AKTIVNOSTI GRADA DUBROVNIKA ZA VRIJEME KRIZE UZROKOVANE KORONAVIRUSOM

1. Paket mjera za pomoć pri prevladavanju krize uzrokovane virusom COVID-19
U svrhu prevladavanja i ublažavanja posljedica krize koja je uzrokovana globalnom pandemijom
koronavirusa, Grad Dubrovnik pripremio je i predstavio paket mjera za ranjive skupine i
gospodarstvenike.
Mjere su podijeljene u dvije kategorije; prve su usmjerene prema građanima koji se nalaze u
ekonomski nezavidnoj situaciji jer su uslijed epidemije koronavirusa ostali bez svojih radnih mjesta,
dok se druga skupina mjera odnosi na pomoć gospodarstvenicima.
Pri osmišljavanju mjera gradska uprava identificirala je tri moguća scenarija utjecaja pandemije
koronavirusa na lokalno gospodarstvo, a paralelno s predstavljenim paketom mjera promišlja se i
njegova nadogradnja, ukoliko se kriza prelije i na razdoblje nakon 1. srpnja 2020. godine.
Paket mjera za ranjive skupine iznosi 17,15 milijuna kuna, dok su mjere financijskog oprosta za
gospodarstvenike „teške“ 28,75 milijuna kuna. Dodatno se odgađa naplata 38,4 milijuna kuna
proračunskih sredstava.

1.1 MJERE ZA RANJIVE SKUPINE
- Ukida se plaćanje najma za stanove u vlasništvu Grada Dubrovnika za travanj, svibanj i lipanj;
- Uvodi se mjera socijalno financijske pomoći za travanj, svibanj i lipanj za kućanstva bez prihoda koja
iznosi 3.000,00 kuna po kućanstvu mjesečno, odnosno 1.500,00 kuna za samca mjesečno;
- Uvodi se mjera sufinanciranja troškova stanovanja za travanj, svibanj i lipanj za sve podstanarske
obitelji koje udovoljavaju kriterijima mjera socijalno financijske pomoći. Mjesečna naknada će biti
1.500,00 kuna;
- Uvodi se mjera oprosta duga za vodu i odvoz smeća kućanstvima kojima je Grad Dubrovnik
pomogao kroz mjeru socijalno financijske pomoći za travanj, svibanj i lipanj;
- Oslobađanje kućanstva od plaćanja komunalne naknade za period travanj – lipanj u svim
slučajevima u kojima će kućanstva/građani sukladno Odluci Vlade biti oslobođeni plaćanja naknade
za uređenje voda;
- Oslobađaju se plaćanja naknade za boravak djece u Dječjim vrtićima Dubrovnik za sve obitelji za
mjesece travanj, svibanj, lipanj;
-

Komunalna naknada – umanjuje se za 15 %;

- Oslobađanje plaćanja parking usluga Sanitat d.o.o za mjesece travanj, svibanj i lipanj.

1.2 MJERE ZA GOSPODARSTVENIKE
- Potpore gospodarstvenicima/obrtnicima odnose se na one koji ne mogu obavljati djelatnost
sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a nisu u kategoriji skupina koje su
oslobođene plaćanja dijela najma i javne površine. Navedeni gospodarstvenici su u sustavu mjera
Vlade RH. Navedeni gospodarstvenici nisu imali dug prema Gradu Dubrovniku do 31. prosinca 2019. i

prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Dubrovnika. Potpora će pokrivati dio troškova najma
poslovnog prostora u kojem se nalaze u iznosu od 2.500,00 kuna. Za isplatu navedenog potrebno je
imati ugovor o najmu prostora i dokaz od najmodavca da su se obveze prema istom uredno
izvršavale do 31. prosinca 2019. te dokaz o izvršenoj obvezi plaćanja najamnine za mjesece travanj,
svibanj i lipanj.
- Tri mjeseca: travanj, svibanj lipanj – umanjenje plaćanja zakupa poslovnog prostora za 50 %;
- Javne površine - umanjenje plaćanja zakupa javnih površina za 70 %;
- Reklame – ukida se plaćanje za mjesece travanj, svibanj, lipanj;
- Spomenička renta - ukida se;
- Koncesijska odobrenja – ukida se plaćanje za travanj, svibanj, lipanj;
- Porez na dohodak i prirez - odgađa se plaćanje za travanj, svibanj i lipanj;
- Privatni iznajmljivači - ukida se plaćanje paušala za drugi kvartal;
- Komunalna naknada – umanjuje se za 15 %.
Sve navedene mjere odnose se na društva / gospodarstvenike / obrtnike koji uredno izvršavaju svoje
preostale obveze prema Gradu Dubrovniku tijekom travnja, svibnja i lipnja.
Na sljedećem linku možete pogledati video službenog predstavljanja kriznih mjera od strane
gradonačelnika Grada Dubrovnika Mata Frankovića: https://vimeo.com/401020315.

2. Informiranje građanstva (oglašavanja i društvene mreže)
Kako bi građani bili pravodobno i kvalitetno informirani o svim novostima i informacijama vezanim za
trenutnu situaciju pandemije koronavirusom, Grad Dubrovnik je na svojoj službenoj stranici
www.dubrovnik.hr otvorio domenu COVID-19 (https://www.dubrovnik.hr/covid19-coronavirusstanje-obavijesti ) na kojoj se nalaze sve obavijesti o trenutnom stanju.
Također, Grad Dubrovnik osnovao je svoj krizni stožer u čijem sastavu su sve žurne službe na
području grada Dubrovnika, a stavljene na raspolaganje za djelovanje tijekom pandemije
koronavirusom.
Nadalje, sukladno Odluci Nacionalnog stožera civilne zaštite o zabrani napuštanja mjesta prebivališta
i stalnog boravka na području Republike Hrvatske, Stožer civilne zaštite Grada Dubrovnika je u svojim
radnim prostorijama organizirao izdavanje propusnica za napuštanje mjesta prebivališta za osobe
koje iz vitalnih obiteljskih razloga poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama ili nužne kupnje hrane
i osnovnih medicinskih potrepština moraju otići izvan područja grada Dubrovnika. Važno je navesti
kako je javnost upoznata s činjenicom kako se navedeno provodi isključivo putem maila.
Grad Dubrovnik je zajedno sa svojim Stožerom civilne zaštite osnovao i Viber grupu na kojoj se
svakodnevno dijele informacije, informativna videa i fotografije o novostima vezanim za pandemiju
širenja koronavirusa na području grada Dubrovnika i cijele Republike Hrvatske, a sve u cilju
pravovremenog i kvalitetnog informiranja stanovništva  https://www.dubrovnik.hr/vijesti/novaviber-zajednica-grada-dubrovnika-covid-19-13785 .

