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Grad Jastrebarsko, Jastrebarsko, Strossmayerov trg 13, zastupan po gradonačelniku 
Zvonimiru Novosel, dipl. ing.  
 
i 
 
Grad Supetar, Supetar, otok Brač, Vlačica 5, zastupan po gradonačelnici Ivani Marković, 
mag.oec. 

 

kao jedinice lokalne samouprave, u želji da razviju uzajamno korisnu suradnju i prijateljske 

odnose između dva Grada, odlučile su sklopiti ovaj 

 

S P O R A Z U M  

O PRIJATELJSTVU I SURADNJI 
GRADA JASTREBARSKOG I GRADA SUPETRA 

 

Članak 1. 

Gradsko vijeće grada Jastrebarskog i Gradsko vijeće grada Supetra odlučili su 

uspostaviti prijateljstvo i suradnju dvaju gradova, s ciljem poticanja i jačanja razumijevanja 

i prijateljstva između dvaju gradova, razmjene i jačanja suradnje te tako doprinositi razvoju 

i zajedničkom napretku. Suradnja će se odvijati na razini kulture, lokalne samouprave, te 

naročito na povezivanju gospodarskog, poljoprivrednog i turističkog sektora.   

 

Članak 2. 

Sadržaj i oblici zajedničke suradnje utvrđuju se kako slijedi: 

1.)  Kultura, sport i obrazovanje 

Kulturni susreti između dvaju gradova trebaju doprinijeti boljem razumijevanju 

mentaliteta i kulture druge strane. Suradnja je moguća na svim razinama. Sve kulturne, 

sportske  i obrazovne udruge pozivaju se da sudjeluju u razmjeni. 

2.) Susreti građana i udruga 

Oba grada su svjesna važnosti razmjene posjeta između skupina građana kako bi se 

na taj način učvrstila tolerancija i razumijevanje među građanima, te će u tom smislu 

poticati susrete između skupina građana i udruga. Ovakvim tipom prijateljske suradnje 

namjera je proširiti poglede, učiti i stjecati iskustva od drugih gradova. 



3.) Lokalna samouprava 

Gradovi teže aktivnoj razmjeni na području tema vezanih uz lokalnu samoupravu. 

Navedeni oblik razmjene odvijat će se prvenstveno na razini gradonačelnika, gradskih 

vijeća, odnosno gradskih uprava. 

4.) Gospodarstvo, turizam i poljoprivreda 

Gradovi će ulagati napore u poticanju suradnje poduzetnika na području 

gospodarstva, turizma i poljoprivrede, s posebnim naglaskom na vinarstvo i vinogradarstvo, 

a s ciljem jačanja industrije, trgovine i turizma. Gradovi će nastojati u projektu o 

partnerstvu uključiti lokalne tvrtke, udruge i udruženja građana, kao i olakšati 

uspostavljanje kontakata na području trgovine, obrta i industrije. 

Članak 3. 

Suradnja i susreti građana će se odvijati po principu uzajamnosti. U slučaju da ne 

bude drugačije dogovoreno, grad u funkciji domaćina snosit će troškove u mjestu domaćina, a 

troškove prijevoza i puta snosit će gostujući grad ili institucija. 

Članak 4. 

Gradovi potpisnici ovim sporazumom izražavaju svoju namjeru da i nadalje šire 

bilateralne odnose, kako bi dogovorena suradnja u okviru postojećih mogućnosti bila 

uspostavljena susretanjem velikog broja ljudi. 

Članak 5. 

Gradovi se obvezuju poduzeti sve što je u njihovoj moći kako bi utvrđeno iz ovog 

sporazuma proveli u djelo. 

Članak 6. 

Ovaj Sporazum o prijateljstvu i suradnji sklapa se na neodređeno vrijeme i stupa na 

snagu danom potpisivanja. 

 

U Jastrebarskom, .  2016. godine 

 

Gradonačelnik                           Gradonačelnica                                                          

Zvonimir Novosel, dipl. ing.      Ivana Marković, mag.oec.
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