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- GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA -

PREDMET:
NADLEŽNOST
ZA DONOŠENJE:
PRAVNI TEMELJ:

Prijedlog Odluke o potpisivanju Povelje o
prijateljstvu i suradnji Grada Zadra i Grada
Imotskog
GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA
-Statut Grada Zadra - članak 27.
(„Glasnik Grada Zadra“ , broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14,
2/15- pročišćeni tekst, 3/18, 7/18-pročišćeni tekst
i 15/19)

-Poslovnik Gradskog vijeća - članak 45.
(„Glasnik Grada Zadra“ , broj: 13/09, 3/13, 6/14, 9/14,
2/15- pročišćeni tekst, 6/17 i 7/18-pročišćeni tekst)

PREDLAGATELJ:

Odbor za međugradsku i međunarodnu
suradnju

IZVJESTITELJ:

Elvira Sterle, predsjednica Odbora

MATERIJAL IZRADIO:

Ured Gradonačelnika i Ured Grada
Obrazloženje

Grad Imotski pokrenuo je inicijativu za potpisivanje Povelje o prijateljstvu i suradnji
Grada Imotskog i Grada Zadra pismom namjere gradonačelnika Grada Imotskog,
gospodina Ivana Budalića, od 27. siječnja 2020. godine.
U Pismu namjere Gradonačelnik Imotskog istaknuo je povijesni aspekt
povezanosti dvaju gradova koji se potvrdio i tijekom Domovinskog rata, kada je iz 3.
Imotske bojne u obrani Zadra poginulo njenih 13 pripadnika. Brojne kulturne i druge
institucije u našim gradovima već imaju izvrsnu suradnju, a vrijedno je spomenuti i da se
na Sveučilištu u Zadru školuje veliki broj imotskih studenata. Buduća suradnja bi se
također temeljila i na razmjeni znanja i iskustava iz svih područja naših nadležnosti,
prema potrebama naših jedinica lokalne samouprave.
Uz podržavanje inicijative od strane Gradonačelnika Grada Zadra, Odbor za
međugradsku i međunarodnu suradnju je utvrdio ovaj Prijedlog te u skladu s procedurom
upućuje Prijedlog Gradskom vijeću za usvajanje Odluke o potpisivanju Povelje o
prijateljstvu i suradnji naših dvaju gradova.
PREDSJEDNICA ODBORA
Elvira Sterle, v.r.

Temeljem članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09,
28/10, 3/13, 2/15 -pročišćeni tekst, 3/18, 7/18-pročišćeni tekst i 15/19) Gradsko vijeće
Grada Zadra, na ___. sjednici, održanoj dana ________ 2020. godine, d o n o s i

ODLUKU
o potpisivanju Povelje o prijateljstvu i suradnji
Grada Zadra i Grada Imotskog

Članak 1.
Prihvaćaju se i podržavaju uspostavljeni kontakti Grada Zadra s Gradom Imotskim.
Članak 2.
Polazeći od inicijative Grada Imotskog za unapređenjem suradnje s Gradim Zadrom,
Gradsko vijeće prihvaća potpisivanje Povelje o prijateljstvu i suradnji Grada Zadra i
Grada Imotskog, prema tekstu u privitku ove Odluke.
Članak 3.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Zadra da u ime Grada Zadra potpiše Povelju iz članka
2. ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Grada Zadra“.

KLASA: 900-01/20-01/01
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GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDSJEDNIK
Zvonimir Vrančić, dr.med.

/grb Grada Zadra/

/grb Grada Imotskog/

Polazeći od postojećih povijesnih veza i prijateljstva između Grada Imotskog i Grada Zadra,
posebno potvrđenog u Domovinskom ratu,
promičući suradnju u svim područjima od zajedničkog interesa u okvirima naših nadležnosti, u cilju
unapređenja suradnje i života naših građana na opću dobrobit, potpisujemo sljedeću

POVELJU O PRIJATELJSTVU I SURADNJI
GRADA ZADRA I GRADA IMOTSKOG

I.
Zajednička nam je želja i namjera razvijati prijateljstvo i svekoliku suradnju naša dva grada,
ostvarujući tako zajedničke interese u unapređivanju života naših građana.
II.
Osobito ćemo se zalagati za poticanje i razvijanje svih oblika suradnje i razmjenu znanja u
područjima:
gospodarstva, kulture i sporta, obrazovanja, zdravstvene skrbi i drugih područja koja su u interesu
oba grada za njihov opći napredak.
III.
Prijateljske veze i suradnju razvijat ćemo posebno potičući razmjene među građanima, utemeljene
na ravnopravnosti i zajedničkom interesu, međusobnom razumijevanju i solidarnosti, u cilju
poboljšanja kvalitete života naših građana i osnaženja ideje demokracije i jedinstva.
IV.
Svojim potpisima potvrđujemo da ova Povelja znači uspostavu prijateljstva i suradnje između
Grada Zadra i Grada Imotskog.

Branko Dukić
gradonačelnik Zadra

Ivan Budalić
gradonačelnik Imotskog
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