, Olga Muratti i Andro Vlahušić. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovala i vijećnica Anita Bonačić Obradović. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog odluke o visini neto satnice za 
pomoćnike djeci s teškoćama u razvoju u predškolskim i školskim ustanovama na području 
Grada Dubrovnika na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno 
donesena 
 

O D L U K A  
o visini neto satnice za pomoćnike djeci s teškoćama u razvoju  

u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama  
na području Grada Dubrovnika  

 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina neto satnice za pomoćnike  djece s teškoćama u razvoju 
(u nastavku teksta:  pomoćnik)  u predškolskim/školskim ustanovama na području Grada 
Dubrovnika. 

 
Članak 2. 

 
Visina neto satnice pomoćnika iznosi 35,00 kuna (4.65 EUR). 
 

Članak 3. 
 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Dubrovnika“. 

================================== 
 
 

Ad 12. 
 
Prijedlog odluke o osnivanju Kulturnih vijeća Grada Dubrovnika dostavljen je vijećnicima uz 
poziv za sjednicu a, na temelju članka 52. Poslovnika, dostavljen je amandman kluba 
vijećnika Srđ je Grad. 
 
Vijećnica Petra Marčinko je, u ime kluba vijećnika Srđ je Grad, obrazložila dostavljeni 
amandman. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko potrebica izvjestio je vijećnike da je predlagatelj prihvatio dostavljeni 
amandman. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog odluke o osnivanju Kulturnih vijeća 
Grada Dubrovnika na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno 
donesena 
 

O D L U K A 
o osnivanju Kulturnih vijeća Grada Dubrovnika 

 
 
PODRUČJA DJELOVANJA VIJEĆA 

Članak 1. 
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Ovom Odlukom osnivaju se Kulturna vijeća Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Vijeća) za: 
― glazbenu djelatnost 
― dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti 
― muzejsko-galerijsku djelatnost, likovnu umjetnost i zaštitu i očuvanje kulturne baštine 
― knjižnično-izdavačku djelatnost 
― audio-vizualne djelatnosti i nove medijske kulture 

 
Članak 2. 

 
Vijeća iz članka 1. ove Odluke kontinuirano prate i razmatraju stanje u pojedinim područjima 
umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, daju prijedloge za poticanje njihova razvitka i 
unaprjeđivanja, predlažu ciljeve kulturne politike i mjere za njihovo provođenje, stručne 
podloge i mišljenja te obavljaju i druge poslove sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i 
financiranju javnih potreba u kulturi. 
 
Zadaće Vijeća su: 

― stručno vrednovanje i ocjenjivanje programa i projekta prijavljenih na javni poziv 

― predlaganje kriterija vrednovanja programa i projekata 

― razmatranje mjera za poticanje i promicanje profesionalnoga kulturnog i umjetničkog 
stvaralaštva i kulturnog amaterizma u području svoje nadležnosti i predlaganje mjera 
za njihovo unaprjeđenje 

― promicanje dubrovačkog umjetničkog stvaralaštva u hrvatskoj i inozemstvu te 
donošenje mjera koje će dubrovačkoj javnosti omogućiti upoznavanje priznatih 
vrijedosti i suvremenih nastojanja u umjetnosti i kulturi drugih naroda 

― promicanje potreba u kulturi manjina, marginaliziranih i ranjivih skupina društva, kao i 
njihovog stvaralaštva te dijaloga, kulturne raznolikosti i uključivosti 

― davanje stručnih mišljenja iz područja djelovanja Vijeća nadležnom Upravnom odjelu 
za kulturu i baštinu (u daljnjem tekstu Odjel) 

 
Članak 3. 

 
Vijeća na traženje Odjela raspravljaju o pojedinim pitanjima iz područja kulture i o njima Odjelu 
daju pisana mišljenja i prijedloge. 
 

 
SASTAV VIJEĆA 

Članak 4. 
 

Za članove Vijeća imenuju se umjetnici, kulturni djelatnici i drugi stručnjaci koji svojim 
dosadašnjim dostignućima kao i poznavanjem problema vezanih za utvrđivanje i provedbu 
kulturne politike, mogu pridinijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano, 
 
Vijeća imaju tri člana od kojih je jedan predsjednik. 
 
U radu Vijeća sudjeluju bez prava odlučivanja i djelatnici Odjela zaduženi za područje rada 
Vijeća. 
 
 
IZBOR ČLANOVA VIJEĆA 

Članak 5. 
 

Postupak imenovanja članova Vijeća pokreće gradonačelnik Grada Dubrovnika (u daljnjem 
tekstu Gradonačelnik) javnim pozivom ustanovama u kulturi, umjetničkim organizacijama i 
udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost u području kulture i 
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umjetnosti za podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga kandidata za člana Vijeća, za 
svako pojedino područje djelovanja Vijeća iz članka 1. ove Odluke. 
 
Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika, 
a rok za podnošenje prijedloga ne može biti kraći od 15 dana od dana njegove objave. 
 
Na temelju prispjelih prijedloga Gradonačelnik odlukom imenuje predsjednika i članove Vijeća. 
 
 
MANDAT ČLANOVA VIJEĆA 

Članak 6. 
 

Članovi Vijeća imenuju se na četiri godine. 
 
Gradonačelnik će razriješiti člana Vijeća i prije isteka vremena iz stavka 1. ovoga članka ako: 

― podnese zahtjev za razrješenje, 
― se protivno odredbi članka 10. ove Odluke nije izuzeo iz raspravljanja i odlučivanja, 
― ne ispunjava ili neuredno ispunjava obveze utvrđene ovom Odlukom i drugim 

zakonskim propisima te poslovnikom kojim se uređuje rad Vijeća, 
― svojim djelovanjem ili ponašanjem narušava ugled Vijeća ili Grada Dubrovnika, 
― je pravomoćno osuđen za kazneno djelo. 

 
Prijedlog za pokretanje postupka razrješenja člana Vijeća mogu podnijeti i predlagatelji člana 
Vijeća iz članka 5. stavka 1. ove Odluke. 
 
Član Vijeća stavlja mandat na raspolaganje ako prestane mandat Gradonačelniku koji je donio 
odluku o njegovu imenovanju. 
 
 
RAD VIJEĆA 

Članak 7. 
 
Vijeće donosi Poslovnik o radu. Poslovnikom se uređuje način rada Vijeća. 
 

Članak 8. 
 
Predsjednik Vijeća saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava te potpisuje akte 
što ih Vijeće donosi. Vijeće je dužno sastaviti zapisnik o svakoj sjednici i dostaviti ga Odjelu. 
 
Vijeće može održati sjednicu ako je na njoj nazočna većina članova, a odlučuje većinom 
glasova od ukupnog broja svojih članova. 
 
Javnost rada Vijeća ostvaruje se objavljivanjem zapisnika o radu Vijeća na mrežnim 
stranicama Grada Dubrovnika. 
 

Članak 9. 
 
Predsjednici Vijeća dužni su međusobno ujednačiti Kriterije o vrednovanju javnih potreba u 
kulturi Grada Dubrovnika. 
 
U postupku donošenja godišnjeg Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika, 
predsjednici Vijeća zajednički donose cjeloviti i konačni prijedlog svih prihvaćenih programa s 
predloženim iznosom financijske potpore, a sve u skladu s važećim Pravilnikom o postupku 
donošenja programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika te planiranim sredstvima u 
Proračunu Grada Dubrovnika. 
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Vijeće daje pisana mišljenja i prijedloge vezane uz predlaganje ciljeva kulturne politike i za 
njezino provođenje. 
 
 
IZUZEĆE ČLANA VIJEĆA OD ODLUČIVANJA 

 
Članak 10. 

 
Član Vijeća dužan je izuzeti se iz raspravljanja i odlučivanja ako je: 

― predlagatelj programa i projekta koji je predmet rada Vijeća pravna osoba u kojoj je on 
ili s njim povezana osoba vlasnik, dioničar, imatelj udjela, član upravljačkog ili 
nadzornog tijela pravne osobe, ravnatelj ili drugi voditelj poslovanja te pravne osobe 

― on ili s njim povezana osoba u ugovornom ili drugom odnosu s predlagateljem 
programa i projekta. 

 
Povezane osobe u smislu stavka 1. ovoga članka su srodnik po krvi u ravnoj liniji, a u pobočnoj 
liniji do četvrtog stupnja zaključno, bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni 
životni partner te posvojitelj ili posvojenik, partner – skrbnik ili osoba pod partnerskom skrbi. 
 
Svi članovi Vijeća dužni su potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti te izjavu o 
nepostojanju sukoba interesa kojom potvrđuju da će procjenjivati samo one prijedloge u vezi 
s kojima nemaju nikakve materijalne ili druge interese. 
 
 
NAKNADA ZA RAD VIJEĆA 

Članak 11. 
 
Članovi Vijeća imaju pravo na naknadu za rad. 
 
Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka odlukom određuje Gradonačelnik Grada 
Dubrovnika, a sredstva se osiguravaju u Proračunu Grada Dubrovnika. 
 
Članovi Vijeća s prebivalištem izvan mjesta rada Vijeća imaju pravo na naknadu putnih 
troškova i troškova smještaja kada prisustvuju sjednicama Vijeća. 
 
 
ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 12. 
 
Stručne, administrativne, tehničke i druge poslove potrebne za rad Vijeća obavlja Odjel. 
 
U slučaju transverzalnih i interdisciplinarnih projekata Grad Dubrovnik može imenovati 
povjerenstvo. Povjerenstvo čine imenovani članovi Vijeća i po potrebi dodatni stručnjaci. Na 
rad povjerenstva odgovarajuće se primjenjuju odredbe ove Odluke. 

 
Članak 13. 

 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o osnivanju kulturnih vijeća Grada 
Dubrovnika, Klasa: 612-01/18-01/01, Urbroj: 2117/01-09-18-03 od 24. siječnja 2018. godine 
(„Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 2 od 29. siječnja 2018. godine). 

 
Članak 14. 

 
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada 
Dubrovnika”. 

================================== 
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Ad 13. 
 
Prijedlog odluke o visini koeficijenata za obračun plaće ravnateljima javnih ustanova u kulturi 
kojima je osnivač i suosnivač Grad Dubrovnik dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnici Željko Raguž i Katarina Doršner. (tonski 
zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu vijećnika. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica replicirao je na odgovor gradonačelnika Mata Frankovića. 
(tonski zapis) 
 
U raspravi su sudjelovali i vijećnici Anita Bonačić Obradović, Maro Kristić i Pero Vićan. 
(tonski zapis) 
 
U replici je sudjelovao predsjednik Vijeća Marko Potrebica. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na rasprave vijećnika. (tonski zapis) 
 
Pročelnica Upravnog odjela za kulturu i baštinu Julijana Antić Brautović odgovorila je na 
rasprave vijećnika. (tonski zapis) 
 
U replici sudjelovali su vijećnici Pero Vićan, Željko Raguž i Jasmin Deraković. (tonski zapis) 
 
Pročelnica Julijana Antić Brautović odgovorila je na replike vijećnika. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovao i vijećnik Ivan Maslać. (tonski zapis) 
 
U replici su sudjelovali vijećnici Pero Vićan, Ivan Maslać i ponovo Pero Vićan. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovala i vijećnica Petra Marčinko. (tonski zapis) 
 
Vijećnik Pero Vićan replicirao je na izlaganje vijećnice Petre Marčinko. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovao i vijećnik Andro Vlahušić. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog odluke o visini koeficijenata za 
obračun plaće ravnateljima javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač i suosnivač Grad 
Dubrovnik na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je većinom glasova (8 „za“, 3 
„protiv“ i 4 „suzdržan“) donesena 
 

O D L U K A 
o koeficijentima za obračun plaća ravnatelja javnih ustanova u kulturi  

kojima je osnivač i suosnivač Grad Dubrovnik 
 

 
Članak 1. 

 
Ovom odlukom određuje se koeficijent za obračun plaća ravnatelja javnih ustanova u kulturi 
kojima je osnivač i suosnivač Grad Dubrovnik. 
 

Članak 2. 
 
Plaću ravnatelja čine umnožak koeficijenta složenosti poslova ravnatelja i osnovice za 
obračun plaća službenicima i namještenicima u upravnim tijelima Grada Dubrovnika umnožen 
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za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 
 

Članak 3. 
 
Koeficijent iz članka 1. ove odluke utvrđuje se u tri kategorije i to kako slijedi: 

1. Kategorija obuhvaća koeficijent za obračun plaća ravnateljima ustanova Dubrovački 
muzeji, Dubrovačke ljetne igre i Zavod za obnovu Dubrovnika i iznosi 4,45. 

2. Kategorija obuhvaća koeficijent za obračun plaća ravnateljima ustanova Kazalište 
Marina Držića, Dubrovački simfonijski orkestar, Dubrovačke knjižnice i Umjetnička 
galerija Dubrovnik i iznosi 4,15. 

3. Kategorija obuhvaća koeficijent za obračun plaća ravnateljima ustanova Muzej 
Domovinskog rata Dubrovnik, Dom Marina Držića, Prirodoslovni muzej Dubrovnik, FA 
Linđo i Kinematografi Dubrovnik i iznosi 3,95. 

 
Članak 4. 

 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Dubrovnika“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine. 
 
Danom primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o koeficijentima za obračun plaće 
ravnatelja ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik KLASA: 101-01/11-01/11, 
URBROJ: 2117/01-09-11-3 od 28. lipnja 2011. godine. 

 
================================= 

 
 

Ad 14. 
 
Prijedlog zaključka o osnivanju i  imenovanju članova povjerenstva za provođenje postupka 
davanja u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog 
pitanja mladih i mladih obitelji dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Katarina Doršner uvodno je obrazložila prijedlog. 
(tonski zapis) 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o osnivanju i  imenovanju 
članova povjerenstva za provođenje postupka davanja u najam stanova u vlasništvu Grada 
Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na izjašnjavanje i, 
nakon glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno donesen 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
 

Članak 1. 
 

Osnivaju se: Povjerenstvo za provjeru  administrativne ispravnosti, Povjerenstvo za provedbu 
postupka i odlučivanje o najmu stanova i Povjerenstvo za rješavanje prigovora, za provođenje 
postupka davanja u najam 26 stambenih jedinica – stanova sa pripadajućim garažnim i/ili 
parkirališnim mjestima  u stambenoj zgradi službenog naziva Dubrovnik “B” u Mokošici na k.č. 
br. 1021/31 ZK. UL. 419 K.O. Obuljeno i u stambenoj zgradi službenog naziva  “Dubrovnik C” 
u Mokošici na k.č. br. 614/18 ZK. UL. br. 420 K.O. Obuljeno temeljem Javnog poziva za 
prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu 
rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Dubrovnika KLASA: 
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KLASA: 371-01/22-01/94, URBROJ: 2117-1-01-22-3 od dana 17. rujna 2022. godine (dalje u 
tekstu: Javni poziv). 
 

Članak 2. 
 

Povjerenstvo za provjeru administrativne ispravnosti vrši provjeru prihvatljivosti odnosno 
ispunjavanja propisanih uvjeta pristiglih zahtjeva u skladu sa odredbama Odluke i Javnog 
poziva. 

 
Članak 3. 

 
Povjerenstvo za provedbu postupka i odlučivanje o najmu stanova u skladu sa odredbama 
Odluke i Javnog poziva: 

― boduje pravodobne i uredne zahtjeve u sladu s odredbama Odluke  i Javnog poziva, 

― uvrštava pravodobne i uredne zahtjeve na prijedlog Liste prvenstva, 

― predlaže Gradonačelniku Konačnu listu reda prvenstva, 

― utvrđuje prijedlog odluke o davanju stanova u najam na temelju Konačne liste reda 

prvenstva. 

 
Članak 4. 

 
Povjerenstvo za rješavanje prigovora rješava prigovore izjavljene na prijedlog Liste reda 
prvenstva koji se odnosi na utvrđeni redoslijed odnosno neuvrštavanje na istu, u skladu s  
odredbama Odluke i Javnog poziva. 

 
Članak 5. 

 
U Povjerenstvo za provjeru  administrativne ispravnosti imenuju se: 
za predsjednika: Marin Jurić 
za članove: 

- Marija Deranja, 

- Stela Sušić,   

- Nikola Đurić, 

- Loredana Pavličević Banović. 

 
Članak 6. 

 
U Povjerenstvo za provedbu postupka i odlučivanje o najmu stanova imenuju se: 
za predsjednika: Marija Šimunović 
za članove:  

- Ivan Raguž 

- Željko Raguž, vijećnik Gradskog vijeća 

- Jasmin Deraković, vijećnik Gradskog vijeća 

- Katarina Doršner, vijećnica Gradskog vijeća 

- Ivan Cetinić, vijećnik Gradskog vijeća 

- Maro Kristić, vijećnik Gradskog vijeća 

- Anita Bonačić Obradović, vijećnica Gradskog vijeća 

- Nikša Selmani, vijećnik Gradskog vijeća 

 
Članak 7. 

 
U Povjerenstvo za rješavanje prigovora imenuju se: 
za predsjednika: Anita Korda 
za članove:  

- Matea Šagarjelo Brbora, 
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- Ivana Šepak, vijećnica Gradskog vijeća 

- Slavica Grkeš, vijećnica Gradskog vijeća 

- Olga Muratti, vijećnica Gradskog vijeća 

- Ivica Roko, vijećnik Gradskog vijeća 

- Saša Škrabić, vijećnik Gradskog vijeća 

- Petra Marčinko, vijećnica Gradskog vijeća 

- Krešimir Marković, vijećnik Gradskog vijeća. 

 
Članak 8. 

 
Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Dubrovnika“. 
                                         ================================== 

 
 

Ad 15. 
 
Prijedlog zaključka o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja - korisnika usluga u cijeni 
programa predškolskih ustanova Grada Dubrovnika dostavljen je vijećnicima uz poziv za 
sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnik Andro Vlahušić i predsjednik Vijeća 
Marko Potrebica. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu te je kazao kako će povući točku 
kakao bi provjerio navedene navode. (tonski zapis) 
 
Vijećnik Andro Vlahušić replicirao je na odgovor gradonačelnika Mata Frankovića. (tonski 
zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na repliku vijećnika Vlahušića te je povukao točku 
iz daljnje rasprave i odlučivanja. (tonski zapis) 
 

================================== 
 
 

Ad 16. 
 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu 
Grada Dubrovnika za 2021. godinu dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovao vijećnik Maro Kristić.  (tonski zapis) 
 
Na raspravu vijećnika Mara Kristića odgovorio je predsjednik Dubrovačkog saveza športova 
Maro Kapović. (tonski zapis) 
 
Vijećnik Maro Kristić replicirao je na izlaganje Mara Kapovića. (tonski zapis) 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Anita Bonačić Obradović i Andro Vlahušić. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Dubrovačkog saveza športova Maro Kapović odgovorio je na rasprave vijećnika. 
(tonski zapis) 
 
Vijećnik Pero Vićan također je sudjelovao u raspravi. (tonski zapis) 
 



31 

 

 

Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog prihvaćanju Izvješće o izvršenju 
Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2021. godinu na izjašnjavanje i, nakon 
glasovanja utvrdio je, da je većinom glasova (13 „za“ i 3 „protiv“) donesen 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika 
za 2021. godinu. 
 

2. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2021. 
godinu čini sastavni dio ovog zaključka.  

 
                                         ================================== 

 
 

Ad 17. 
 
Prijedlog zaključka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Doma za starije i 
nemoćne osobe Dubrovnik dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o oslobađanju od plaćanja 
komunalnog doprinosa Doma za starije i nemoćne osobe Dubrovnik na izjašnjavanje i, nakon 
glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno donesen 
 

Z A K L J U Č A K 
 
1. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK iz Dubrovnika, Branitelja 

Dubrovnika 33, OIB 15795933389, potpuno se oslobađa plaćanja komunalnog doprinosa 
za ozakonjenu, nezakonito, završenu, slobodnostojeću, zahtjevnu zgradu javne namjene 
(jedna funkcionalna jedinica – dom za starije osobe), katastarske oznake čest. zgr. 3006 
na čest. zem. 142/1 sve K.O. Dubrovnik u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 33, u iznosu 
od 10.316,25 kn. 
 

2. Zadužuje se Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada 
Dubrovnika, nakon donošenje odluke Gradskog vijeća o oslobađanju, donijeti rješenje o 
potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa navedenog obveznika u iznosu 
iz točke 1. ovog zaključka. 

  
                                         ================================== 
 
 

Ad 18. 
 
Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi,  za 
čest.zem. 2106/2, 2106/3 i dio 3178 k.o. Zaton, u ukupnoj površini od 285m2 dostavljen je 
vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, 
odnosno javnog dobra u općoj uporabi,  za čest.zem. 2106/2, 2106/3 i dio 3178 k.o. Zaton, u 
ukupnoj površini od 285m2 na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno 
donesen 
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Z A K L J U Č A K 
 

1. Ukida se status puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za nekretnine 
oznaka čest.zem. 2106/2 površine 8 m2, upisane u z.ul. 950 k.o. Zaton, 
čest.zem. 2106/3 površine 6 m2, upisane u z.ul. 949 k.o. Zaton te za dio 
nekretnine katastarske oznake čest.zem. 3178 površine 271 m2, upisane u z.ul. 
4056 k.o. Zaton. 

 
2. Nekretnine kojima se ukida status puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi 

iz točke 1. ovog zaključka, određene su preglednim nacrtom i izvodom iz 
katastarskog plana od 16. kolovoza 2022. godine izrađenima od strane 
ovlaštenog inženjera geodezije Željka Kosovića, dipl.ing.geod., a koji se prilaže 
ovom zaključku. 

 
3. Na temelju ovog Zaključka, Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišnoknjižni odjel, 

izvršit će brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama oznaka 
čest.zem. 2106/2 upisane u z.ul. 950 k.o. Zaton i čest.zem. 2106/3 upisane u 
z.ul. 949 k.o. Zaton, i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Grada Dubrovnika. 

 
4. Obvezuje se Mario Bogdanovića iz Dubrovnika, Miha Pracata 6, riješiti 

imovinskopravne odnose sa Gradom Dubrovnikom za nekretnine iz točke 1. 
ovog zaključka. 

 
Obrazloženje 

 
Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne psolove Grada Dubrovnika zaprimio 
je zahtjev Maria Bogdanovića iz Dubrovnika, Miha Pracata 6, putem punomoćnika Maroja 
Kolendića, odvjetnika iz Dubrovnika, kojim traži da se pokrene postupak ukidanja statusa puta 
za nekretnine oznaka čest.zem. 2106/2, 2106/3 i dio čest.zem. 3178 k.o. Zaton, kako je 
prikazano na izvodu iz katastarskog plana izrađenom od strane ovlaštenog inženjera 
geodezije Željka Kosovića, dipl.ing.geod. od 1. ožujka 2022. godine, a sve budući da se na 
predmetnim nekretninama dijelom nalaze legalizirane građevine.   
 
Navedenom zahtjevu priloženo je pravomoćno Rješenje o izvedenom stanju Klasa: UP/I-361-
03/18-08/132 Urbroj: 2117/01-15/17-18-17 kojim su ozakonjene nezakonito izgrađene zgrade 
na nekretninama oznaka čest.zem. 2860/3 i 2972/6 k.o. Zaton (stara izmjera). S obzirom da 
je u katastarskoj općini Zaton nastupila nova izmjera, identifikacijama čestica izdanim od 
strane Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Dubrovnik Klasa: 936-02/21-
04/281 Urbroj: 541-30-01/5-22-2 od 13. prosinca 2021. godine i Klasa: 930-04/22-04/22 
Urbroj: 541-30-01/5-21-2 od 28. siječnja 2022. godine utvrđeno je da nekretnine oznaka 
čest.zem. 2106/2, 2106/3 i 3178 k.o. Zaton predstavljaju dijelove nekretnine koja je u staroj 
izmjeri nosila oznaku čest.zem. 2972/6 k.o. Zaton, a na kojima su izgrađene predmetne 
ozakonjene zgrade. 
 
Uvidom u verificirane e-izvadke Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Dubrovniku 
utvrđeno je da je u z.ul.br. 4056 k.o. Zaton nekretnina oznake čest.zem. 3178 uknjižena kao 
javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Dubrovnika, da je u z.ul.br. 949 
k.o. Zaton nekretnina oznake čest.zem. 2106/3 uknjižena kao javno dobro u općoj uporabi u 
neotuđivom vlasništvu Grada Dubrovnika pod upravljanjem Grada Dubrovnika te da je u 
z.ul.br. 950 k.o. Zaton nekretnina oznake čest.zem. 2106/2 uknjižena kao javno dobro u općoj 
uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Dubrovnika pod upravljanjem Grada Dubrovnika. 
 
Lokacijskom informacijom Klasa:940-01/22-01/60 Urbroj:2117-1-06/4-22-4 od 19. travnja 
2022. godine Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša utvrđeno je 
da se prema kartografskom prikazu „Građevinska područja naselja Dubrovnik PPU-a Grada 
Dubrovnika“ č.zem. 2106/2, 2106/3 i dio č.zem. 3178 k.o. Zaton (prema prijedlogu parcelacije 
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u privitku zahtjeva) nalaze u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja, dok se prema 
kartografskom prikazu „Korištenje i namjena prostora GUP-a Grada Dubrovnika“ č.zem. 
2106/2, 2106/3 i dio č.zem. 3178  k.o. Zaton dijelom nalaze u zoni stambene namjene (S). Dio 
č.zem. 3178 nalazi se unutar planiranog profila postojeće prometnice. 
 
Nadalje, između ostalog je naglašeno kako bi se ovakvim prijedlogom novoformirana 
katastarska čestica protezala do samog ruba postojeće (izgrađene) prometnice, koja 
predstavlja nerazvrstanu cestu poprečnog profila D-2 (glavna gradska ulica) koja je planirana 
kao prometnica sa 2 kolnička traka, obaveznim nogostupom (min. 150mm) te još jednim 
nogostupom (min. 150 mm) prema prilikama na terenu. U slučaju kad bi se prihvatila 
predložena parcelacija potencijalni nogostup pa tako i eventualno ugibalište, autobusna 
stanica i zemljišni pojas potreban za nesmetano održavanje ceste bili bi onemogućeni. 
 
Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika na 
traženje Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove dana  10. lipnja 
2022. godine očitovao se dopisom Klasa:940-01/22-01/60, Urbroj: 2117-1-03-05/3-22-05,  
kako je uvidom u dostavljeno i važeću prostorno-plansku dokumentaciju u čijem obuhvatu se 
nalaze predmetne nekretnine utvrđeno da se predmetni dio čest.zem. 3178 k.o. Zaton nalazi 
u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste koja je u Planu kategorizirana kao glavna gradska ulica 
s poprečnim profilom D2 te i da dio iste predstavlja zemljišni pojas nerazvrstane ceste 
potreban za nesmetano održavanje ceste, odnosno prostor rezerviran za rekonstrukciju 
nerazvrstane ceste sukladno Planu. Navedeni upravni odjel iz tog razloga nije suglasan sa 
ukidanjem statusa puta predloženog dijela čest.zem. 3178, dok je za nekretnine oznaka 
čest.zem. 2106/2 i 2106/3 k.o. Zaton suglasan. 
 
Podnositelj zahtjeva je nakon zaprimljenog očitovanja Upravnog odjela za komunalne 
djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika dana 17. kolovoza 2022. godine 
dostavio ispravljeni pregledni nacrt i izvod iz katastarskog plana izrađen od strane od strane 
ovlaštenog inženjera geodezije Željka Kosovića, dipl.ing.geod. od 16. kolovoza 2022. godine.   
 
Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika se 
dana 6. rujna 2022. godine na isti očitovao dopisom Klasa:940-01/22-01/60, Urbroj: 2117-1-
03-05/3-22-13 kako je suglasan sa ukidanjem statusa javnog dobra u općoj uporabi za dio 
nekretnine čest.zem. 3178 k.o. Zaton u površini od 271 m2 u naselju Lozica, a koji se nalazi 
u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste Lozica-Mokošica, kako je prikazano na izvodu iz 
katastarskog plana i preglednom nacrtu od 16. kolovoza 2022. godine, izmijenjenima na način 
da je osiguran koridor nerazvrstane ceste, odnosno Generalnim urbanističkim planom Grada 
Dubrovnika („Službeni glsanik Grada Dubrovnika“ br. 10/05, 10/07, 08/12, 03/14, 9/14 – 
pročišćeni tekst, 4/16, 25/18, 13/19, 8/20, 5/21 – pročišćeni tekst, 8/21) određeni profil 
nerazvrstane ceste te zemljišni pojas iste. 
 
Člankom 157. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19, 98/19) određeno je da ako za postojeću građevinu nije utvrđena građevna 
čestica, odnosno zemljište nužno za redovitu uporabu građevine, kada je obveza utvrđivanja 
tog zemljišta, odnosno čestice propisana posebnim zakonom ili kada vlasnik građevine želi 
promijeniti oblik i veličinu građevne čestice na kojoj je postojeća zgrada u skladu s 
dokumentom prostornog uređenja, parcelacija građevinskog zemljišta provodi se u skladu s 
rješenjem o utvrđivanju građevne čestice dok je stavkom 2. određeno da se smatra da za 
postojeću građevinu nije utvrđena građevna čestica, odnosno zemljište nužno za redovitu 
uporabu građevine: ako su na istoj katastarskoj čestici izgrađene dvije ili više građevina koje 
građevinski, funkcionalno ili tehničko-tehnološki nisu cjelina; ako je građevina izgrađena na 
dvije ili više katastarskih čestica; ako je građevina izgrađena na katastarskoj čestici čija je 
površina manja ili veća od površine propisane prostornim planom; ako je postojeća 
katastarska čestica, na kojoj je izgrađena građevina, takva da se ne može smatrati zemljištem 
nužnim za redovitu uporabu te građevine te ako se radi o zgradi ozakonjenoj sukladno 
posebnom zakonu. 
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Člankom 26. Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada 
Dubrovnika“ br. 10/05, 10/07, 8/12, 3/14, 9/14 – pročišćeni tekst, 4/16, 25/18, 13/19 i 8/20) 
određeno je da u zemljište za redovnu upotrebu građevine ne mogu biti uključene javno 
prometne površine, površine javnog parka ili druge uređene zelene javne površine kao ni 
dijelovi susjedne već formirane građevne čestice. 
 
Zakonom o cestama ("Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) u 
članku 101. propisano je da nerazvrstana cesta predstavlja javno dobro u općoj uporabi u 
vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi te se ne može otuđiti iz 
vlasništva jedinice lokalne samouprave niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, osim prava 
služnosti i prava građenja radi građenja građevina sukladno odluci izvršnog tijela jedinice 
lokalne samouprave, pod uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane 
ceste. Nadalje, člankom 103. propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave 
može donijeti odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste ili 
njezinog dijela kada je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste ili njezinog dijela, 
a nekretnina kojoj prestaje taj status ostaje u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. 
Spomenuta odluka dostavlja se nadležnom sudu radi provedbe brisanja statusa javnog dobra 
u općoj uporabi nerazvrstane ceste u zemljišnoj knjizi. 
 
Na temelju ovog Zaključka, Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišnoknjižni odjel, izvršit će 
brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama oznaka čest.zem. 2106/2 
upisane u z.ul. 950 k.o. Zaton i čest.zem. 2106/3 upisane u z.ul. 949 k.o. Zaton, i upisati pravo 
vlasništva na ime i u korist Grada Dubrovnika. 
 
Slijedom navedenoga odlučeno je kao u izreci zaključka. 
 
                                         ================================== 
 
 

Ad 19. 
 
Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio 
čest.zem. 1728 k.o. Koločep u površini 50 m2 dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, 
odnosno javnog dobra u općoj uporabi, puta  za dio čest.zem. 1728 k.o. Koločep u površini 
50 m2 na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno donesen 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Grad Dubrovnik ukida status puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za   
nekretninu katastarske oznake čest. zem. 1728 k.o. Koločep, površine 50 m2; 
 

2. Nekretnina za koju se ukida status puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi iz točke 
1. ovog zaključka, prikazana je na izvodu iz katastarskog plana od dana 10. lipnja 
2022.g. izrađenom po ovlaštenom geodetu Josipu Strnadu, dipl.ing.geod., iz društva  
GEODET  d.o.o. iz Dubrovnika, koji se prilaže ovom zaključku; 
 

3. Obvezuje se društvo KALAMOTA RAZVOJ d.o.o. riješiti imovinskopravne odnose sa 
Gradom Dubrovnikom za nekretninu iz točke 1. ovog zaključka; 

 
Obrazloženje 
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Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika  zaprimio 
je zahtjev društva KALAMOTA RAZVOJ d.o.o. iz Dubrovnika, zastupanog po punomoćniku 
odvjetniku Niku Merdžanu, kojim isti traže ukidanje statusa puta za dio nekretnine oznake 
čest. zem. 1728 k.o. Koločep, u površini od 50 m2, prikazanog na izvodu iz katastarskog plana 
od dana 10. lipnja 2022.g. izrađenom po ovlaštenom geodetu Josipu Strnadu, dipl.ing.geod., 
iz društva  GEODET  d.o.o. iz Dubrovnika.  U svom zahtjevu navode da je društvo Kalamota 
Razvoj d.o.o. upisano kao vlasnik cjeline nekretnina oznaka čest. zem. 23/1, 24, 25,26, 27,28, 
čest. zgr. 88 i čest. zgr. 87 sve k.o. Koločep  s kojim predmetni dio čest. zem. 1728 k.o. 
Koločep, koji po stvarnom stanju na terenu iznosi 50 m2, čini neodvojivu cjelinu. 
 
Uvidom u verificirani e-izvadak Općinskog suda u Dubrovniku utvrđeno je da je u zk. ul. 147 
k.o. Koločep nekretnina oznake čest. zem. 1728, neplodno, površine 154 m2, uknjižena kao 
vlasništvo Grada Dubrovnika, dok je u posjedovnom listu br. 261 za katastarsku općinu 
Koločep ista upisana kao č.zem. 1728, put, Kaštio, površine 154 m2, kao posjed Grada 
Dubrovnika. 
 
Na traženje Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Upravni odjel 
za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika očitovao se 
dopisom, klasa: 940-01/22-01/119, urbroj: 2117-1-03-05/2-22-3 dana 13. rujna 2022.g. kako 
dio nekretnine  katastarske oznake čest. zem. 1728 k.o. Koločep, u površini od 50 m2,  ne 
predstavlja nerazvrstanu cestu odnosno komunalnu infrastrukturu te su isti suglasni sa 
ukidanjem statusa puta navedenog dijela nekretnine.  
 
Prema lokacijskom informaciji izdanom od strane Upravnog odjela za urbanizam, prostorno 
planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika, klasa: 940-01/22-01/119, urbroj: 2117-1-06/4-
22-5 od dana 28. rujna 2022.g. nekretnina oznake č.zem. 1728 k.o. Koločep nalazi se unutar 
obuhvata Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika (″Službeni glasnik Grada Dubrovnika″ 
br. 7/05, 6/07, 10/07, 3/14, 9/14, 19/15, 18/16, 25/18, 13/19, 7/20, 2/21 i 7/21) i to prema 
kartografskom prikazu ″ Građevinska područja naselja Koločep PPU-a Grada″, č.zem. 1728 
k.o. Koločep nalazi se u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja. Temeljem čl. 23 
Odluke o donošenju PPU-a Grada Dubrovnika, u zoni M1 prevladava stambena izgradnja 
(primarna namjena) te sadržaji naselja koji prate stanovanje  sekundarna namjena) javni i 
društveni, poslovni, ugostiteljsko-turistički sadržaji kapaciteta do 80 kreveta, igrališta, 
prometne i parkovne površine, komunalni objekti i uređaji. Temeljem čl. 39. Odluke u zoni u 
kojoj se nalazi predmetna katastarska čestica (izvan obuhvata GUP-a ), dopuštena je gradnja 
niskih građevina. Prema kartografskom prikazu „ Područja i dijelovi primjene planskih mjera 
zaštite PPU-a Grada Dubrovnika″, č.zem. 1728 k.o. Koločep nalazi se unutar obuhvata 
Urbanističkog plana uređenja naselja Koločep čija izrada je u tijeku.  
 
Člankom 103. Zakona o cestama ("Narodne novine", broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13.,  
92/14. i 110/19) propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može 
donijeti odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste ili njezinog 
dijela kada je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste ili njezinog dijela. 
 
Člankom 19. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Dubrovnika  (″Službeni 
glasnik Grada Dubrovnik″ br. 6/22) određeno je da odluku o ukidanju statusa javnog dobra u 
općoj uporabi ili njegovog dijela donosi Gradsko vijeće uz prethodnu suglasnost upravnog 
odjela koji je nadležan za upravljanje predmetnim javnim dobrom u općoj uporabi. 
Odredbom članka 35. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi   
(‟Narodne novine‟, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 
137/15, 123/17 i 98/19) određeno je da predstavničko tijelo donosi odluke i druge opće akte 
kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne 
(regionalne) samouprave. 
 
Slijedom navedenoga odlučeno je kao u izreci zaključka. 
                                         ================================== 
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Ad 20. 
 
Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti postavljanja privremenih 
geotehničkih sidara na dijelu čest.zem. 1274/1 i 932/4  obje k.o. Gruž dostavljen je 
vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovala vijećnica Petra Marčinko.  (tonski zapis) 
 
Pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta 
Hladilo odgovorila je na raspravu vijećnice Petre Marčinko. (tonski zapis) 
 
Vijećnica Petra Marčinko replicirala je na odgovor pročelnice Marijete Hladilo. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio na repliku vijećnice Petre Marčinko. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o 
osnivanju prava služnosti postavljanja privremenih geotehničkih sidara na dijelu čest.zem. 
1274/1 i 932/4  obje k.o. Gruž na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je većinom 
glasova (13 „za“ i 1 „suzdržan“) donesen 
 

ZAKLJUČAK 
 

1. Grad Dubrovnik će s društvom CONSULTANTS d.o.o. sklopiti Ugovor o osnivanju 
prava služnosti postavljanja privremenih geotehničkih sidara na razdoblje od dvije 
godine od dana ovjere Ugovora kod javnog bilježnika na dijelu čest.zem. 1274/1 k.o. 
Gruž (dio k.č.br. 5098/1 k.o. Dubrovnik n.i.) u površini od 170 m2 i dijelu čest.zem. 
932/4 k.o. Gruž (dio k.č.br. 643 k.o. Dubrovnik n.i.) u površini 610 m2 sukladno skici 
planirane trase služnosti izrađene od TERRA STUDIO d.o.o., ovlaštenog inženjera 
geodezije Mara Lučića, dipl.ing.geod. iz svibnja 2021. godine. 

 
2. Tekst Ugovora o osnivanju prava služnosti iz točke 1. ovog Zaključka prilaže se ovom 

Zaključku i čini njegov sastavni dio. 
 
3. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Dubrovnika potpisati Ugovor iz točke 1. ovog 

Zaključka. 
 

Obrazloženje 
 
Društvo CONSULTANTS d.o.o. obratilo se Gradu Dubrovniku, Upravnom odjelu za 
gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove za ishođenjem prava služnosti postavljanja 
privremenih geotehničkih sidara na dijelu kat.čest. 5098/1 površine 170 m2 i dijelu kat.čest. 
643 površine 610 m2 sve k.o. Dubrovnik n.i. ukupne površine 780 m2 u svrhu izdavanja 
građevinske dozvole za rekonstrukciju hotela „Sumratin“ sukladno skici planirane trase 
služnosti izrađene od TERRA STUDIO d.o.o., ovlaštenog inženjera geodezije Mara Lučića, 
dipl.ing.geod. iz svibnja 2021. godine. 
  
Zahtjevom je navedeno da se planira rekonstrukcija hotela „Sumratin“ građevine ugostiteljsko 
turističke namjene na novoformiranoj k.č.br. 642/1 k.o. Dubrovnik (n.i.) odnosno na 
novoformiranoj čestici zemlje čest.zem. 932/2 k.o. Gruž (s.i.) koja se formira od k.č. 642/2, 
642/3, 5100/7 te dijelu 641/2, 642/1, 641/1 k.o. Dubrovnik (n.i.), č.zem. 883/2, 932/11, č.zgr. 
506, dijelu č.zem. 932/2, 932/7, 883/1 i 1255/8 k.o. Gruž (s.i.).  
 
Za predmetnu građevinu pred Upravnim odjelom za izdavanje i provedbu dokumenata 
prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika ishođena je Lokacijska dozvola Klasa: UP/I-
350-05/19-01/13, Urbroj: 2117/01-15/14-20-36 od 09. listopada 2020. godine pravomoćna od 
06. studenog 2020. godine i Rješenje o ispravku pogreške, Urbroj: 2117/01-15/15-21-40 od 
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20. listopada 2021. godine pravomoćno od 09. studenog 2021. godine, za zahvat u prostoru: 
rekonstrukcija hotela „Sumratin“ građevine ugostiteljsko-turističke namjene na novoformiranoj 
građevnoj čestici kat.ozn. čest.zem. 932/2 k.o. Gruž odnosno 642/1 k.o. Dubrovnik (n.i.). 
 
Podnositelj zahtjeva dostavio je dostavio Glavni geotehnički projekt zaštite građevne jame 
izrađen od Geotehnički studio d.o.o., projektanta Gordana Plepelića, dig.,  ZOP 01/19, Mapa 
11, tehnički broj projekta: 9042-P-19-23-12 iz ožujka 2021. godine kojim je utvrđeno da je na 
sjevernom i istočnom dijelu potrebno postaviti privremena geotehnička sidra koja djelomično 
zadiru u kat.čest. 5098/1 i kat.čest. 643 sve k.o. Dubrovnik (n.i.), Elaborat zaštite postojećih 
instalacija, građevinski dio, elektroenergetski dio  izrađen od  TRAMES d.o.o., projektanta 
Frana Greguša, mag.ing.aedif. i Ivana Glavora, mag.ing.el. iz siječnja 2022. godine, 
zajedničke oznake projekta 01/2019, broj projekta 02/2022 te skicu planirane trase služnosti 
izrađene od TERRA STUDIO d.o.o., ovlaštenog inženjera geodezije Mara Lučića, 
dipl.ing.geod. iz svibnja 2021. godine s prikazom površine služnosti  za dio čest.zem. 1274/1 
u površini od 170 m2 i za dio čest.zem. 932/4 u površini 610 m2. 
 
Uvidom u verificirani e-izvadak Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Dubrovniku 
utvrđeno je da je u zk.ul. 197 nekretnina zemljišnoknjižne oznake čest.zem. 1274/1 k.o. Gruž 
upisana u vlasništvu Grada Dubrovnika kao i nekretnina zemljišnoknjižne oznake čest.zem. 
932/4, zemljište za sport i rekreaciju, zgrada mješovite uporabe u zk.ul. 597 k.o. Gruž. 
 
Identifikacijom Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar u Dubrovniku, Klasa: 
930-04/22-04/17, Urbroj: 541-30-02/16-22-2 od 21. siječnja 2022. godine utvrđeno je da 
čest.zem. 1274/1 k.o. Gruž predstavlja katastarsku česticu 5098/1 k.o. Dubrovnik u novoj 
izmjeri. Katastarska čestica 5098/1 k.o. Dubrovnik upisana je u posjedovni list 1993 kao 
Šetalište kralja Zvonimira, put na javno dobro-ceste, Dubrovnik dok  čest.zem. 932/4 k.o. Gruž 
u novoj izmjeri predstavlja katastarsku česticu 643 k.o. Dubrovnik upisanu u posjedovni list 
1990 kao Lapad, zgrada mješovite uporabe, zemljište za sport i rekreaciju na Teniski klub 
Dubrovnik, Šetalište kralja Zvonimira, Dubrovnik. 
 
Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu očitovao se, Klasa: 940-
01/21-01/137, Urbroj: 2117-01-03-22-10 od 10. ožujka 2022. godine u svezi zahtjeva za 
postavljanje geotehničkih sidara u trup Šetališta kralja Zvonimira na čest.zem. 1274/1 k.o. 
Gruž navodeći  da se privremena sidra mogu postaviti u trup šetališta kralja Zvonimira uz 
ispunjenje sljedećih uvjeta: predmetnim radovima ne smije se narušiti stabilnost Šetališta 
kralja Zvonimira kao i objekata koji se nalaze u neposrednoj blizini mjesta postavljanja 
privremenih sidara niti se smije ugroziti sigurnost sudionika u prometu kao ni narušiti postojeći 
režim odvodnje površinskih, procijednih  i podzemnih voda na Šetalištu kralja Zvonimira i 
okolnome zemljištu, nakon izgradnje objekata zbog kojeg su postavljena privremena sidra ista 
ne smiju više biti u funkciji stabilnosti pokosa, stambenog objekta i sl. već ista trebaju biti izvan 
funkcije za koju su i postavljena, da Grad Dubrovnik nakon izgradnje navedenih objekata 
zadržava pravo presijecanja, uklanjanja sidara i dr. bez posebne obavijesti podnositelju 
zahtjeva odnosno vlasniku/cima izgrađenih objekata, da je investitor dužan snositi troškove 
popravka svih oštećenja Šetališta kralja Zvonimira koja nastaju kao posljedica  izvođenja 
radova u roku od dvije godine od njihova završetka, da prije započinjanja radova treba utvrditi 
položaj postavljenih instalacija te kontaktirati vlasnike istih te da Grad Dubrovnik neće 
odgovarati za štete učinjene vlasnicima i upravljačima instalacija koje se nalaze u pojasu i 
zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste, da je prije započinjanja radova investitor dužan izraditi 
dokumentaciju-Osiguranje dokaza kojom će se utvrditi postojeće stanje Šetališta kralja 
Zvonimira i isto dostaviti Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu 
samoupravu Grada Dubrovnika, da ukoliko se povećaju troškovi održavanja nerazvrstane 
ceste radi položenih odnosno nepravilno položenih privremenih sidara troškove otklanjanja 
opasnosti za oštećenje ceste i sigurnosti prometa na njoj snosi investitor, da prilikom izvođenja 
radova treba primijeniti važeće građevinske norme te iste označiti prema propisima o zaštiti 
na radu, da se prilikom izvođenja radova ne smije zauzimati dio nerazvrstane ceste niti 
cestovnog zemljišta bez posebne pisane suglasnosti navedenog Upravnog odjela te da se 
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odobrenje za postavljanje izdaje u svrhu privremenog postavljanja sidara u trup ceste i kao 
takvo ne zamjenjuje akt kojim se dopušta građenje. 
 
Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima očitovao se dopisom, Klasa: 940-01/21-
01/137, Urbroj: 2117-1-24-22-13 od 19. travnja 2022. godine da je na čest.zem. 932/4 k.o. 
Gruž Grad Dubrovnik ishodio pravomoćnu građevinsku dozvolu za II. Fazu rekonstrukcije 
tenis terena i pratećih građevina, odnosno  II. Fazom je obuhvaćena rekonstrukcija pratećih 
građevina-svlačionica i drugi prostori ispod tribina, Klasa: UP/I-361-03/19-01/000202, Urbroj: 
2117/01-15/32-21-0015 od 29. listopada 2021. godine, da je s obzirom na dostavljenu 
dokumentaciju-Glavni geotehnički projekt zaštite građevne jame, T.D.: 9042-P-19-23-12 
izrađen od Geotehnički studio d.o.o. a za izradu koje se vršio raskop za utvrđivanje položaja 
temelja u presjecima 1-1, 1a, 2a, 2-2 i 3-3 razvidno da predmetna sidra prolaze ispod tribina 
tenis terena (udaljenost od utvrđenih temelja tribina do sidara je od 85-200 cm), da je uvidom 
u navedene presjeke i pozicije sidara vidljivo da ista nisu u koliziji s planiranim radovima na 
postojećim tribinama obzirom da se u Fazi II gore navedene građevinske dozvole 
rekonstruiraju prateće građevine ispod samih tribina čime se ne zadire u postojeće temelje 
tribina te da je prilikom izvođenja radova potrebno posebnu pažnju obratiti na zatečeno stanje 
odnosno moguća odstupanja u odnosu na gore navedeni projekt zaštite građevinske jame i 
projekt rekonstrukcije teniskih terena te je o istome potrebno obavijestiti Grad Dubrovnik, a po 
završetku radova na izvedbi sidara dostaviti elaborat izvedenog stanja ugrađenih sidara. 
 
Društvo Vodovod Dubrovnik d.o.o. izdalo je suglasnost koja se odnosi samo na privremeno 
geotehničko sidrenje broj: 843-a-22-C-MJ/MJ od 17. veljače 2022. godine za postavljanje 
privremenih geotehničkih sidara za rekonstrukciju hotela „Sumartin“ na dijelu kat.čestice  
5098/1 i dijela kat.čest. 643 sve k.o. Dubrovnik (n.i.) investitora CONSULTANTS d.o.o. iz 
Dubrovnika u kojoj je navedeno da je česticom zemlje izgrađen kanal javne fekalne odvodnje 
90/100 cm prikazano na situaciji, da je prije početka radova potrebno na terenu utvrditi točnu 
mikrolokaciju i obilježiti instalacije odvodnje kao i da za sve štete na kanalu javne odvodnje 
nastale uslijed sidrenja snosi investitor radova  te suglasnost broj: 843-22-C-EZ/EZ od 21. 
veljače 2022. godine  za postavljanje privremenih geotehničkih sidara iz područja 
vodoopskrbe na dijelu kat.čest. 5098/1 i dijela kat.čest. 643 sve k.o. Dubrovnik (n.i.) za 
planiranu rekonstrukciju hotela „Sumartin“ investitora CONSULTANTS d.o.o., Šipčine 2,  
Dubrovnik u kojoj je navedeno da s obzirom da se predviđena sidra izvode u zoni u kojoj je 
izgrađen javni vodoopskrbni cjevovod ACC DN 200 mm sva eventualna oštećenja na javnoj 
vodovodnoj mreži troškove popravka snosi investitor te da predmetna potvrda vrijedi dvije 
godine od dana izdavanja.   
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti izdala je potvrdu, Klasa: 361-03/22-
04/12, Urbroj: 376-05-3-22-02 od 08. veljače 2022. godine o usklađenosti glavnog projekta s 
posebnim uvjetima gradnje, broj projekta:ZOP:01/2019, TRAMES d.o.o., Dubrovnik za 
građevinu: Šetalište kralja Zvonimira i zemljište za sport i rekreaciju sa zgradom mješovite 
namjene uz hotel Sumartin, dio k.č. 5098/1 i dio 643 k.o. Dubrovnik  s napomenom da je prije 
izvođenja radova radi iskolčenja (označavanja) trase položene elektroničke komunikacijske 
infrastrukture (EKI) obvezno obratiti se operatoru koji posjeduje EKI u zoni zahvata ( koji je 
dao podatke o položaju njegove infrastrukture u zoni zahvata na traženje investitora).  
 
Društvo HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. dalo je suglasnost broj: 
4016001/777/22ZJ i 40162888/22/ZM za postavljanje privremenih geotehničkih sidara na 
dijelu k.č. 5098/1 i dijelu k.č. 643 sve k.o. Dubrovnik u skladu s glavnim projektom zaštite 
građevne jame-T.D.:9042-P-19-23-12, Geotehnički studio d.o.o., projektant Gordan Prepelić, 
Zagreb 03/21 i Elaborat zaštite postojećih instalacija u Šetalištu Kralja Zvonimira i na zemljištu 
za sport i rekreaciju sa zgradom mješovite namjene- T.D.: 02/2022, Trames d.o.o., projektanti 
Frano Greguš i Ivan Glavor, Dubrovnik 01/22 u kojoj je navedeno da je u slučaju oštećenja 
instalacija i objekata HEP ODS d.o.o.-Elektrojuga Dubrovnik prilikom izvođenja radova na 
rekonstrukciji hotela Sumratin investitor dužan o svom trošku i po uputama HEP ODS d.o.o.-
Elektrojuga Dubrovnik sanirati nastalu štetu. 
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Stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina Miroslav Bego, mag.ing.aedif. 
izradio  je u lipnju 2022. godine Procjembeni elaborat, Klasa: 940-01/21-01/137 kojim je 
procijenio tržišnu vrijednost naknade za osnivanje prava služnosti polaganja geotehničkih 
sidara na rok od dvije godine za dio čest.zem. 932/4 k.o. Gruž u površini od 610 m2 koja iznosi 
553.760,00 kuna (slovima: petstopedesettritisućesedamstošesdesetkuna) te Procjembeni 
elaborat, Klasa: 940-01/21-01/137 kojim je procijenio tržišnu vrijednost naknade za osnivanje 
prava služnosti polaganja geotehničkih sidara na rok od dvije godine za dio čest.zem. 1274/1 
k.o. Gruž u površini od 170 m2  koja iznosi 154.330,00 kuna (slovima: 
stopedesetčetiritisućetristotridesetkuna) dok izrada navedenih Procjembenih elaborata iznosi 
po 2.475,00 kuna (slovima: dvijetisućečetiristosedamdesetpetkuna) za svaki. 
 
Procjeniteljsko povjerenstvo Grada Dubrovnika je na 30. sjednici održanoj 04. srpnja 2022. 
godine donijelo Mišljenje, Klasa: 940-01/15-01/87, Urbroj: 2117-1-08-22-295 da je 
Procjembeni elaborat KLASA: 940-01/21-01/137 izrađen od strane stalnog sudskog vještaka 
za graditeljstvo i procjenu nekretnina Miroslava Bega, mag.ing.aedif., za dio kat. čest. 1274/1 
k.o. Gruž (si) odnosno dio čest zem. 5098/1 k.o. Dubrovnik (ni), Hotel Sumratin te Mišljenje, 
Klasa: 940-01/15-01/87, Urbroj: 2117-1-08-22-296 da je Procjembeni elaborat KLASA: 940-
01/21-01/137 izrađen od strane stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu 
nekretnina Miroslava Bega, mag.ing.aedif., za dio kat. čest. 932/4 k.o. Gruž (si) odnosno dio 
čest zem. 643 k.o. Dubrovnik (ni), hotel Sumratin, a sve u svrhu utvrđivanja tržišne vrijednosti 
naknade za osnivanje prava služnosti polaganja geotehničkih sidara u skladu sa Zakonom o 
procjeni vrijednosti nekretnina ("Narodne novine", broj: 78/15.)  
 
Člankom 101. Zakona o cestama ("Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 
110/19, 144/21)  propisano je da je nerazvrstana cesta javno dobro u općoj uporabi u 
vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi te da se ista ne može 
otuđiti iz vlasništva jedinice lokalne samouprave niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, 
osim prava služnosti i prava građenja radi građenja građevina sukladno odluci izvršnog tijela 
jedinice lokalne samouprave, pod uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje 
nerazvrstane ceste. 
 
Člankom 174. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br.: 91/1996, 
68/1998, 137/1999, 22/2000, 73/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 146/2008, 38/2009, 
153/2009, 90/2010, 143/2012, 152/2014) propisano da je služnost ograničeno stvarno pravo 
na nečijoj stvari koje ovlašćuje svojega nositelja da se na određeni način služi tom stvari 
(poslužna stvar) ma čija ona bila, a njezin svagdašnji vlasnik je dužan to trpjeti ili pak zbog 
toga glede nje nešto propuštati. 
Odredbama čl. 90.-96. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Dubrovnika  
(„Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ br. 6/22). propisano je osnivanje prava služnosti na 
nekretninama u vlasništvu Grada Dubrovnika. Članoma 91. Odluke propisano je da se pravo 
služnosti može osnovati i na nekretninama koje predstavljaju javna dobra u općoj uporabi pod 
upravljanjem Grada na kojima je korisnik služnosti ishodio pravomoćni akt za gradnju ili dokaz 
o legalnosti građevine, a uz prethodnu suglasnost Upravnog odijela koji je nadležan za 
upravljanje tim javnim dobrom u općoj uporabi dok je člankom 93. st. 1. propisano  da se pravo 
služnosti osniva neposrednom pogodbom uz naknadu po utvrđenoj tržišnoj cijeni, osim ako je 
posebnim propisima određeno da se pravo služnosti osniva bez naknade, a člankom 96. 
Odluke propisano je da odluku o osnivanju naplatnog prava služnosti donosi Gradsko vijeće. 
 
Slijedom navedenoga odlučeno je kao u izreci zaključka. 
 
                                         ================================== 
 

 
Ad 21. 

 
Prijedlog zaključka o davanju na korištenje  bez naknade društvu Čistoća d.o.o. Dubrovnik  
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nekretninu oznake čest. zem. 1115/1  k.o. Dubrovnik u svrhu organiziranja reciklažnog 
dvorišta na adresi Vladimira Nazora 2a (Pod Dubom)  dostavljen je vijećnicima uz poziv za 
sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o davanju na korištenje  bez 
naknade društvu Čistoća d.o.o. Dubrovnik nekretninu oznake čest. zem. 1115/1  k.o. 
Dubrovnik u svrhu organiziranja reciklažnog dvorišta na adresi Vladimira Nazora 2a (Pod 
Dubom) na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno donesen 
 

ZAKLJUČAK 
 

1. Utvrđuje se da je organizacija  reciklažnog dvorišta od interesa gospodarskog 
napretka građana Grada Dubrovnika. 
 

2. Grad Dubrovnik će sa društvom  Čistoća d.o.o. Dubrovnik sklopiti Ugovor  o 
davanju na korištenje  bez naknade čest. zem. 1115/1  k.o. Dubrovnik, u površini 
od 1380 m2 prikazanog na preglednom nacrtu izrađenom od strane Petra 
Kovačevića, dipl.ing.geod., iz društva GEO VRTINE d.o.o. iz rujna 2022.g., na 
vremensko razdoblje od 10 ( deset ) godina, u svrhu organiziranja reciklažnog 
dvorišta na adresi Vladimira Nazora 2a (Pod Dubom). 

 
3. Tekst prijedloga Ugovora o davanju na korištenje bez naknade iz točke II. ovog 

Zaključka prilaže se i čini sastavni dio ovog Zaključka; 
 
4. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Dubrovnika potpisati Ugovor iz točke III. ovog 

Zaključka. 
 

Obrazloženje 
 

Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove zaprimio je zahtjev društva 
Čistoća d.o.o. Dubrovnik kojim kao davatelji javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području JLS Dubrovnik traže ustupanje na 
korištenje bez naknade dijela nekretnine oznake čest. zem. 1115/1 k.o. Dubrovnik (s.i.), 
odnosno dio katastarske čestice 2553/1 k.o. Dubrovnik (n.i), u površini od 1380 m2 prikazanog 
na preglednom nacrtu izrađenom od strane Petra Kovačevića, dipl.ing.geod., iz društva GEO 
VRTINE d.o.o. iz rujna 2022.g. u svrhu organizacije reciklažnog dvorišta.  
 
Uvidom u verificirani e-izvadak Općinskog suda u Dubrovniku utvrđeno je da je u zk. ul. 854 
k.o. Dubrovnik nekretnina zemljišnoknjižne oznake 1115/1, šuma, uknjižena kao vlasništvo 
Grada Dubrovnika.  
 
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika dostavio 
je Lokacijsku informaciju klasa: 940-01/22-01/100, urbroj: 2117-1-06/4-22-5 od 8. srpnja  
2022.g. po kojom se nekretnina  č. zem. 2553/1 k.o. Dubrovnik (nova izmjera), nalazi unutar 
obuhvata Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada 
Dubrovnika", broj: 7/05, 06/07, 10/07, 3/14, 9/14, 19/15, 18/16, 25/18 i 13/19) kao prostornog 
plana šireg područja i to prema kartografskom  prikazu " Građevinska područja naselja 
Dubrovnika PPU-a Grada Dubrovnika ", č.zem. 2553/1 k.o. Dubrovnik ( nova izmjera ) nalazi 
se u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja te Generalnog urbanističkog plana 
Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 10/05, 10/07, 3/14, 9/14, 25/18, 
13/19, 8/20, 5/21 i 8/21) kao prostornog plana užeg područja  i to prema kartografskom  
prikazu „Korištenje i namjena prostora GUP-a Grada Dubrovnika, čest. zem. 2553/1 k.o. 
Dubrovnik (nova izmjera) nalazi se u zoni M2- mješovita, pretežno poslovna namjena. U zoni 
obuhvata predmetne katastarske čestice je i lokacija za garažno-poslovni objekt (K4) i 
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reciklažno dvorište (RD). Prema kartografskom  prikazu " Odvodnja otpadnih (fekalnih) voda 
GUP-a Grad Dubrovnika ", preko dijela čest. zem. 2553/1 k.o. Dubrovnik (nova izmjera ) 
prolazi kolektor otpadne odvodnje. Prema kartografskom  prikazu " Područja i  dijelovi primjene 
planskih mjera zaštite GUP-a Grada Dubrovnika", predmetna katastrska čestica nalazi se u 
obuhvatu zone za koju je planiarna izrada arhitektonsko-urbanističkog natječaja za složene 
funkcionalne cjeline (3.4. AUN Gruž).  
 
Pregledom evidencije Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove 
utvrđeno je da je na temelju čl. 20 Odluke o gospodarenju nekretninama Grada Dubrovnika 
(″Službeni glasnik Grada Dubrovnika″ broj. 2/98, 3/99) Zaključkom gradonačelnika Grada 
Dubrovnika, klasa: 940-01/15-01/09, urbroj: 2117/01-01-16-6 od dana 18. ožujka 2016.g. 
utvrđeno da je organizacija reciklažnog dvorišta od općeg interesa za Grad Dubrovnik, te je 
određeno da će Grad Dubrovnik sklopiti ugovor o davanju nekretnine na korištenje bez 
naknade sa društvom Čistioća d.o.o. Ugovorom o davanju nekretnine na korištenje bez 
naknade, klasa: 940-01/15-01/09, urbroj: 2117/01-01-16-7 od dana 18. ožujka 2016.g. Grad 
Dubrovnik dao je društvu Čistoća d.o.o. na korištenje čest. zem. 1115/1 k.o. Dubrovnik na 
razdoblje od 1 godine počevši od dana 18. ožujka 2016.g. Nadalje, Zaključkom 
gradonačelnika Grada Dubrovnika, klasa: 940-01/15-01/09, urbroj: 2117/01-01-16-14 od dana 
4. studenoga 2016.g. određeno je da će se sa društvom Čistoća d.o.o. sklopiti Dodatak 
ugovoru o davanju nekretnine na korištenje bez naknade. Dodatkom ugovoru o davanju 
nekretnine na korištenje bez naknade vrijeme trajanja navedenog Ugovora određeno je 
vremenski period od 3 godine, odnosno počevši od 18. ožujka 2016.g. do 18. ožujka 2019.g.  
 
Člankom 5. Odluke  o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik 
Grada Dubrovnika" 2/18) određeno je da davatelj javne usluge, usluge povezane s javnom 
uslugom i usluge koja se pruža na zahtjev korisnika usluge iz članka 1. navedene Odluke je 
Čistoća d.o.o. Put od Republike 14, 20000 Dubrovnik, OIB 16912997621. 
 
Člankom 1. Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik 
Grada Dubrovnika" 2/18) određeno je da Grad Dubrovnik dodjeljuje, trgovačkom društvu 
ČISTOĆA d.o.o., Put Republike 14, Dubrovnik, OIB: 16912997621, obavljanje javne usluge 
prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, te odvojenog  prikupljanja 
otpadnog papira, metala, stakla, plastike i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. 
 
Člankom 64. stavkom 1. Zakona o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 84/21) 
određeno je da je javna usluga sakupljanja komunalnog otpada  podrazumijeva prikupljanje 
komunalnog otpada na području pružanja javne usluge putem spremnika od pojedinog 
korisnika i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu takvoga otpada, stavkom 
2. određeno je da je javna usluga je usluga od općeg interesa, dok je stavkom 3. propisano 
da javna usluga uključuje sljedeće usluge: uslugu prikupljanja na lokaciji obračunskog mjesta 
korisnika usluge:1. miješanog komunalnog otpada, 2. biootpada, 3. reciklabilnog komunalnog 
otpada i 4. glomaznog otpada jednom godišnje te uslugu preuzimanja otpada u reciklažnom 
dvorištu i uslugu prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi, stavkom 4. istog članka određeno 
je da izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba dužno je na svom 
području osigurati obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na kvalitetan, 
postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s 
načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, osiguravajući pri tom javnost rada kako bi se 
osiguralo odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada iz kućanstava i drugih izvora, 
biootpada iz kućanstava, reciklabilnog komunalnog otpada, opasnog komunalnog otpada i 
glomaznog otpada iz kućanstava. 
 
Člankom 84. stavkom 1. Zakona o gospodarenju otpadom propisano je da izvršno tijelo 
jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba dužno je osigurati odvojeno prikupljanje 
otpadnog papira i kartona, stakla, metala, plastike, biootpada, drva, tekstila, ambalaže, 
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električne i elektroničke opreme, baterija i akumulatora i glomaznog otpada, uključujući 
otpadne madrace i namještaj na način da osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnih 
dvorišta odnosno mobilne jedinice na svom području sukladno stavcima 2. i 3. ovoga članka 
te uslugu prijevoza glomaznog komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge, dok je 
člankom 2. određeno da na području jedinice lokalne samouprave u kojoj ima više od 3000 
stanovnika, osigurati najmanje jedno reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište te još 
po jedno reciklažno dvorište na svakih idućih 25.000 stanovnika. 

 
Slijedom navedenoga odlučeno je kao u izreci zaključka. 
 
                                         ================================== 
 
 

Ad 22. 
 
Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o ustupanju bez naknade  č.zem. 519/12 k.o. Rožat 
društvu HEP ODS d.o.o. Elektrojug Dubrovnik u svrhu građenja građevine infrastrukturne 
namjene - trafostanice TS 10(20) kV Rožat 2 s srednjenaponskim priključnim vodom na 
dionici TS Komolac- TS Rožat dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o 
ustupanju bez naknade  č.zem. 519/12 k.o. Rožat društvu HEP ODS d.o.o. Elektrojug 
Dubrovnik u svrhu građenja građevine infrastrukturne namjene - trafostanice TS 10(20) kV 
Rožat 2 s srednjenaponskim priključnim vodom na dionici TS Komolac- TS Rožat na 
izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno donesen 
 

ZAKLJUČAK 
 

1. Grad Dubrovnik će sa društvom HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o., 
Elektrojug Dubrovnik sklopiti Ugovor o ustupanju bez naknade čest. zem. 519/12 
upisane u zk. ul. 54 k.o. Rožat, površine 13,00 m2, u svrhu građenja građevine 
infrastrukturne namjene – trafostanice TS 10(20) kV Rožat 2 s priključnim 
srednjenaponskim vodom na dionici TS Komolac- TS Rožat; 

 
2. Tekst prijedloga Ugovora o ustupanju nekretnine bez naknade iz točke I. ovog 

Zaključka prilaže se i čini sastavni dio ovog Zaključka; 
 
3. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Dubrovnika potpisati Ugovor iz točke II. ovog 

Zaključka. 
 

Obrazloženje 
 
Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika zaprimio 
je zahtjev društva HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. iz Zagreba kojim isti traže 
prijenosom prava vlasništva bez naknade nekretnine oznake čest. zem.  519/12 k.o. Rožat, 
površine 13 m2, u svrhu građenja građevine infrastrukturne namjene – trafostanice TS 10(20) 
kV Rožat 2 s priključnim srednjenaponskim vodom na dionici TS Komolac- TS Rožat za koju 
su isti ishodili pred Upravnim odjelom za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog 
uređenja i gradnje Grada Dubrovnika pravomoćnu Lokacijsku dozvolu, klasa: UP/I-350-05/21-
01/000008, urbroj: 2117/01-15/25-21-0010 od dana 16. srpnja 2021.g.  
 
Zaključkom gradonačelnika Grada Dubrovnika, KLASA: 947-01/21-03/34, URBROJ: 2117/01-
21-05 od 21. svibnja 2021.g. Grad Dubrovnik je dao načelnu suglasnost društvu HEP- 
Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrojug Dubrovnik u postupku izdavanja lokacijske 
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dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija 
električne energije , izgradnja TS 10(20)/0,4 kV Rožat 2 s priključnim srednjenaponskim 
vodom na dionici TS Komolac- TS Rožat, 2.b. skupine, na novoformiranoj građevnoj čestici 
koja se formira od dijela postojećih čestica k.č.br. 536 i 519/3 k.o. Rožat, u naselju Rožat, a 
sve prema Idejnom projektu oznake Y2-M59.00.01-E01.0 od 11. prosinca 2020. godine 
(ispravak 1-22. ožujka 2021.g.) kojeg je izradio Damir Hodak, struč.spec.ing.el., broj 
ovlaštenja E 2704, iz društva  Elektroprojekt d.d. iz Zagreba, dok je točkom 2. navedenog 
zaključka određeno da se navedena suglasnost daje uz uvjet da društvo HEP-Operator 
distribucijskog sustava d.o.o., Elektrojug Dubrovnik pokrene postupak rješavanja imovinsko – 
pravnih odnosa za čest. zem. 519/3 k.o. Rožat koja predstavlja vlasništvo Grada Dubrovnika. 
 
Uvidom u verificirani e - izvadak Zemljišno knjižnog odjela Općinskog suda u Dubrovniku 
utvrđeno je da je u zk. ul. 54, nekretnina katastarske oznake čest. zem. 519/2 k.o. Rožat, 
uređeno zemljište, površine 13 m2, uknjižena kao vlasništvo Grada Dubrovnika, dok je 
pregledom povijesnog zk. uloška 54 k.o. Rožat razvidno da je pod posl.br. Z-526/2022 na 
temelju obavijesti za z.k. Klasa:UP/I 932-07/21-02/1089 od 29.12.2021.g. i Prijavnog lista s 
kopijama katastarskog plana za zk Klasa: 932-06/2021-02/1175 19.01.2022 od 02.12.2021.g. 
Područnog ureda za katastar, evidentirana parcelacija uz promjenu načina uporabe kčbr. 
519/3 na kčbr. 519/3 i 519/12. 
 
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika dostavio 
je Lokacijsku informaciju klasa: 350-05/22-10/269, urbroj: 2117-1-06/4-22-3 od 13. lipnja  
2022.g. po kojom se nekretnina oznake čest. zem. 519/2 k.o. Rožat nalazi unutar obuhvata 
Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika ( "Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 
7/05, 06/07, 10/07, 3/14, 9/14, 19/15, 18/16, 25/18 i 13/19 ) kao prostornog plana šireg 
područja i to prema kartografskom  prikazu " Građevinska područja naselja Dubrovnika PPU-
a Grada Dubrovnika ", č.zem. 519/2 k.o. Rožat nalazi se u izgrađenom dijelu građevinskog 
područja naselja te Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik 
Grada Dubrovnika", broj: 10/05, 10/07, 3/14, 9/14, 25/18, 13/19, 8/20, 5/21 i 8/21) kao 
prostornog plana užeg područja  i to prema kartografskom  prikazu „Korištenje i namjena 
prostora GUP-a Grada Dubrovnika, č.zem. 519/2 k.o. Rožat nalazi se u u zoni označenoj kao 
"mješovita namjena, pretežito stanovanje niske gustoće M11", te prema kartografskom 
prikazu „ Područja posebnih uvjeta korištenja – Prirodna baština GUP-a Grada Dubrovnika " 
nalazi se unutar značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke. 
 
Stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina Miho Korda, dipl.ing.građ, izradio 
je u rujnu 2022. godine Procjembeni elaborat br. 38/22 kojim je procijenio tržišnu vrijednost 
nekretnine čest. zem. 519/12 k.o. Rožat, površine 13,00 m2, koja iznosi 13.600,00 kn 
(slovima: trinaest tisuća i šesto kuna), odnosno 1.800,00 eura (slovima  tisuću osamsto eura).  
 
Procjeniteljsko povjerenstvo Grada Dubrovnika na 33. sjednici održanoj 6. listopada 2022. 
godine donijelo je Mišljenje, klasa: 940-01/15-01/87 urbroj: 2117-1-08-22-320 kojim je 
utvrđeno da je Procjembeni elaborat 38/22 za kat. čest. 519/12 k.o. Rožat  izrađen od strane 
stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Miha Korde, dipl.ing.građ.., u 
svrhu utvrđivanja tržišne vrijednosti nekretnine, čiji je naručitelj Grad Dubrovnik, u skladu sa 
Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina (“Narodne novine“ broj: 78/15.) 
 
Člankom 1. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih 
građevina ("Narodne novine" br.  80/11, 144/21) propisano je da u cilju osiguravanja 
pretpostavki za učinkovitije provođenje projekata vezano za izgradnju infrastrukturnih 
građevina od interesa za Republiku Hrvatsku i u interesu jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, radi uspješnijeg sudjelovanja u Kohezijskoj politici Europske unije i 
u korištenju sredstava iz fondova Europske unije, uređuje rješavanje imovinskopravnih 
odnosa i oslobođenje od plaćanja naknada za stjecanje prava vlasništva, prava služnosti i 
prava građenja, na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske i vlasništvu jedinica lokalne, 
odnosno jedinica područne (regionalne) samouprave, dok je čl. 5. stavkom 1. istoga određeno 
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da osoba javnog prava, u svrhu izgradnje infrastrukturne građevine, na zemljištu stječe pravo 
vlasništva, pravo služnosti i/ili pravo građenja koje je za tu infrastrukturnu građevinu određeno 
posebnim zakonom, odnosno, ono od tih prava, koje za vlasnika zemljišta predstavlja najmanji 
teret, a kojim se omogućava ostvarenje svrhe izgradnje infrastrukturne građevine, stavkom 2. 
istoga propisano je da imovinskopravni odnosi između vlasnika zemljišta i vlasnika 
infrastrukturne građevine uređuju se ugovorom. 
 
Odredbom čl. 87. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Dubrovnika 
(″Službeni glasnik Grada Dubrovnika″ br. 6/22) propisano je da Grad može ustupiti bez 
naknade zemljište potrebno za izgradnju infrastrukturnih građevina Republici Hrvatskoj ili 
pravnoj osobi čiji je osnivač Republika Hrvatska, pravnoj osobi u vlasništvu Grada ili osobi čiji 
je osnivač jedinica lokalne samouprave ili jedinica područne (regionalne) samouprave, dok je 
čl. 89. navedene Odluke propisano da odluku o ustupanju nekretnina bez naknade u 
vlasništvu Grada donosi Gradsko vijeće.  
 
Nadalje, člankom 4. navedene Odluke propisano je da prije svakog gospodarenja 
nekretninama u vlasništvu Grada izvršit će se procjena tržišne vrijednosti tih nekretnina, a u 
slučaju gospodarenja nekretninama sklapanjem drugog naplatnog pravnog posla koji 
podrazumijeva korištenje i/ili plodouživanje nekretnine, odnosno ograničenje prava vlasništva 
Grada, kao što je osnivanje prava građenja, osnivanje prava služnosti, zakup, najam i drugo, 
izvršit će se i procjena naknade, osim ako se nekretnina daje na uporabu. 
 
Članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20) 
određeno je da općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan odlučuje o stjecanju i 
otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) 
samouprave i drugom raspolaganju imovinom u skladu sa navedenim Zakonom, statutom 
jedinice i posebnim propisima. 
 
Slijedom navedenoga odlučeno je kao u izreci zaključka. 
 
                                         ================================== 
 
 

Ad 23. 
 
Prijedlog zaključka o usvajanju Cjenika Dubrovnik Pass-a, broj 2/2022 dostavljen je 
vijećnicima uz dopis od 19. listopada 2022. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnici Andro Vlahušić, Petra Marčinko i Ivan 
Maslać. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o usvajanju Cjenika 
Dubrovnik Pass-a, broj 2/2022 na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je 
jednoglasno donesen 
 

ZAKLJUČAK 
 

1. Usvaja se Cjenik Dubrovnik Pass-a broj 1/2022. 

 
2. Cjenik Dubrovnik Pass-a broj 1/2022 čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 
3. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Grada Dubrovnika“. 

                            ================================== 
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Ad 24. 
 
Prijedlog odluke o prihvaćanju standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu 
pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za 
svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON) i za usluge veleprodajnog širokopojasnog 
pristupa dostavljen je vijećnicima uz dopis od 19. listopada 2022. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog odluke o prihvaćanju standardne 
ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži 
na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON) i za usluge 
veleprodajnog širokopojasnog pristupa na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je 
jednoglasno donesena 
 

O D L U K A                       
 

Članak 1. 
 

Grad Dubrovnik prihvaća standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa 
pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne 
distribucijske mreže (FA-PON) i standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu 
veleprodajnog širokopojasnog pristupa (dalje u tekstu: Odluka), a sve temeljem Sporazuma o 
partnerstvu u provedbi projekta Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području 
Dubrovnika sklopljenog između Hrvatskog Telekoma d.d i Grada Dubrovnika dana 3.veljače 
2020.g.  

Članak 2. 
 

Standardna ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj 
svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-
PON) i Standardna ponuda Hrvatskog telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog 
pristupa čine sastavni dio prijedloga Odluke; 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Dubrovnika“, a objavit će se i na službenoj internetskoj stranici Grada Dubrovnika. 
 
                                         ================================== 
 
 

Ad 25. 
 
Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za posebnu 
upotrebu pomorskog dobra za poslove izgradnje podsustava odvodnje otpadnih voda 
naselja Komolac i Čajkovica dostavljen je vijećnicima uz dopis od 19. listopada 2022. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog 
povjerenstva za davanje koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za poslove 
izgradnje podsustava odvodnje otpadnih voda naselja Komolac i Čajkovica na izjašnjavanje i, 
nakon glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno donesena 
 

O  D  L  U  K  A 
o  imenovanju Stručnog povjerenstva za  davanje koncesije za posebnu upotrebu 
pomorskog dobra Grada Dubrovnika  za potrebe izgradnje podsustava odvodnje 
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otpadnih voda naselja Komolac i Čajkovica, CS Komolac i CS Čajkovica i 
vodoopskrbnog cjevovoda Komolac – Gruž na k.č.br. 443/4 k.o. Komolac 

 
 

Članak 1. 
 

Osniva se Stručno povjerenstvo za davanje  koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra  
Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) radi pregleda i ocjene zahtjeva za dodjelu 
koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Dubrovnika za potrebe izgradnje 
podsustava odvodnje otpadnih voda naselja Komolac i Čajkovica, CS Komolac i CS Čajkovica 
i vodoopskrbnog cjevovoda Komolac – Gruž na k.č. 443/4 k.o. Komolac 

 
Članak 2. 

 
U Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke imenuju se: 

1.  Jelena Dadić, predsjednik Povjerenstva 
2.  Božidar Mitrović, član 
3.  Maro Kristić, član    

     
Članak 3. 

 
Rad Povjerenstva iz članka 1. Odluke definiran je člankom 16. Zakona o koncesijama.    

 
Članak 4. 

 
Tehničke, stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za  turizam, 
gospodarstvo i more Grada Dubrovnika.  

    
Članak 5. 

 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada 
Dubrovnika“. 
                                         ================================== 
 
 

Ad 26. 
 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa potpore za usluge od općeg  gospodarskog 
interesa u obliku naknade za obavljanje javne usluge javnog obalnog linijskog pomorskog 
prijevoza za razdoblje od 3 godine na lokalnoj brodskoj liniji  Dubrovnik (Luka Gruž)– otok 
Koločep (Gornje čelo) dostavljen je vijećnicima uz dopis od 19. listopada 2022. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovao vijećnik Maro Kristić.  (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu vijećnika Mara Kristića.  (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa 
potpore za usluge od općeg  gospodarskog interesa u obliku naknade za obavljanje javne 
usluge javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza za razdoblje od 3 godine na lokalnoj 
brodskoj liniji  Dubrovnik (Luka Gruž)– otok Koločep (Gornje čelo) na izjašnjavanje i, nakon 
glasovanja utvrdio je, da je većinom glasova (13 „za“ i 1 „suzdržan“) donesen 

 
ZAKLJUČAK 

 
1. Prihvaća se Program potpore za usluge od općeg gospodarskog interesa u obliku 

naknade za obavljanje javne usluge javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza za 
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razdoblje od 3  godine (12/2022. - 12/2025. godine) na lokalnoj brodskoj liniji 
Dubrovnik (Luka Gruž)– otok Koločep (Luka Gornje čelo). 

 
2. Program potopre iz točke 1. čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 
                                         ================================== 
 
 

Ad 27. 
 
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za proračun i financije Gradskog 
vijeća Grada Dubrovnika dostavljen je vijećnicima prije početka sjednice. 
 
Predsjednoca Odbora za izbor i imenovanja Katarina Doršner uvodno je obrazložila prijedlog. 
(tonski zapis) 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju 
Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Dubrovnika na izjašnjavanje i, nakon 
glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno donesena 
 

O D L U K A 
o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za proračun i financije 

Gradskog vijeća Grada Dubrovnika 
 
 

Članak 1. 
 
U Odluci o osnivanju Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Dubrovnika 
(„Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 14/21) u članku 3. točka 6. mijenja se i glasi:                                                  
                                                                      
„1. Anita Bonačić Obradović – član“. 
 

Članak 2. 
                                                                      
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Dubrovnika“.                          
                                         ================================== 
 
 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica zaključio je rad sjednice u 19:20 sati. 
 
 
Zapisničarka:  
Suzana Benić                                                                              Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                                 
                                                                                                      mr. sc. Marko Potrebica 
 


