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DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 
G R A D   D U B R O V N I K 
 
KLASA: 350-01/15-01/20 
URBROJ: 2117/01-09-16-14 
Dubrovnik,15. travnja 2015. 

 
 

ZAPISNIK 
Sa sjednice Povjerenstva za verificiranje Programa za provedbu urbanističko-arhitektonskog 
natječaja „Terminal za brodove….“ održane 08. travnja 2016.g. u Malom Salonu Grada 
Dubrovnika, Pred dvorom 1 
 
 
Nazočni:  
 
Članovi Povjerenstva: 

1. Ljubo Nikolić 
2. Olga Muratti 
3. Jelena Lončarić 
4. Branka Burić 
5. Marko Potrebica 
6. Stijepan Kordić 

 
Ostali: 

1. Gradonačelnik Andro Vlahušić 
2. Predsjednik Gradskog vijeća Mato Franković 

 
Lukša Matušić se opravdano odsutan. Telefonskim putem je izrazio svoj stav kako ostaje pri 
tome da se dobije barem pisani odgovor od Ministra. 
 
Dnevni red: 
 

1. Izvješće gradonačelnika vezano za stav Ministarstva. 
2. Prihvaćanje Programa. 

 
Sjednica Povjerenstva započeta je u 15,00 sati. 
 
Ad.1. Gradonačelnik je izvijestio kako nije dobio pisani odgovor te da mu je g. Butković 
rekao da je Karamarku nije jasno zašto Povjerenstvo konačno ne donese svoj stav. 
Dalje je izvijestio kako o koncesiji vezano za pomorsko dobro odlučuje Upravno vijeće Lučke 
uprave sa Ministarstvom. 
Gradonačelnik je izvijestio i to kako je dobio poruku od Ministarstva i od podpredsjednika 
vlade u kojoj se navodi do oni svoj pisani stav u pisanoj formi neće dati. Gradonačelnik je 



pročitao poruku sa svog telefona (do dana sastavljanja ovog zapisnika, nije zaprimljen točan 
tekst sms poruke te se ista ne prilaže uz zapisnik, op.a.) .  
 
Mato Franković je rekao kako ima slične informacije te da je jutros pričao s ministrom koji 
mu je potvrdio da Upravno vijeće Lučke uprave ima njegovu punu podršku vezano za 
koncesiju. Ugovor još nije potpisan i bit će tek kad Upravno vijeće da zeleno svijetlo. 
Upravno vijeće će razriješiti  situaciju i vezano za autobusni kolodvor. Bitno je da je program 
sukladan UPU-u. 
 
Ljubo Nikolić pitao je postoji li mogućnost da dobijemo takav pisani stav? 
 
Mato Franković rekao da su to sve pitanja za Upravno vijeće. 
 
Ad.2. Marko  Potrebica je upitao što ako donesemo odluku o prihvaćanju? Morat ćemo to 
danas izglasati. Mi smo vijećnici Grada Dubrovnika i sve nas interesira šta se događa. Osobno 
je podržao Upravno vijeće, a posebno profesora Kobojevića. Smatra kako ne znamo koji su 
uvjeti za autobusni kolodvor. Asić nam je preko telefona potvrdio da se ne zna šta će biti sa 
autobusnim kolodvorom, ali kad će se znati? 
Predlaže zaključak: 

1. Podržava se Program za provedbu Arhitektonsko-urbanističkog natječaja. 
2. Predlažu se intenzivni sastanci s Upravnim vijećem Lučke uprave kako bi se dobila 
sva pojašenjenja. 
3. Ne daje se konačno zeleno svijetlo dok se ne dobiju sva potrebna obrazloženja 
Upravnog vijeća. 

 
Gradonačelnik je rekao da nema uvjeta za davanje uvjetne suglasnosti i umjesto predloženog 
predlaže sljedeći zaključak; 

1. Daje se suglasnost na Program. 
2. Održat će se sastanak sa Upravnim vijećem vezano za autobusni kolodovor. 
3. Predstavnik Upravnog vijeća treba dati obrazloženje  na Gradskom vijeću. 

 
Gradonačelnik je ukratko ispričao probleme vezano za hotel Neptun i ukidanje Povjerenstva 
od strane Ministarstva (navedena analogija ne može se primjeniti na ovo Povjerenstvo jer se 
radi o različitim uporištima u Zakonu, op.a.). 
 
Ljubo Nikolić smatra da ova pitanja koja imamo treba kompletirati i dostaviti Ministarstvu i 
tražiti pisani stav. 
 
Mato Franković je ponovno naglasnio kako ugovor formalo potpisuje Lučka uprava uz 
suglasnost Vlade RH. 
 
Olga Muratti predlaže da se Ugovor raspravi na Gradskom vijeću i da se ne može potpisati 
Ugovor dok Povjerenstvo ne da suglasnost na isti. 
 
Jelena Lončarić pojasnila je da to nije moguće jer ovo Povjerenstvo ima ovlast samo dati 
suglasnost na Program. 
 
Olga Muratti kaže da ima informaciju da taj Predugovor već ima 8 aneksa (dodataka) o 
kojima nitko ništa ne zna. 
 



Marko Potrebica je naveo da ako mi danas damo zeleno svijetlo da donesemo zaključak da 
Gradsko vijeće tijekom postupka natječaja raspravlja o uvjetima davanja koncesije. 
 
Jelena Lončarić je ponovila kako nakon davanja odobrenja od strane Povjerenstva, Gradsko 
vijeće nema nikakvog utjecaja na daljnje aktivnosti vezane uz projekt. 
 
Mato Franković je rekao  da je u Upravno vijeću 7 ljudi iz grada te da u tom smislu smatra 
kako ne trebamo strahovati vezano za Ugovor o koncesiji. 
 
Ljubo Nikolić je rekao kako su ljudi birani u upravno vijeće po ključu pripadnosti političkim 
strankama. Uz dužno poštovanje prema svima njima osobno, tako izabrani predstavnici će 
provoditi odluke sukladne interesima apolitičkih stranaka koje ih imenuju. Na osvrt da su to 
sve naši ljudi, Nikolić je podsjetio kako su naši ljudi potpisali i ugovor s Garažom Dubrovnik, 
sudjelovali u projektu na Srđu, ta da ta činjenica nije jamstvo obrane javnog interesa. 
 
Gradonačelnik predlaže sljedeći zaključak: 

1. Prihvaća se Program za provođenje Arhitektonsko-urbanističkog natječaja. 
2. Povjerenstvo će se sastati s Upravnim vijećem vezano za obrazloženje  u naredna 3 

tjedna i to vezano za: 
 a) sklapanje ugovora i 

            b) praćenje provođenja ugovora 
 

Ljubo Nikolić smatra da ako danas prihvatimo Progam da nemamo više nikakvu kontrolu 
vezano za koncesiju i predlaže zaključak obrnutim redoslijedom: 
1.Povjerenstvo će se čim prije sastati s Upravnim vijećem, ako Ministarstvo već nema potrebu 
sastati se s Povjerenstvom vezano za obrazloženje 

 a) sklapanje ugovora i 
            b) praćenje provođenja ugovora 
2. Prihvaća se Program za provođenje Arhitektonsko-urbanističkog natječaja 
 
U obrazloženju navodi također kako je on Predsjednik povjerenstva i kako on stavlja prijedlog 
na glasovanje. 
 
Marko Potrebica također smatra da ako danas  damo zeleno svijetlo propustili smo  priliku da 
utječemo na njihove dogovore. Ako mi sada u narednih 90 dana dbijemo sve podatke.... u 
ovom trenutku ne znamo cijenu kolodvora, ne znamo koncesiju. Imamo previše nepoznanica. 
Predlaže sljedeći zaključak: 

1. Prihvaća se Program 
2. Traži se od gradonačelnika da u roku 3 tjedna organizira sastanak između ravnatelja 

Lučke uprave i članova Upravnog vijeća da se omogući svim zainteresiranim da se 
upoznaju s uvjetima davanja koncesije. 

 
Ljubo Nikolić predlaže umjesto toga da se organizira sastanak i prezentacija svim gradskim 
vijećnicima i da se daju odgovori na sva pitanja te da se na sljedećem Povjerensvu može dati 
pozitivan stav. 
 
S obzirom da je Ljubo Nikolić, Predsjednik povjerenstva, smatra da on stavlja prijedlog na 
glasovanje., i to radi stavljajući njegov prijedlog, dakle, prije svega odgovori na pitanja u 
sastanku s Lučkom upravom ili Ministarstvom, a potom, ukoliko su pitanja razriješena, 
davanje suglasnosti na program natječaja. 



 
Gradonačelnik smatra da to nije potrebno i traži da se se odmah glasa o Programu. Navodi 
kako su Jelena Lončarić i Branka Burić za Program. 
 
Jelena Lončarić navela je kako smatra da se na Program može dati pozitivan stav, ali da o 
drugim stvarima vezano za koncesiju nije nadležna odlučivati. 
 
Uslijedilo je glasovanje.  
 
Jelena Lončarić, Branka Burić i Stjepan Kordić su za Program.  
 
Olga Muratti je također za, ali čvrsto stoji da prije potpisivanja ugovora trebamo dati 
suglasnost na isti. Jelena Lončarić i ostali ponavljaju da ovo nije moguće. Odobravanjem 
Programa, uloga Gradskog vijeća u odlučivanju je završena. 
 
Marko Potrebica podržava Program samo zato jer vjeruje novom Upravnom vijeću Lučke 
uprave. 
 
Ljubo Nikolić je protiv jer smatra da se radi o velikom i značajnom projektu za Grad i da bi 
prije prihvaćanja Programa trebalo dati sva objašnjenja vezano za uvjete davanja koncesije. 
 
Program je prihvaćen s 5 glasova ZA i 1 PROTIV, te stavom vijećnika Lukše Matušića 
iskazanom telefonski da je potrebno održati sastanak s Ministarstvom prije davanja 
suglasnosti na Program.. 
 
Donosi se sljedeći: 
 

ZAKLJUČAK 
 
 
1. Prihvaća se Program za provedbu natječaja „Terminal za brodove na kružnim 

putovanjima, centralno garažno-poslovna građevina i autobusni kolodvor“ od ožujka 
2016.  izrađen od MATRIX-D-INŽENJERING d.o.o. iz Zagreba. 

2. U sljedeća tri tjedna organizirat će se sastanak između ravnatelja Lučke uprave i članova 
Upravnog vijeća te gradskih vijećnika kako bi se omogućilo svim zainteresiranima da se 
upoznaju s uvjetima davanja koncesije. 

 
   
Sjednica Povjerenstva završena je u 15,40 sati. 
 
 
Zapisnik sastavila:       Predsjednik Povjerenstva 
 
Jelena Lončarić                                                                                 Ljubo Nikolić dipl. ing. 


