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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održane 2. lipnja 2022., u Velikoj vijećnici 
Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku s početkom u 8:30 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 20 vijećnika, od njih ukupno 21, i da Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
 
Prisutni vijećnici: 
Anita Bonačić Obradović, Ivan Cetinić, Jasmin Deraković, Katarina Doršner, Slavica Grkeš, 
Maro Kristić, Ivo Lučić, Petra Marčinko, Krešimir Marković, Ivan Maslać, Olga Muratti, Blaž 
Pezo, Marko Potrebica, Željko Raguž, Ivica Roko, Nikša Selmani, Ivana Šepak, Ivan Tropan, 
Pero Vićan i Andro Vlahušić.  
 
Opravdano odsutni: 
Đuro Capor 
 
Ostali prisutni: 
Mato Franković – gradonačelnik Grada Dubrovnika, Jelka Tepšić – zamjenica 
gradonačelnika Grada Dubrovnika, Julijana Antić Brautović – pročelnica Upravnog odjela 
za kulturu i baštinu, Božo Benić – pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, prostorno 
planiranje i zaštitu okoliša, Dživo Brčić – pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, šport, 
socijalnu skrb i civilno društvo, Ivana Brnin – pročelnica Upravnog odjela za poslove 
gradonačelnika, Marijeta Hladilo –pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, 
opće i pravne poslove, Matilda Krile Prkoča – pročelnica Upravnog odjela za komunalne 
djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu, Zdenko Medović – pročelnik Upravnog odjela za 
izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Zrinka Raguž – pročelnica 
Upravnog odjela za Europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju, Antonela 
Svilarić – pročelnica Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, Ante Vojvodić  – 
pročelnik Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu, Paula Pikunić Vugdelija – 
pročelnica Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima. 
 
 
Zapisničarka: Suzana Benić. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica pozvao je vijećnike da se izjasne imaju li primjedaba na 
zapisnik sa 11. 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 te je predlažio dnevni red kao u pozivu za sjednicu i pozivao 
vijećnike da daju prijedloge za dopunu ili izostavljanje točaka sa dnevnog reda. (tonski zapis)  
 
Vijećnik Maro Kristić predložio je da se dnevni red dopuni točkom „Prijedlog izvješća o 
trenutnom stanju i daljnjim aktivnostima po pitanju rješavanja problema skloništa za životinje 
na Žarkkovici“ te je prijedlog obrazložio. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica odgovorio je vijećniku da s obzirom nisu dostavljeni 
materijali za predloženu točku da se ista po Poslovniku ne može staviti na dnevni red već da 
se točka pripremi za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća. (tonski zapis) 
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Predsjednik Vijeća Marko Potrebica otvorio je raspravu o dnevnom redu u kojoj nitko nije 
sudjelovao.  
    
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je na glasovanje dnevni red, i nakon glasovanja 
utvrdio je, da je jednoglasno prihvaćen sljedeći  
 
 

D n e v n i  r e d 
 
 

0. Izvješće Mandatnog odbora. 
 

1. Vijećnička pitanja. 
 

2. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum na 
zaključenje ugovora o javnoj nabavi broda s najpovoljnijim ponuditeljem, društvom 
DALMONT d.o.o., temeljem provedenog postupka javne nabave u sklopu projekta 
„Povijesni vrtovi dubrovačkog područja“.  

 
3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Rezervat Lokrum za 

2021. godinu. 
 

4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Dječji vrtići 
Dubrovnik za 2021. godinu. 
 

5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Dječji vrtić Pčelica 
za 2021. godinu. 
 

6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Športski objekti 
Dubrovnik za 2021. godinu. 

 
7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dom 

Marina Držića za 2021. godinu. 
 

8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi 
Dubrovačke knjižnice Dubrovnik za 2021. godinu. 
 

9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi 
Dubrovačke ljetne igre za 2021. godinu. 
 

10. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovački 
muzeji Dubrovnik za 2021. godinu. 

 
11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovački 

simfonijski orkestar za 2021. godinu. 
 

12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Folklorni 
ansambl „Linđo“ za 2021. godinu. 
 

13. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Gradsko 
kazalište Marina Držića za 2021. godinu. 
 

14. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi 
Kinematografi Dubrovnik za 2021. godinu. 
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15. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Muzej 
Domovinskog rata Dubrovnik za 2021. godinu. 
 

16. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi 
Prirodoslovni muzej Dubrovnik 2021. godinu. 

 
17. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Umjetnička 

galerija Dubrovnik za 2021. godinu. 
 

18. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Zavod za obnovu 
Dubrovnika za 2021. godinu. 
 

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

20. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za izbor i imenovanja Gradskog 
vijeća Grada Dubrovnika. 
 

21. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za određivanje imena ulica i 
trgova u naseljima Grada Dubrovnika. 
 

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

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

 
 

Ad 0. 
 
 
Izvješće Mandatnog odbora 
 
Predsjednik Mandatnog odbora Nikša Selmani prodnio je Izvješće Mandatnog odbora o 
ispunjenju zakonskih uvjeta za prestanak mandata vijećniku Blažu Pezu i početak mandata 
njegovom zamjeniku.  
                                                                        
„Na sjednici Mandatnog odbora Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 2. lipnja 2022., 
razmatran je prestanak mandata vijećniku Blažu Pezu i početak mandata njegovom 
zamjeniku.  
 
S obzirom da je  člankom 79.  stavkom 7. Zakona o lokalnim izborima određeno kako član 
predstavničkog tijela ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz 
osobnih razloga, vijećnik Blaž Pezo je stavio svoj mandat u mirovanje, te je na temelju 
članka 81. Zakona o lokalnim izborima ovlašteni predlagatelj, Hrvatska demokratska 
zajednica predložila da vijećnika Blaža Peza zamjeni neizabrani kandidat s liste gospodin 
Teo Grbić. 
 
Uvidom u zakonske propise Mandatni odbor, na temelju članka 44. Statuta Grada 
Dubrovnika i članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika i članka 2. Odluke o 
osnivanju Mandatnog odbora, izvješćuje Gradsko vijeće Grada Dubrovnika da su ispunjeni 
zakonski uvjeti za početak mandata vijećniku  Teu Grbiću.“ 
                                                                                                  
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica izvjestio je vijećnike da se Izvješće Mandatnog odbora 
prima na znanje te je pozvao vijećnika Tea Grbića da položi prisegu. 
  

================================= 
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Ad 1. 
 
Vijećnička pitanja: 
 
Vijećnik Ivan Tropan zatražio je odgovore na sljedeća pitanja: 
 „Možete li nas izvijestiti o nastavku radova na Lapadskoj obali?“ 
 
 „Možete li nas izvijestiti je li gradnja azila za životinje na Grabovici povezana sa njenim 
saniranjem i zatvaranjem, a naročito ako znamo da se ista treba zatvoriti kada se stavi u 
funkciju Lučino razdolje te imamo li novac za sanaciju Grabovice?“  
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na postavljena pitanja.  (tonski zapis) 
 
 
Vijećnica Anita Bonačić Obradović postavila je sljedeća vijećnička pitanja: 

„Do kada ćemo na popravni što se tiče odvajanja otpada, kada ćemo se pomaknuti sa 
12% koliko se odvaja u Dubrovniku ili ćemo pomicati troškove uprave gradske firme kojoj nije 
dovoljan jedan direktor već ih ima dva? 

Molim Vas informaciju za što je zadužen pojedini direktor Čistoće Dubrovnik?“ 
  
„Da li se razmišlja o postavljanju pametnih spremnika i na dječjim igralištima-parkovima 

jer za navedeno se mogu povući sredstva iz EU fondova i postavljanjem istih educirati građane 
te na takav način educirati i najmlađe stanovnike Grada Dubrovnika, našu djecu?“ 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na postavljena pitanja. (tonski zapis) 
 
Vijećnica Anita Bonačić Obradović komentirala je date odgovore. (tonski zapis) 
 
 
Vijećnik Ivan Cetinić postavio je sljedeća pitanja: 

„Može li se iznaći rješenje po pitanju auto-taksi stajališta i okretanja autobusa na 
Pilama na zadovoljstvo svih sudionika u prometu?“  

 
Možete li nas izvijestiti o radnjama po pitanju igrališta poviše Gimnazije na Pločama?“ 
 

Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na postavljeno pitanje.  (tonski zapis) 
 
 
Vijećnik Maro Kristić postavio je sljdeće pitanje: 
 „Je li se dogodilo nešto novo po pitanju povećanja naknada za asistente u nastavi i 
ima li išta novo po pitanju Centra za autizam, kakav je hodogram aktivnosti u realizaciji istog?“ 
  
 „Možete li nas izvijestiti što će se u budućnosti događati sa radom azila za životinje na 
Žarkovici?“ 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na postavljeno pitanje.  (tonski zapis) 
 
Vijećnik Maro Kristić uputio je komentar na date odgovore. (tonski zapis) 
 
 
Vijećnik Andro Vlahušić postavio je sljdeće pitanje: 
 „Tko je sedam godina čekao i zaustavio nalaz Državnog odvjetništva o uklanjanju 
životinja sa Žarkovice?“ 
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„Kolika je kvadratura svih prostora koje koriste gradske službe u različitim dijelovima 
Grada Dubrovnika, kako bi se utvrdila tržišna vrijednost istih u cilju mogućeg preseljenja u 
jednu gradsku zgradu u poslovnom centru Dubrovnika?“ 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na postavljeno pitanje.  (tonski zapis) 
 
Vijećnik Andro Vlahušić uputio je komentar na date odgovore. (tonski zapis) 
 
 
Vijećnik Ivica Roko postavio je sljdeće pitanje: 
 „Što ste odlučili po pitanju produžetka vremena prodavača OPG na placi u Gradu ?“ 
 
 „Zašto na Pilama ne radi WC a pogotovo onaj u parku u Gružu?“ 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na postavljeno pitanje.  (tonski zapis) 
 
Vijećnik Ivica Roko uputio je komentar na date odgovore. (tonski zapis) 
 
 
Vijećnik Nikša Selmani postavio je sljdeće pitanje: 

 „Što Vi gradonačelniče mislite o novom pristupu u rješavanju problema zbrinjavanja 
životinja na Žarkovici a koji bi išao u smjeru da se ulože sredstva na Žarkovici kako bi se stekli 
uvjeti za zakonsko sklonište koje bi se ugasilo izgradnjom pravog skloništa, a što bi se 
prethodno definiralo ugovorom?“ 

  
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na postavljeno pitanje.  (tonski zapis) 
 
Vijećnik Nikša Selmani komentirao je dati odgovor. (tonski zapis) 
 
 
Vijećnica Petra Marčinko postavila je sljdeća pitanja: 

 „Ima li Grad Dubrovnik interesa u nastavku rada na projektu o muzejsko-istraživačko-
dokumentacijskom centru posvećenom sv. Vlahu koji je trebao biti smješten u bastionu sv. 
Margarite? 

Postoji li neko tijelo ili osoba koja prati njegovo trenutno stanje te je li moguće da Grad 
takvo nešto i samostalno, bez DPDS-a, eventualno prijavi na neki europski projekat?“ 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na postavljeno pitanje.  (tonski zapis) 
 

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

Ad 2. 
 
Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum na zaključenje 
ugovora o javnoj nabavi broda s najpovoljnijim ponuditeljem, društvom DALMONT d.o.o., 
temeljem provedenog postupka javne nabave u sklopu projekta „Povijesni vrtovi 
dubrovačkog područja“ dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovala vijećnica Anita Bonačić Obradović. (tonsaki zapis) 
 
Ravnateljica Rezervata Lokrum Nikolina Grković odgovorila je na raspravu vijećnice Bonačić 
Obradović. (tonski zapis) 
 
U replici su sudjelovali predsjednik Vijeća Marko Potrebica i vijećnica Anita Bonačić Obradović 
(tonski zapis) 
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Ravnateljica Rezervata Lokrum Nikolina Grković odgovorila je na replike. (tonski zapis) 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Maro Kristić i Željko Raguž. (tonski zapis) 
 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na rasprave vijećnika. (tonski zapis) 
 
U raspravi su sudjelovali i vijećnici Andro Vlahušić, Pero Vićan, Ivan Maslać i Jasmin 
Deraković. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti 
Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum na zaključenje ugovora o javnoj nabavi broda s 
najpovoljnijim ponuditeljem, društvom DALMONT d.o.o., temeljem provedenog postupka 
javne nabave u sklopu projekta „Povijesni vrtovi dubrovačkog područja“ na izjašnjavanje i, 
nakon glasovanja utvrdio je, da je jednoglasno donesen 
 

Z A K L J U Č A K 
 

Daje se suglasnost Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum za zaključenje ugovora o javnoj nabavi 
broda s najpovoljnijim ponuditeljem, društvom DALMONT d.o.o., temeljem provedenog 
postupka javne nabave u sklopu projekta „Povijesni vrtovi dubrovačkog područja“ na iznos 
6.960.900,00 kn (bez PDV-a). 
 

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

Ad 3. 
 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Rezervat Lokrum za 2021. 
godinu dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Ravnateljica Rezervata Lokrum Nikolina Grković podnijela je izvješće o radu. (tonski zapis) 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovao vijećnik Maro Kristić. (tonski zapis) 
 
Ravnateljica Nikolina Grković odgovorila je na raspravu vijećnika Kristića. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovala i vijećnica Anita Bonačić Obradović. (tonski zapis) 
 
Ravnateljica Nikolina Grković odgovorila je na raspravu vijećnice Bonačić Obradović. (tonski 
zapis) 
 
U raspravi su sudjelovali i vijećnici Željko Raguž i Krešimir Marković. (tonski zapis) 
 
Ravnateljica Nikolina Grković odgovorila je na rasprave vijećnika. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovao i vijećnik Jasmin Deraković. (tonski zapis) 
 
Ravnateljica Nikolina Grković odgovorila je na raspravu vijećnika Derakovića. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovao i vijećnik Nikša Selmani. (tonski zapis) 
 
Ravnateljica Nikolina Grković odgovorila je na raspravu vijećnika Selmanija. (tonski zapis) 
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Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog o prihvaćanju Izvješća o radu Javne 
ustanove Rezervat Lokrum za 2021. 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 Rezervat Lokrum za 2021. godinu. 
 

2. Izvješće o radu Javne ustanove Rezervat Lokrum za 2021. godinu čini sastavni dio 
ovog zaključka. 

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

 
 

Ad 4. 
 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Dječji vrtići Dubrovnik za 
2021. godinu dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovao vijećnik Maro Kristić. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća predložio je da rasprava za točke 4. i 5. bude objedinjena a da se izjašnjava 
pojedinačno 
 
Ravnateljica Dječjih vrtića Dubrovnik Franica Lasić odgovorila je na raspravu vijećnika 
Kristića. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovao i vijećnik Ivan Cetinić. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu vijećnika Cetinića. (tonski zapis) 
 
Ravnateljica Djećjeg vrtića Pčelica Diana Brkić odgovorila je na raspravu vijećnika Cetinića. 
(tonski zapis) 
 
U replici su sudjelovali vijećnik Ivan Tropan i predsjednik Vijeća Marko Potrebica. (tonski 
zapis) 
 
Pročelnik upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Dživo Brčić 
odgovorio je na replike vijećnika. (tonski zapis) 
 
U replici su sudjelovali vijećnici Andro Vlahušić, Jasmin Deraković, Slavica Grkeš, Ivan Cetinić 
i predsjednik Vijeća Marko Potrebica. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovala i vijećnica Anita Bonačić Obradović. (tonski zapis) 
 
U replici su sudjelovali predsjednik Vijeća Marko Potrebica i vijećnica Anita Bonačić 
Obradović. (tonski zapis) 
 
Ravnateljica Diana Brkić odgovorila je na replike vijećnika. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovao i vijećnik Krešimir Marković. (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu vijećnika Markovića. (tonski zapis) 
 
U replici su sudjelovale vijećnice Anita Bonačić Obradović i Olga Muratti. (tonski zapis) 
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Ravnateljica Franica Lasić odgovorila je na replike vijećnica. (tonski zapis) 
 
U replici su sudjelovali vijećnica Anita Bonačić Obradović, predsjednik Vijeća Marko Potrebica 
te vijećnici Olga Muratti, Jasmin Deraković i Željko Raguž. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovao i vijećnik Andro Vlahušić. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
radu Javne ustanove Dječji vrtići Dubrovnik za 2021. 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 Dječji vrtići Dubrovnik za 2021. 
godinu. 
 

2. Izvješće o radu Javne ustanove Dječji vrtići Dubrovnik za 2021. godinu čini 
sastavni dio ovog zaključka. 

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

 
 

Ad 5. 
 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Dječji vrtić Pčelica za 
2021. godinu dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Uvodno obrazloženje i rasprava bilo je objedinjeno uz točku 4. dnevnog reda. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
radu Javne ustanove Dječji vrtić Pčelica za 2021. 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 Dječji vrtić Pčelica za 2021. godinu. 
 

2. Izvješće o radu Javne ustanove Dječji vrtić Pčelica za 2021. godinu čini sastavni 
dio ovog zaključka. 

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

 
 

Ad 6. 
 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik 
za 2021. godinu dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovala vijećnica Anita Bonačić Obradović. (tonski zapis) 
 
Zamjenica gradonačelnika Jelka Tepšić odgovorila je na raspravu vijećnice Bonačić 
Obradović. (tonski zapis) 
 
Ravnatelj Športskih objekata Dubrovnik Lukša Klaić odgovorio je na raspravu vijećnice 
Bonačić Obradović. (tonski zapis) 
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Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu vijećnice Bonačić Obradović. (tonski 
zapis) 
 
U replici su sudjelovali vijećnici Olga Muratti i Ivan Tropan. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovao i vijećnik Maro Kristić. (tonski zapis) 
 
Na raspravu vijećnika Kristića odgovorio je ravnatelj Športskih objekata Dubrovnik Lukša 
Klaić. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovao i vijećnik Krešimir Marković. (tonski zapis) 
 
Ravnatelj Športskih objekata Dubrovnik Lukša Klaić odgovorio je na raspravu vijećnika 
Markovića. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
radu Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik za 2021. 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 2021. godinu 

s pripadajućom financijskom dokumentacijom. 

2. Izvješće o radu Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik za 2021. godinu s 

pripadajućom financijskom dokumentacijom čini sastavni dio ovog zaključka. 

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

Ad 7. 
 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dom Marina 
Držića za 2021. godinu dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica u ime svih vijećnika pohvalio je sva izvješća te je upozorio 
vijećnike da se u raspravi osvrnu na pitanja vezano za iste. (tonski zapis) 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovala vijećnica Katarina Doršner. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
radu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik za 2021. 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 Dom Marina Držića za 2021. godinu s 
pripadajućom financijskom dokumentacijom. 

 
2. Izvješće o radu javne ustanove Dom Marina Držića za 2021. godinu čini sastavni dio 

ovog zaključka. 
 

================================== 
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Ad 8. 
 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke 
knjižnice Dubrovnik za 2021. godinu dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovao vijećnik Nikša Selmani. (tonski zapis) 
 
Ravnateljica Dubrovačkih knjižnica Lucija Bjelokosić odgovorila je na raspravu vijećnika 
Selmanija. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovala i vijećnica Katarina Doršner. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
radu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik za 2021. godinu na 
izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je većinom glasova (15 „za“ i 3 „protiv“) 
donesen 
 

Z A K L J U Č A K  
 

1. Prihvaća se Izvješće o radu javne ustanove Dubrovačke knjižnice Dubrovnik za 2021. 
godinu s pripadajućom financijskom dokumentacijom. 

 
2. Izvješće o radu javne ustanove Dubrovačke knjižnice Dubrovnik za 2021. godinu čini 

sastavni dio ovog zaključka. 
 

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

Ad 9. 
 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne 
igre za 2021. 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 
radu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre za 2021. godinu na izjašnjavanje i, nakon 
glasovanja utvrdio je, da je većinom glasova (16 „za“ i 2 „suzdržan“) donesen 
 

Z A K L J U Č A K  
 

1. Prihvaća se Izvješće o radu javne ustanove Dubrovačke ljetne igre za 2021. godinu s 
pripadajućom financijskom dokumentacijom. 

 
2. Izvješće o radu javne ustanove Dubrovačke ljetne igre za 2021. godinu čini sastavni 

dio ovog zaključka. 
 

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

Ad 10. 
 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovački muzeji 
Dubrovnik za 2021. godinu dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovao vijećnik Jasmin Deraković. (tonski zapis) 
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Julijana Antić Brautović kao bivša ravnateljica odgovorila je na raspravu vijećnika. (tonski 
zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
radu Javne ustanove u kulturi Dubrovački muzeji Dubrovnik za 2021. godinu na izjašnjavanje 
i, nakon glasovanja utvrdio je, da je većinom glasova (14 „za“, 2 „protiv“ i 1 „suzdržan“) 
donesen 
 

Z A K L J U Č A K  
 

1. Prihvaća se Izvješće o radu javne ustanove Dubrovački muzeji za 2021. godinu s 
pripadajućom financijskom dokumentacijom. 

 
2. Izvješće o radu javne ustanove Dubrovački muzeji za 2021. godinu čini sastavni dio 

ovog zaključka. 
 

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

Ad 11. 
 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovački 
simfonijski orkestar za 2021. godinu dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovla vijećnica Katarina Doršner. (tonski zapis) 
 
Ravnatelj DSO-a Damir Milat odgovorio je na raspravu vijećnice Doršner. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovao i vijećnik Nikša Selmani.  (tonski zapis) 
 
Ravnatelj DSO-a Damir Milat odgovorio je na raspravu vijećnika Selmanija. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovao i vijećnik Krešimir Marković. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
radu Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar za 2021. godinu na 
izjašnjavanje i, nakon glasovanja utvrdio je, da je većinom glasova (14 „za“ i 2 „suzdržan“) 
donesen 
 

Z A K L J U Č A K  
 

1. Prihvaća se Izvješće o radu javne ustanove Dubrovački simfonijski orkestar za 2021. 
godinu s pripadajućom financijskom dokumentacijom. 

 
2. Izvješće o radu javne ustanove Dubrovački simfonijski orkestar za 2021.                                                                

godinu čini sastavni dio ovog zaključka. 
 
                                         ================================== 
 
 

Ad 12. 
 

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Folklorni ansambl 
„Linđo“ za 2021. 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 Izvješća o 
radu Javne ustanove u kulturi Folklorni ansambl „Linđo“ za 2021. 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 Folklorni ansambl „Linđo“ za 2021. godinu 
s pripadajućom financijskom dokumentacijom. 

 
2. Izvješće o radu javne ustanove Folklorni ansambl „Linđo“ za 2021. godinu čini sastavni 

dio ovog zaključka. 
 

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

Ad 13. 
 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Gradsko kazalište 
Marina Držića za 2021. godinu dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovao vijećnik Željko Raguž.  (tonski zapis) 
 
Gradonačelnik Mato Franković odgovorio je na raspravu vijećnika Raguža. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovao i vijećnik Krešimir Marković. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
radu Javne ustanove u kulturi Gradsko kazalište Marina Držića za 2021. 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 Gradsko kazalište Marina Držića za 2021. 
godinu s pripadajućom financijskom dokumentacijom. 

 
2. Izvješće o radu javne ustanove Gradsko kazalište Marina Držića za 2021. godinu čini 

sastavni dio ovog zaključka. 
 

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

Ad 14. 
 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Kinematografi 
Dubrovnik za 2021. godinu dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovala vijećnica Petra Marčinko. (tonski zapis) 
 
Ravnatelj Kinematografa Dubrovnik Nikša Konsuo odgovorio je na raspravu vijećnice 
Marčinko. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelova i vijećnik Nikša Selmani. (tonski zapis). 
 
U replici su sudjelovali predsjednik Vijeća Marko Potrebica i vijećnici Nikša Selmani, Jasmin 
Deraković i Željko Raguž. (tonski zapis) 
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Ravnatelj Nikša Konsuo odgovorio je na replike vijećnika. (tonski zapis) 
 
U replici su sudjelovali i vijećnici Ivan Tropan i Jasmin Deraković. (tonski zapis) 
 
U raspravi je sudjelovao i vijećnik Andro Vlahušić. (tonski zapis) 
 
U replici su sudjelovali vijećnici Katarina Doršner, Nikša Selmani, Petra Marčinko, predsjednik 
Vijeća Marko Potrebica te vijećnik Željko Raguž. (tonski zapis) 
 
Ravnatelj Nikša Konsuo odgovorio je na replike vijećnika. (tonski zapis) 
 
U replici je sudjelovao i vijećnik Maro Kristić. (tonski zapis) 
 
Ravnatelj Nikša Konsuo odgovorio je na repliku vijećnika Kristića. (tonski zapis) 
 
U replici su sudjelovali vijećnici Anita Bonačić Obradović, Nikša Selmani, Željko Raguž i Andro 
Vlahušić. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
radu Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik za 2021. godinu na izjašnjavanje i, 
nakon glasovanja utvrdio je, da je većinom glasova (15 „za“ i 4 „suzdržan“) donesen 
 

Z A K L J U Č A K  
 

1. Prihvaća se Izvješće o radu javne ustanove Kinematografi Dubrovnik za 2020. godinu 
s pripadajućom financijskom dokumentacijom. 

 
2. Izvješće o radu javne ustanove Kinematografi Dubrovnik za 2020. godinu čini sastavni 

dio ovog zaključka. 
 
                                         ================================== 

 
 

Ad 15. 
 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Muzej Domovinskog rata 
Dubrovnik za 2021. godinu dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
 
Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovao vijećnik Maro Kristić.  (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica odgovorio je vijećniku da će se odgovor dostaviti u 
pisanom obliku. (tonski zapis) 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
radu Javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik za 2021. 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 Muzej Domovinskog rata Dubrovnik za 
2021. godinu s pripadajućom financijskom dokumentacijom. 

 
2. Izvješće o radu javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik za 2021. godinu 

čini sastavni dio ovog zaključka. 
 

================================== 
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Ad 16. 
 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Prirodoslovni 
muzej Dubrovnik 2021. 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 
radu Javne ustanove u kulturi Prirodoslovni muzej Dubrovnik 2021. 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 Prirodoslovni muzej Dubrovnik za 2021. 
godinu s pripadajućom financijskom dokumentacijom. 

 
2. Izvješće o radu javne ustanove Prirodoslovni muzej Dubrovnik za 2021. godinu čini 

sastavni dio ovog zaključka. 
 
                                         ================================== 
 
 

Ad 17. 
 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Umjetnička 
galerija Dubrovnik za 2021. 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 
radu Javne ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik za 2021. 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 Umjetnička galerija Dubrovnik za 2021. 
godinu s pripadajućom financijskom dokumentacijom. 

 
2. Izvješće o radu javne ustanove Umjetnička galerija Dubrovnik za 2021. godinu čini 

sastavni dio ovog zaključka. 
 
                                         ================================== 
 
 
Zamjenica gradonačelnika Jelka Tepšić podnijela je završno izlaganje o radu ustanova u 
kulturi Grada Dubrovnika. (tonski zapis) 
 
 
                                         ================================== 
 
 

Ad 18. 
 
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Zavod za obnovu 
Dubrovnika za 2021. godinu dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. 
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Otvorena je rasprava u kojoj je sudjelovao vijećnik Nikša Selmani. (tonski zapis) 
 
Ravnateljica Zavod za obnovu Dubrovnika Mihaela Skurić odgovorila je vijećniku Selmaniju. 
(tonski zapis). 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
radu Javne ustanove Zavod za obnovu Dubrovnika za 2021. 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 Zavod za obnovu Dubrovnika za 2021. 
godinu s pripadajućom financijskom dokumentacijom. 

 
2. Izvješće o radu javne ustanove Zavod za obnovu Dubrovnika za 2021. godinu čini 

sastavni dio ovog zaključka. 
 
                                         ================================== 
 
 

Ad 19. 
 
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatnog odbora Gradskog vijeća Grada 
Dubrovnika dostavljen je vijećnicima prije početka sjednice. 
 
Potpredsjednica Odbora za izbor i imenovanja Katarina Doršner uvodno je obrazložila 
prijedlog. (tonski zapis) 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju 
Mandatnog odbora 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 Mandatnog odbora 

Gradskog vijeća Grada Dubrovnika 
 
 

Članak 1. 
 
U Odluci o osnivanju Mandatnog odbora Gradskog vijeća Grada Dubrovnika („Službeni 
glasnik Grada Dubrovnika“, broj 10/21) u članku 3. točka 2. mijenja se i glasi:   
                                                
 „1. Teo Grbić – član“. 
 

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

Ad 20. 
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Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća 
Grada Dubrovnika dostavljen je vijećnicima prije početka sjednice. 
 
Potpredsjednica Odbora za izbor i imenovanja Katarina Doršner uvodno je obrazložila 
prijedlog. (tonski zapis) 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju 
Odbora za izbor i imenovanja 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 izbor i imenovanja 

Gradskog vijeća Grada Dubrovnika 
 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o osnivanju Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Dubrovnika 
(„Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 10/21) u članku 3. točke 1., 2. i 3. mijenjaju se i 
glase:   
                                                                      
„1. Katarina Doršner – predsjednica“, 
 2. Teo Grbić – potpredsjednik, 
 3. Maro Kristić – član.“ 
 

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

Ad 21. 
 
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za određivanje imena ulica i trgova u 
naseljima Grada Dubrovnika dostavljen je vijećnicima prije početka sjednice. 
 
Potpredsjednica Odbora za izbor i imenovanja Katarina Doršner uvodno je obrazložila 
prijedlog. (tonski zapis) 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju 
Odbora za 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. 
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U Odluci o osnivanju Odbora za određivanje imena ulica i trgova u naseljima Grada 
Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 14/21 i 18/21) u članku 4. točka 4. 
mijenja se i glasi:                                                  
                                                                      
„1. Teo Grbić – član“. 
 

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

Ad 22. 
 
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore 
Gradskog vijeća Grada Dubrovnika dostavljen je vijećnicima prije početka sjednice. 
 
Potpredsjednica Odbora za izbor i imenovanja Katarina Doršner uvodno je obrazložila 
prijedlog. (tonski zapis) 
 
Otvorena je rasprava u kojoj nitko nije sudjelovao. 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica stavio je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju 
Odbora za 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 i 18/21) u članku 4. točka 1. 
mijenja se i glasi:                                                  
                                                                      
„1. Teo Grbić – predsjednik“. 
 

Članak 2. 
                                                                      
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Dubrovnika“.                          
 
                                         ================================== 
 
 
Predsjednik Vijeća Marko Potrebica zaključio je rad sjednice u 14:00 sati. 
 
 
Zapisničarka:  
Suzana Benić                                                                              Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                                 
                                                                                                      mr. sc. Marko Potrebica 
 


