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Z A P I S N I K
Sa 9. svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Vrlika održane u Gradskoj vijećnici
Grada Vrlika dana 16. 08. 2014. god. sa početkom u 10,00 sati.
Zapisnik vodi: Ana Klepo.
Sjednici su nazočni članovi Gradskog vijeća prema popisu u privitku zapisnika.
Predsjednik G.V. g. Ante Turudić otvara 9. sjednicu, pozdravlja nazočne te moli da se
minutom šutnje oda počast prvom hrvatskom predsjedniku i svim poginulima za
hrvatsku državu. Zatim se prelazi na :
DNEVNI RED
1. Obilježavanje Dana branitelja Grada Vrlika.
Predsjednik G.V. g. Ante Turudić iznosi da je Gradsko vijeće Grada Vrlike 14. kolovoza
2013. godine na svojoj 2. sjednici donijelo navedenu Odluku, te je ukratko pojasnio
zašto je određen dan 17. kolovoza za Dan branitelja, tog dana su srbi proglasili ratno
stanje i postavili prve barikade u Civljnima. Istog dana 17. 08. 1990. u večernjim satima
u Vrlici je organizirana podjela oružja Vrličanima za obranu. Taj dan slavimo radi
naših poginulih branitelja kako nam netko drugi ne bi pisao povijest. Predsjednik G.V.
dalje je pročitao imena naših poginulih.
Gradonačelnik je pozdravio sve nazočne, navodi kako vodimo brigu o vrličkim
braniteljima, znajući što su sve prošli, znamo da su bili prvi na crti bojišnice na Perući a
da se to nigdje ne spominje. Napravit ćemo spomen sobu gdje ćemo imati jedan kutak za
sve to pohraniti. Gradska uprava, Gradsko vijeće i branitelji za dogodine će formirati
komisiju za određivanje lokacije za postavljanje spomen obilježja Danu branitelja
Vrlike.
Zatim gradonačelnik daje riječ branitelju g. Branku Kosorčić. On se
zahvaljuje, pozdraavlja sve nazočne, dalje zahvaljuje na prihvaćenoj inicijativi za
obilježavanja Dana branitelja.Oni koji budu u komisiji da to zapišu, da se obilježi na
dostojan način.
Branko Kosorčić zahvaljuje svima naročito braniteljima koji su dali svoje živote.
Predsjednik G.V. g. Ante Turudić napominje da taj dan za dogodine bude označen.
Sjednica završila sa radom u 10,30 sati.
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