KLASA: 021-05/19-01/03
URBROJ: 2198/16-02-19-4

IZVADAK
iz zapisnika 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održane dana 25. travnja
2019. godine u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5 s
početkom u 8,00 sati.
Sjednica se snima.
SJEDNICI SU NAZOČNI:
1. Toni Bogdanić
2. Ivica Kapitanović
3. Ratko Krstinić
4. Marko Jurić
5. Nikoleta Mustapić
6. Josipa Pribilović
7. Antoni Rudić
8. Ivana Stamičar
9 Tonči Šangulin
10. Leo Zorica
11. Marija Zrilić
Prema prozivniku utvrđeno je da je na sjednici nazočno 11 vijećnika.
Izostanak opravdali: Ante Fuzul,Slavica Jeličić, Krsto Milačić, Angela Šarić Lončar
Sjednici su nazočni: Ivan Knez- gradonačelnik grada Biograda na Moru,Robert Pelicarić
županijski vijećnik, Ivo Stopfer predsjednik I Mjesnog odbora, Izvjestitelji: Renata Mršić,
viša savjetnica za upravlje gradskom imovinom i komunalni Suzana Horvat Kolanović, viša
savjetnica za imovinsko pravne poslove, Zadarski list (Velimir Brkić) B-Portal (Stjepan
Mišulić) i Jelica Farkaš- samostalni novinar.
Sjednicom predsjedava Tonči Šangulin, predsjednik Gradskog vijeća Grada Biograda
na Moru.
Zapisnik vodi Ana Nimac, administrativna referentica – tajnica.
Na pitanje Predsjednika Gradskog vijeća ima li primjedbi na verifikaciju zapisnika 15.
sjednice nitko se nije javio.
Izvadak sa 15. sjednice Gradskog vijeća - prihvaćen bez primjedbi.
Predsjednik Gradskog vijeća predlaže slijedeći

DNEVNI RED:
1. Aktualni sat.
2. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u
Gradu Biograda na Moru.
3. Prijedlog odluke o darovanju komunalne opreme Bošani d.o.o. Biograd na Moru
4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području grada
Biograda na Moru.
5. Prijedlog odluke o davanju u zakup javnih površina radi postavljanja pokretnih
naprava.
6. Prijedlog Plana rasporeda lokacija na javnim površinama u svrhu obavljanja
ugostiteljskih, trgovačkih i drugih djelatnosti za 2019. godinu.
7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana
cesta u k. o. Biograd na Moru – Odluka broj 9
8. Prijedlog odluke o poništenju Odluke o provođenju postupka za rješavanje prava
vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru na kojima su fizičke
ili pravne osobe izgradile stambene ili poslovne zgrade za koje je ishođeno
pravomoćno rješenje o izvedenom stanju odnosno uporabna dozvola prema važećim
propisima o gradnji
9. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi
zamjene nekretnina oznake kat. čest. br. 3020/218, 3020/220, 3020/221 i 3020/222
k.o. Biograd na Moru.
10. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra na k.č.br. 2270/3 k.o. Biograd na
Moru
11. Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnine
oznake č.k.br. 2270/3 k.o. Biograd na Moru
12. Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnina
oznake kat. čest. br. 3020/112, M. Granda, površine 283 m2, kat. čest. br. 3020/321,
M. Granda, površine 175 m2, i kat. čest. br. 3020/323, M. Granda, površine 100 m2,
sve k. o. Biograd na Moru.
13. Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnina
oznake kat. čest. br. 3020/324, M. Granda, površine 37 m2, kat. čest. br. 3020/319, M.
Granda, površine 140 m2, kat. čest. br. 3019/1, U mjestu, površine 94 m2, kat. čest. br.
3018/1, U mjestu, površine 153 m2, kat. čest. br. 3771/20, U mjestu, površine 163 m2,
kat. čest. br. 3771/21, U mjestu, površine 111 m2, i kat. čest. br. 3439, Kumenat,
površine 763 m2, sve k. o. Biograd na Moru.
14. Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnina
oznake kat. čest. br. 3020/113, M. Granda, površine 271 m2, i kat. čest. br. 3020/320,
M. Granda, površine 161 m2, sve k. o. Biograd na Moru.
15. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prijedloga za imenovanje suca porotnika za mladež
Županijskog suda u Zadru.
16. Prijedlog rješenja o razrješenju vršiteljice dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice
Biograd na Moru.
17. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Biograd na Moru.
18. Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavičajnog muzeja
Biograd na Moru.
19. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju
Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru za 2018.
godinu.

Vijećnik Leo Zorica daje primjedbu da toč. 8 u materijalima nije čitljiva, te moli ako moze
dobiti kopiju – usvojeno.
Predloženi dnevni red usvojen sa 8 glasova „ZA“ 1“PROTIV“ 2 „SUZDRŽANO“.
AD/1. AKTUANI SAT
Vijećnica Slavica Jeličić elektroničkom poštom 24. travnja 2019. dostavila je dva vijećnička
pitanja za gradonačelnika:
1/. Zašto se stipendije učenicima i studentima ne isplaćuju na vrijeme i za koji mjesec je bila
zadnja isplata?
2/. Vezano za razgovor sa gradonačelnikom (a na upit nekolicine građana Grada Biograda na
Moru) molila bi da mi se odgovori što je poduzeto vezano za krov jednog ugostiteljskog
objekta na plaži Bošana a koji izgleda više nego u suprotnosti sa svim odlukama Gradskog
vijeća o uređenju i izgledu ugostiteljskih objekata na plažama.
1/. Gradonačelnik: Istina je da se stipendije nisu isplatile zadnja 3 mjeseca, kako se Proračun
sporije puni, nadam se da će stipendije biti uskoro isplaćene.
2/ Što se tiče plaže Bošana neznam o kojem se ugostiteljskom objektu radi, drugi put kad
vijećnica bude nazočna sjednici neka kaže o kojem se kiosku radi, često tamo prošetam
nisam primjetio.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Ante Fuzul u pisarnicu 24.4.2019. dostavio je
slijedeća dva pitanja upućena gradonačelniku:
1/ Nedavno sam prijavio Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru dogradnju
terase na kat objekta Queen pub na šetalištu Mihovila Mihe Klaića u Biogradu . Komunalni
redar je izvršio nadzor te je slikao na navedenoj lokaciji, stare grede koje su uklonjene i koje
se zamjenjuju profilima radi povećanja sigurnosti posjetitelja kako je to navela u svom
odgovoru privremena pročelnica. Kako sam poslije sam utvrdio na samoj lokaciji, a o tome
sam i obavijestio naknadno privremenu pročelnicu smatram da nadzor nije obavljen stručno
jer je slikana građa koja ne pripada navedenom objektu. Naime terasa na kojoj se vrši izmjena
greda je napravljena prošle godine te je bila natkrivena krovištem pa grede nisu mogle toliko
propasti godinu dana od postavljanja. Nadalje, komunalni redar je zanemario činjenicu da su
na navedenoj konstrukciji postavljeni nosači ograde na terasi na katu, a 10 dana kasnije
napravljena je i ograda na zapadnom dijelu gornje terase, te su postavljeni nosači stepenice
koje vode na terasu. Sve potkrepljujem slikama na kojima je vidljivo ono što tvrdim u ovom
pitanju, te Vas upućujem za uvid u odgovor privremene pročelnice u klasi: UP/-363-04/1901/44, Urbroj: 2198/16-03/21-19-2 (čemu upravna klasa, jeli doneseno kakvo rješenje).
Dakle, moje pitanje je što gradonačelnik i Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru
misle poduzeti zbog očitog kršenja Odluke o korištenju javnih površina za postavljanje kioska
i drugih montažnih objekata i naprava radi pružanja ugostiteljskih , turističkih, trgovačkih i
sličnih usluga( Službeni glasnik Grada Biograda na Moru br. 11/14) posebice odredbe članka
7. Spomenute Odluke u pogledu organiziranja terasa i zaštitnih naprava za zaštitu od sunca na
način kako ih definira ta Odluka. Pri tome ne mislim samo na ovaj objekt nego na sve objekte
koji se nalaza uz šetnicu na plaži Dražica i na prilazu plaži Soline uz šetalište Mihovil Mihe
Klaića. Odgovor tražim u pisanom obliku u roku propisanom u Poslovniku rada gradskog
vijeća.
2. Molim gradonačelnika da dostavi na uvid podatke o zaduženju i naplati naknade za
korištenje javne površine na šetalištu Mihovila Mihe Klaića te za Obalu Kralja Petra
Krešimira IV za period 2013-2019. Godine uz iskazivanje iznosa koji su po objektima
otpisani kao dugovanje na kraju sezone. Podatke dostavi za svaki objekt zasebno 8

knjigovodstvene kartice po ugostiteljskom objektu korisniku javne površine) .Odgovor tražim
u pisanom obliku u roku propisanom u Poslovniku rada gradskog vijeća.
Gradonačelnik: Grad nikom nikad nije ništa otpisao niti građanima, a kamoli pravnoj
osobi, ako smatra da nije tako neka prijavi nadležnim službama.
Vijećnik Antoni Rudić: Pitanje koje sam postavio na 14. sjednici Gradskog vijeća
uvijek nisam dobio odgovor vezano za tržnicu .

još

2/. Koliki će dio novoizgrađeni Pučkog sveučilišta pripasti knjižnici odnosno koliki će
novoizgrađeni dio biti na korist i u službi svim građanima grada Biograda a koliki planiranom
najmoprimcu? Pri tom ne mislim i ne podrazumijevam da je veleučilište na službi svim
građanima jer to jednostavno nije tako. On je u službi samo onom dijelu koji ga pohađa i to je
dobro da se ljudi koji žele i mogu dodatno obrazovati u našem gradu no dobro je imati i ostale
adekvatne prostore i pri tom sam mislio da će mo imati suvremenu knjižnicu kao recimo u
Zadru i obzirom na površinu i dodatne prostorije za glazbu, mlade i stariju populaciju i
udruge.
Dakle kakva je diobena struktura novoizgrađenih prostora ?
Gradonačelnik: I kat koristit će Gradska knjižnica i sveučilište biti će jedna učionica sa
kompjutorima gdje će građani umjesto čitanja knjiga i novina moći koristiti internet itd. i
učionice Baltazar. U svakom slučaju vodilo se računa da svi skupa preživimo.
Vijećnik Ratko Krstinić: Tko je planirao devastaciju šume i plažu Dražicu i Soline, odakle taj
tampon koji je nabacan zbrda zdola, Soline izgledaju užasno, neznam koja svrha toliko
materijala, ono izgleda kao pustinja u šumi, oni predivni puteljci koji su nekad bili , sad je to
auto put, Zanima me tko je to planirao, tko je dao pristanak. Tko dozvoljava nama, da se
nasipa more, građani su me zamolili da pitam da li one barake moraju biti tik uz more? Oni
kišobrani od pruća komunalni redar bi trebao napraviti reda.
Molim odgovore u pisanom obliku, kako bi imao dokumentaciju.
2/ Jučer sam slikao na Rivi ima svega 20 klupa, prije 3 mjeseca pokupili su sve stolice, kante
za smeće i ostavili samo par klupa. Od Jaza do trajekta niti jedna. Pitam se, jer je to za mene
ignoriranje. Klupa ima po privatnim dvorištima. Hoćemo li dijeliti Grad na dva dijela? Pitam
da li direktor Bošane radi za Grad ili dišpete. Hoću odgovor zbog čega na rivi – toliko klupa,
a tamo ništa, molim da se to HITNO riješi.
Gradonačelnik je odgovorio da kad padne prva kiša nasipane hrpe zenmlje i matrijala će se
slegnuti, a klupe su uklonjene s razlogom jer su drvene i oštećene, sklone truljenju, bit će
uskoro zamjenjene obnovljenim i novima, a tko uopće u zimskom periodu sjedi na klupama,
što se tiče kanti kako vi imate problema tako ima i Bošana - najveći problem je Riva i stara
jezgra. Što se tiče nasipavanja mora, komunalni redar izišao je na uvid napravio zapisnik i
prosljedio Županijskoj Lučkoj upravi.
Vijećnik Ratko Krstinić: Ne slažem se s gradonačelnikom vezano da na klupama nitko ne
sjedi, jer se sjedi kroz cijelu godinu, to ne drži vodu, malo vodite diktaktorski Grad, bilo bi
bolje za Vas da raspodjelite poslove.Neka se sklone kante po cijelom Gradu, pa će Biograd
doći na svjetske stranice štampe.

Vijećnik Leo Zorica: Već 2 godine čekam odgovore na vijećnička pitanja.
2/ . Nadovezao bi se na Ugovor o korištenju prostora u Gradskoj knjižnici i Sveučilište
Baltazar, po kojoj cijeni je sklopljen ugovor.
Gradonačelnik: Ugovor je sklopljen za 1 kn po m2, plus PDV.
Vijećnik Ratko Krstinić kazao je da se ova današnja sjednica ilegalna i nije smjela niti
održati, s obzirom da se uzme da je bio Uskrs a materijal ima 800 str. Neznam tko je mogao
iti prelistati.
AD/2.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi odluku o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i
načinu naplate parkiranja u Gradu Biograda na Moru.
AD/3.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi odluku o darovanju komunalne opreme Bošani
d.o.o. Biograd na Moru.
AD/4.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi odluku o izmjenama Odluke o komunalnim
djelatnostima na području grada Biograda na Moru.
AD/5.
U ime kluba vijećnika HDZ-a Toni Bogdanić dao je slijedeći Amandman
Amandman se odnosi na članak 15. i članak 25. stavak 1. prijedloga Odluke o davanju u
zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava na način da bi isti trebali glasiti:
Članak 15.
(1) Prethodni korisnik javne površine za postavljanje pokretne naprave – kioska u kojoj se
obavlja ugostiteljska djelatnost, a kojoj je predviđena mogućnost zakupa javne površine u
svrhu postavljanja ugostiteljske terase i korisnik javne površine za postavljanje pokretne
naprave u kojoj se obavlja ugostiteljska djelatnost, a koja nema pravo zakupa javne površine u
svrhu postavljanja ugostiteljske terase i korisnik javne površine za postavljanje pokretne
naprave u kojoj se obavlja trgovačka djelatnost, a koji sudjeluje u natječaju i udovoljava
uvjetima natječaja, a u potpunosti je izvršavao dosadašnje obveze glede korištenja javne
površine i prihvati najviši iznos postignute cijene, ima pravo prvenstva.
( kako bi svi korisnici javne površine imali jednako pravo prvenstva kod javnog natječaja ) te
Članak 25.
(1) Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Biograda na Moru“, a stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o korištenju
javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava radi pružanja
ugostiteljskih, turističkih, trgovačkih i sličnh usluga („Službeni glasnik Grada Biograda na
Moru“, broj 11/2014. i 10/2017.).
( kako bi se javni natječaj mogao raspisati u što žurnijem roku, obzirom na početak turističke
sezone ).

Glsavanjem je utvrđeno da je Amandma usvojen sa 8 glasova „ZA“ 3 „PROTIV“ 0
„SUZDRŽANO“
Gradsko vijeće donosi Odluku o davanju u zakup javnih površina radi postavljanja pokretnih
naprava skupa sa Amandmanom sa 8 glasova „ZA“ 0“PROTIV“ 3 „SUZDRŽANO“ .
AD/6.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 2 „PROTIV“ 1“SUZDRŽAN“ donosi Plan rasporeda
lokacija na javnim površinama.
AD/7.
S obzirom da su zaprimljena dva podneska, od Marija Pešića i Mirana Zorice ( u ime svoje
majke Vesne) iz Odvjetničkog ureda Župić i partneri, gradonačelnik kao predlagatelj
mjenja prijedlog Odluke o utvrđivanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana
cesta u k. o. Biograd na Moru – Odluka broj 9.
na način da :
U alineji 4. brišu se
- kat.čest br 1181/6 u mjestu, upisana u z.k. ulošku br.793 k.o. Biograd na Moru
U alineji 5. briše se
-

dio kat.čest.br. 588/4, Kosa upisana u z.k. uložak br. 9449 k.o. i dio kat.čest.br.
588/3, Kosa, upisana u z.k. ulošku br. 9684 k.o. Biograd na Moru.

U alineji 18 briše se
-

kat.čest. br. 2198/11, Meterize,, upisane u z.k. ulošku 9672 k.o. Biograd na Moru.

Nikolina Mustapić u 9,34 privremeno napustila sjednicu.
Sjednici je nazočno 10 vijećnika. Vratila se u 9,36. Nazočno 11 vijećnika.
Gradsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ 2 „PROTIV“ 1 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku o
utvrđivanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta u k. o. Biograd na Moru
– Odluka broj 9.
Vijećnik Toni Bogdanić u 9,40 sati nakratko napustio sjednicu.
Sjednici je nazočno 10 vijećnika.
AD/8.
Vijećnik Toni Bogdanić vratio se na sjednicu u 9,42 sati. Sjednici nazočno 11
vijećnika.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi odluku o poništenju Odluke o provođenju postupka
za rješavanje prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru na
kojima su fizičke ili pravne osobe izgradile stambene ili poslovne zgrade za koje je ishođeno
pravomoćno rješenje o izvedenom stanju odnosno uporabna dozvola prema važećim
propisima o gradnji

AD/9.
Gradsko vijeće sa 8 glasova“ZA“ 0 „PROTIV“ 3 „SUZDRŽANO“ donosi Odluku
o izmjeni odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnina oznake
kat. čest. br. 3020/218, 3020/220, 3020/221 i 3020/222 k.o. Biograd na Moru.
AD/10.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Odluku
o ukidanju statusa javnog dobra na k.č.br. 2270/3 k.o. Biograd na Moru
AD/11.
Gradsko vijeće sa 10 glasova „ZA“ 0 „PROTIV“ 1 „SUZDRŽANO“ donosi
Odluku
o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnine oznake č.k.br.
2270/3 k.o. Biograd na Moru
AD/12 .
Na prijedlog vijećnika Ratka Krstinić vijećnik Marko Jurić napustio je sjednicu dok
traje glasovanje o ovoj točki s obzirom da se u točci raspravlja u svezi zemljišta koje je u
vlasništvu imenovanog vijećnika.
Sjednici je nazočno 10 vijećnika.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 0“PROTIV“ 1 „SUZDRŽAN“ donosi
Odluku
o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnina oznake kat. čest. br.
3020/112, M. Granda, površine 283 m2, kat. čest. br. 3020/321, M. Granda, površine 175 m2, i
kat. čest. br. 3020/323, M. Granda, površine 100 m2, sve k. o. Biograd na Moru.
Vijećnik Marko Jurić vratio se na sjednicu
Sjednici nazočno 11 vijećnika.
AD/13.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Odluku
o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnina oznake kat. čest. br.
3020/324, M. Granda, površine 37 m2, kat. čest. br. 3020/319, M. Granda, površine 140
m2, kat. čest. br. 3019/1, U mjestu, površine 94 m2, kat. čest. br. 3018/1, U mjestu,
površine 153 m2, kat. čest. br. 3771/20, U mjestu, površine 163 m2, kat. čest. br. 3771/21,
U mjestu, površine 111 m2, i kat. čest. br. 3439, Kumenat, površine 763 m2, sve k. o.
Biograd na Moru.
AD/14.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Odluku
o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnina oznake kat. čest. br.
3020/113, M. Granda, površine 271 m2, i kat. čest. br. 3020/320, M. Granda, površine 161 m2,
sve k. o. Biograd na Moru.

AD/15.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Rješenje
o utvrđivanju prijedloga za imenovanje suca porotnika za
mladež Županijskog suda u Zadru
I
Za suca porotnika za mladež Županijskog suda u Zadru predlaže se imenovanje ESME
BRZIĆ.prof. iz Sv. Filipa i Jakova, Mala ulica 6
II
Utvrđeni prijedlog iz točke I ovog Rješenje dostavlja se Županijskoj skupštini Zadarske
županije na nadležno postupanje.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Grada Biograda na Moru“.
AD/16.
Gradsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ 0 „PROTIV“ 2 „SUZDRŽANO“ donosi
Rješenje
o razrješenju vršiteljice dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice Biograd na Moru
I
Jelka Sipina dipl. knjižničarka razrješava se dužnosti vršitelja ravnatelja Gradske kn jižnice Biograd
na Moru, danom 14. travnja 2019. godine.
II
Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana donošenja a objavit će se u Službenom glasniku
Grada Biograda na Moru.

AD/17.

Gradsko vijeće jednoglasno donosi
Rješenje
o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Biograd na Moru
I.
Tihana Jurišić magistra knjižničarstva (mag.bibl) iz Zadra imenuje se za ravnateljicu
Gradske knjižnice Biograd na Moru.
II.
Ravnateljica se imenuje za vrijeme od četiri godine.
Rješenje je dostavljeno ravnateljici Tihani Jurišić.
AD/18.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi

Rješenje
I
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavičajnog muzeja Biograd na Moru

II
Draženko Samardžić imenuje se za vršitelja dužnosti ravnatelja Zavičajnog muzeja
Biograd na Moru.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
„Grada Biograda na Moru.
Rješenje o imenovanju dostavljeno je Draženku Samardžić Biograd na Moru.
AD/19.
Gradsko vijeće jednoglasno donosi

Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Hrvatskog Crvenog križa Gradskog
društva Crvenog križa Biograd na Moru za 2018. godinu
Zaključak je dostavljen HCL Gradskog društva Crvenog križa.
S ovim je dnevni red iscrpljen.
Sjednica je zaključena u 10,10 sati.
Zapisnik vodila
Ana Nimac

Predsjednik Gradskog vijeća
Tonči Šangulin

