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ZAPISNIK 
 

S XII. sjednice Gradskog vijeća Grada Imotskoga održane dana 08.06. 2018. godine s  početkom u 
20:00 sati u gradskoj vijećnici. 

Nazočno 17 (sedamnaest) 

vijećnika. 

1.    Perica Tucak – predsjednik 
2.    Branislav Škeva – zamjenik predsjednika 
3.    Marina Perković Šantar – zamjenica predsjednika 
4.    Mirko Perkušić 
5.    Mijo Zakarija 
6.    Jurica Jažić 
7.    Božo Juroš 
8.    Mate Medvidović 
9.    Damjan Vujčić 
10. Nediljko Škeva 
11. Maja Vican Markota 
12. Mario Milas 
13. Bruno Rebić 
14. Ivan Livajić 
15. Ivica Kvesić 
16. Ante Kukavica 
17. Mladen Majić 
 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu: Aktualni sat 
 

M.PERKUŠIĆ:Pitanje  za  gradonačelnika  …  Gospodine  gradonačelniče,velika  bura  se  digla  po 
pitanju upisa djece u dječji vrtić,veliki broj djece ostao je neupisan.To je tema koju smo već više 
puta imali na vijeću. Štograd  poduzima da se riješi taj problem?Je li se radi na proširenju vrtića? 

 

I.BUDALIĆ:Ovo pitanje je goruće pitanje,a kao takvo bit će još samo kratko budući su poduzete 
ozbiljne  mjere.To  je  problem  koji  dugo  muči  Grad,a  nije  ga  riješila  ni  uprava  ni  grad.  U  
meno rješenje  ,ima  grad   građevinskih  parcela   na  kojima  će  se  sagraditi  novi  vrtić.Već  su  
obavljeni razgovori  i  konzultacije  za  takvo  nešto.  Razgovarali  smo  sa  arhitektima,  
građevinarima,a  s novcem neće se štedjeti. 

 

M.MEDVIDOVIĆ:Gospodine gradonačelniče… Još jedno pitanje vezano uz  vrtić,naime  član jedne 
političke stranke izjavio  je  kako je  za  upis  u dječji  vrtić  potrebna članska iskaznica  HDZ-a. Što 
kažete na tu konstataciju ? 

 

I.BUDALIĆ:Smatram da je takvo pitanje   nepotrebno i neprimjereno .Nikakva članska iskaznica 
nije  potrebna  za  upis  djeteta.  Ja  niti  bili  tko  od  mojih  suradnika  to  neće  raditi  dok  sam  ja  
na vlasti.Svi imaju jednaka prava kao što im je i zakonski zagarantirano.To su sve 
špekulacije.Djeca su prva i to je najvažnije. 

 

B.JUROŠ:Gospodine  gradonačelnice…..Još  jedno  pitanje  u  vezi  vrtića,naime  vidimo  da  imamo 
problem.  Tko  je  po  vama  odgovoran  za  nastalu  situaciju    u  vrtiću  i  što  se  planira  da  se  
taj problem riješi? 
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I.BUDALIĆ:Odgovoran  sam  i  ja  jer  ako  ja  ne  nađem  model,rješenje  problema  smatrat  ću  to 
osobnim neuspjehom. Svi smo odgovorni ,onaj koji prima plaću,uprava. Svi moraju sudjelovati u 
pronalasku rješenja. Sutra nam dolaze ljudi koji se bave ovom problematikom .Grad Imotski nije
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Grad  slučaj.  Vrijeme    je  naš  najveći  neprijatelj.Svako  dijete  bit  će  upisano  u  vrtić,a  grad  će 
osigurati sredstva za proširene kapacitete. 

 

M. ZAKARIJA:Gospodine gradonačelniče ….Već prije sam postavljao pitanje vezano uz izgradnju 
Policijske postaje.Priča se da od izgradnje iste nema ništa,daje to samo predstava za javnost te da 
nisu osigurana sredstva.Što nam možete reći o tome ? 

 

I.BUDALIĆ:Grad ne raspisuje natječaj niti vuče poteze za izgradnju. Više od pet puta išao sam u 
MUP  vezano  uz  tu  temu  .Grad  im  je  dao  tu  zemlju  te  čvrsto  vjerujem  da  će  izvršit  ono  što  
se dogovorilo,a to je sve na razini Ministarstva. 

 

M.MAJIĆ:Pitanje gradonačelniku…….. Hrvatske vode  izvode radove na uređenju izvorišta 
Dovica. Postoji veliko nezadovoljstvo mještana  budući se radi nešto što nema nikakve 
veze.Neznam da li ste  upoznati s tim,a na jednoj od sjednica smo i predlagali da se sjedne za stol 
s Hrvatskim vodama i da se zajednički donesu planovi i programi uređenja koja se odnose na 
Grad Imotski.Jeste li obavili razgovor i ako jeste kakvi su zaključci? 

 
I.BUDALIĆ:To  nije  Vodovod  Imotske  krajine  d.o.o  ,oni  nas  ne  moraju  obavještavati  o  
svojim zahvatima  .Razgovarao  sam  sa  bivšim  županom   gospodinom  Žrvanjom  vezano  uz  
problem   s izvorištem Dovica.Imamo direktora Hrvatskih Voda iz Vinjana koji nezna što i kako će 
se raditi ,a izvođači rade bez mog znanja .Nezadovoljni mještani mene zovu. 
Razgovarao  sam  sa  gospodinom  Žrvanjom    kako  bi  se  zaustavili  s  radovima    bez  dogovora 
,budući se stvaraju barjer oni umjesto da zaustavljaju oni zadržavaju vodu. 
Slobono  me  svaki  put  obavijestite  kad  je  problem  vezan  u  za  zaštitu  izvorišta.Mi  želimo  
imati uvid  u  sve  radove  pogotovo  one  koji  nisu  dobro  izvedene.Također  smatram  
potrebnim  da  u takvim situacijama treba otići  na lice mjesta i  vidjeti  što je problem  jer ipak je 
tu blizu škola i igralište škole. 

 
JAŽIĆ:Gospodine gradonačelniče….Vidimo da je ponovo zaposlena 41 osoba u programu javnih 
radovate se ponovno priča o nekorektnosti kod prijema i stranačkoj pripadnosti.Molim Vas da 
nas izvjestite o tome na koji su način odabrane osobete koji nisu bili bitni kriteriji kod odabira? 

 
Budalić:  Do  sada  nije  bila  praksa  od  strane  Zavoda  za  zapošljavanja  da  ljeti  odobre  javne 
radove  . Drago mi  je da su  ljudi  koji  se nisu ili  nisu  mogli zaposliti za sezonske  radnike  dobili 
priliku da javnim radovima financijski  nadopune svoj kućni budžet. Ja ne znam tko dolazi budući 
je  Zavod  taj  koji  daje  uputnicu    i  provjerava  jesu  li  ispunjeni  kriteriji.  Pogodovanja  nema  
te tvrdim da smo ovaj put dobili najbolju grupu ljudi koji marljivo rade i od velike su koristi 
gradu. 

 

B.ŠKEVA:Pitanje  Gradonačelniku….Kod  izgradnje  puta  Vinjani  Donji-SV.  ROKO  dio  vlasnika 
terena preko kojih je prošao put je obeštećen jer nisu bili upućeni , a   za razliku od onih koji su 
bili  upućeni  te  dobili  novčanu  naknadu.   Jeste  li  o  tome  razmišljali  te  može  li  se  tim  
ljudima pomoć te što im predlažete? 

 

I.BUDALIĆ:Radi  se  o  ljudima  iz  Vinjana  koji  su  dali  svoja  zemljišta  za  izgradnju  ceste  
Vinjani Donji  do sv. Roka stim da su neki od njih dobili aneki nisu novčanu naknadu .Tražio sam 
Pravni savjet što se tu može učiniti da se obeštećenim pomogne.Budući je prošlo puno godina  
nastupila je   zastara   potraživanja   te   je   moguće   samo   utuživanje   .Ne   znam   kako   je   
došlo   dotog problema.Naša je obaveza košenje i održavanje naše prometnice.Razgovarao sam s 
tim ljudima i jako mi je žao što se to tako odigralo. 
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M.PERKUŠIĆ:Pitanje   Gradonačelniku……Stalno   nam   se   inputira   da   nismo    transparentan 
grad.Jeste  li  zadovoljni    sadosadašnjom  transparentnosti,a  ako  niste  što  ćete  poduzeti?Kako 
mislite povećati razinu transparentnosti? 

 

I.BUDALIĆ:To nije važno iz perspective kad radiš,važno je da se vide rezultati,a tvrdim bit će ih 
još.Bio  sam  kod   gradonačelnokaBuzeta  te  vidio  kako   upravlja  Gradom.  Ne  .,redovito  gubim 
vrijeme već mukotrpnoi ozbiljno radimo.Svi gradski djelatnici rade kao i sam pročelnik. Moguće 
je da negdje i pogriješim ,često imamo i sastanke ,a sve za dobrobit grada.Izdata su djelatnicima 
nova Riješenja   o rasporedu na radno mijesto,ukinuti  Upravni  odjeli  te formiran je Jedinstveni 
upravni odjel na čelu sa Pročelnikom.Neradim samo ja već svi gradski djelatnici i moji suradnicia 
ja im vjerujem. 

 

D.VUJČIĆ:Pitanje Gradonačelniku……Imam informaciju da će  sa radom početi prometna policija 
mladeži.Molim da nam date informaciju što je to u biti,koji su joj zadaci i od kojih kadrova će biti 
sastavljena? 

 

BUDALIĆ:To je dio programa kojeg provodi MUP,a grad ih plaća iz svog proračuna. Primljena su 
dva  dečka  jedan  je  student  a  drugi  ima  SSS.Testiranje  je  obavila  policija,a  oni  imaju  zadaću 
dareguliraju promet.Treba im dati podršku i ohrabriti ih. 

 

M.MAJIĆ:Gospodine   gradonačelniče…..izjava   župana   Blaženka   Bobana   kako   će   županija   
od slijedeće  godine  mladim  parovima  u  dalmatinskoj  zagori  ponuditi  70  do  100  tisuća  kuna  
za adaptaciju  starih  i  gradnju  novih  kuća.  Što  nam  možete  reći  o  tomeina  koji  naćin  će  se  
to provesti? 

 

I.BUDALIĆ:To     je     izjavio     župan     nazadnjoj     sjednici     Županijske     skupštinena     
susretu gradonačelnika  i  načelnika  iz  naše  županije.Radi  se  o  programu  koji  se  pripremai     
bit  će dostupan od 01.01.2019. Dobivena sredstva bit će nepovratna i kao takva važna kako bi 
mladi ljudi  u što većem broju ostali živjeti  u svom rodnom mijestu. 

 

M.ZAKARIJA: Gospodine gradonačelniče…. Vjerujem da imate informaciju,održana je skupština 
NK  Imotski,izabrano  je  novo  rukovodstvo,  kako  suradnja  s  dosadašnjim  rukovodstvom  
kluba nije bila na zavidnom nivou,što možemo   očekivati od buduće suradnje i jeli postoji 
mogućnost ulaganja u infrastrukturu stadiona? 

 

I.BUDALIĆ:Drago mi je da je održana skupština NK Imotski kako bi se upoznala što se oko kluba 
dešavalote da se napravi revizija  i  dobije uvid u samo stanje u klubu.To je jedan od uvijeta da 
Grad  surađuje  s  klubom.Smatram  da  je  nogomet  važan  ,ali  isto  tako  smatram  da  se  ne  
može uvjetovati upravljanje klubom na način koji je nezakonit.Imamo dobru suradnju s 
nogometnim klubom    Vinjani    Donji    kojemu    izdvajamo    isto    malo    sredstava,dajemo    u    
okirima    svojih mogućnosti.Nadam se da nogometneće biti više tema  Gradskog vijeća te da bi 
mogli kvalitetno surađivati. 
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Dnevnom red XII.  sje dn ice  gradskog  vij eća  grada  imot skoga.  

 
 

 
Dnevni red u pozivu: 

 

1.Prijedlog  odluke  o  uvijetima  i  načinu  držanja  kućnih  ljubimaca  i  načinu  
postupanja snapuštenima i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. 

 

2. PrijedlogOdluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Imotskog. 
 

3.  Prijedlog  Odluke  o  random  vremenu  u  ugostiteljskoj   djelatnosti  na  području  
GradaImotskog. 

 

4.Prijedlog Odluke   o postavljanju spomenika,spomen-ploča,skilptura,sakralnih obilježja 
I sličnih predmeta 

 

5.Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Grada Imotskog za dan grada 2018. Godine 
 

6.Prijedlog   Odluke   o   potpisivanju   povelje   o   prijateljstvu   i   suradnji   između   Grada 
Imotskog i Grada Vukovara. 

 
 

 
Predsjednik vijeća otvara raspravu o prijedlog dnevnog reda kako stoji u pozivu za održavanje 
XII.sjednice . 

 

Za raspravu se javlja: 
 

M.VICAN:Riječ transparentan znači proziran.Mislaim da   će se sobzirom na točke Dnevnog reda 
raspravljati o glupostima pored toliko problema. 

 

M.PERKUŠIĆ:Mislim da u kreiranju Dnevnog reda mogu sudjelovati svi vjećnici. 
 

N.ŠKEVA:Nije uredu da se komentira od strane viječnika Perkušića da vijećnici govore gluposti. 
 

P.TUCAK: Kad ste se za javili za izmjenu ili prijedlog točke Dnevnog reda? 
 

I.LIVAJIĆ:  Da materijali nisu stigli u zadnji čas predložio bih novu točku Dnevnog reda. 
 

Nitko se više nije javio za raspravu. 
 

Predsjednik vijeća daje na glasovanje Dnevni red u pozivu. 
 

Predsjednik vijeća konstatira da je Dnevni red prihvaćen  sa 10 ZA ,6 PROTIV , 1 SUZDRŽAN. 
 

Oporbeni viječnici napustili Gradsku  vijećnicu.
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Zapisnik s XI. Sjednice 
 
 

 
Presjednik vijeća otvara raspravu o Zapisniku s XI. sjednice. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

Presjednik  vijeća daje na usvajanje zapisnik s XI. sjednice. 
 

Predsjednik  vijeća  konstatira  da  je  zapisnik  s  XI.  sjednice  Gradskog  vijeća  Grada  Imotskoga 
usvojen jednoglasno 

 

Toč.1 
 

Predsjednik vijeća  otvara raspravu o Priedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih 
ljubimaca   i   načinu   postupanja   s   napuštenim   i   izgubljenim   životinjama   te   divljim 
životinjama. 

 
 

 
P.TUCAK: Prema Zakonu o zaštiti životinja koji je veoma opširan morali smo donijeti ovu odluku 
koja je također opširnija. 

 

M.ZAKARIJA:Je   li   se   civil   obraća   Mirku   Perkušiću,policajcu   ili   komunalnom   redaru   ili 
komunalnom redaru. 

 

P.TUCAK: Javlja se komunalnom redaru to je u njegovoj nadležnosti. 
 

Kako se nitko više nije javio za raspravu predsjednik   Gradskog vijeća   stavlja odluku na 
glasovanje te konstatira da je  odluka jednoglasno usvojena. 

 
 

 
Toč.2 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu o Prijedlogu Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na 
području Grada Imotskog. 

 

U ime predlagača  Jozo Škeva je dao uvodno obrazloženje teme. 
 

J.ŠKEVA: Tu postoji jedna greška ,na temelju čl. 107,a ne 109. stav. 3. tog istog članka utvrđuje se 
obveza         JLS    da    ustroji    jedinstvenu    bazu    podataka    nerazvrstanih    cesta    na    svom 
području.Temeljem  toga  je  i  ova  odluka     donijeta.Materijale  ste  dobili  ,a  u  privitku   se  
nalazi popis svih nerazvrstanih cesta na području  Grada Imotskog kojima grad upravlja i 
gospodari.To vam nisu lokalne ,županijske i državne ceste. 

 

Pošto  se  nitko    nije  javio  za  raspravu  predsjednik  vijeća  daje  na  glasovanje  Odluku  
o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Imotskog. 

 

Odluka     o   popisu   nerazvrstanih   cesta   na   području   Grada   Imotskog   je   
jednoglasno usvojena.



Toč.3  
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Predsjednik   vijeća       otvara   raspravu   o   Prijedlogu   Odluke   o   random   vremenu   u 
ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Imotskog. 

 

U  ime  predlagatelja  gospodin  Škeva  je  obrazložio  Odluku  o  random  vremenu  u  
ugostiteljskojdjelatnosti na području Grada Imotskog. 

 

J.ŠKEVA:Materijale ste dobili,a Odluka kao što vidite temelji se na   članku 58.stavku1. Zakona o 
ugostiteljskoj  djelatnosti.JLS  sukladno  ovom  zakonu  donose  ovu  odluku  ali  imaju   pravo na 
svom području u određenim okvirima uvesti neke svoje posebnosti koje su donekle limitirane . 

 
 

 
Predsjednik    vijeća    otvara    raspravu    o    Prijedlogu    Odluke    o    radnom    vremenu    
uugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Imotskog. 

 

Pošto  se  nitko  nije  javio  za  raspravu  predsjednik  vijeća  daje    odluku  na  
glasovanje,te konstatira da je Odluka o radom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na 
području Grada Imotskog jednoglasno usvojena. 

 
 

 
Toč.4 

 

Predsjednik      vijeća      otvara      raspravu      o      Prijedlogu      Odluke      o      postavljanju 
spomenika,spomen ploča,skulptura,sakralnih obilježja i nsličnih predmeta. 

 

U  ime  predlagača  Pročelnik  Jedinstvenog  upravnog  odjela  gospodin  Ivica  Žužul  je  
obrazložioOdluku o postavljanju spomenika ,spomen ploča,skulptura,sakralnih obilježja i sličnih 
predmeta. 

 
 

 
I.ŽUŽUL:  Pred  nama  je  ova  Odluka  tj.prijedlog  iste  koja  regulira  ne  samo  postavljanje  već  i 
premještanje  i  uklanjanje     takvih  objekata.  Određeni  krug  ljudi  koji  mogu  takav  Prijedlog 
podnijeti    ,tijelo  koje  odlučuje  o  tom  prijedlogui  svi  procesni  uvjeti  koji  se  moraju  
udovoljiti definirani su odlukom  da bi se uopće pristupilo odlučivanju. 

 

Odluku donosi gradonačelnik,a rješenje donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. sve je to 
potrebno   kako  bi  se  spriječilo  da  ne  može  svatko  kako  mu  padne  napamet  
postavljati,skidati takve predmete.. 

 

Bez obzira što netko ima svoje zemljište kao i materijalna sredstva bez odobrenja nema parvo 
sam postavljati  npr. kapelice  i druge  skulpture, sakralne objekate. 

 

Pošto  se  nije  nitko  javio  za  raspravu  predsjednik  vijeća  daje  na  glasovanje  Odluku  o 
postavljanju spomenika, spomen-ploča,skulptura,sakralnih obilježja i sličnih predmeta. 

 
 

 
Odluka  o  postavljanju  spomenika  ,spomen-ploča,skulptura,sakralnih  obilježja  i  sličnih 
predmeta je jednoglasno usvojena.



Toč.5  
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Predsjednik  vijeća  otvara  raspravu  o  Prijedlogu  Odluke  o  javnim  priznanjima  Grada 
Imotskog za dan grada 2018.godine. 

 

P.TUCAK: Data su dva prijedloga od strane građana ,a dva od strane gradonačelnika. 
 

Prijedlog  grupe građana ,tj,Josip Jović, Marijan Milinović,Ivan Bitanga predložili su da se Povelja 
Grada   Imotskog  za  životno  dijelo   dodjeli   Petru Gudelju  ,čovijeku u  poznim  godinama  koji  
je naposao  knjigu    “Put  u  Imotu”,autor  je  više  scenarija  za  dokumentarne  filmove,a  o  
njegovu pjesništvu HTV je snimila dokumentarni film”Vrulja u Vrulji”. 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu o prijedlogu . 
 

Pošto   se   nitko   nije   javio   za   raspravu   predsjednik   daje     prijedlog   na   
glasovanje,tekonstatira da je prijedlog jednoglasno usvojen. 

 

Prijedlog od strane gospodina Brace Ćosića da se  priznanje-zahvalnica Grada Imotskog dodjeli 
Nediljku Babiću-Gangsteru. 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu o prijedlogu. 
 

Pošto  se  nitko  nije  javio  za  raspravu  predsjednik  daje  prijedlog  na  glasovanje,te  konstatira  
da 
prijedlog nije usvojen sa SUZDRŽANIH 1,PROTIV 8. 

 
 

 
I.BUDALIĆ:  Predlažem   gospodina     Josipa  Bilića  Pavlinovića  koji  je  osnivač   i   dugogodišnji 
predsjednik  “Udruge  osoba  sa    invaliditetom  Imotski.Već  neko  vrijeme  nije  više  predsjednik 
udruge  .  Grad  Imotski  je  prepoznao  njegov  trud  i  rad    te  ga  predlažem  za  osobu  kojoj  
treba dodjelitiZahvalnicu  Grada  Imotskog.Isto  tako  treba  napomenuti  da  je  bio  jedan  od  
pokretača projekta “Slava Raškaj”budući je ustanova morala ići preko udruge. 

 
 

 
Predsjednik  vijeća  otvara  raspravu  o  prijedlogu  .Pošto  se  nitko  nije  javio   za  
raspravu predsjednik   daje   prijedlog   na   glasovanje,te   konstatira   da   je   prijedlog   
jednoglasno usvojen. 

 

I.BUDALIĆ:  Predlažem  gospođu Zdravku Bušić  koja je naša susjeds  iz  Hercegovine .Završila je 
Gimnaziju 1967. U Splitu te nastavila školovanje u Beču i Americi.Diplomirala je studij političkih 
znanosti    te  poslije  postdiplomski  studij  arhivistike  i  informatizacije  u  SAD-u.Od  1981-1990 
radila  je  kao  voditeljica  katalogizacije  i  arhivistica  u  povijesnom  institutu  u  Americi    kaoi  u 
sveučilišnim  knjižnicama  u  Americi.Godine  1990.  Sudjeluje  u  osnivanju  HDZ-a  te  se  vraća  u 
Hrvatsku ,od 1990-1995 vodi arhiv u Uredu  predsjednika Tuđmana ,između 1995-2003 obnaša 
službu zastupnice u Hrvatskom Saboru,2004-2011 radila je u Sveučilišnouj knjižnici u Zagrebu 
itd.Gospođa Zdravka je veliki domoljub,dama,hrvatica koja je svoj život posvetila znanstvenom 
radu,pomoć studentima iz Imotskle krajine i Hercegovine.Stipendiranje dijecu slabog  imovnog 
stanja kako bi se mogla školovati.Predlažem da usvojite ovaj prijedlog iz svega gore navedenog. 

 
 

 
Predsjenik vijeća otvara raspravu o prijedlogu.



 

Stranica 9 od 9 
 

M.MAJIĆ: Nema imotskog  malog čovijeka do političara  koji je došao tražiti pomoć ,a da mu nije 
pomogla te smatram da je gospođa nagradu zaslužila. 

 

P.PERKUŠIĆ: Gospođa Zdravka i njen  pokojni brat cijeli život svoj  na državnoj i političkoj liniji 
dali  mnogo  te  nužno  to  prepoznati  i  podržati.Posebno  prema  državi  prema,prema  naciji  
kojo nemamo baš korektan odnod.Svi puno tražimo,a malo dajemo. 

 

Predsjednik vijeća daje prijedlog da se nagrada Grada Imotskog dodjeli gopspođi Zdravki 
Bušić na glasovanje ,te konstatira da je prijedlog jednoglasno usvojen. 

 
 

 
Toč.6 

 

Predsjednik   vijeća   otvara   raspravu o   Prijedlogu   Odluke   o   potpisivanju   povelje   o 
prijateljstvu isuradnji između Grada Imotskog i Grada Vukovara. 

 
 

 
I.BUDALIĆ:Ova inicijativa dugo se nametala te smo svi priželjkivali da jednog dana Grad Imotski 
s   obzirom   na   dobre   prijateljske   veze   sa   današnjom   aktualnom   vlasti   
tj.gradonačelnikom Penavom  potpiše  ovu  Povelju.Izuzetna  mi  je  čast  što  sam  gradonačelnik  

i  što  ću  Povelju potpisati. Suradnjaće biti uzajamna  kako na gospodarskom,društvenom i 
kulturnom području. 

 

Predsjednik   vijeća   otvara   raspravu   o   Prijedlogu   Odluke   o   potpisivanju   povelje   o 
prijateljstvu isuradnji između Grada Imotskog i Grada Vukovara. 

 

Pošto se nitko nije javio predsjednik daje istu na glasovanje, te konstatira  da je prijedlog 
jednoglasno usvojen. 

 
 

 
Predsjednik vijeća zaključuje rad sjednice u 21:59 sati. 
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