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Z A P I S N I K  
SA XVIII.  SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVALJE  

održane dana 19. rujna  2019.g. u Gradskoj vijećnici  

s početkom u 9,00 sati  

 

 

 

 

Sjednici nazočni: 

1. Vesna Šonje Allena   

2. Zlatko Vidas Šerif  

3. Anton Denona  

4. Marin Lončarić  

5. Lukica Šuljić  

6. Ivan Kustić Joskan  

7. Gorana Badurina 

8. Aleksij Škunca 

9. Katarina Tamarut 

10. Eugen Dabo  

11. Matej Gušćić  

12. Iva Šonje   

13. Teo Veličan  

 

 

Ostali nazočni:  

1. Ante Dabo, gradonačelnik   

2. Marijan Šuljić, zamjenik gradonačelnika  

3. Ivana Kurilić, pročelnica Upravnog odjela   

4. Sadra Karavanić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Carić“ Novalja  

5. Lucie Zubović, referent za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća  

 

 

Predsjednica Vesna Šonje Allena otvorila je XVIII.   sjednicu  Gradskog vijeća,  

pozdravila sve nazočne,  izvršila prozivku radi utvrđivanja nazočnosti vijećnika i nakon što je 

utvrđeno da je sjednici nazočno 12  vijećnika, (vijećnik Marin Lončarić došao je u 10,00 sati) 

te je sjednici bilo nazočno svih 13 vijećnika, pozvala gradonačelnika Antu Dabo da iznese 

izvješće o aktivnostima gradskih službi od zadnje održane sjednice.  

Gradonačelnik Ante Dabo izvijestio je vijećnike o aktivnostima koje provode gradske službe 

na području Grada u suradnji s drugim službama i posebno istaknuo: 

- osvrt na turističku sezonu; od 1. do 15. rujna zabilježeno je oko 14% više dolazaka u 

odnosu na 2018. godinu, a osim kolovoza koji je bio 6,2% veći, ukupno u prvih osam 

mjeseci bilježi se 3,1 % više dolazaka i 3,7% više noćenja kao i porast broja domaćih 

gostiju. Potrošnja struje, vode pokazuje veće brojke, 

- u ponedjeljak je u Županiji predstavljena izmjena Zakona o turističkim zajednicama; 
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molim sve da se aktivno uključe u aktivnosti na temu motivacije domaćeg 

stanovništva i aktiviranje svih svojih resursa u službi turizma,  

- u studenom bi održali jednu javnu tribinu u smislu prezentacije „korak naprijed“ i 

brendiranja destinacije, 

- Grad je podnio ustavnu tužbu na temu liberalizacije taxi prijevoza radi velikog nereda 

koji se događa u taxi prijevozu, 

- Projekt aglomeracija; prije natječaja za mrežu  pregledavajući tender otkrili smo 

greške i ponovo pročistili tender; mreža bi trebala biti na prethodnom savjetovanju i 

natječaj će uskoro izići, 

- Luka Novalja; prije ljeta smo vodili aktivnosti sa Ministarstvom i za marinu bi trebala 

do kraja godine biti izdana lokacijska dozvola, završen je glavni projekt Primorske 

ulice, za komunalni dio luke radi se glavni projekt i za taj projekt tražimo sredstva od 

ministarstva da bi do 2020.g. mogli podnijeti prijavu na natječaj kod EU fondova, 

- modernizacija javne rasvjete; do rane sezone nadamo se imati izmijenjenu javnu 

rasvjetu na području cijelog grada, 

- PZ Čiponjac; drugi tjedan bi trebalo biti prethodno savjetovanje i natječaj, 

- Za projekt Poduzetnički inkubator smo raskinuli ugovor i u ovaj ponedjeljak bi trebali 

imati izvođača radova i do idućeg dana Grada bi inkubator trebao biti završen, 

- DV Carić; imamo problem sa projektantom jer tender nikako ne može završiti, a idući 

tjedan bi trebao ići van natječaj, 

- Benzinska crpka na obilaznici;  

- Sklopljen je ugovor o meteorološkoj postaji koja će davati sve važne meteo 

informacije. 

 

 

AKTUALNI SAT 

Vijećnik Aleksij Škunca 

1. Grad je trebao donijeti Plan gospodarenja poljoprivrednim zemljištem ali nije donijet 

pa me zanima što je s tim? 

2. Zanima me i status hotela jer hotel In Excelsis je 01. 09. zatvoren, drugi se prodaje, 

kakav je status? 

Gradonačelnik Ante Dabo 

2. Mi još nismo hotelska destinacija, u Novalji je zadnji ozbiljni hotel napravljen 1972. 

godine. 

Da ima problema, nedostaje radna snaga, menadžment. Ako se hotel i proda doći će 

drugi vlasnik, a hotel neće nikad otići iz Novalje. Ne može se preko noći mijenjati 

imidž destinacije. 

1. Plan gospodarenja poljoprivrednim zemljištem je donesen ali nam je ministarstvo 

vratilo plan jer nismo rezervirali  5 ha za slučaj povrata zemljišta. Plan ćemo donijeti 

do kraja godine. 

Vijećnik Eugen Dabo  

1. Vezano za turizam, iako je dio odgovornosti  na državi koja donosi zakone dio 

odgovornosti je i nama npr. autobusni kolodvor u Novalji, uređenje ulaza u Novalju, 

da li ima nekakav plan da smanjimo divljanje po prometnicama u Novalji? 
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2. Imamo neke dodatne sportske vrijednosti,  a travnjak na nogometnom igralištu je 

propao usljed redukcija i smatram da je to neprihvatljivo te smatram da bi za takve 

terene trebalo osigurati vodu 

3. Ustroj Ureda državne uprave; od 01.01. 2020. g. djelatnici Ureda državne uprave 

prelaze u Županiju, da li to imamo pod kontrolom jer to su servisi građana, npr. 

gruntovnica u Pagu ostala je bez 4 djelatnika od 7,  plaće su male a odgovornosti su 

velike, problem je pronaći i sudske savjetnike tako da prijeti opasnost da izgubimo i 

sud. 

 

 

Gradonačelnik Ante Dabo 

1. Kad je Autotrans potpisao ugovor imali su tamo čekaonicu, punkt za prodaju karata 

itd., oni su to sad izrentali, prodali njemcu, mi za licencu moramo potpuno 

zadovoljavati sve uvjete, čekaonica, javni WC itd. Slažem se da je autobusni kolodvor 

jedna od ključnih točaka na ulazu u Novalju. Nadam se da će nova benzinska pumpa 

rasteretiti ulaz u Novalju. U izradi je projekt prema kojem bi veliki parking ispred 

Doma zdravlja bio kružni tok da bi se lakše prometovalo i potruditi ćemo se da to do 

Uskrsa uredimo. 

2. Sport; slažem se, bio sam ljut na Arburožu jer Novalja doživljava jednu lijepu sportsku 

renesansu tu su i teniski tereni, a onda je oglašena redukcija vode i trava je požutjela. 

Ta redukcija nije ni trebala biti mi smo napravili bypass na Koromačinu, međutim 

direktor se bojao pustiti vodu radi dionica starih cijevi zbog kojih je moglo doći do 

pucanja. 

3. Preustroj državne uprave, ne vidim neki problem jer će Županija sve službe zadržati i 

djelatnici će biti preuzeti.  

U Ispostavi za katastar nova voditeljica unijela je pozitivne promjene, predmeti se 

rješavaju ali Grad sudjeluje u financiranju i izdvaja znatna sredstva. Očito da ćemo se 

morati zabaviti i sa gruntovnicom da bi mogli funkcionirati, ispred Grada ću napraviti 

što mogu, znamo da sve to košta.  

Vijećnik Matej Gušćić 

1. U 5 mjesecu je bura uništila vinograde i Grad je raspisao javni poziv pa me zanima 

koliko ljudi se javilo i kada će to biti isplaćeno? 

Gradonačelnik Ante Dabo  

1. Ne znam točno koliko se ljudi javilo, ovo vodi djelatnik EU fondova, znamo da je 

najviše pogodilo vinogradare, Boškinca koji ima najviše štete,  tražimo model na koji 

ćemo to provesti, nastojati ćemo bar ublažiti štetu. 

Vijećnik Zlatko Vidas 

1. Stanovnici Slatinske ulice su više puta reagirali i bunili se na buku koju stvara luna 

park ispred škole, može li se utjecati na to da se malo smanji? 

2. Biciklisti koji se iskrcavaju na Lunu iz broda i voze do naselja Mandre stvaraju gužvu 

i zastoje na cesti jer nema biciklističke staze,  a mi od tih brodova nemamo nikakve 

koristi? 
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Gradonačelnik Ante Dabo  

1. Luna park; predlažem da Grad napravi s njima ugovor kao vlasnici zemljišta i taj iznos 

uplatimo našoj osnovnoj školi. A kroz ugovor stisnuti da ne rade ovakve probleme i 

buku. 

2. Biciklisti; osobno smatram da je to vrlo opasno, a možemo vidjeti i sa policijom koja 

premalo sudjeluje u regulaciji prometa. Imamo jedan pozitivan primjer gdje je od 

Škuncinih  stanov (kamp Navis)  do Bab biciklistička staza probita je ugrubo i nasuto 

jalovinom.  Zasšto to ne bi primjenili i na duge dijelove pomorskog dobra gdje se 

može urediti. Ključni su problem postojeće prometnice gdje imate bicikliste, a nema 

mogućnosti izgraditi  biciklističke staze. 

Vijećnik Ivan Kustić 

1. Da li će se možda nešto mijenjati vezano za buku sa Zrća? 

Gradonačelnik Ante Dabo  

1. Mjerenja koja smo proveli ove godine pokazuju da je nalaz u gabaritima dozvoljenog. 

Ono što stvara problem su basovi koji ne bilježe uređaji i imamo nadu da bi to mogli 

riješiti kroz UPU Zrća gdje će taj problem biti naglašen. Meni je rečeno da će se  

novim softwearom  problem basova moći staviti pod kontrolu. Mogu reći da niti jedna 

primjedba nije bila sa područja Gajca i auto kampa Straško, ali moram priznati da sam 

nezadovoljan sa stanje buke u Novalji iako je u odnosu na ono što je bilo puno bolje. 

Vijećnik Marin Lončarić 

1. Moram naglasiti problem prometa prema plaži Ručica, ceste su preuske i ne mogu 

propustiti toliki promet pa često dolazi do zastoja, tamo bude po 500/600 vozila 

parkiranih. 

Gradonačelnik Ante Dabo  

1. Mislim da bi mogli probiti jednu zaobilaznicu prema Ručici, Beriknici što su prostori 

koji su vrlo prepoznatljivi u svijetu, pristup je svakako problem i moraćemo u 2020 

godini iznaći sredstva i probiti cestu ako se ljudi slažu, barem nasutu jalovinom da se 

može proći. 

 

Utvrđivanje dnevnog reda  

 

Do početka sjednice predloženo je 7 točaka dnevnog reda. 

Predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog za nadopunu dnevnog reda: 

1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Novalje 

koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. 

Glasovanjem, kojem je pristupilo 12 vijećnika, sa 12 (dvanaest) glasova za prihvaćen je 

prijedlog za nadopunu tj. 8. točku  dnevnog reda. 

 Predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog za nadopunu  sa 9. točkom dnevnog 

reda: 

2. Prijedlog Odluke o visini stipendija u školskoj/akademskoj 2019./2020. godini. 

Glasovanjem, kojem je pristupilo 12 vijećnika, sa 12 (dvanaest) glasova za prihvaćen je 

prijedlog za nadopunu tj. 9. točku  dnevnog reda. 
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Dnevni red: 

 

1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine. 

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novalje za 2019. godinu. 

3. Izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje 01.01. – 30.06. 2019.godine. 

4. Izvješće o radu Socijalnog vijeća za razdoblje siječanj – prosinac 2018.godine. 

5. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih 

Grada Novalje. 

6. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na  Statut Dječjeg vrtića „Carić“ 

Novalja. 

7. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Carić“ Novalja. 

8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Novalje 

koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. 

9. Prijedlog Odluke o visini stipendija u školskoj/akademskoj 2019./2020. godini. 

 

 

Nakon usvajanja dnevnog reda predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog za 

verifikaciju Zapisnika sa XVII. Sjednice Gradskog vijeća održane 11. srpnja 2019.g.

 Verifikacija Zapisnika sa XVII. Sjednice Gradskog vijeća održane dana 11. srpnja 

2019.g. izvršena je bez primjedbi. 

 

AD.1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine. 

 Uvodno obrazloženje iznio je gradonačelnik Ante Dabo i  upoznao vijećnike sa 

izvješćem o aktivnostima od kojih je većinu već i spomenuo u izvješću na početku sjednice pa 

nije bilo potrebno sve ponavljati. 

U raspravi, vijećnik Aleksij Škunca upitao je do kuda su odmakle aktivnosti projekta Zaželi, a 

gradonačelnik Ante Dabo odgovorio je da je ponovljen javni poziv  je na početku bilo oko 9 

zainteresiranih, a sada krajem sezone je puno manji interes. 

Vijećnik Eugen Dabo upitao je u kojoj je fazi POS-ova izgradnja i da li postoji mogućnost da 

Grad predvidi neke stanove za deficitarna zanimanja? 

Marijan Šuljić, zamjenik gradonačelnika odgovorio je da je Grad odradio svoj dio posla, 

napravljeno je idejno rješenje i sada aktivnosti nastavlja APN, u tijeku je raspisivanje 

natječaja za glavni projekt.  

Grad ne može uzeti stanove za deficitarna radna mjesta, ali će sigurno sufinancirati kredite za 

tu namjenu, a svi stanovi koji se ne prodaju Grad bi trebao otkupiti. 

Izvještaj o radu gradonačelnika prima se na znanje. 

 

AD.2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novalje za 2019. godinu. 

Uvodno obrazloženje iznijela je voditeljica Odsjeka za financije Spomenka Tamarut i 

upoznala vijećnike sa izvršenjem proračuna u prvom polugodištu 2019. godine. 

Po iznesenom izvještaju  nije bilo rasprave pa je predsjednica Vesna Šonje Allena dala 

prijedlog na glasovanje kojem je pristupilo 13 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 

7 (sedam) glasova za i 6 (šest) suzdržanih  donijelo slijedeći zaključak: 

Prihvaća se polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novalje za 2019. godinu. 

 

AD.3. Izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje 01.01. – 30.06. 2019.godine. 

Uvodno obrazloženje iznijela je voditeljica Odsjeka za proračun i financije Spomenka 

Tamarut i upoznala vijećnike sa izvršenjem plana razvojnih programa u prvom polugodištu 

2019. godine. 



6 

 

Po iznesenom  nije bilo rasprave pa je  predsjednica Vesna Šonje Allena dala prijedlog na 

glasovanje kojem je pristupilo 13 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 7 (sedam) 

glasova za i 6 (šest) suzdržanih  donijelo slijedeći zaključak: 

Gradsko vijeće Grada Novalje prihvaća izvještaj o izvršenju  Plana razvojnih programa za 

razdoblje 01.01. do 30.06. 2019.g. 

 

AD.4. Izvješće o radu Socijalnog vijeća za razdoblje siječanj – prosinac 2018.godine. 

Uvodno obrazloženje iznijela je pročelnica Ivana Kurilić i upoznala vijećnike sa radom 

Socijalnog vijeća u 2018.g., održavanjem sjednica, dodjelom jednokratnih pomoći i sl. 

U raspravi, vijećnik Aleksij Škunca obrazložio je kako zahtjev za sufinanciranje školskih 

marendi ili izleta škola upućuje  u dogovoru, odnosno na zahtjev roditelja i dostavljaju se 

podaci o broju učenika. 

Vijećnik Eugen Dabo upitao je koliko ukupno ima zahtjeva za pomoć tijekom 2018. godine i 

da li je neki zahtjev odbijen? 

Pročelnica Ivana Kurilić rekla je da misli da nijedan zahtjev nije odbijen i za iduću sjednicu 

će dostaviti u pisanoj formi odgovor na ovo pitanje. 

Izvješće o radu Socijalnog vijeća prima se na znanje. 

 

AD.5. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta 

mladih Grada Novalje 

Uvodno obrazloženje iznijela je pročelnica Ivana Kurilić i upoznala vijećnike sa postupkom 

kandidiranja i izbora članova Savjeta mladih kojima je istekao mandat. 

Gradonačelnik Ante Dabo predložio je da se ovaj poziv istakne na svim mogućim mjestima te 

najavio prijedlog izmjene Poslovnika i Statuta koji će mladima omogućiti da predlažu akte i 

sudjeluju u radu Gradskog vijeća. 

Vijećnik Aleksij Škunca sugerirao je da se što više depolitizira savjet mladih te da se broj 

potpisa za kandidaturu smanji jer je 20 potpisa  puno za neformalnu skupinu. 

Nakon rasprave, predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog na glasovanje kojem je 

pristupilo 13 vijećnika pa je Gradsko vijeće sa 13 (trinaest) glasova za donijelo   

 

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih  

Grada Novalje 

 

AD.6. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na  Statut Dječjeg vrtića 

„Carić“ Novalja 

Uvodno obrazloženje iznijela je ravnateljica dječjeg vrtića Carić Sandra Karavanić i upoznala 

vijećnike sa procedurom donošenja Statuta kao temeljnog akta na koji se naslanjaju svi drugi 

akti dječjeg vrtića. 

U raspravi, vijećnik Eugen Dabo predložio je da se u članak 16. Statuta implementira odredba 

koja uređuje rad s djecom s posebnim potrebama. 

Ravnateljica Sandra Karavanić odgovorila je da je rad s djecom s poteškoćama u razvoju 

definiran Pravilnikom o upisu djece u dječji vrtić te nije potrebno ugrađivati u Statut. 

Gradonačelnik Ante Dabo postavio je pitanje o broju djece upisane u vrtić pa je ravnateljica 

Sandra Karavanić iznijela podatke: u jasličku skupinu upisano je 18 djece, u vrtićku 7 djece. 

Lista čekanje za jaslice je 7 djece, za vrtić 12 djece. 

Vijećnica Iva Šonje upitala je za ukupan broj djece i broj odgajatelja, pa je ravnateljica dala 

slijedeće podatke: ukupno u DV Carić ima upisano 113 djece u 5 skupina i cjelodnevnim 

boravkom sa 11 odgajatelja. 
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Na pitanje vijećnika Aleksija Škunce o broju djece s područja općine Kolan ravnateljica je 

navela da je u zadnje dvije godine tendencija pada upisa djece s područja Kolana, a ove 

godine upisano je dvoje djece. 

Ravnatelj OŠ A.G. Matoša naveo je i podatke o broju djece u osnovnoj školi i komentirao da 

je ove godine manje upisano djece u školu tj. 369, a prošle godine je to bilo 380, dogodilo se i 

to da se škola u Lunu zatvorila jer je bilo jedno dijete i roditelji su ga prebacili u Jakišnicu. 

Nakon rasprave, predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog na glasovanje kojem je 

pristupilo 13 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 13 (trinaest) glasova za donijelo 

slijedeći Zaključak: 

Daje se prethodna suglasnost na Statut Dječjeg vrtića Carić, u tekstu kojeg je utvrdilo 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Carić na sjednici održanoj 16. srpnja 2019. godine. 

 

 

AD.7. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Carić“ Novalja 

Uvodno obrazloženje iznijela je ravnateljica DV Carić Sandra Karavanić i upoznala vijećnike 

s procedurom izrade i donošenja Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu kojim se uređuje način 

rada i broj potrebnih radnih mjesta. 

U raspravi, vijećnik Aleksij Škunca konstatirao je da se iz ovog Pravilnika vidi da će dječji 

vrtić trebati još 5-6 radnih mjesta ali to neće ići sada već će biti u Godišnjem planu koji se 

donosi za svaku godinu. 

Nakon rasprave, predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog na glasovanje kojem je 

pristupilo 13 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 13 (trinaest) glasova za donijelo 

slijedeći Zaključak: 

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 

Carić, u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Carić na sjednici održanoj 16. 

srpnja 2019. godine. 

 

AD.8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada 

Novalje koji se obrazuju za deficitarna zanimanja 

Uvodno obrazloženje iznijela je pročelnica Ivana Kurilić i upoznala vijećnike sa prijedlogom 

prema kojem bi se u popis deficitarnih studija  na području Grada Novalje dodalo još i 

učiteljski studij. 

Vijećnik Eugen Dabo predložio je da se u cijelosti izmijeni odluka o stipendiranju i slaže se 

da se stipendira izvrsnost ali  postoje i državne stipendije koje su veće pa ne bi trebala biti 

velika izdvajanja. 

Vijećnik Aleksij Škunca konstatirao je da je ranije praksa bila da se svim studentima daje 

stipendija i to je na godišnjoj razini bilo oko 360 000 kuna i preložio da se svima da šansa ali 

izvrsnost da se posebno nagradi. 

Gradonačelnik Ante Dabo sugerirao je vijećnicima da prijedloge koje imaju upute u pismenoj 

formi i biti će najozbiljnije razmotreni ali  za ovu akademsku godinu već je kasno za 

temeljitije izmjene. 

Nakon rasprave, predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog na glasovanje kojem je 

pristupilo 13 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 13 (trinaest) glasova za donijelo  

 

Odluku o izmjeni Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Novalje koji se obrazuju 

za deficitarna zanimanja 
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AD.9. Prijedlog Odluke o visini stipendija u školskoj/akademskoj 2019./2020. godini 

Uvodno obrazloženje iznijela je pročelnica Ivana Kurilić i upoznala vijećnike sa prijedlogom 

o visini stipendije koja će biti isplaćivana studentima, a odluka se donosi za svaku akademsku 

godinu u skladu sa predviđenim sredstvima u proračunu. 

Gradonačelnik Ante Dabo predložio je da se rebalansom ili proračunom poveća taj iznos ako 

bude utrošeno manje od 350.000,00 kuna da se ide na povećanje iznosa za isplatu stipendija. 

Nakon rasprave, predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog na glasovanje kojem je 

pristupilo 13 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 13 (trinaest) glasova za donijelo  

 

Odluku o visini stipendija u školskoj/akademskoj 2019./2020. godini 

 

 

Završeno u 12,05 sati. 

 

 

 

Referent za poslove gradonačelnika                  Predsjednica Gradskog vijeća 

          i Gradskog vijeća     

        

 

      Lucie Zubović, oec.                      Vesna Šonje Allena, dipl.ing. arh.  

 

 


