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Z  A  P  I  S  N  I  K  
                                                                           
   
sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održane 15. lipnja 2021., u 
Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku s početkom u 11,00 sati.                             
 
Intonirala se himna Republike Hrvatske, te se minutom šutnje odala počast svima koji su dali 
svoj život za slobodu Republike Hrvatske. 
 

Sjednicu je, na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima, otvorila pročelnica 
Službe Gradskog vijeća gđa. Nada Medović i pozdravila sve izabrane kandidate za članove 
Gradskog vijeća, gradonačelnika gosp. Mata Frankovića, njegovu zamjenicu gđu. Jelku 
Tepšić, goste i predstavnike javnog priopćavanja. 
                           

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

Utvrđivanje kvoruma    
                                                                     
Privremena predsjedateljica Gradskog vijeća gđa. Nada Medović zamolila je izabrane 
kandidate za vijećnike u Gradskom vijeću Grada Dubrovnika da se prijave u susta e-
glasanje. 
                                                                                                                  
Na temelju izvršene prijave, privremena predsjedateljica Nada Medović utvrdila je da sjednici 
nazoči 21 izabrani član od njih 21 i da Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
 
Nazočni: 
Zlatko Begušić, Anita Bonačić Obradović, Đuro Capor, Iva Cetinić, Jasmin Deraković, 
Katarina Doršner, Slavica Grkeš, Maro Kristić, Petra Marčinko, Krešimir Marković, Ivan 
Maslać, Olga Muratti, Blaž Pezo, Marko Potrebica, Željko Raguž, Ivica Roko, Nikša Selmani, 
Ivana Šepak, Ivan Tropan, Pero Vićan i Andro Vlahušić.  
 
                                           ====================================                                                                                              

 
 

Ad 1. 
 

Privremena predsjedateljica Vijeća Nada Medović pojasnila je da  je člankom 4. Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Dubrovnika određeno da se predsjednik i dva člana Mandatnog 
odbora biraju na prijedlog privremenog predsjedatelja ili najmanje trećine vijećnika.  
                                                                                                       
Privremena predsjedateljica Vijeća Nada Medović predložila je, sukladno dogovoru svih 
kandidacijskih lista, da se u Mandatni odbor Gradskog vijeća izaberu:  
                                                                                                           

1. Nikša Selmani – predsjednik, 
2. Blaž Pezo – član,  
3. Ivan Tropan – član. 

                                                                                                                            
 Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
                                                                                                      
Privremena predsjedateljica Vijeća Nada Medović stavila je na izjašnjavanje predloženu 
odluku, uz napomenu da se glasuje javno i odlučuje većinom glasova svih nazočnih 
vijećnika, te je nakon glasovanja utvrdila da je jednoglasno donesena   
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O D L U K A 
o osnivanju Mandatnog odbora  

Gradskog vijeća Grada Dubrovnika 
 

                                                                                
Članak 1. 

                                                                            
Osniva se Mandatni odbor Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.                                                                                                                                                     
              
 

Članak 2. 
                                                                            
Mandatni odbor na konstituirajućoj sjednici izvješćuje Gradsko vijeće Grada Dubrovnika: 

− o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem 
objavljenih rezultata mjerodavnoga izbornog povjerenstva o provedenim izborima, 

− o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost i o zamjenicima vijećnika koji 
umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost; 

− o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih 
razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku 
vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost; 

− o prestanku mirovanja mandata vijećnika. 
                                                                             
                                                                    

Članak 3.    
                                                                          

U Mandatni odbor Gradskog vijeća izabiru se vijećnici: 
 

1. Nikša Selmani – predsjednik, 
2. Blaž Pezo – član,  
3. Ivan Tropan – član. 

                              
 

Članak 4. 
                                                                              
Ova odluka stupa na snagu dana kad je donesena, a objavit će se u „Službenom glasniku 
Grada Dubrovnika“.                                                                                                              
 

Članak 5. 
                                                                              
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o osnivanju Mandatnog odbora 
Gradskog vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 12/17.)     
                                    

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

Ad 2. 
 

Predsjednik Mandatnog odbora Nikša Selmani podnio je Izvješće o provedenim izborima, 
imenima izabranih kandidata za članove Gradskog vijeća Grada Dubrovnika i ispunjenju 
zakonskih uvjeta za početak mandata vijećnicima Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, kako 
slijedi:  
                                                                                                                                                                                                       
„Na sjednici Mandatnog odbora, održanoj 15. lipnja 2021., utvrđeno  je da je Gradsko izborno 
povjerenstvo Grada Dubrovnika 20. svibnja 2021. godine objavilo konačne rezultate izbora 
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za članove Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, te objavilo imena i prezimena kandidata s 
kandidacijskih lista koji su izabrani za Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, i to:    
                                                                                                                                         
1.  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 
     HRVATSKI SUVERENISTI 
     HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU  
dobila je 7 mjesta, te su sa te liste izabrani:   
 

1. ZRINKA RAGUŽ 
2. BLAŽ PEZO 
3. MARKO POTREBICA 
4. IVAN MASLAĆ 
5. KREŠIMIR MARKOVIĆ 
6. OLGA MURATTI 
7. ZLATKO BEGUŠIĆ 

                                                                            
2. SRĐ JE GRAD – SJG 
    MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA    
 dobila je 3 mjesta te su s liste izabrani:   
 

1. ĐURO CAPOR 
2. NIKŠA SELMANI 
3. PETRA MARČINKO 

 
3.  DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR - DDS                  
dobio je 3 mjesta te su s te liste izabrani 
 

1. PRO VIĆAN 
2. LUKŠA MATUŠIĆ 
3. SANJA MLINARIĆ-VRBICA 

 
4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA  
dobila je 2 mjesta te su s liste izabrani 
 

1. IVICA ROKO 
2. IVAN CETINIĆ 

 
5.  DUBROVAČKA STRANKA - DUSTRA         
dobila je 2 mjesta te su s liste izabrani:   
 

1. ŽELJKO RAGUŽ 
2. IVANA ŠEPAK 

 
6.  SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 
dobila je 2 mjesta te su s liste izabrani: 
 

1. IVAN TROPAN 
2. ANITA BONAČIĆ OBRADOVIĆ 

 
7. MOST  
dobio je 1 mjesto te je s liste izabrani: 
 

1. MARO KRISTIĆ, 
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8.  HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS 
     HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS 
     NARODNA STRANKA - REFORMISTI      
dobila je 1 mjesto te je s liste izabran: 
 

1. ANDRO VLAHUŠIĆ. 
 
 
Na neposrednim izborima za gradonačelnika i njegova zamjenika gospodin MATO 
FRANKOVIĆ izabran je za gradonačelnika Grada Dubrovnika, a za njegovu zamjenicu 
izabrane je gospođa JELKA TEPŠIĆ.   
                                                                                                                                                                                                               
Na temelju članka 78.  Zakona o lokalnim izborima određena je nespojivost istovremenog 
obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća te su mandat u mirovanje stavili sljedeći vijećnici: 
1.  ZRINKA RAGUŽ 
2.  LUKŠA MATUŠIĆ 
 
te je, prema članku 81. stavku 2. Zakona o lokalnim izborima, ovlašteni predlagatelj predložio 
da ih zamjeni neizabrani kandidat s liste i to: 
gđu. Zrinku Raguž zamijenit će gđa. Katarina Doršner, a gosp. Lukšu Matušića zamijenit će 
gosp. Jasmin Deraković . 
 
Na temelju članka 79. stavka 7. Zakona o lokalnim izborima određeno je da član 
predstavničkog tijela ima pravo tijekom trajanja mandata svoj mandat staviti u mirovanje iz 
osobnih razloga, mandat u mirovanje iz osobnih razloga stavila je gđa. Sanja Mlinarić-Vrbica, 
te je prema članku 81. stavku 2. Zakona o lokalnim izborima, ovlašteni predlagatelj predložio 
da je zamjeni neizabrani kandidat s liste  gđa. Slavica Grkeš . 
 
Iz naprijed iznesenog, a na temelju zakonskih propisa i izvješća Gradskog izbornog 
povjerenstva, izvješćujemo Vas da su ispunjeni svi zakonski uvjeti za početak mandata 
vijećnicima Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, i to: ZLATKO BEGUŠIĆ, ANITA BONAČIĆ 
OBRADOVIĆ, ĐURO CAPOR, IVAN CETINIĆ, JASMIN DERAKOVIĆ, KATARINA 
DORŠNER, SLAVICA GRKEŠ, MARO KRISTIĆ, PETRA MARČINKO, KREŠIMIR 
MARKOVIĆ, IVAN MASLAĆ, OLGA MURATTI, BLAŽ PEZO, MARKO POTREBICA, 
ŽELJKO RAGUŽ, IVICA ROKO, NIKŠA SELMANI, IVANA ŠEPAK, IVAN TROPAN, PERO 
VIĆAN i ANDRO VLAHUŠIĆ. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao.                                                                                                         
 
Privremena predsjedateljica Vijeća Nada Medović izvjestila je nazočne da se Izvješće 
Mandatnog odbora prima na znanje. 
  

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

 
Utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će presjedavati konstituirajućom sjednicom  

do izbora predsjednika  
 
                                                                            

Privremena predsjedateljica Vijeća Nada Medović izvijestila je nazočne da, sukladno članku 
87. stavku 37. Zakona o lokalnim izborima, konstituirajućom sjednicom do izbora 
predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše 
glasova. Uvidom u rezultate izbora za članove Gradskog vijeća Grada Dubrovnika utvrđeno 
je da je Hrvatska demokratska zajednica dobila najviše glasova, a s obzirom da je gđa. 
Zrinka Raguž stavila mandat u mirovanje, prvi sljedeći član je gosp. Blaž Pezo te je pozvala 
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gosp. Blaža Peza da do izbora predsjednika predsjedava konstituirajućoj sjednici Gradskog 
vijeća. 
 

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

                                                           
Svečana prisega 

 
Predsjedatelj sjednice Blaž Pezo pročitao je tekst prisege sljedećeg sadržaja:  
                                                          
 „Prisežem da ću prava i obveze člana Gradskog vijeća Grada Dubrovnika obavljati 
savjesno i odgovorno radi gospodarskog i društvenog probitka Grada Dubrovnika i 
Republike Hrvatske, da ću se u obavaljanju dužnosti člana  Gradskog vijeća 
pridržavati Ustava, zakona i Statuta Grada i da ću štititi ustavni poredak Republike 
Hrvatske.“ 
                                                                                                                                      
Nakon što je predsjedatelj pročitao tekst prisege, vijećnici su, po prozivu, pojedinačno 
izgovorili riječ: „prisežem“ i potom  potpisali tekst prisege.      
                                                 

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

Ad 3. 
                                                                              

Predsjedatelj sjednice Blaž Pezo izvijestio je vijećnike da je člankom 8. Poslovnika Gradskog 
vijeća Grada Dubrovnika određeno da se predsjednik i članovi Odbora za izbor i imenovanja 
biraju na prijedlog predsjedatelja ili najmanje trećine vijećnika, a sukladno međustranačkom 
dogovoru svih predstavnika stranaka koje su osvojile mandate u Gradskom vijeću, predložio 
je Odbor za izbor i imenovanje u sljedećem sastavu: za predsjednika Blaž Pezo, za 
potpredsjednika Maro Kristić, a za članove: Katarina Doršner, Nikša Selmani i Pero Vićan. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjedatelj sjednice Blaž Pezo stavio je prijedlog na izjašnjavanje uz napomenu da se 
glasuje javno, a odlučuje većinom glasova nazočnih vijećnika, i nakon glasovanja utvrdio je 
da je jednoglasno donesena                                                                                                                             
    

O D L U K A 
o osnivanju Odbora za izbor i imenovanja 

Gradskog vijeća Grada Dubrovnika                                                                             
                                                                      
                            

Članak 1. 
                                                                               
Osniva se Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada  Dubrovnika.                                                                                                                                                                                                                          
       
 

Članak 2. 
                                                                               
Odbor za izbor i imenovanja raspravlja i predlaže kandidate za  izbor predsjednika i 
potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, kandidate za izbor članova njegovih 
radnih tijela, te obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom Grada Dubrovnika i 
Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.                                      
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Članak 3. 
                                                                              
U Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Dubrovnika  izabiru se vijećnici:   
   

1. Blaž Pezo – predsjednik, 
2. Maro Kristić – potpredsjednik, 
3. Katarina Doršner – član,  
4. Nikša Selmani – član, 
5. Pero Vićan – član. 

                                                                          
                                                                              

Članak 4. 
                                                                              
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o  osnivanju Odbora za izbor i 
imenovanja Gradskog vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 
12/17 i 10/18)             
 

Članak 5. 
 
Ova odluka stupa na snagu dana kad je donesena, a objavit će  se u „Službenom glasniku 
Grada Dubrovnika“.      
 

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

Ad 4.                                                                                

Predsjedatelj Vijeća Blaž Pezo izvijestio je vijećnike da  je člankom 11. Poslovnika Gradskog 
vijeća Grada Dubrovnika određeno da Odbor za izbor i imenovanja ili najmanje trećina 
vijećnika mogu predložiti kandidata za predsjednika, te ih je pozvao da to urade i za to 
odredio stanku od 5 minuta.      
                                                                                              
Nakon sastanka Odbora za izbor i imenovanja, predsjedatelj Vijeća Blaž Pezo izvijestio je 
vijećnike da Odbor za izbor i imenovanja nema prijedlog kandidata te je pristigao jedan 
prijedlog za kandidata za predsjednika i to prijedlog od potpisanih devet (9) vijećnika koji za 
kandidata predlažu Marka Potrebicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjedatelj Vijeća Blaž Pezo izvijestio je vijećnike da se izbor za predsjednika Gradskog 
vijeća vrši javnim glasovanjem i to  većinom glasova svih vijećnika, te je stavio na 
izjašnjavanje prijedlog da se za predsjednika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika izabere 
Marko Potrebica i, nakon glasovanja, utvrdio je da je većinom glasova (13 „za“, 5 „protiv“ 
i 3 „suzdržan“) za predsjednika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika izabran Marko 
Potrebica, tj. da je doneseno  
                                             

R  J  E  Š  E  NJ  E 
o izboru predsjednika  

Gradskog vijeća Grada Dubrovnika 
                                                                                             
                                                      

1. Marko Potrebica, iz Dubrovnika, izabire se za predsjednika Gradskog vijeća Grada 
Dubrovnika.  
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2. Ovo rješenje stupa na snagu dana kad je doneseno, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Grada Dubrovnika“.                            
 

=============================== 
     
 
Izabrani predsjednik Gradskog vijeća Marko Potrebica zahvalio se podršci na izboru za 
predsjednika Gradskog vijeća, te je pozvao predstavnike stranaka na dogovor oko izbora 
prvog i drugog potpredsjednika. (tonski zapis) 
 
                                             =============================== 

 
 

Ad 5. 
                                                                                                                                       
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica izvijestio je vijećnike da je člankom 11. Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Dubrovnika određeno da Odbor za izbor i imenovanja ili najmanje 
trećina vijećnika mogu predložiti kandidata za potpredsjednika, te je pozvao predsjednika 
Odbora za izbor i imenovanja da podnese izvješće. 
 
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Blaž Pezo izvijestio je vijećnike da je prijedlog 
Odbora da se za prvog potpredsjednika predlaže izabrati Jasmina Derakovića 
                                                                              
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
                                                                                                      
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je na izjašnjavanje prijedlog da se za prvog 
potpredsjednika Vijeća izabere Jasmin deraković i, nakon glasovanja, utvrdio je da je 
većinom glasova (16 „za“, 3 „protiv“ i 2 „suzdržan“) prijedlog usvojen, tj. da je doneseno                                                       
 
 

R  J  E  Š  E  NJ  E 
o izboru prvog potpredsjednika  

Gradskog vijeća Grada Dubrovnika                                                                          
                                                       
                         

1. Jasmin Deraković iz Dubrovnika, izabire se za prvog potpredsjednika Gradskog 
vijeća Grada Dubrovnika.  

                                        
2.    Ovo rješenje stupa na snagu dana kad je doneseno, a objavit će se u „Službenom   
       glasniku Grada Dubrovnika“.      
                           

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

Ad 6. 
                            
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica izvijestio je vijećnike da je člankom 11. Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Dubrovnika određeno da Odbor za izbor i imenovanja ili najmanje 
trećina vijećnika mogu predložiti kandidata za drugog potpredsjednika te je pozvao 
predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da podnese izvješće. 
  
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Blaž Pezo izvijestio je vijećnike da je prijedlog 
Odbora da se za drugog potpredsjednika predlaže izabrati Mara Kristića 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao.                                                                                             
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Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je na izjašnjavanje prijedlog da se za drugog 
potpredsjednika Vijeća izabere Maro Kristić i, nakon glasovanja, utvrdio je da je prijedlog 
većinom glasova (15 „za“, 5 „protiv“ i 1 „suzdržan“) usvojen, tj. da je doneseno   
 
 

R  J  E  Š  E  NJ  E 
o izboru drugog potpredsjednika  

Gradskog vijeća Grada Dubrovnika 
                                                            
                     

1. Maro Kristić iz Dubrovnika izabire se za drugog potpredsjednika Gradskog vijeća 
Grada Dubrovnika.  

 
2. Ovo rješenje stupa na snagu dana kad je doneseno, a objavit će se u „Službenom 

glasniku Grada Dubrovnika“.   
                             

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

Ad 7. 
                            
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica izvijestio je vijećnike da je člankom 31. Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Dubrovnika određeno je da se predsjednik i članovi radnih tijela 
biraju na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja  ili najmanje trećine vijećnika te je odredio 
stanku od 5 minuta kako bi Odbor mogao dostaviti svoj prijedlog.  
 
Nakon stanke, predsjednik Vijeća Marko Potrebica izvijestio je vijećnike kako za sada nije 
postignut dogovor oko izbora članova u Odbor za proračun i financije kao ni za Odbor za 
statut i poslovnik, te je povukao raspravu i izjašnjavanje o te dvije točke predloženog 
dnevnog reda. 
 

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

Ad 9. 
 
 
Prijedlog rješenja o imenovanju  ravnatelja/ice Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne 
igre dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Blaž Pezo uvodno je obrazložio prijedlog. (tonski 
zapis) 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovala vijećnica Petra Marčinko. (tonski zapis). 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja/ice 
Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio 
je, da je većinom glasova (19 „za“ i 2 „suzdržan“) doneseno 
 
 

R  J  E  Š  E  NJ  E 
o imenovanju ravnateljice  

Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre 
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1. Ivana Medo Bogdanović, iz Dubrovnika, imenuje se ravnateljicom Javne ustanove u 

kulturi Dubrovačke ljetne igre, na mandatno razdoblje od 24. lipnja 2021. do 24. lipnja 
2025. godine. 

 
2. Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Grada Dubrovnika“. 
                                                                                                    
 

O B R A Z L O Ž E NJ E: 
 
Upravno vijeće Dubrovačkih ljetnih igara raspisalo je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice 
koji je objavljen u Dubrovačkom vjesniku i Slobodnoj Dalmaciji od 7. svibnja 2021.  
 
U zakonskom roku na natječaj je pristigla jedna prijave, i to prijava od gđe. Ivane Medo 
Bogdanović dosadašnje ravnateljice. 
 
Upravno vijeće Dubrovačkih ljetnih igara, na sjednici održanoj 1. lipnja 2021., otvorilo je i 
pregledalo prijavu i utvrdilo da prijava sadrži sve potrebne dokumente po raspisanom 
natječaju, te je Upravno vijeće jednoglasno donijelo odluku kojom predlaže Gradskom vijeću 
Grada Dubrovnika za ravnateljicu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre imenovati 
gospođu Ivanu Medo Bogdanović. 
 
Sukladno članku 5. stavku 4. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Kulturno 
vijeće Grada Dubrovnika, na sjednici održanoj 8. lipnja 2021., razmotrilo je i temeljito proučilo 
dostavljenu dokumentaciju uz provedeni natječaj te je jednoglasno predložilo Gradskom 
vijeću Grada Dubrovnika da za ravnateljicu javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre 
imenuje Ivanu Medo Bogdanović.   
 
Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, na sjednici održanoj 15. 
lipnja 2021., razmotrio je prijedlog Upravnog vijeća, kao i dokumentaciju kandidatkinje te je, 
imajući u vidu da je Ivana Medo Bogdanović u proteklom mandatu Dubrovačke ljetne igre 
vodila uspješno i odgovorno, predložilo Gradskom vijeću imenovati Ivanu Medo Bogdanović 
ravnateljicom Dubrovačkih ljetnih igara. 
 
Slijedom navedenog Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 1. konstituirajućoj sjednici, 
održanoj 15. lipnja 2021., prihvatilo je prijedlog Upravnog vijeća te je odlučilo kao u izreci 
ovog rješenja.  
 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 
Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može u zakonskom roku pokrenuti upravni 
spor kod nadležnog suda.                      
 

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

Prije zaključivanja sjednice, predsjednik Vijeća Marko Potrebica pozvao je gradonačelnika 
Mata Frankovića da se obrati vijećnicima. 
 
Gradonačelnik Mato Franković uputio je kratko se obratio izabranim vijećnicima. (tonski 
zapis)  
 

========================== 
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Predsjednik Vijeća Marko Potrebica  zaključio je rad konstituirajuće sjednice Gradskog 
vijeća Grada Dubrovnika u 12,15 sati. 
 
 
 
 
Zapisničar:                                                          Privremena predsjedateljica Gradskog vijeća:                                                                                                                                                                                                         
Suzana Benić, v.r.                                                      Nada Medović, dipl. iur., v. r.  
                                                                                                                                                                                                                                 
                                               
                                                                                                                       
 
 
 
 
Predsjedatelj Gradskog vijeća:                                                     Predsjednik Gradskog vijeća:               
Blaž Pezo, v. r.                                                                              mr. sc. Marko Potrebica, v. r. 

                                                                                                                                                           


