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DO MILIJUN KUNA VIŠE ZA NAJRANJIVIJE SKUPINE

Predstavljen novi 
prijedlog Odluke o 
socijalnoj skrbi

ZA 50 OBRTNIKA 1.2 MILIJUNA KUNA

Uručeni godišnji 
ugovori dubrovačkim 
tradicijskim obrtnicima

VRIJEDAN ČETIRI MILIJUNA KUNA

Potpisan ugovor za 
radove konstrukcijske 
obnove palače Sponza

Usvajanjem novog prijedloga Odluke i primjenom novih standarda sa 
znatnim financijskim uvećanjima Grad Dubrovnik nastojat će osigurati 
bolje životne standarde za najranjivije kategorije.

Od 30 korisnika subvencija u 2018. godini, već iduće 
godine dodijeljene su 42 potpore. Prošle godine sklo-
pljeno je 48 ugovora, a potpore su odobrene za šest 
novih obrta.

Gradonačelnik Grada dubrovnika Mato Franković uru-
čio je ugovore o potporama obrtnicima koji obavljaju tradi-
cijske djelatnosti na gradskom području. Nakon provede-
nog javnog poziva u 2022. dodijeljeno je ukupno 50 potpora, 
a mjesečne subvencije u iznosu od 2.000 kuna isplaćuju se 
od 1. siječnja do 31. prosinca. U proračunu za 2022. godinu za 
ovu namjenu osigurano je 1.2 milijuna kuna. Gradonačelnik 
Mato Franković zahvalio je tradicijskim obrtnicima na kon-
tinuiranom radu i poručio im da oni predstavljaju sliku ovog 
grada i duh dubrovačkog obrtništva koji prenose građanima, 
ali i turistima. Ocijenio je da je pomoć koju Grad pruža obrt-
nicima važna te je podsjetio da se mjesečne potpore od 2018. 
godine isplaćuju tijekom cijele godine, a ne samo tijekom 
šest mjeseci kako je bila dotadašnja praksa. Potpore u 2022. 
dodijeljene su za jedanaest obrta za izradu izvornih suvenira, 
rukotvorina i autohtonih proizvoda, sedam obrta za obradu 
kamena, četiri zlatara, četiri krojača za muškarce, četiri resta-
uratora, tri obrta za proizvodnju predmeta od stakla i kera-
mike, tri obrta za izradu narodnih nošnji i lutaka u narod-
noj nošnji, tri obrta za izradu unikatnog nakita, dva obrta 
za izradu maski i kostima za karnevo, dva obrta za obradu 
željeza i metala, izradu ključeva i brava, dva muška frizera, 
dva barkariola – taksi prijevoz na vodi te po jednom obrtu za 
izradu klobuka, veziva i pletiva, postolaru i elektroinstala-
teru. Ukupni broj dodijeljenih potpora u stalnom je porastu.

PotPisan je uGovor o izvođenju radova konstrukcijske sana-
cije palače Sponza između Zavoda za obnovu Dubrovnika i 
izvođača radova tvrtke Građevinar Quelin d.d. kao i ugovor 
o obavljanju usluga stručnog i projektantskog nadzora s tvrt-
kom Canosa inženjering d.o.o.. Naime, na osnovu ugovora sa 
Ministarstvom kulture i medija Državni arhiv u Dubrovniku 
osigurao je sredstva za realizaciju ovog projekta, a isti je teme-
ljem Sporazuma o suradnji između Zavoda i Arhiva uvršten 
u Program obnove spomeničke cjeline Dubrovnika. Radovi 
sanacije, obnove i restauracije Sponze obuhvaćaju konstruk-
cijsku sanaciju kamenih elemenata nosive i drvene krovne 
konstrukcije, obnovu krovišta, pokrova i podnih slojeva u juž-
nom dijelu potkrovlja, sanaciju metalnih ključeva postojećih 
natega na pročeljima te obnovu i restauraciju kamene plastike 
i vanjske stolarije. Rok za završetak radova je 12 mjeseci.

dodatka na mirovinu s dosadašnjih 
200 na 300 kuna. Također, iznimno je 
bitno i povećanje cenzusa za ostvariva-
nje mjesečnog dodatka. Cenzus mije-
njamo sa 1.800 na dvije tisuće kuna, 
odnosno sa dvije tisuće i jedne kune 
na 2.200 kuna, to je onaj cenzus gdje se 
dobiva četristo kuna dva puta godišnje 
te u konačnici sa 2.201 na 2.500 kuna 
isto tako dva puta godišnje po tristo 
kuna. Umirovljenici čija mirovina sa 
svim dodatcima ne prelazi iznos od 
2.000 kuna, a čije su socijalne prilike 
posebno otegotne sukladno sadržaju 
Odluke ostvaruju uvećani dodatak od 
500 kuna’, istaknuo je gradonačelnik 
Franković u obrazloženju izmjena koje 
donosio novi prijedlog odluke. Nave-
dena Odluka sadržava i povećanja 
cenzusa unutar mjere ‘Pravo na jed-
nokratnu novčanu pomoć’. Tako će za 
dvočlano kućanstvo doći do izmjena 
cenzusa s 2.800 kuna na 4.000 kuna. 
Za tročlano kućanstvo cenzus se pove-
ćava s 3.800 kuna na 5.200 kuna, dok 
se za obitelj s četiri člana cenzus mije-
nja s 5.200 na 6.500 kuna. Ako kućan-
stvo ima više od četiri člana, cenzus 
prihoda za svakog se člana povećava 
za 875 kuna, umjesto dosadašnjih 500 
kuna.

Gradonačelnik Grada dubrov-
nika Mato Franković, zamjenica gra-
donačelnika Jelka Tepšić i pročelnik 
nadležnog Upravnog odjela za obra-
zovanje, šport, socijalnu skrb i civilno 
društvo Dživo Brčić predstavili su novi 
prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi o 
kojoj će zainteresirana javnost imati 
priliku raspravljati na Javnom savje-
tovanju koje započinje 1. kolovoza 2022. 
Na predstavljanju su istaknute ključne 
stavke prijedloga Odluke o socijalnoj 
skrbi usmjerene prema korisnicima 
mjera socijalnog programa, za koje je 
u 2023. iz Proračuna prema prijedlogu 
predviđeno povećanje izdavanja, u 
iznosu od 750 tisuća do milijun kuna 
više nego u tekućoj godini. Gradona-
čelnik Franković izdvojio je najvažnije 
stavke koje će dodatno poboljšati kvali-
tetu života najranjivijih skupina, a koje 
se u prvom redu odnose na povećanje 
cenzusa dodataka na mirovinu umi-
rovljenicima kao i korisnicima prava 
na jednokratnu novčanu naknadu. 
‘Ono što na početku želim istaknuti u 
kontekstu financijskih efekata Odluke 
jest da će doći prvenstveno do poveća-
nja dodataka našim umirovljenicima. 
Dakle, prijedlog Odluke sadrži pove-
ćanje mjesečnog novčanog iznosa 


