Град Мостар добио новог градоначелника и новог
предсједника Градског вијећа
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Марио Кордић је нови мостарски градоначелник. Нови је градоначелник освојио 17 гласова док је
његов протукандидат Златко Гузин освојио 16. Неважећих је било два листића која су погрешно
испуњена.
Бивши градоначелник Лјубо Бешлић обраћајући се вијећницима и новом мостарском
градоначелнику, уз честитке, рекао је како Марио Кордић преузима врло одговорну дужност
''вођења бисера Херцеговине''.
Кордићу је честитао и протукандидат Златко Гузин рекавши како је задовољан што он и његов
колега лијечник нису упали у политиканство. ''На крају свега што се догађало желим изразити
задовољство и понос што смо се у овој пустињи и изостанку нормалне реторике задржали у
изолираној оази у којој смо задржали дигнитет и одиграли фер утакмицу. У дербију нетко мора
изгубити. Желим ти упутити искрене честитке и пожељети много мудрости и среће'', рекао је Гузин.
Кордић је поновио да је поносан, те да је нова функција за њега уједно и велика одговорност. “У
Вијећници сам рекао да ћу знање, вјештине и енергију уложити да овом граду сутра буде боље. Мој
пријатељ Златко имао је емотиван говор. Рекао је да у сваком дербију неко мора изгубити и ту се
једино не слажем с њим. Овај дерби је био за Град Мостар. Нема побједника и губитника. Очекујем
да дишемо као једна душа. Да заједно правимо пројекте и једини другима помажемо, те наравно и

упозоравамо на неправилности што се и уз најбољу вољу може појавити. Можете очекивати да ћу се
залагати и да ћемо направити добру причу. Заједно ћемо радити за добробит грађана Мостара“,
рекао је нови градоначелник Мостара Кордић.
Нјегова велика жеља је и шира коалиција која ће убудуће доносити најважније одлуке за Мостар.
“Важно је да сачувамо добри дух који је од данас кренуо. Лјуди ће даље доносити суд, али мислим
да смо сви добитници. Моја замисао је широка коалиција, тражећи консензус свих 35 вијећника. То
би донијело добре одлуке и квалитетне приједлоге. Сви су у коалицију добро дошли“, истакао је
Кордић.
Након што су изабрани за градоначелника и предсједника Градског вијећа Мостара, Марио Кордић
и Салем Марић по први пут заједно су вечерас изашли пред новинаре у Градској вијећници. Кордић
је најавио предан рад, док се Марић осврнуо на нејединство пробосанског блока, који поново није
успио добити градоначелника, иако је за то имао реалну могућност. Нови предсједник Градског
вијећа Марић честитао је Кордићу и својим замјеницима, као и свим вијећницима на
конструктивној сједници која је овог пута од почетка ишла добро. Испричао се у своје и име
Коалиције за Мостар јавности која је раније гледала “немиле сцене“ у Вијећу.
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