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Temeljem članka 12.st.1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17, 98/19 i 144/20) i članka 35. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik 

Međimurske županije br. 06/2021) Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na svojoj 7. 

sjednici održanoj dana 18. lipnja 2022. godine, donosi 

 

 

O D L U K U 
o sklapanju Sporazuma o partnerstvu i suradnji 

Općine Mala Subotica i Grada Mursko Središće 
 

 

Članak 1. 
Gradsko vijeće Grada Mursko Središće u svrhu razvoja prijateljskih veza te 

unapređenja gospodarskog i društvenog razvitka zajednice prihvaća uspostavljanje suradnje 

između Općine Mala Subotica i Grada Mursko Središće.  

 
Članak 2. 

Sporazum o partnerstvu i suradnji između Općine Mala Subotica i Grada Mursko 

Središće sastavni je dio ove Odluke. 

 
Članak 3. 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Mursko Središće da potpiše Sporazum o suradnji 

između Općine Mala Subotica i Grada Mursko Središće. 

 
Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

Međimurske županije. 
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       PREDSJEDNIK:   
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SPORAZUM O PARTNERSTVU I SURADNJI 
 

Članak 1. 
Gradsko vijeće Grada Mursko Središće i Općinsko vijeće Općine Mala Subotica 

odlučili su uspostaviti partnerstvo između Grada i Općine s ciljem poticanja i jačanja 
razumijevanja i prijateljstva između Općine i Grada, razmjene i jačanja suradnje, te 
tako doprinositi razvoju i zajedničkom napretku.   

Suradnja će se odvijati na nivou škola, udruga, organizacija, institucija, 
manifestacija, Općinskog i Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Općinskog načelnika, 
Općinske i Gradske uprave na području kulture, obrazovanja, gospodarstva, lokalne 
uprave, športa kao i na drugim područjima društvenog života. 
 

Članak 2. 
Ovim Sporazumom utvrđuje se sadržaj i oblici suradnje između Općine Mala 

Subotica i Grada Mursko Središće koja će se temeljiti na međusobnom uvažavanju,  
prijateljskom odnosu kao i traženju mogućnosti u ostvarivanju interesa građana uz 
nastojanje da ta suradnja pridonese uzajamnom probitku Općine Mala Subotica i 
Grada Mursko Središće. 
 

Članak 3. 
Ovaj Sporazum je temelj koji će omogućiti građanima Općine Mala Subotica i 

Grada Mursko Središće da nastave započetu suradnju na sljedećim područjima od 
zajedničkog interesa: 
1.) Učenici i mladež  
Općina i Grad su suglasni da je razmjena među učenicima i mladima od posebne 
važnosti, te će posebnu brigu posvetiti susretima učenika i mladih Općine i Grada te 
će obostrano razmjenjivati iskustva u cilju poboljšanja života djece i mladeži. 
 
2.) Kultura, šport i obrazovanje 
Kulturni susreti između Općine i Grada trebaju doprinijeti boljem razumijevanju 
mentaliteta i kulture druge strane. Suradnja je moguća na svim razinama. Sve 
kulturne i obrazovne udruge pozivaju se da sudjeluju u razmjeni. 
 
3.) Susreti građana i udruga 
Općina i Grad su svjesni važnosti razmjene posjeta između grupa građana kako bi se 
na taj način učvrstila tolerancija i razumijevanje među građanima, te će u tom smislu 
poticati susrete između grupa građana i udruga. 
 
 
4.) Lokalna samouprava 

Općina i Grad teže aktivnoj razmjeni na području tema vezanih uz lokalnu 
samoupravu. Navedeni oblik razmjene odvijat će se prvenstveno na razini općinskog i 
gradskog vijeća, gradonačelnika i načelnika te općinske i gradske uprave. 
 
 



 
5.) Gospodarstvo, turizam i poljoprivreda  

Općina i Grad će ulagati napore u poticanju suradnje poduzetnika na području 
gospodarstva, turizma i poljoprivrede s ciljem jačanja poduzetništva, trgovine i 
turizma, a sve na osnovi sporazuma o partnerstvu. Općina i Grad će nastojati u 
projekt o partnerstvu uključiti mjesne tvrtke, udruge i udruženja građana te olakšati 
uspostavljanje kontakata na navedenim područjima. 
 

Članak 4. 
Na osnovu ovog Sporazuma o suradnji će se sastaviti konkretne smjernice za 

kontakte između Općine i Grada i razmjenu skupina građana i druge oblike suradnje. 
 

Članak 5. 
Općina i Grad se obvezuju poduzeti sve što je u njihovoj moći kako bi 

utvrđeno iz ovog Sporazuma provele u djelo.  
 

Članak 6. 
Ovaj Sporazum o partnerstvu sklapa se na neodređeno vrijeme s time da 

svaka strana ima pravo otkazati Sporazum ukoliko je nezadovoljna njegovom 
provedbom, na način da o tome pismeno obavijesti drugu stranu 

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluka 
predstavničkih tijela o sklapanju sporazuma o suradnji.  
 
U Murskom Središću, 27. lipnja 2022. godine 
 
 

OPĆINA MALA SUBOTICA  GRAD MURSKO SREDIŠĆE 

 

OPĆINSKI NAČELNIK:   GRADONAČELNIK: 

 

 

 

Valentino Škvorc, dipl.ing.geoteh.  Dražen Srpak 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 


