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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održane 29. rujna 2021., 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 21 vijećnika, od njih ukupno 21, i da Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
 
Prisutni vijećnici: 
Anita Bonačić Obradović, Đuro Capor, 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, Nikša Selmani, Ivana Šepak, 
Ivan Tropan, Pero Vićan i Andro Vlahušić.  
 
 
Ostali prisutni: 
Mato Franković – gradonačelnik Grada Dubrovnika, Jelka Tepšić – zamjenica 
gradonačelnika Grada Dubrovnika, Dživo Brčić – pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, 
šport, socijalnu skrb i civilno društvo, Anita Burić – pročelnica Upravnog odjela za proračun, 
financije i naplatu, Zlatko Uršić – pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i 
mjesnu samoupravu, Ana Hilje – pročelnica Upravnog odjela za kulturu i baštinu, Marijeta 
Hladilo – pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, Jelena Lončarić – 
pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Zdenko 
Medović – pročelnik Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog 
uređenja i gradnje, Marko Miljanić – pročelnik Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i 
more, Zrinka Raguž – pročelnica Upravnog odjela za Europske fondove, regionalnu i 
međunarodnu suradnju, Đuro Šutalo – pročelnik Upravnog odjela za promet, Srđan 
Todorovski – pročelnik Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima i predstavnici 
sredstava javnog priopćavanja. 
 
 
Zapisničarka: Suzana Benić. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica pozvao je vijećnike da se izjasne imaju li primjedaba na 
zapisnik sa 3. 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 28. rujna 2021. dostavljena je dopuna 
dnevnog reda točkom Prijedlog odluke o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao 
javnog dobra u općoj uporabi – pješačke staze, u naravi pješačke ulice koja spaja sjeverni i 
južni dio ulice Od Batale i javnog parkirališta uz ulicu Ivana Meštrovića, a je prije početka 
sjednice dostavljena je i točka Prijedlog zaključka o postavljanju spomen-ploče Milanu 
Milišiću. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica također je predložio izmjenu redoslijeda točaka u 
predloženom dnevnom redu na način da točka 1. Vijećnička pitanju budu posljednja točka, a 
točka 19. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za prvo 
polugodište 2021. godine bude prva točka, te je predloženo i obrazložio, te je pozivao 
vijećnike da daju prijedloge za dopunu ili izostavljanje točaka sa dnevnog reda. (tonski zapis) 
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Vijećnik Andro Vlahušić podržava prijedlog predsjednika Vijeća Marka Potrebice da točka 
19. postane točka 1. ali ne podržava prijedlog da Vijećnička pitanja budu posljednja točka, te 
je prijedloge obrazložio. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica odgovorio je vijećniku Vlahušiću. (tonski zapis) 
 
Vijećnik Maro Kristić referirao se na prijedlog da točka Vijećnička pitanja budu posljednje te 
je predložio da se iz predloženog dnevnog reda izostave točka 3. i točka 4., te je prijedlog 
obrazložio. (tonski zapis) 
 
Vijećnik Pero Vićan iznio je svoj stav o prijedlozima predsjednika Vijeća Marka Potrebice. 
(tonski zapis) 
 
Vijećnik Ivan Cetinić referirao se na prijedlog da točka Vijećnička pitanja bude posljednja 
točka. (tonski zapis) 
 
Vijećnik Đuro Capor također se ne slaže da točka Vijećnička pitanja budu posljednja točka te 
je predložio je da se iz predloženog dnevnog reda izostave točke 2., 3. i 4., što je i obrazložio. 
(tonski zapis) 
 
Vijećnik Željko Raguž također je iznio svoj stav o točki Vijećnička pitanja, što je i obrazložio. 
(tonski zapis) 
 
Vijećnik Ivan Tropan također se referirao na prijedlog predsjednika Vijeća Potrebice o točki 
Vijećnička pitanja. (tonski zapis) 
 
Vijećnica Olga Muratti pozvala se na povredu Poslovnika jer se o prijedlogu izmjene dnevnog 
reda ne raspravlja, što su dosadašnji govornici i radili. (tonski zapis) 
  
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica odgovorio je vijećnici Olgi Muratti, te je stavio na 
glasovanje prijedlog da se iz predloženog dnevnog reda izostavi točka 2. Prijedlog odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika i, nakon 
glasovanja utvrdio je, da je većinom glasova (6 „za“, 12 „protiv“ i 2 „suzdržan“) prijedlog 
nije prihvaćen. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je na glasovanje prijedlog da se iz predloženog 
dnevnog reda izostavi točka 3. Prijedlog zaključka o umanjenju ugovorenih iznosa zakupnine 
za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika u kategorijama ugostiteljski stolovi i 
stolice, kiosci za pružanje ugostiteljskih usluga i nepokretna vozila za pružanje jednostavnih 
ugostiteljskih usluga, u razdoblju od 1. studenog 2021. do 1. ožujka 2022. godine i, nakon 
glasovanja utvrdio je, da je većinom glasova (7 „za“ i 13 „protiv“) prijedlog nije prihvaćen. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je na glasovanje prijedlog da se iz predloženog 
dnevnog reda izostavi točka 4. Prijedlog zaključka o smanjenju ugovorenih iznosa zakupnine 
za poslovne prostore u vlasništvu i suvlasništvu Grada Dubrovnika od 1. studenog 2021. 
godine do 1. ožujka 2022. godine i, nakon glasovanja utvrdio je, da je većinom glasova (7 
„za“ i 13 „protiv“) prijedlog nije prihvaćen. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je na glasovanje prijedlog da se dnevni red dopuni 
točkom Prijedlog zaključka o postavljanju spomen ploče Milanu Milišiću, koja će se razmatrati 
kao 37. točka 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 proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u 
općoj uporabi – pješačke staze, u naravi pješačke ulice koja spaja sjeverni i južni dio ulice Od 
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Batale i javnog parkirališta uz ulicu Ivana Meštrovića, koja će se razmatrati kao 38. točka 
dnevnog reda i, nakon glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno prijedlog nije prihvaćen. 

 
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 u cjelini, i nakon 
glasovanja utvrdio je, da je većinom glasova (14 „za“ i 6 „suzdržan“) prihvaćen sljedeći  
 
 

D n e v n i  r e d 
 

1. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za prvo 
polugodište 2021. godine. 
 

2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada 
Dubrovnika. 

 
3. Prijedlog zaključka o umanjenju ugovorenih iznosa zakupnine za korištenje javnim 

površinama Grada Dubrovnika u kategorijama ugostiteljski stolovi i stolice, kiosci za 
pružanje ugostiteljskih usluga i nepokretna vozila za pružanje jednostavnih 
ugostiteljskih usluga, u razdoblju od 1. studenog 2021. do 1. ožujka 2022. godine. 
 

4. Prijedlog zaključka o smanjenju ugovorenih iznosa zakupnine za poslovne prostore u 
vlasništvu i suvlasništvu Grada Dubrovnika od 1. studenog 2021. godine do 1. ožujka 
2022. godine. 

 
5. Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom 

najamninom na određeno vrijeme sa  Draganom Čobanskim. 
 

6. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage Zaključka Gradskog vijeća Klasa: 372-
03/21-01/09, Urbroj: 2117/01-09-21-3 od 29. ožujka 2021. godine. 

 
7. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za 

dio čest. zem. 678/4 k.o. Gruž. 
 

8. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za 
dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 1020/5 k.o. Obuljeno. 

 
9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za određivanje imena ulica i 

trgova u naseljima Grada Dubrovnika. 
 

10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i 
prigovore Gradskog vijeća Grada Dubrovnika. 

 
11. Prijedlog odluke o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u 

općoj uporabi – Gradski stadion Lapad. 
 

12. Prijedlog odluke o suosnivanju lokalne akcijske skupine u ribarstvu. 
 

13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reklamiranju na području Grada 
Dubrovnika. 
 

14. Prijedlog zaključka o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa 
obveznika Svetište Gospe od Milosrđa. 
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15. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pčelica. 
 

16. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Dječjeg vrtića 
Pčelica. 
 

17. Prijedlog rješenja o razrješenju privremene ravnateljice Javne ustanove Dječji vrtić 
Pčelica. 
 

18. Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja/ice dužnosti ravnatelja Javne ustanove Dječji 
vrtić Pčelica. 

 
19. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu 

Grada Dubrovnika za 2020. godinu.  
 

20. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Športski objekti 
Dubrovnik za 2020. godinu. 

 
21. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice tehničke kulture za 2020. 

godinu. 
 

22. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Agencije za 

društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika  za 2020. godinu. 
 

23. Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Boninova d.o.o. za 
2020. godinu. 

 
24. Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Čistoće d.o.o. za 

2020. godinu. 
 

25. Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Domouprave 
Dubrovnik d.o.o. za 2020. godinu. 

 
26. Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Dubrovačke baštine 

d.o.o. za 2020. godinu. 
 

27. Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Dubrovačke razvojne 
agencije d.o.o. za 2020. godinu. 

 
28. Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Groblja Dubac d.o.o. 

za 2020. godinu. 
 

29. Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Hotela Gruž d.d. za 
2020. godinu. 

 
30. Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Libertasa d.o.o. za 

2020. godinu. 
 

31. Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Luke Dubrovnik d.d. 
za 2020. godinu. 

 
32. Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Sanitata Dubrovnik 

d.o.o. za 2020. godinu. 
 

33. Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju UTD Ragusa d.d. za 
2020. godinu 
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34. Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Vodovoda Dubrovnik 
d.o.o. za 2020. godinu. 

 
35. Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Vrtlara d.o.o. za 

2020. godinu. 
 

36. Prijedlog zaključka o postavljanju spomen ploče Milanu Milišiću. 
 

37. Prijedlog odluke o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u 
općoj uporabi – pješačke staze, u naravi pješačke ulice koja spaja sjeverni i južni dio 
ulice Od Batale i javnog parkirališta uz ulicu Ivana Meštrovića. 
 

38. Vijećnička pitanja. 
 

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

 
Ad 1. 

 
Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za prvo 
polugodište 2021. godine dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Predsjednik Odbora za proračun i financije Ivan Maslać izvijestio je vijećnike sa zaključkom 
Odbora. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković uvodno je obrazložio prijedlog. (tonski zapis) 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovao vijećnik Andro Vlahušić. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu vijećnika Vlahušića. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica replicirao je na izlaganje vijećnika Vlahušića. (tonski 
zapis) 
 
Vijećnik Andro Vlahušić replicirao je na izlaganje gradonačelnika Frankovića i predsjednika 
Vijeća Potrebice. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovala i vijećnica Anita Bonačić Obradović. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu vijećnice Bonačić Obradović. (tonski 
zapis) 
 
U replici su sudjelovali vijećnica Anita Bonačić Obradović i vijećnik Blaž Pezo. (tonski zapis) 
 
Vijećnik Maro Kristić također je sudjelovao u raspravi. (tonski zapis) 
 
U replici su sudjelovali predsjednik Vijeća Marko Potrebica i vijećnici Ivan Maslać, Andro 
Vlahušić, Maro Kristići Krešimir Marković. (tonski zapis) 
 
U raspravi su sudjelovali i vijećnici Đuro Capor i Pero Vićan. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na rasprave i replike vijećnika. (tonski zapis) 
 
U replici su sudjelovali predsjednik Vijeća Marko Potrebica i vijećnik Andro Vlahušić. (tonski 
zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na repliku vijećnika Vlahušića. (tonski zapis) 
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U replici su redom sudjelovali vijećnik Đuro Capor, predsjednik Vijeća Marko Potrebica te 
vijećnici Katarina Doršner, Andro Vlahušić, Ivan Cetinić i Đuro Capor. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je repliku vijećnika Capora. (tonski zapis) 
 
Dalje u replici sudjelovali su vijećnik Pero Vićan, predsjednik Vijeća Marko Potrebica te 
vijećnici Đuro Capor, Andro Vlahušić i Pero Vićan. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2021. godine na izjašnjavanje i, nakon 
glasovanja utvrdio je, da je većinom glasova (12“za“, 4 „protiv“ i 4 „suzdržan“) donesen 
 
 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 
GRADA DUBROVNIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2021. GODINE 

 
 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2021. 
godine čini sastavni dio ovoga zaposnika. 
 

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

Ad 2. 
 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada 
Dubrovnika dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Gradonačelnik Mato Franković podnio je uvodno obrazloženje u sklopu kojeg je dao primjedbu 
kako je došlo do tehničke pogreške u nazivu Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje 
projektima. (tonski zapis) 
 
Vijećnik Đuro Capor replicirao je na izlaganje gradonačelnika. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na repliku vijećnika Capora. (tonski zapis) 
 
U replici su sudjelovali i vijećnica Katarina Doršner, predsjednik Vijeća Marko Potrebica te 
vijećnik Đuro Capor i predsjednik Vijeća Marko Potrebica. (tonski zapis) 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Maro Kristić, Andro Vlahušić, Anita Bonačić Obradović, 
Krešimir Marković, Nikša Selmani, Pero Vićan i Đuro Capor. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu vijećnika Đura Capora. (tonski zapis) 
 
U replici su sudjelovali vijećnici Katraina Doršner i Nikša Selmani. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na repliku vijećnika Selmanija. (tonski zapis) 
 
Repliku na izlaganje gradonačelnika uputio je vijećnik Đuro Capor. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovala i vijećnica Olga Muratti. (tonski zapis) 
 
Vijećnik Đuro Capor replicirao je na izlaganje vijećnice Muratti. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovrio je na repliku vijećnika Capora. (tonski zapis) 
 
U replici su sudjelovali i vijećnici Maro Kristić, Olga Muratti i Pero Vićan. (tonski zapis) 
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Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika na izjašnjavanje i, nakon glasovanja 
utvrdio je, da je većinom glasova (14 „za“,  3 „protiv“ i 3 „suzdržan“) donesena 
 
 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 
O USTROJSTVU GRADSKE UPRAVE GRADA DUBROVNIKA 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

 
U Odluci o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada 
Dubrovnika“, broj 17/17 i 6/20) članak 10. mijenja se i glasi: 
 
„Grad ima sljedeća upravna tijela: 

1. Upravni odjel za poslove gradonačelnika 
2. Upravni odjel za kulturu i baštinu 
3. Upravni odjel za proračun, financije i naplatu 
4. Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more 
5. Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo 
6. Upravni odjel za izgradnju i upravljanjem projektima 
7. Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje 
8. Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove  
9. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša 
10. Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu 
11. Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju 
12. Služba Gradskog vijeća 
13. Služba za unutarnju reviziju.“ 

 
Članak 2. 

 
Članak 11. mijenja se i glasi: 
„Upravni odjel za poslove gradonačelnika obavlja sljedeće poslove: 

― koordinacija rada i delegiranje zadaća pročelnika upravnih tijela u cilju pravovremenog 
i potpunog izvršenja poslova i zadaća; 

― stručni i organizacijski poslovi za potrebe gradonačelnika i zamjenika/ce, usklađivanje 
njihovih obveza prema građanima, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama, 
organizacijama te državnim i drugim tijelima; 

― stručni i administrativni poslovi za potrebe gradonačelnika, zamjenika/ce i radnih tijela 
gradonačelnika; 

― poslovi izrade prijedloga zaključaka i drugih akata koje donosi gradonačelnik, u 
slučajevima kada pripremanje takvih akata ne spada u nadležnost drugih upravnih 
tijela; 

― koordiniranje izrade i normativna obrada akata koje upravna tijela predlažu na 
donošenje gradonačelniku te vođenje evidencije akata gradonačelnika; 

― izvještavanje javnosti o radu gradonačelnika i gradske uprave, medijsko praćenje rada 
gradske uprave, informiranje javnosti o radu gradske uprave putem internetskog 
portala i društvenih mreža, priprema i provedba medijskih kampanja i događanja 
vezanih za rad i program gradske uprave, koordiniranje odnosa s javnošću 
gradonačelnika i upravnih odjela, analiza medijskih objava; 

― izrada elektroničkih vizualnih rješenja za promotivne aktivnosti Grada, poslovi 
koordinacije promotivnih i edukacijskih  aktivnosti Grada, poslovi u vezi s izradom 
vizualnog identiteta i  razvojem koncepcije brandinga Grada, 
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― obavljanje poslova protokola prilikom službenih i svečanih susreta gradonačelnika i 
drugih gradskih dužnosnika s predstavnicima države, županija i gradova, institucija i 
ustanova, stranih i domaćih uzvanika Grada; 

― organiziranje obilježavanja nacionalnih blagdana i obljetnica Grada; 
― suradnja s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad vlasnik ili 

osnivač na području odnosa s javnošću i protokola, te na organizaciji većih javnih 
događanja; 

― poslovi koji su u funkciji ostvarivanja suradnje upravnih tijela Grada s državnim tijelima, 
medijima, ustanovama, udrugama i građanima; 

― poslovi zaštite od požara i elementarnih nepogoda, civilne zaštite  
― poslovi izrade procjena ugroženosti i zaštite stanovništva; 
― poslovi zaštite na radu  
― koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite namijenjenih 

provođenju mjera civilne zaštite, 
― razvijanje socijalnog partnerstva Grada i sindikata koji djeluje u gradskoj upravi; 
― primanje pritužbi i predstavki građana na rad gradskih tijela, vođenje brige o 

pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju; 
― poslovi po propisima o pravu na pristup informacijama; 
― održavanje i vođenje brige o informacijskom sustavu upravnih tijela Grada  
― izrada i održavanje informatičkih sustava i skrb o integraciji novih informatičkih sustava 

u jedinstveni sustav Grada; 
― projektiranje, izrada i održavanje informatičkih aplikacija za potrebe Gradske uprave; 
― skrb o sigurnosti cjelokupnog sustava, posebice podataka, ustroja, sigurnosnog 

spremanja i pohrane; 
― savjetodavni poslovi iz područja prava, medija i kulture; 
― poslovi kontrole i nadziranja rada trgovačkih društava u vlasništvu Grada te vođenja 

registra poslovnih udjela Grada u trgovačkim društvima; 
― izrada osvrta na izvještaje o poslovanju trgovačkih društava i prijedloga odluka za 

skupštine trgovačkih društava; 

― ocjena financijskih izvještaja trgovačkih društava i organiziranosti trgovačkih društava 
te predlaganje mjera i rješenja u cilju poboljšanja organizacije i uspješnosti poslovanja; 

― vođenje jedinstvenog registra svih ugovora Grada; 
― vođenje evidencije o korištenju službenih vozila Grada  
― vođenje evidencije o službenim putovanjima službenika; 
― drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama 

gradonačelnika i Gradskog vijeća.“ 
 

Članak 3. 
 

Iza članka 11. dodaje se novi članak 11a. koji glasi: 
„Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove obavlja sljedeće poslove: 

― ustroj i vođenje registra svih nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Grada te s pravom 
korištenja Grada; 

― ustroj i vođenje registra stvarnih prava; 
― svi imovinskopravni poslovi glede nekretnina u vlasništvu Grada kada god je to 

potrebno, a posebno radi stjecanja nekretnina u vlasništvo Grada, radi pripreme 
zemljišta za gradnju i drugo ulaganje; 

― gospodarenje i upravljanje stambenim prostorima u vlasništvu Grada; 
― gospodarenje i upravljanje poslovnim prostorima i ostalim prostorom u vlasništvu 

Grada; 
― gospodarenje i upravljanje zemljištem, koje nije javna površina, u vlasništvu Grada; 
― sudjelovanje u gospodarenju i upravljanju javnim površinama u vlasništvu Grada; 
― priprema nacrta akata kojima se uređuje gospodarenje nekretninama, najam gradskih 

stanova, zakup poslovnih i ostalih prostora i zakup javnih površina te provođenje 
postupaka za dodjelu stambenog, poslovnog i ostalog prostora, zemljišta i javnih 
površina na korištenje u skladu sa zakonom i Statutom te drugim aktima Grada; 
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― zastupanje Grada po punomoći gradonačelnika u postupcima pred sudovima, javnim 
bilježnicima te nadležnim upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima; 

― vođenje evidencije sudskih postupaka; 
― organiziranje i provođenje postupaka jednostavne i javne nabave roba, radova i usluga 

za potrebe Grada, sukladno odlukama nadležnih tijela; 
― organiziranje i provođenje postupaka središnje nabave za ustanove i pravne osobe u 

vlasništvu Grada, sukladno odlukama nadležnih tijela 
― pripremanje očitovanja i drugih akata za potrebe Državne komisije za kontrolu 

postupaka javne nabave u žalbenim postupcima; 

― prikupljanje prijedloga upravnih tijela, izrada prijedloga plana nabave Grada za tekuću 
godinu te njegovih izmjena i dopuna, vođenje evidencije o provedenim postupcima i 
sklopljenim ugovorima za nabavu roba, radova i usluga te izrada godišnjih izvješća za 
potrebe nadležnih tijela; 

― izrada prijedloga općih i pojedinačnih upravnih i drugih akata radno-pravne naravi za 
sve službenike i namještenike Grada i vođenje brige o svrsishodnom upravljanju 
ljudskim resursima; 

― vođenje brige i poduzimanje mjera za stručno osposobljavanje službenika  i 
namještenika, u skladu sa zakonom; 

― poslovi zaštite osobnih podataka; 
― opskrba upravnih tijela uredskim materijalom, namještajem, stručnom literaturom, 

drugim potrošnim materijalom i priborom, sitnim inventarom i drugim tehničkim 
potrepštinama; 

― nabava i održavanje motornih vozila; 
― rukovanje telefonskom centralom te skrb o vratarskoj i čuvarskoj službi; 
― održavanje i vođenje brige o uredskim prostorima, instalacijama, opremi i uređajima 

neophodnim za rad gradske uprave; 
― poslovi uredskog poslovanja, otpreme pošte, poslovi arhive te kurirski poslovi; 
― suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u 

obavljanju poslova iz ovog članka.“ 
 

Članak 4. 
 

U članku 12. stavku 1. iza alineje 9. dodaje se nova alineja: 
― provođenje projekata Dubrovačka kartica sukladno odlukama Gradskog vijeća i 

gradonačelnika; 
 
Članak 5. 
 

Članak 16. briše se. 
 
Članak 6. 
 

U članku 20. stavku 1. , iza alineje 9. dodaju se dvije nove alineje: 
― vođenje neupravnih postupaka iz područja prostornog planiranja i zaštite okoliša; 
― suradnja s organizacijama civilnog društva iz područja zaštite okoliša i prirode te 

urbanizma i prostornog planiranja; 
 

Članak 7. 
 

Članak 21. mijenja se i glasi: 
„Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu obavlja sljedeće 
poslove: 

― ugovaranje i nadzor nad provođenjem radova održavanja komunalne infrastrukture, 
koji obuhvaćaju: održavanje čistoće, održavanje javnih površina (zelenih površina, 
dječjih igrališta, trgova, parkova, pješačkih staza i pješačkih zona, javnih fontana i 
javnih zahoda, održavanje javne rasvjete, javnih satova i groblja); 
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― održavanje i saniranje ogradnih zidova u vlasništvu Grada Dubrovnika, a koji graniče 
s javnim površinama 

― ugovaranje i nadzor nad obavljanjem poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 
na području Grada; 

― koordiniranje poslova opskrbe stanovništva i gospodarstva pitkom vodom te 
koordiniranje poslova odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda; 

― suradnja u održavanju čistoće, prikupljanju, uklanjanju i zbrinjavanju komunalnog i 
ostalog krutog i tekućeg otpada; 

― suradnja u neškodljivom uklanjanju i zbrinjavanju strvina i otpada životinjskog i biljnog 
podrijetla; 

― reguliranje rada tržnica; 
― briga o održavanju groblja i prijevozu pokojnika; 
― održavanje javne rasvjete; 
― briga o prigodnom blagdanskom ukrašavanju i osvjetljavanju Grada; 
― briga o opskrbi trgovina i građana unutar povijesne jezgre Grada posebnim vozilima; 
― održavanje spomenika i spomen-obilježja s posebnim naglaskom na Domovinski rat; 
― kontrola sustava vatrogastva; 
― suradnja u održavanju javne hidrantske mreže i vatrogasnih putova; 
― briga o označavanju naselja, ulica, obala, trgova i zgrada; 
― hranjenje gradskih golubova i labudova; 
― izrada općih i drugih akata o komunalnom redu; 
― poslovi komunalnog redarstva i ostali poslovi nadzora; 
― priprema i provođenje planova malih komunalnih akcija; 
― priprema nacrta temeljnih akata gradskih kotareva i mjesnih odbora i praćenje njihove 

usklađenosti sa zakonom i Statutom Grada; 
― pružanje stručne pomoći i vođenje zapisnika sa sjednica vijeća i zborova građana te 

dostavljanju donesenih akata; 
― priprema godišnjih programa gradskih kotareva i mjesnih odbora, u suradnji s 

upravnim tijelima Grada; 
― obavljanje stručnih i administrativnih poslova u provedbi izbora za članove vijeća 

gradskih kotareva i mjesnih odbora; 

― davanje koncesija i sklapanje pisanih ugovora za obavljanje komunalnih djelatnosti 
sukladno zakonu; 

― utvrđivanje, naplata i ovrha komunalnog doprinosa, komunalne naknade,  spomeničke 
rente, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru i vođenje 
evidencije o donesenim rješenjima o izvedenom stanju i odbijenim zahtjevima; 

― priprema i predlaganje mjera za unapređenje stanja u prometu; 
― vođenje jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama; 
― obavljanje potrebnih radnji sukladno zakonu radi upisa nerazvrstanih cesta u 

vlasništvo Grada; 
― održavanje nerazvrstanih cesta, te javnih prometnih površina i dijelova javnih cesta 

koje prolaze kroz naselja na području Grada; 
― održavanje objekata prometa u mirovanju; 
― održavanje oborinske odvodnje; 
― održavanje autobusnih postaja; 
― izdavanje uvjeta i potvrda na projekte iz djelokruga prometa; 
― izdavanje uvjeta i potvrda na projekte iz djelokruga oborinske odvodnje; 
― tehnički pregledi iz djelokruga za koji se izdaju uvjeti i potvrde; 
― provedba postupka izdavanja rješenja i dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza; 
― poslovi prometnog redarstva: nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, 

upravljanje prometom te premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila 
sukladno zakonu (ovo su navedeni poslovi prometnog redarstva po Zakonu o 
sigurnosti prometa na cestama);  

― donošenje prvostupanjskih rješenja u predmetima iz nadležnosti upravnog odjela 
― suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u 

obavljanju poslova iz ovog članka 
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― obavljanje i drugih poslova određenih posebnim zakonom, drugim propisima te 
odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.“ 
 

Članak 8. 
 

U članku 22. u stavku 1. mijenja se riječ „Europske“ i sada glasi „europske“ te se mijenja 
alineja 1. i sada glasi: 

― poslovi vezani uz pripremu i prijavu projekata te izradu potrebne dokumentacije za 
prijavu projekata financiranih iz sredstava državnog proračuna i fondova Europske 
unije; 

 
Članak 9. 

 
U članku 37. u stavku 1. mijenja se riječ „Europske“ i sada glasi „europske“. 
 
 
II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 10. 

 
Upravni odjel za poslove gradonačelnika s danom stupanja na snagu ove Odluke nastavlja 
rad s djelokrugom utvrđenim ovom Odlukom pod istim nazivom, Upravni odjel za poslove 
gradonačelnika. 
 
      Članak 11. 
 
Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove preuzima dio poslova koje je 
do stupanja na snagu ove Odluke bio u djelokrugu rada Upravnog odjela za poslove 
gradonačelnika te će obavljati rad s djelokrugom određenim ovom odlukom, te preuzima i 
službenike i namještenike koji su na dan stupanja na snagu ove Odluke zatečeni na preuzetim 
poslovima, te prava, obveze i dokumentaciju u vezi s preuzetim poslovima. 
 

Članak 12. 
 

Danom stupanja na snagu ove Odluke ukida se Upravni odjel za promet. 
 

Članak 13. 
 

Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu preuzimanjem poslova 
ukinutog Upravnog odjela za promet će obavljati rad s djelokrugom određenim ovom odlukom 
te preuzima i službenike koji su na dan stupanja na snagu ove Odluke zatečeni na radu na 
preuzetim poslovima, te prava, obveze i dokumentaciju u svezi s preuzetim poslovima. 
 

Članak 14. 
 

Upravni odjel za kulturu i baštinu, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu 
okoliša i Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju nastavljaju 
s radom s već utvrđenim djelokrugom i pod istim nazivom, te na dan stupanja na snagu ove 
Odluke nastavljaju s radom i s djelokrugom koji je proširen s ovom Odlukom. 
 

Članak 15. 
 

Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu, Upravnom odjelu za turizam, gospodarstvo 
i more, Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, Upravnom 
odjelu za izgradnju i upravljanje projektima, Upravnom odjelu za izdavanje i provedbu 
dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Službi Gradskog vijeća i Službi za unutarnju 
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reviziju ne mijenja se djelokrug rada i nastavljaju s radom s već utvrđenim djelokrugom i pod 
istim nazivom. 

Članak 16. 
 

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada treba 
se donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 
 
Do donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela 
Grada i rasporeda na radna mjesta prema novom pravilniku, preuzeti službenici iz članka 11. 
i 13. ove Odluke obavljaju poslove koje su do tada obavljali, odnosno druge poslove po nalogu 
pročelnika upravnog tijela koji ih je preuzeo, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju 
prema dotadašnjim rješenjima. 
 

Članak 17. 
 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Dubrovnika“, a primjenjuje se od 20. listopada 2021. 
 

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

Ad 3. 
 

Prijedlog zaključka o umanjenju ugovorenih iznosa zakupnine za korištenje javnim 
površinama Grada Dubrovnika u kategorijama ugostiteljski stolovi i stolice, kiosci za 
pružanje ugostiteljskih usluga i nepokretna vozila za pružanje jednostavnih ugostiteljskih 
usluga, u razdoblju od 1. studenog 2021. do 1. ožujka 2022. godine dostavljen je vijećnicima 
uz poziov za sjednicu a na temelju članka 52. Poslovnika dostavljen je amandman kluba 
vijećnika HDZ-a. 
 
Gradonačelnik Mato Franković uvodno je obrazložio prijedloge i za točku 3 i točku 4. (tonski 
zapis) 
 
Vijećnik Blaž Pezo, u ime kluba vijećnika HDZ-a obrazložio je dostavljeni amandman. (tonski 
zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković očitovao se o dostavljenom amandmanu kojega prihvaća. 
(tonski zapis) 
 
Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali predsjednik Vijeća Marko Potrebica i vijećnici 
Andro Vlahušić, Slavica Grkeš i Maro Kristić. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća replicirao je na izlaganje vijećnika Kristića. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu vijećnika Kristića te je izvjestio 
vijećnike da će vjerojatno zbog niza prijedloga točku povući iz glasovanja ali da bi želio da se 
rasprava nastavi. (tonski zapis) 
 
Vijećnik Maro Kristić replicirao je na izlaganje gradonačelnika. (tonski zapis) 
 

___________________________________ 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica odredio je podnevnu stanku u trajanju od 45 minuta. 
 
Nakon završene stanke utvrđeno je da je na sjednici nazočno 21 od ukupno 21 vijećnika te 
da Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 

___________________________________ 
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U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Maslać. (tonski zapis) 
 
Dalje u replici redom su sudjelovali vijećnici Maro Kristić, Đuro Capor, Ivan Maslać, Pero Vićan 
i Đuro Capor. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na replike vijećnika. (tonski zapis) 
 
U replici je sudjelovali i vijećnik Pero Vićan. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovala vijećnica Petra Marčinko. (tonski zapis) 
 
Na izlaganje vijećnice Marčinko replicirala je vijećnica Slavica Grkeš. (tonski zapis) 
 
U raspravi su sudjelovali i vijećnici Krešimir Marković i Pero Vićan. (tonski zapis) 
 
U replici su sudjelovali redom vijećnici Đuro Capor, Pero Vićan, predsjednik Vijeća Marko 
Potrebica te vijećnici Slavica Grkeš, Đuro Capor, Jasmin Deraković, Ivan Maslać, Slavica 
Grkeš i Nikša Selmani. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković u završnom izlaganju izvijestio je vijećnike da će nakon iscrpne 
rasprave točke 3. i 4. povući sa izjašnjavanja. (tonski zapis) 
 

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

Ad 4. 
 

Prijedlog zaključka o smanjenju ugovorenih iznosa zakupnine za poslovne prostore u 
vlasništvu i suvlasništvu Grada Dubrovnika od 1. studenog 2021. godine do 1. ožujka 2022. 
godine dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Uvodno izlaganje i rasprava objedinjene su bile pod točkom 3. 
 

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

Ad 5. 
 

Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom 
najamninom na određeno vrijeme sa  Draganom Čobanskim dostavljen je vijećnicima uz 
poziv za sjednicu. 
 
Gradonačelnik Mato Franković uvodno je obrazložio prijedlog. (tonski zapis) 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovao vijećnik Pero Vićan. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o 
najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom na određeno vrijeme sa  Draganom 
Čobanskim na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno donesen 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

1. Grad Dubrovnik daje Draganu Čobanskom u najam stan u Dubrovniku na adresi Od 
Batale 5,  katastarske oznake čest.zgr. 917  k.o. Gruž na određeno vrijeme i to na 
vremensko razdoblje od jedne godine od dana sklapanja Ugovora o najmu  stana sa 
slobodno ugovorenom najamninom. 
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2. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Dubrovnika potpisati Ugovor o najmu stana sa 
slobodno ugovorenom najamninom. 

 
3. Prijedlog teksta Ugovora čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Grad Dubrovnik zaprimio je zahtjev od Dragana Čobanskog iz Dubrovnika, Klasa:371-01/21-
01/146 Urbroj: 2117/01-08-06/5-21-2 od 17. rujna 2021. godine za dodjelu gradskog stana u 
najam. U predmetnom zahtjevu imenovani traži od Grada Dubrovnika da razmotri mogućnost 
dodjele u najam gradskog stana izvan Liste reda prvenstva, sukladno članku 7. Odluke o 
najmu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 
08/16) .  
 
Naime, radi se o HRVI iz Domovinskog rata sa utvrđenim  trajnim oštećenjem organizma od 
20% koji se trenutno nalazi u stanu od 18,00 m2  koji je u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve 
i prijeti mu deložacija iz istog dana 01. listopada 2021. godine.  Također valja istaknuti njegov 
iznimni doprinos u obrani suvereniteta Republike Hrvatske uz teške životne okolnosti u kojima 
se nalazi. 
 
Uvažavajući potrebe Hrvatskih ratnih vojnih invalida  iz Domovinskog rata, kao i mogućnosti i 
obveze Grada Dubrovnika, a po stvaranju preduvjeta, najprije kupnjom zemljišta, potom 
izradom odgovarajuće  planske dokumentacije, Grad Dubrovnik slijedom članka 40. Zakona 
o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ 
, br. 174/04 i 92/05) iz kojeg proizlazi dužnost Grada Dubrovnika, kao jedinice lokalne 
samouprave, u slučaju kad osobe koje ostvaruju prava iz već citiranog zakona koriste 
stambeni kredit za izgradnju obiteljske kuće  u mjestu prebivališta, za ustupanjem 
građevinskog zemljišta bez naknade i komunalnog opremanja, Grad Dubrovnik slijedom 
navedenog rješenjem Gradskog vijeća Klasa: 940-01/09-03/02 Urbroj: 2117/01-09-09-3  od 
31. siječnja daje u vlasništvo na jednake dijelove, bez naknade, 336/400 idealnog dijela prava 
vlasništva i to članovima obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja kao i hrvatskim ratnim 
vojnim invalidima  iz Domovinskog rata među kojima se i nalazi Dragan Čobanski na 41. 
mjestu.  
 
Radi navedenog , Grad Dubrovnik želi, obzirom  na teške životne okolnosti, stan koji ima u 
svom vlasništvu, a nalazi se u Dubrovniku na adresi Od Batale 5, katastarske oznake čest.zgr. 
917 k.o. Gruž, površine 36,00 m2 , dati u najam  Draganu Čobanskom na određeno vrijeme i 
to na vremensko razdoblje od jedne godine od dana sklapanja Ugovora o najmu stana sa 
slobodno ugovorenom najamninom. 
 
Odlukom o najmu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada 
Dubrovnika“, broj 8/16) iznimno od odredbe članka 6. Odluke, gradski stan se može dati u 
najam izvan Liste reda prvenstva u drugim društveno opravdanim slučajevima.  
 
Slijedom navedenoga riješeno je kao u izreci ovog Zaključka. 
 

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

 
Ad 6. 

 
Prijedlog zaključka o stavljanju van snage Zaključka Gradskog vijeća Klasa: 372-03/21-
01/09, Urbroj: 2117/01-09-21-3 od 29. ožujka 2021. godine dostavljen je vijećnicima uz poziv 
za sjednicu. 
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Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnici Maro Kristić i Nikša Selmani.  (tonski zapis) 
 
Pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Marijeta Hladilo odgovorila je na 
pitanja vijećnika. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o stavljanju van snage 
Zaključka Gradskog vijeća Klasa: 372-03/21-01/09, Urbroj: 2117/01-09-21-3 od 29. ožujka 
2021. godine na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno donesen 
 
 
                                                           Z A K LJ U Č A K 
 

1. Stavlja se van snage Zaključak Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, Klasa: 372-03/21-
01/09, Urbroj: 2117/01-09-21-3, donesen na 38. sjednici održanoj 29. ožujka 2021. 
godine. 

 
Obrazloženje: 

 
Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 38. sjednici održanoj 29. ožujka 2021. godine donijelo 
je Zaključak KLASA: 372-03/21-01/09, URBROJ: 2117/01-09-21-3 kojim je Grad Dubrovnik 
ponudio ustanovi Dom zdravlja Dubrovnik, Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 1, OIB: 
49632290105 sklapanje  ugovora o zakupu za poslovni prostor zemljišnoknjižne oznake dio 
čest. zgr. 662/1 k.o. Dubrovnik upisane u zk. ul. 661, na adresi Maestra Đela Jusića 44 u 
Dubrovniku, ukupne površine 186,00 m2  uz mjesečnu zakupninu određenu na temelju Odluke 
o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovne prostore domova zdravlja kojima je osnivač 
Dubrovačko-neretvanska županija (''Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije'' broj 
11/19.) i svim budućim izmjenama i dopunama iste, za obavljanje djelatnosti pružanja usluga 
zdravstvene zaštite. Ugovor o zakupu sklapao bi se na vrijeme od 10 (slovima: deset) godina 
s početkom od 01. svibnja 2021. godine te je rok za prihvat ponude bio 30 dana od dana 
donošenja Zaključka Gradskog vijeća.  
 
Grad Dubrovnik 12. travnja 2021. godine poslao je Domu zdravlja Dubrovnik na potpis i 
solemnizaciju 6 (šest) primjeraka Ugovora o zakupu poslovnog prostora uz napomenu da je 
po potpisu i solemnizaciji ugovora Gradu Dubrovniku potrebno vratiti dovoljan broj primjeraka. 
 
Dom zdravlja Dubrovnik vratio je Gradu Dubrovniku nepotpisane Ugovore o zakupu poslovnog 
prostora. 
 
Zakonom o obveznim odnosima (''Narodne novine'' br. 35/05., 41/08., 125/11., 78/15. i 29/18.) 
propisano je da ponuda u kojoj je određen rok za njezin prihvat obvezuje ponuditelja do isteka 
toga roka te da ponuda ugovora za čije sklapanje zakon zahtijeva poseban oblik obvezuje 
ponuditelja samo ako je učinjena u tom obliku te da isto vrijedi i za prihvat ponude. 
 
Slijedom navedenog, budući Dom zdravlja Dubrovnik nije prihvatio ponudu za sklapanje 
Ugovora o zakupu poslovnog prostora za poslovni prostor zemljišnoknjižne oznake dio čest. 
zgr. 662/1 k.o. Dubrovnik upisane u zk. ul. 661, na adresi Maestra Đela Jusića 44 u 
Dubrovniku, ukupne površine 186,00 m2, predlaže se staviti van snage Zaključak Gradskog 
vijeća Grada Dubrovnika KLASA: 372-03/21-01/09, URBROJ: 2117/01-09-21-3 od 29. ožujka 
2021. godine, radi čega je odlučeno kao u izreci. 
 

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

Ad 7. 
 
Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio 
čest. zem. 678/4 k.o. Gruž dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
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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 dio čest. zem. 678/4 k.o. Gruž na izjašnjavanje i, 
nakon glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno donesen 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

1. Grad Dubrovnik ukida status puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio 
nekretnine zemljišnoknjižne oznake čest. zem. 678/4 k.o. Gruž ( s.i.) označenog 
žutom bojom ( površine 860 m2 ), crvenom bojom ( površine 610 m2 i 1m2 ) te 
ljubičastom bojom ( površine 96 m2 ) na preglednom nacrtu izrađenom od strane 
ovlaštenog geodeta Ilije Margaretića, mag. ing. geod. et. geoinf., iz društva GEO 
GRUPA d.o.o. iz Dubrovnika 
 

2. Pregledni nacrt  izrađen od strane ovlaštenog geodeta Ilije Margaretića, mag. 
ing. geod. et. geoinf.,  iz društva GEO GRUPA d.o.o. iz Dubrovnika, od dana 17. 
rujna 2021.g., čini sastavni dio ovog zaključka.  

 
 

Obrazloženje 
 

Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika zaprimio je zahtjev Upravnog 
odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu kojim isti traže ukidanje statusa puta, 
odnosno  javnog dobra u općoj uporabi, za nekretninu zemljišnoknjižne oznake čest. zem. 
678/4 k.o. Gruž koja se nalazi unutar obuhvata Gradskog stadiona Lapad za kojeg je u tijeku 
izrada Odluke o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture temeljem odredbe čl. 132 
Zakona o komunalnom gospodarstvu (″Narodne novine″, broj 68/18, 110/18, 32/20). 
 
Uvidom u verificirani e - izvadak Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Dubrovniku 
utvrđeno je da je u zk. ul. 2038  nekretnina zemljišnoknjižne  oznake čest. zem. 678/4 k.o. 
Gruž, put,  uknjižena kao društveno vlasništvo čiji je nosilac prava korištenja Općina Dubrovnik 
dok je na temelju čl. 38 i 39. Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta 
uknjiženo pravo korištenja na korist Sozio Ivonna za 2/72 dijela prava vlasništva, Foucart 
Andreine za 2/27 dijela prava vlasništva, Manning Jacob Adela za 2/72 dijela prava vlasništva, 
Stanton Mići za 6/72 dijela prava vlasništva, Langheim G. Paolo za 6/27 dijela prava 
vlasništva, Martinić Blase Elenora za 3/27 dijela prava vlasništva i Martinić Elenora za 3/27 
dijela prava vlasništva te da je pod posl. br. Z. 5609/16 zabilježen tijek postupka povrata  čest. 
zem. 678/4 temeljem čl. 81 i dr. Zakona o zemljišnim knjigama. 
 
Na traženje Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Upravni odjel za zaštitu okoliša, 
imovinsko-pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije očitovao se 
dopisom KLASA: 940-01/21-01/72, URBROJ: 2117/1-09/7-21-2 od 15. travnja 2020.g. da je 
za nekretninu zemljišnoknjižne oznake čest. zem. 678/4 k.o. Gruž podnesen zahtjev za 
naknadu oduzete imovine od strane: Elenore Matić te da je isti pravomoćno odbijen KLASA: 
UP/I-943-01/97-01/558, Mire Polić Stanković te da je isti pravomoćno odbijen KLASA: UP/I-
943-01/97-01/683 te Iva Pitarevića čije pravo supstituira Mare Trojanović rođ. Pitarević i Frano 
Pitarević iz Dubrovnika koji je pravomoćno okončan pod KLASOM: UP/I-943-01/97-01/1921 
te su isti Djelomičnim rješenjem od 4. studenoga 2015.g. dobili naknadu u obveznicama 
Republike Hrvatske za po 1/3 suvlasničkog dijela. 
 
Upravni odjel za promet Grada Dubrovnika očitovao se dopisom klasa: 940-01/12-01/46, 
urbroj: 2117/01-11-21-11, od dana 17 rujna 2021.g., kako uvidom u naknadno dostavljenu 
dokumentaciju (Pregledni nacrt za zemljišnu knjigu kojeg dostavljaju kao prilog svog dopisa), 
Generalni urbanistički plan Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 
10/05, 10/07, 8/12, 3/14, 9/14, 19/15, 18/16,25/18,13/19 i 05/21) – dalje u tekstu Plan, 
Geoinformacijski sustav Grada Dubrovnika, te po uvidu na terenu utvrđeno je kako dio čest. 
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zem. 678/4 k.o. Gruž, u površini od 9 m2, sukladno prikazu dostavljenom od strane ovlaštenog 
geodeta Ivice Margaretića, mag.ing. geod., iz tvrtke Geo Grupa d.o.o. iz Dubrovnika, 
predstavlja dio nerazvrstane ceste (u naravi dijela ulice Uz Batalu) sukladno članku 98. 
Zakona o cestama u izvedenom stanju, dok preostali dio č. zem. 978/4 k.o. Gruž ne 
predstavlja dio nerazvrstane ceste odnosno komunalne infrastrukture pod upravljanjem 
Upravnog odjela za promet Grada Dubrovnika. 
 
Člankom 35. stavkom 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (″Narodne novine″, 
broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 
143/12 i 152/14) određeno je da svatko ima pravo stvarima u vlasništvu Republike Hrvatske 
koje su namijenjene za uporabu svih (javna dobra u općoj uporabi) služiti se na način koji je 
radi ostvarenja te namjene odredilo tijelo ili ustanova kojoj su dane na upravljanje, odnosno 
tijelo nadležno za određivanje namjene, koje njima neposredno upravlja. Ako nije što posebno 
propisano zakonom, na javna dobra u općoj uporabi na odgovarajući se način primjenjuju 
pravila koja vrijede za opća dobra. Stavkom 8. istog članka određeno da na pravo vlasništva 
jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne samouprave i uprave na odgovarajući će se 
način primjenjivati pravila o vlasništvu Republike Hrvatske, ako nije što drugo određeno 
zakonom, niti proizlazi iz naravi tih osoba.  
 
Člankom 103. stavkom 1. Zakona o cestama ("Narodne novine", broj 84/11., 22/13., 54/13., 
148/13.,  92/14.  i 110/19) propisano je kada je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane 
ceste ili njezinog dijela može joj se ukinuti status javnog dobra u općoj uporabi, a nekretnina 
kojoj prestaje taj status ostaje u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, dok je stavkom 2. 
istog članka propisano da odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
nerazvrstane ceste ili njezinog djela donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.   
 
Slijedom navedenoga odlučeno je kao u izreci zaključka. 
 

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

Ad 8. 
 
Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio 
nekretnine katastarske oznake čest. zem. 1020/5 k.o. Obuljeno 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 dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 
1020/5 k.o. Obuljeno na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je većinom glasova 
(17 „za“ i 3 „prtotiv“) donesen 
 

 
Z A K L J U Č A K 

 
1. Grad Dubrovnik ukida status puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio  

nekretnine katastarske oznake čest. zem. 1020/5 k.o. Obuljeno, u površini od 
128 m2; 
 

2. Nekretnina za koju se ukida status puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi iz točke 
1. ovog zaključka, određena je geodetskom situacijskom snimkom izrađenom od 
strane društva GEO GRUPA d.o.o. iz Dubrovnika, po ovlaštenom geodetu Iliji 
Margaretiću , dipl. ing. geod., iz kolovoza 2021.g., koja se prilaže ovom zaključku;  
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3. Obvezuje Ankica Modrić riješiti imovinskopravne odnose sa Gradom 
Dubrovnikom za dio nekretnine iz točke 1. ovog zaključka; 

 
 

Obrazloženje 
 

Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika zaprimio je zahtjev Ankice Modrić 
iz Mokošice kojim ista traži ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine 
zemljišnoknjižne  oznake  čest. zem. 1020/5 k.o. Obuljeno, u površini od 128 m2, sukladno 
prijedlogu parcelacije izrađenom od strane ovlaštenog geodeta Ilije Margaretića, dipl. ing. 
geod. iz društva GEO GRUPA d.o.o. iz Dubrovnika. Uz navedeni zahtjev predlagateljica je 
dostavila Rješenje o izvedenom stanju Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata 
prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika, klasa:  UP/I-361-03/13-08/1601, urbroj: 
2117/01-15-14-20 od 12. lipnja 2014.g., a pravomoćnog od 9. srpnja 2014.g., kojim je 
ozakonjena završena, slobodnostojeća, manje zahtjevna stambena zgrada izgrađena na 
zemljištu katastarske oznake čest. zem. 772/10 i čest. zem. 1020 sve k.o. Obuljeno u 
Mokošici, na adresi Uz magistralu 108.  
 
Uvidom u verificirani e - izvadak Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Dubrovniku 
utvrđeno je da je u zk. ul.  201 nekretnina katastarske oznake čest. zem. 1020/5 k.o. Obuljeno, 
cesta, Ulica uz magistralu, uknjižena kao vlasništvo Grada Dubrovnika.  
 
Upravni odjel za promet Grada Dubrovnika na traženje Upravnog odjela za poslove 
gradonačelnika Grada Dubrovnika dana  2. rujna  2021. godine očitovao se dopisom klasa: 
940-01/16-01/22, urbroj: 2117/01-11/19-21-04,  kako uvidom Geodetski snimak izrađen od 
strane tvrtke Geo Grupa d.o.o., ovlaštenog inženjera geodezije Ilije Margaretića, d.i.g. iz 
Dubrovnika, iz kolovoza 2021.g., Generalni urbanistički plan Grada Dubrovnika- karta 3.1., 
promet (″Službeni glasnik Grada Dubrovnika ″ br. 10/05, 10/07, 8/12, 3/14, 25/18, 13/19 i 
05/21) i Geoinformacijski sustav Grada Dubrovnika te po uvidu na terenu  utvrđeno je da se 
za predmetni dio čest.  zem. 1020/5 k.o. Obuljeno, u površini od 128 m2, (sukladno prikazu iz 
prateće dokumentacije –prijedlogu parcelacije) može ukinuti status puta obzirom da u 
stvarnom stanju ne predstavlja dio cestovne građevine nerazvrstane ceste sukladno Zakonu 
o cestama ("Narodne novine", broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,  92/14  i 110/19) za potrebe 
kasnijeg otkupa iste površine.  
 
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 157. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 
65/17, 114/18, 39/19 i 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", broj: 8/21) 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. 
 
Slijedom navedenoga odlučeno je kao u izreci zaključka. 
 
                                         ================================== 

 
 

Ad 9. 
 
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za određivanje imena ulica i trgova u 
naseljima Grada Dubrovnika dostavljen je vijećnicima prije početka sjednice. 
 
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Blaž Pezo uvodno je obrazložio 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 određivanje imena ulica i trgova u naseljima 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 određivanje imena ulica 
i trgova u naseljima Grada Dubrovnika 

 
 

Članak 1. 
 
U Odluci o osnivanju Odbora za određivanje imena ulica i trgova u naseljima Grada 
Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 14/21.) u članku 4. točka 1. mijenja 
se i glasi:                                                  
                                                                      
„1. Ivo Lučić – predsjednik“. 
 

Članak 2. 
                                                                      
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Dubrovnika“.                          
 

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

Ad 10. 
 
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore 
Gradskog vijeća Grada Dubrovnika dostavljen je vijećnicima prije početka sjednice. 
 
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Blaž Pezo uvodno je obrazložio prijedlog. (tonski 
zapis) 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
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Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju 
Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore 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 predstavke, pritužbe i prigovore 

Gradskog vijeća Grada Dubrovnika 
 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore Gradskog vijeća Grada 
Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 14/21.) u članku 4. točka 2. mijenja 
se i glasi:                                                  
                                                                      
„1. Ivo Lučić – potpredsjednik“. 
 

Članak 2. 
                                                                      
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Dubrovnika“.                          

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

 
 

Ad 11. 
 
Prijedlog odluke o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj 
uporabi – Gradski stadion Lapad dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Zlatko Uršić 
uvodno je obrazložio prijedlog. (tonski zapis) 
 
Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnica Blaž Pezo, Ivan Cetinić i Pero Vićan.  
(tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na rasprave vijećnika. (tonski zapis) 
 
Vijećnik Ivan Cetinić replicirao je na izlaganje vijećnika Vićana. (tonski zapis) 
 
U raspravi su sudjelovali i vijećnici Željko Raguž i Maro Kristić. (tonski zapis) 
 
Vijećnik Pero Vićan replicirao je na izlaganje vijećnika Kristića. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovao i vijećnik Andro Vlahušić. (toonski zapis) 
 
U replici su sudjelovali vijećnici Pero Vićan i Andro Vlahušić. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog odluke o proglašenju svojstva 
komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi – Gradski stadion Lapad na 
izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno donesena 
 

O D L U K A 
o  proglašenju svojstva komunalne infrastrukture 

kao javnog dobra u općoj uporabi – Gradski stadion Lapad 
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Članak 1. 
 

Proglašava se svojstvo komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi na 
nekretninama katastarske oznake: 
 
 

Redni 
broj 

Naziv komunalne 
infrastrukture 

Vrsta komunalne 
infrastrukture 

Katastarska i 
zemljišnoknjižna 

čestica 

Katastarska 
općina 

1. Javna zelena 
površina 

Javni športski i 
rekreacijski prostor - 
Gradski stadion 
Lapad 

678/45 (s.i.) 
1581/3 (n.i.) 

k.o. Gruž 
k.o. Dubrovnik 

 
 

Članak 2. 
 
Primjenom članak 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a na temelju Geodetskog 
elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture broj 52 od 22. kolovoza 2021. koji je 
izradio GEO GRUPA d.o.o., Dolina Orašac 9, Orašac, komunalna infrastruktura iz točke 1. 
ove odluke evidentirat će se u katastarskom operatu Državne geodetske uprave, Područnog 
ureda za katastar u Dubrovniku.  
 

Članak 3. 
 
Nalaže se Općinskom sudu u Dubrovniku navedenu komunalnu infrastrukturu iz članka 1. ove 
odluke upisati u zemljišne knjige na način: 
 
- čest.zem. 678/45 k.o. Gruž kao: 
 

„Javno dobro u općoj uporabi – Gradski stadion Lapad 
neotuđivo vlasništvo Grada Dubrovnika, OIB 21712494719“. 

 
Članak 4. 

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

Ad 12. 
 

Prijedlog odluke o suosnivanju lokalne akcijske skupine u ribarstvu dostavljen je vijećnicima 
uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog odluke o suosnivanju lokalne akcijske 
skupine u ribarstvu na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno 
donesena 
 

O D L U K A 
o suosnivanju lokalne akcijske skupine u ribarstvu  

                       
 

  Članak 1. 
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Ovom odlukom Grad Dubrovnik je suglasan sudjelovati u formiranju partnerstva 
predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora u svrhu osnivanja i djelovanja lokalne 
akcijske skupine u ribarstvu kao jedan od suosnivača. 
 

                                                      Članak 2. 
 
Grad Dubrovnik će u skupštini lokalne akcijske skupine u ribarstvu predstavljati pročelnica 
Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada 
Dubrovnika Zrinka Raguž. U slučaju spriječenosti imenovane, Grad Dubrovnik će 
predstavljati viša savjetnica za lokalni razvoj i fondove Europske unije DURA-e Luna Polić 
Barović. 

                                                      Članak 3. 
 

Gradsko vijeće ovlašćuje predstavnice navedene u članku 2. na donošenje odluka u ime 
Grada Dubrovnika kao člana skupštine lokalne akcijske skupine u ribarstvu.  
 

Članak 4. 
 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o suosnivanju lokalne 
akcijske skupine u ribarstvu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 14/21.) 
 

Članak 5. 
 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Dubrovnika“. 

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

Ad 13. 
 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reklamiranju na području Grada 
Dubrovnika dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Gradonačelnik Mato Franković podnio je uvodno obrazloženje. (tonski zapis) 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o reklamiranju na području Grada Dubrovnika na izjašnjavanje i, nakon glasovanja 
utvrdio je, da je većinom glasova (18 „za“ i 3 „suzdržan“)donesena 
 

O D L U K U 
o dopuni Odluke o reklamiranju 
na području Grada Dubrovnika 

 

Članak 1. 
 

U Odluci o reklamiranju na području Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, 
broj 15/19., 4/20. 15/20. i 5/21.) u članku 55.a dodaje se novi stavak koji glasi: 
 
„Obveznici plaćanja naknade za postavljanje reklama oslobađaju se od obveze plaćanja 
naknade za mjesece listopad, studeni i prosinac 2021. godine, te siječanj i veljaču 2022. 
godine, zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19.“ 

 
Članak 2. 
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Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Dubrovnika“. 

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

Ad 14. 
 
Prijedlog zaključka o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa obveznika 
Svetište Gospe od Milosrđa dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnik Nikša Selmani, predsjednik Vijeća Marko 
Potrebica i vijećnik Pero Vićan.  (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o potpunom oslobađanju od 
plaćanja komunalnog doprinosa obveznika Svetište Gospe od Milosrđa na izjašnjavanje i, 
nakon glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno donesen 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

1. Svetište Gospe od Milosrđa iz Dubrovnika, OIB 26845290403, potpuno se oslobađa 
od plaćanja komunalnog doprinosa za ozakonjenu nezakonito izgrađenu, završenu, 
poluugrađenu, javnu zgradu vjerske namjene – zavjetna kapela i nezakonito 
rekonstruiranu, završenu, slobodnostojeću, javnu zgradu vjerske namjene-muzej 
zavjetnih slika na čest.zem. 2167, 2183/4, 2168, 2169 k.o Dubrovnik (n.i) na adresi 
Liechtensteinov put 16, u iznosu od 49.706,64 kn 
 

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

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

 
 

Ad 15. 
 
Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pčelica 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 prethodne 
suglasnosti na tekst Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pčelica na 
izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno donesen 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

1. Daje se prethodna suglasnost na tekst Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu 

rada Dječjeg vrtića Pčelica. 

 
2. Tekst Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pčelica čini 

sastavni dio ovog zaključka. 

 

================================== 
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Ad 16. 
 
Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Dječjeg vrtića Pčelica 
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 prethodne 
suglasnosti na tekst Statuta Dječjeg vrtića Pčelica na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio 
je, da je jednoglasno donesen 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Daje se prethodna suglasnost na tekst Statuta Dječjeg vrtića Pčelica. 

 
2. Tekst Statuta Dječjeg vrtića Pčelica čini sastavni dio ovog zaključka. 

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

 
 

Ad 17. 
 
Prijedlog rješenja o razrješenju privremene ravnateljice Javne ustanove Dječji vrtić Pčelica 
dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Blaž Pezo podnio je uvodno obrazloženje i za 
točku 17. i točku 18. (tonski zapis) 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog rješenja o razrješenju privremene 
ravnateljice Javne ustanove Dječji vrtić Pčelica na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio 
je, da je jednoglasno doneseno 
 

RJEŠENJE 
o razrješenju privremene ravnateljice  

Dječjeg vrtića Pčelica 
 
 

1. Diana Brkić, nastavnik predškolskog odgoja iz Mokošice, Između dolaca 1, 
razrješuje se dužnosti privremene ravnateljice Dječjeg vrtića Pčelica, zbog 
imenovanja v.d. ravnatelja/ice Vrtića. 

 

2. Ovo rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku 
Grada Dubrovnika”. 

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

 
Ad 18. 

 
Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja/ice dužnosti ravnatelja Javne ustanove Dječji vrtić 
Pčelica dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Uvodno obrazloženje je bilo pod točkom 17. 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 



25 

 

Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja/ice 
dužnosti ravnatelja Javne ustanove Dječji vrtić Pčelica na izjašnjavanje i, nakon glasovanja 
utvrdio je, da je jednoglasno doneseno 
 

R  J  E  Š  E  NJ  E 
o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja 

Dječjeg vrtića Pčelica 
 
 

1. Diana Brkić iz Mokošice, Između dolaca 1, imenuje se vršiteljicom dužnosti 
ravnatelja Dječjeg vrtića Pčelica, do izbora novog ravnatelja, a najduže na vrijeme od 
godine dana. 

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

Grada Dubrovnika“. 
                                                                                                    
 

O B R A Z L O Ž E NJ E: 
 
Dana 27. lipnja 2019. Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo je rješenje o imenovanju 
Diane Brkić privremenom ravnateljicom Dječjeg vrtića Pčelica. 
 
Na temelju rješenja o imenovanju Grad Dubrovnik, zastupan po gradonačelniku Matu 
Frankoviću, sklopio je Ugovor o radu s Dianom Brkić, 28. lipnja 2019., u kojem je naznačen 
početak obavljanja poslova privremenog ravnatelja danom 28. lipnja 2019. Ovaj ugovor o radu 
sklopljen je do imenovanja ravnatelja. 
 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelica na sjednici održanoj 17. kolovoza 2121.., zaključilo je 
da su se stekli uvjeti iz članka 4. Ugovora o radu za razrješenje privremene ravnateljice 
Dječjeg vrtića Pčelica zbog imenovanja v.d. ravnatelja, te je sukladno tome donijelo Prijedlog 
rješenja o razrješenju Diane Brkić dužnosti privremene ravnateljice Dječjeg vrtića Pčelica. 
 
S obzirom na navedeno Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelica dužno je predložiti Gradskom 
vijeću Grada Dubrovnika vršitelja dužnosti ravnatelja te je predložilo da se za vršiteljicu 
dužnosti ravnatelja imenuje Diana Brkić.   
 
Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, na sjednici održanoj 29. 
rujna 2021., razmotrio je prijedlog Upravnog vijeća te je  predložilo Gradskom vijeću 
imenovati Dianu Brkić vršiteljicom dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Pčelica. 
 
Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 4. sjednici, održanoj 29. rujna 2021., prihvatilo je 
prijedlog Upravnog vijeća te je odlučilo kao u izreci ovog Rješenja.  
 
                                        ================================== 
 
 

Ad 19. 
 

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu 
Grada Dubrovnika za 2020. godinu dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2020. godinu 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. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika 
za 2020. godinu. 

 
2. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2020. 

godinu čini sastavni dio ovoga zaključka. 
 

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

Ad 20. 
 

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik 
za 2020. godinu dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovao predsjednik Vijeća Marko Potrebica. (tonski zapis) 
 
Ravnatelj Športskih objekata Dubrovnik Lukša Klaić odgovorio je predsjedniku Vijeća 
Potrebici. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
radu Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik za 2020. godinu na izjašnjavanje i, nakon 
glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno donesen 
 

Z A K L J U Č A K  
 

1. Prihvaća se Izvješće o radu Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik za 2020. godinu 
s pripadajućom financijskom dokumentacijom. 

 
2. Izvješće o radu Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik za 2020. godinu s 

pripadajućom financijskom dokumentacijom čini sastavni dio ovog zaključka. 
 

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

Ad 21. 
 

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice tehničke kulture za 2020. godinu 
dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnici Anita Bonačić Obradović i Ivan Maslać. 
(tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
radu Zajednice tehničke kulture za 2020. godinu na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio 
je, da je jednoglasno donesen 
 

Z A K L J U Č A K  
 

1. Prihvaća se Financijsko izvješće o radu Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika 
za 2020. godinu. 

 
2. Financijsko izvješće o radu Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika za 2020. 

godinu čini sastavni dio ovog zaključka. 
 

================================== 
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Ad 22. 
 

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Agencije za društveno 
poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika  za 2020. godinu dostavljen je vijećnicima uz poziv 
za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg 
izvješća o poslovanju Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika  za 
2020. godinu na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno donesen 
 

Z A K L J U Č A K  
 

1. Usvaja se Godišnje izvješće o poslovanju Agencije za društveno poticanu 
stanogradnju Grada Dubrovnika  za 2020. godinu. 
 

2. Godišnje izvješće o poslovanju Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada 
Dubrovnika  za 2020. godinu čini sastavni dio ovog zaključka. 

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

 
 

Ad 23. 
 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Boninova d.o.o. za 2020. 
godinu dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovao vijećnik Nikša Selmani. (tonski zapis) 
 
Direktor Boninova Dubrovnik d.o.o. Marijan Dadić odgovorio je na pitanje vijećnika Selmanija. 
(tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg 
izvješća o poslovanju Boninova d.o.o. za 2020. godinu na izjašnjavanje i, nakon glasovanja 
utvrdio je, da je jednoglasno donesen 
 

Z A K L J U Č A K  
 

1. Prihvaća se godišnje izvješće o poslovanju Boninovo d.o.o. za 2020. godinu. 
 

2. Godišnje izvješće o poslovanju Boninovo d.o.o. za 2020. godinu čini sastavni dio ovog 
zaključka. 

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

 
Ad 24. 

 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Čistoće d.o.o. za 2020. 
godinu dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovala vijećnica Anita Bonačić Obradović. (tonski zapis) 
 
Direktor Čistoće d.o.o. Marko Iveković odgovorio je vijećnici Bonačić Obradović. (tonski 
zapis) 
 
U raspravi je sudjelovao i vijećnik Ivan Maslać. (tonski zapis) 
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Direktor Čistoće d.o.o. Marko Iveković odgovorio je vijećniku Maslaću. (tonski zapis) 
 
Vijećnik Đuro Capor replicirao je na izlaganje direktora Ivekovića. (tonski zapis) 
 
Direktor Čistoće d.o.o. Marko Iveković odgovorio je na repliku vijećnika Capora. (tonski 
zapis) 
 
Na izlaganje vijećnika Capora replicirao je vijećnik Željko Raguž. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovao i vijećnik andro Vlahušić. (tonski zapis) 
 
U replici su redom sudjelovali vijećnici Ivan Maslać, Andro Vlahušić, Blaž Pezo, Andro 
Vlahušić i Blaž Pezo. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovao i predsjednik Vijeća Marko Potrebica. (tonski zapis) 
 
Direktor Čistoće d.o.o. Marko Iveković odgovorio je na raspravu predsjednika Vijeća 
Potrebice. (tonski zapis) 
 
Vijećnica Anita Bonačić Obradović replicirala je na odgovor direktora Čistoće Ivekovića. 
(tonski zapis) 
 
U raspravi su sudjelovali i vijećnici Pero Vićan i Nikša Selmani.  (tonski zapis) 
 
Direktor Čistoće d.o.o. Marko Iveković odgovorio je na raspravu vijećnika. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovao i vijećnik Đuro Capor. (tonski zapis) 
 
Direktor Čistoće d.o.o. Marko Iveković odgovorio je vijećniku Caporu. (tonski zapis) 
 
Vijećnik Đuro Capor replicirao je na odgovor direktora Ivekovića. (tonski zapis) 
 
Direktor Čistoće d.o.o. Marko Iveković odgovorio je na repliku vijećnika Capora. (tonski 
zapis) 
 
U raspravi je sudjelovao i vijećnik Jasmin Deraković. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg 
izvješća o poslovanju Čistoće d.o.o. za 2020. godinu na izjašnjavanje i, nakon glasovanja 
utvrdio je, da je većinom glasova (14 „za“, 3 „protiv“ i 3 „suzdržan“)  donesen 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Prihvaća se godišnje izvješće o poslovanju Čistoće d.o.o. za 2020. godinu. 
 

2. Godišnje izvješće o poslovanju Čistoće d.o.o. za 2020. godinu čini sastavni dio ovog 
zaključka. 

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

Ad 25. 
 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Domouprave Dubrovnik 
d.o.o. za 2020. godinu dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
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Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg 
izvješća o poslovanju Domouprave Dubrovnik d.o.o. za 2020. godinu na izjašnjavanje i, nakon 
glasovanja utvrdio je, da je većinom glasova (14 „za“ i 7 „suzdržan“) donesen 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Prihvaća se godišnje izvješće o poslovanju Domouprave Dubrovnik d.o.o. za 2020. 
godinu. 
 

2. Godišnje izvješće o poslovanju Domouprave Dubrovnik d.o.o.za 2020. godinu čini 
sastavni dio ovog zaključka. 

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

 
 

Ad 26. 
 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Dubrovačke baštine d.o.o. 
za 2020. godinu dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovala vijećnica Anita Bonačić Obradović.  (tonski zapis) 
 
Direktor Dubrovačke baštine d.o.o. Tonći Daničić odgovorio je vijećnici Bonačić Obradović. 
(tonski zapis) 
 
U raspravi su sudjelovali i vijećnici Andro Vlahušić i Peri Vićan. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg 
izvješća o poslovanju Dubrovačke baštine d.o.o. za 2020. godinu na izjašnjavanje i, nakon 
glasovanja utvrdio je, da je većinom glasova (17 „za“ i 2 „suzdržan“) donesen 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Prihvaća se godišnje izvješće o poslovanju Dubrovačke baštine d.o.o. za 2020. 
godinu. 
 

2. Godišnje izvješće o poslovanju Dubrovačke baštine d.o.o. za 2020. godinu čini 
sastavni dio ovog Zaključka. 

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

Ad 27. 
 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Dubrovačke razvojne 
agencije d.o.o. za 2020. godinu dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovao vijećnik Maro Kristić. (tonski zapis) 
 
Članica uprave DURE-a Marina Lazarević odgovorila je vijećniku Kristiću. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovala i vijećnica Anita Bonačić Obradović. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je vijećnici Bonačić Obradović. (tonski zapis) 
 
U replici su sudjelovale vijećnice Anita Bonačić Obradović i Katarina Doršner. (tonski zapis) 
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Članica uprave DURE-a Marina Lazarević odgovorila je na repliku vijećnice Bonačić 
Obradović. (tonski zapis) 
 
Vijećnica Petra Marčinko replicirala je na izlaganje gradonačelnika Frankovića. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica također je sudjelovao u raspravi. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg 
izvješća o poslovanju Dubrovačke razvojne agencije d.o.o. za 2020. godinu na izjašnjavanje 
i, nakon glasovanja utvrdio je, da je većinom glasova (17 „za“ i 2 „suzdržan“) donesen 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Prihvaća se godišnje izvješće o poslovanju Dubrovačke razvojne agencije DURA 
d.o.o. za 2020. godinu. 
 

2. Godišnje izvješće o poslovanju Dubrovačke razvojne agencije DURA d.o.o. za 2020. 
godinu čini sastavni dio ovog zaključka. 

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

 
 

Ad 28. 
 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Groblja Dubac d.o.o. za 
2020. godinu dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovao vijećnik Krešimir Marković. (tonski zapis) 
 
Direktor Groblja Dubac d.o.o Đuro Lonza odgovorio je na raspravu vijećnika Markovića. (tonski 
zapis) 
 
U raspravi je sudjelovao i vijećnik Andro Vlahušić. (tonski zapis) 
 
Direktor Groblja Dubac d.o.o Đuro Lonza odgovorio je na raspravu vijećnika Vlahušića. (tonski 
zapis) 
 
Vijećnik Andro Vlahušić replicirao je na odgovor direktora Lonze. (tonski zapis) 
 
Direktor Groblja Dubac d.o.o Đuro Lonza odgovorio je na repliku vijećnika Vlahušića. (tonski 
zapis) 
 
U raspravi su sudjelovao i vijećnik Maro Kristić. (tonski zapis) 
 
Direktor Groblja Dubac d.o.o Đuro Lonza odgovorio je na repliku vijećnika Kristića. (tonski 
zapis) 
 
U replici su sudjelovali vijećnici Anita Bonačić Obradović, Jasmin Deraković i Krešimir 
Marković. (tonski zapis) 
 
Direktor Groblja Dubac d.o.o Đuro Lonza odgovorao je na replike vijećnika. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovao i vijećnik Pero Vićan. (tonski zapis) 
 
Direktor Groblja Dubac d.o.o Đuro Lonza odgovorio je na raspravu vijećnika Vićana. (tonski 
zapis) 
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U replici su sudjelovali vijećnici Pero Vićan, Nikša Selmani, Ivan Maslać i Pero Vićan.  (tonski 
zapis) 
 
Direktor Groblja Dubac d.o.o Đuro Lonza odgovarao je na replike vijećnika. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg 
izvješća o poslovanju Groblja Dubac d.o.o. za 2020. godinu na izjašnjavanje i, nakon 
glasovanja utvrdio je, da je većinom glasova (13 „za“ i 4 „suzdržan“) donesen 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Prihvaća se godišnje izvješće o poslovanju Groblja Dubac d.o.o za 2020. godinu. 
 

2. Godišnje izvješće o poslovanju Groblja Dubac d.o.o. za 2020. godinu čini sastavni 
dio ovog zaključka 

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

 
 

Ad 29. 
 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Hotela Gruž d.d. za 2020. 
godinu dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg 
izvješća o poslovanju Hotela Gruž d.d. za 2020. godinu na izjašnjavanje i, nakon glasovanja 
utvrdio je, da je većinom glasova (14 „za“ i 1 „suzdržan“) donesen 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Prihvaća se godišnje izvješće o poslovanju Hotela Gruž d.d. za 2020. godinu. 
 

2. Godišnje izvješće o poslovanju Hotela Gruž d.d.za 2020. godinu čini sastavni dio ovog 
zaključka. 

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

Ad 30. 
 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Libertasa d.o.o. za 2020. 
godinu dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica izvijestio je vijećnike da je na sjednici nazočan bivši 
direktor Ante Vojvodić te novi direktor Franko Mekišić. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovala vijećnica Petra Marčinko. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu vijećnice Marčinko. (tonski zapis) 
 
Ante Vojvodić odgovorio je na raspravu vijećnice Marčinko. (tonski zapis) 
 
Vijećnik Željko Raguž replicirao je na izlaganje vijećnice Marčinko. (tonski zapis) 
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Vijećnica Petra Marčinko replicirala je na izlaganje gradonačelnika Frankovića. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na repliku vijećnice Marčinko. (tonski zapis) 
 
U replici su sudjelovali i vijećnici Andro Vlahušić i Đuro Capor. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na repliku vijećnika. (tonski zapis) 
 
Ante Vojvodić odgovorio je na repliku vijećnika. (tonski zapis) 
 
U raspravi su sudjelovali i vijećnica Anita Bonačić Obradović i vijećnik Andro Vlahušić. (tonski 
zapis) 
 
Ante Vojvodić odgovarao je na rasprave vijećnika. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica replicirao je na izlaganje vijećnika Vlahušića. (tonski 
zapis) 
 
Dalje u raspravi sudjelovali su vijećnik Pero Vićan, predsjednik Vijeća Marko potrebica, te 
vijećnici Jasmin Deraković, Ivan Maslać, Olga Muratti, Ivan Cetinić. (tonski zapis) 
 
Ante Vojvodić odgovarao je na raspravu vijećnika Cetinića. (tonski zapis) 
 
U raspravi su sudjelovali i vijećnici Krešimir Marković i Nikša Selmani. (tonski zapis) 
 
Novoimenovani direktot Franko Mekišić odgovorio je vijećniku Selmaniju. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg 
izvješća o poslovanju Libertasa d.o.o. za 2020. godinu na izjašnjavanje i, nakon glasovanja 
utvrdio je, da je većinom glasova (15 „za“, 3 „protiv“ i 2 „suzdržan“)  donesen 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Prihvaća se godišnje izvješće o poslovanju Libertasa Dubrovnik d.o.o. za 2020. 
godinu. 
 

2. Godišnje izvješće o poslovanju Libertasa Dubrovnik d.o.o. za 2020. godinu čini 
sastavni dio ovog zaključka. 

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

Ad 31. 
 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Luke Dubrovnik d.d. za 
2020. godinu dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovao vijećnik Andro Vlahušić.  (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg 
izvješća o poslovanju Luke Dubrovnik d.d. za 2020. godinu na izjašnjavanje i, nakon 
glasovanja utvrdio je, da je većinom glasova (14 „za“ i 5 „suzdržan“) donesen 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Prihvaća se godišnje izvješće o poslovanju Luke Dubrovnik d.d. za 2020. godinu. 
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2. Godišnje izvješće o poslovanju Luke Dubrovnik d.d. za 2020. godinu čini sastavni dio 
ovog zaključka. 

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

Ad 32. 
 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Sanitata Dubrovnik d.o.o. 
za 2020. godinu dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Predsjednik Vijeća Marko  Potrebica izvijestio je vijećnike da su nazočni bivši direktor Tomislav 
Tabak i novoimenovana direktorica Klaudija Barčot. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovao vijećnik Krešimir Marković.  (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu vijećnika Markovića. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovao i vijećnik Đuro Capor. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu vijećnika Capora. (tonski zapis) 
 
Tomislav Tabak odgovorio je na raspravu vijećnika Capora. (tonski zapis) 
 
Vijećnik Đuro Capor replicirao je na izlaganje gradonačelnika Frankovića. (tonski zapis) 
 
Tomislav Tabak odgovorio je na repliku vijećnika Capora. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica replicirao je na izlaganje vijećnika Capora. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovao i vijećnik Ivica Roko. (tonski zapis) 
 
Tomislav Tabak odgovorio je na raspravu vijećnika Roko. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica replicirao je na izlaganje vijećnika Roko. (tonski zapis) 
 
Vijećnica Slavica Grkeš također je sudjelovala u raspravi. (tonski zapis) 
 
Tomislav Tabak odgovorio je na rapravu vijećnice Grkeš. (tonski zapis) 
 
Vijećnik Pero Vićan replicirao je na odgovor Tabaka. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na repliku vijećnika Vićana. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg 
izvješća o poslovanju Sanitata Dubrovnik d.o.o. za 2020. godinu na izjašnjavanje i, nakon 
glasovanja utvrdio je, da je većinom glasova (14 „za“, 3 „protiv“ i 2 „suzdržan“) donesen 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Prihvaća se godišnje izvješće o poslovanju Sanitata Dubrovnik d.o.o. za 2020. godinu. 
 

2. Godišnje izvješće o poslovanju Sanitata Dubrovnik d.o.o. za 2020. godinu čini sastavni 
dio ovog Zaključka. 

 
                                         ================================== 
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Ad 33. 
 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju UTD Ragusa d.d. za 2020. 
godinu dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg 
izvješća o poslovanju UTD Ragusa d.d. za 2020. godinu na izjašnjavanje i, nakon glasovanja 
utvrdio je, da je većinom glasova (14 „za“ i 5 „suzdržan“) donesen 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Prihvaća se godišnje izvješće o poslovanju UTD Ragusa d.d. za 2020. godinu. 
 

2. Godišnje izvješće o poslovanju UTD Ragusa d.d. za 2020. godinu čini sastavni dio 
ovog zaključka. 

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

Ad 34. 
 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Vodovoda Dubrovnik 
d.o.o. za 2020. godinu dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovao vijećnica Olga Muratti.  (tonski zapis) 
 
Direktor Vodovoda Dubrovnik d.o.o. Lukša Matušić odgovorio je vijećnici Muratti. (tonski 
zapis) 
 
U raspravi je sudjelovao i vijećnik Đuro Capor. (tonski zapis) 
 
Direktor Vodovoda Dubrovnik d.o.o. Lukša Matušić odgovorio je vijećniku Caporu. (tonski 
zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg 
izvješća o poslovanju Vodovoda Dubrovnik d.o.o. za 2020. godinu na izjašnjavanje i, nakon 
glasovanja utvrdio je, da je većinom glasova (14 „za“ i 5 „suzdržan“) donesen 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Prihvaća se godišnje izvješće o poslovanju Vodovoda Dubrovnik d.o.o. za 2020. 
godinu. 
 

2. Godišnje izvješće o poslovanju Vodovoda Dubrovnik d.o.o. za 2020. godinu čini 
sastavni dio ovog Zaključka. 

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

 
 

Ad 35. 
 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Vrtlara d.o.o. za 2020. 
godinu dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnica Anita Bonačić Obradović i vijećnik Nikša 
Selmani.  (tonski zapis) 
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Direktorica Vrtlara d.o.o. Alma Majstorović odgovorila je na raspravu vijećnika. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovala i vijećnica Olga Muratti. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg 
izvješća o poslovanju Vrtlara d.o.o. za 2020. godinu na izjašnjavanje i, nakon glasovanja 
utvrdio je, da je većinom glasova (14 „za“ i 5 „suzdržan“) donesen 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Prihvaća se godišnje izvješće o poslovanju Vrtlara d.o.o. za 2020. godinu. 
 

2. Godišnje izvješće o poslovanju Vrtlara d.o.o. za 2020. godinu čini sastavni dio ovog 
zaključka. 

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

Ad 36. 
 
Prijedlog zaključka o postavljanju spomen ploče Milanu Milišiću dostavljen je vijećnicima 
prije početka sjednice. 
 
Gradonačelnik Mato Franković uvodno je obrazložio prijedlog. (tonski zapis) 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovao vijećnik Nikša Selmani.  (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o postavljanju spomen ploče 
Milanu Milišiću na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno donesen 
 

Z A K L J U Č A K 
o postavljanju spomen ploče Milanu Milišiću 

 
 

1. Odobrava se postavljanje spomen ploče Milanu Milišiću na adresi Župska 5, 
Dubrovnik.  

 
2.   Prihvaća se tekst spomen ploče. 

 
3. Zadužuje se Upravni odjel za poslove gradonačelnika za provedbu ovog zaključka. 

 
4. Ovaj zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Grada Dubrovnika“. 
 
                                         ================================== 

 
 

Ad 37. 
 
Prijedlog odluke o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj 
uporabi – pješačke staze, u naravi pješačke ulice koja spaja sjeverni i južni dio ulice Od 
Batale i javnog parkirališta uz ulicu Ivana Meštrovića dostavljen je vijećnicima uz dopis od 
28. rujna 2021. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog odluke o proglašenju svojstva 
komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi – pješačke staze, u naravi 
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pješačke ulice koja spaja sjeverni i južni dio ulice Od Batale i javnog parkirališta uz ulicu Ivana 
Meštrovića na izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno donesena 
 

O D L U K A 
o  proglašenju svojstva komunalne infrastrukture 

kao javnog dobra u općoj uporabi – pješačke staze, u naravi pješačke ulice koja spaja 
sjeverni i južni dio ulice Od Batale i javnog parkirališta uz ulicu Ivana Meštrovića 

 
 

Članak 1. 
 

Proglašava se svojstvo komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi na 
nekretninama katastarske oznake: 
 

Redni 
broj 

Naziv komunalne 
infrastrukture 

Vrsta komunalne 
infrastrukture 

Katastarska i 
zemljišnoknjižna 

čestica 

Katastarska 
općina 

1. Pješačka staza, u 
naravi pješačka ulica 
koja spaja sjeverni i 
južni dio ulice Od 
Batale i javnog 
parkirališta uz ulicu 
Ivana Meštrovića 

Javna površina na 
kojoj nije dozvoljen 
promet motornim 
vozilima 
 
Javno parkiralište 

106530 (n.i.) 
106530 (s.i.) 
 
 
 
106526 (n.i.) 
106526 (s.i.) 

k.o. Dubrovnik 
k.o. Gruž 
 
 
 
k.o. Dubrovnik 
k.o. Gruž 
 

 
 

Članak 2. 
 
Primjenom članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a na temelju Geodetskog 
elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture broj 60/2021, od 10. rujna 2021. koji je 
izradio GEO GRUPA d.o.o., Dolina Orašac 9, Orašac, komunalna infrastruktura iz točke 1. 
ove odluke evidentirat će se u katastarskom operatu Državne geodetske uprave, Područnog 
ureda za katastar u Dubrovniku.  
 

Članak 3. 
 
Nalaže se Općinskom sudu u Dubrovniku navedenu komunalnu infrastrukturu iz članka 1. ove 
odluke upisati u zemljišne knjige na način: 
 

― čest. zem. 106530 (n.i.) k.o. Dubrovnik kao: 

― čest. zem. 106530 (s.i.) k.o. Dubrovnik kao: 

 

„Javno dobro u općoj uporabi – Pješačke staze, u naravi pješačka ulica  
koja spaja sjeverni i južni dio ulice Od Batale  

neotuđivo vlasništvo Grada Dubrovnika, OIB 21712494719“. 
 
 

― čest. zem. 106526 (n.i.) k.o. Dubrovnik kao: 

― čest. zem. 106526 (s.i.) k.o. Gruž kao: 

„Javno dobro u općoj uporabi – javno parkiralište uz ulicu Ivana Meštrovića  
neotuđivo vlasništvo Grada Dubrovnika, OIB 21712494719“. 

 
 

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

 
 

Ad 38. 
 
 
Vijećnička pitanja: 
 
Vijećnica Anita Bonačić Obradović zatražila je odgovore na sljedeća pitanja: 

„Da li su projekti koje ste navodili za 2021. godinu (azil za životinje, dom za beskućnike, 
dom umirovljenika, škola u Mokošici, vrtić Pčelica, cesta Tamarić, stanovi u Solitudu, sportska 
dvorana) dobili građevinsku dozvolu i da li su i koji prijavljeni za dobivanje europskih 
sredstava?“ 

 „Koliko Grad Dubrovnik ukupno ima stanova u svojem vlasništvu bez obzira da 
li se koriste ili su trenutno prazni? 

Koliko od onih koji se koriste ima stanova koju su diskrecijskom odlukom 
gradonačelnika dani umjetnicima, sportašima i sl,, koji su stanovi sa zaštićenom najamninom, 
stanova sa slobodno ugovorenom najamninom te stanova koji su ustupljeni ili dati u najam 
korisnicima koji su deficitarnog zanimanja, neophodnog za građane?“ 

 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na postavljeno pitanje.  (tonski zapis) 
 
 
Vijećnik Ivan Cetinić postavio je sljedeća pitanja: 
 „Smatrate li da je ispravno da se nigdje u upravnim vijećima i nadzornim odborima ne 
imenujz članovi koji dolaze iz oporbe?“ 
 
 „Ako bi Grad Dubrovnik raskinuo ugovor o koncesiji sa DPDS-e bi li Grad Dubrovnik i 
građani snosili posljedice oko toga?“ 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na postavljena pitanja. (tonski zapis) 
 
Vijećnik Ivan Cetinić uputio je komentr na date odgovore. (tonski zapis) 
 
 
Vijećnik Đuro Capor postavio je sljedeća pitanja: 

„Molim Vas komentar iz kojeg razloga kolege iz HDZ-a nemaju ni jedno vijećničko 
pitanje?“ 
 

„Planirate li sljedeću godinu dopustiti partye na taraci Revelina, tolerirati nerad službi 
koje bi trebale osigurati provođenje javnog reda i mira?“ 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na postavljena pitanja. (tonski zapis) 
 
Vijećnik Đuro Capor uputio je komentr na date odgovore. (tonski zapis) 
 
 
Vijećnica Ivana Šepak zatražila je odgovore na sljedeća pitanja: 
 „Može li se napraviti nogostup kako bi se zaštitila površina oko spomenika poginulim 
vatrogascima na Gorici?“ 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na postavljena pitanja.  (tonski zapis) 
 
 
Vijećnica Olga Muratti postavila je sljedeća vijećnika pitanja: 
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„U kojoj je fazi realizacija zacrtanog projekta izgradnje Doma umirovljenika kraj Opće 
bolnice Dubrovnik?“ 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na postavljena pitanja. (tonski zapis) 
 
Vijećnica Olga Muratti uputia je komentar na date odgovore. (tonski zapis) 
 
 
Vijećnik Krešimir Marković postavio je sljedeća pitanja: 
 „Kada će započeti radovi na uređenju škole u Karmenu i hoće li ona biti spremna za 
školsku 2022/2023 godinu?“ 
 
 „Kada će biti raspisan natječaj za spomenik braniteljima na Pilama i za spomenik djeci 
poginuloj u Domovinskom ratu?“ 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na postavljena pitanja. (tonski zapis) 
 
 
Vijećnik Nikša Selmani postavio je sljedeća pitanja: 

„Što će Grad Dubrovnik poduzeti po pitanju zgrade ljetnikovca Stjepović-Skočibuha na 
Boninovu, zgrade koje je i sam vlasnik a koja je zbog zapuštenosti i oštećenja nažalost 
zatvorena?“ 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na postavljena pitanja. (tonski zapis) 
 
Vijećnik Nikša Selmani komentirao je date odgovore. (tonski zapis) 
 
 
Vijećnica Petra Marčinko zatražila je odgovore na sljedeća pitanja: 
 „Postoji li mogućnost povećanja minutaže sa 10 na 15 minuta za ukrcaj i skrcaj na 
Pilama te može li se ostvariti još jedno parkirno mjesto na tom području?“ 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je kako će provjeriti navedeno te naknadno 
odgovoriti.  (tonski zapis) 
 
Vijećnica Petra Marčinko komentirala je odgovore. (tonski zapis) 
 
                                        ================================== 

 
 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica zaključio je rad sjednice u 22:05 sati. 
 
 
Zapisničarka:  
Suzana Benić                                                                              Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                                 
                                                                                                      mr. sc. Marko Potrebica 
 


