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        REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
     Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/17-02/09 
URBROJ: 2188/02-03-17-2 
Rokovci, 25. listopada 2017. godine 
 
 
 Na temelju članka 12. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/07, 60/01 i 129/05 – vjerodostojno tumačenje, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13-pročišćeni tekst i 137/15) i članka 12. i 13. stavak 1. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske  županije, br. 2/13), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci, na 5. 
sjednici održanoj dana 25. listopada 2017. godine, donosi 
 
 

ODLUKU 
o uspostavi suradnje između Općine Andrijaševci i Općine Marčana 

 
Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Andrijaševci donosi odluku o uspostavljanju suradnje između Općine 
Andrijaševci i Općine Marčana jer postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje međusobne 
suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje. 

Utvrđuje se da je između kulturno - umjetničkih društava iz Općine Andrijaševci i iz Općine 
Marčana uspostavljena dugogodišnja suradnja, da su nakon toga ostvareni i kontakti predstavnika tih 
Općina, te da je obostrano izražena želja za uspostavom daljnje suradnje i produbljivanje prijateljskih 
odnosa i veza. 
 

Članak 2. 
 Općini Andrijaševci i Općini Marčana u obostranom je interesu uspostavljanje suradnje u 
kulturi, sportu, programima namijenjenih djeci i mladima, te drugim područjima života i rada, 
unapređivanju gospodarskog i društvenog razvitka kao i u razmjeni iskustava općinskih tijela i 
općinskih uprava. 
 

Članak 3. 
 O suradnji Općine Andrijaševci i Općine Marčana, sklopit će se Sporazum sukladan tekstu 
prijedloga tog Sporazuma koji je priložen ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio. 
 Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Andrijaševci za potpisivanje Sporazuma iz stavka 1. 
ovog članka. 
 

Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ANDRIJEŠVCI 
 
 

       PREDSJEDNIK 
       Zlatko Kobašević, bacc.oec. 

 



 
Na temelju članka 14. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, br.2/13),a sukladno Odluci o uspostavi suradnje između Općine Andrijaševci i Općine 
Marčana od _______2017. godine, KLASA: ___________, URBROJ: ___________, 
 
 
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI, Vinkovačka 6, 32271 Rokovci, OIB: 47372067408, zastupana po 
općinskom načelniku Damiru Dekaniću, dipl.ing.šum. 
i 
OPĆINA MARČANA, Marčana 158, 52206 Marčana, OIB: 34665962557, zastupana po općinskom 
načelniku Predragu Pliško, 
sklapaju dana ................................. 2017. godine slijedeći 
 
 

SPORAZUM O SURADNJI 
 

I. 
Ovaj Sporazum o suradnji Općine Andrijaševci i Općine Marčana temelji se na: 

- uspostavljenoj dugogodišnjoj suradnji kulturno – umjetničkih društava iz Općine 
Andrijaševci i Općine Marčana, 

- ostvarenim kontaktima predstavnika Općine Andrijaševci i Općine Marčana, 
- međusobnom razumijevanju i poštivanju iskazanima tijekom dosadašnje suradnje i 

kontakata, 
- sličnostima interesa i aktivnosti u ostvarenju uloge općine kao jedinice lokalne 

samouprave, posebice na očuvanju tradicije, promicanju kulturne baštine, te odnosu prema 
mladima, 

- unaprjeđenju gospodarskog i društvenog razvitka, 
- zajedničkoj namjeri da se već postojeća suradnja i prijateljstvo unaprijedi na dobrobit 

građana obje jedinice lokalne samouprave. 
 

II. 
Općina Andrijaševci i Općina Marčana zajednički će surađivati na: 

- poticanju suradnje udruga i institucija u društvenim djelatnostima sa svojih područja u 
cilju međusobnog upoznavanja, razmjene iskustava i razvoja odnosa prijateljstva svojih 
građana, posebice između mladih naraštaja, 

- međusobnom upoznavanju gospodarskih mogućnosti te uspostavi i razvoju suradnje 
gospodarskih subjekata sa svojih područja, 

- poticanju suradnje svojih općinskih tijela i općinskih uprava, prvom redu u cilju razmjene 
iskustava i unapređenja njihova djelovanja, 

- iznalaženja i drugih vidova međusobne suradnje kroz koje će se ostvarivati interesi 
njihovih građana. 

III. 
 Radi poticanja, širenja i ostvarivanja međusobne suradnje, Općina Andrijaševci i Općina 
Marčana osnovat će zajedničko povjerenstvo u koje će svaka od njih imenovati po tri člana na rok 
istovjetan trajanju mandata članova predstavničkih tijela. 
 

IV. 
 Ovaj Sporazum se sklapa na neodređeno vrijeme, a svaka ga strana može otkazati na način da 
o tome pisanim putem obavijesti drugu stranu. 
 Otkaz Sporazuma stupa na snagu 3 (tri) mjeseca od dana dostave pisane obavijesti o otkazu 
drugoj strani. 
 
 
 
 



V. 
 Ovaj Sporazum stupa na snagu danom njegova potpisivanja. 
 
 
 
 
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI      OPĆINA MARČANA 
      Općinski načelnik           Općinski načelnik 
Damir Dekanić, dupl.ing.šum.            Predrag Pliško 
 
 
______________________________     ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAZLOŽENJE 
 

 Odredbama članaka 12. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je 
da ostvarujući zajedničke interese općine, gradovi i županije međusobno surađuju na unapređenju 
gospodarskog i društvenog razvitka svojih zajednica. 

Sukladno naprijed iznijetom, u Statutu Općine Andrijaševci , u člancima 12. do 14. određeno 
je: 
- da Općina Andrijaševci, ostvarujući zajedničke interese u unapređivanju gospodarskog, 

društvenog i kulturnog razvitka, uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama 
lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, sve u skladu s zakonom i međunarodnim 
ugovorima, 

- da Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje kada ocijeni da postoji 
dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje, 

- da se o uspostavljenoj suradnju sklapa sporazum (ugovor, povelja, memorandum ili 
slično). 
  
Kontakti i suradnja s Općinom Marčana uspostavljeni su prije više godina zahvaljujući 

djelovanju kulturno – umjetničkih društava, i to Kulturno umjetničkog društva „Slavko 
janković“ Rokovci – Andrijaševci iz Andrijaševaca i  Kulturno – umjetničkog društva „Mate 
Balota“ iz Raklja, a produbljuju se i šire iz godine u godinu. 

Prijedlog Odluke i Sporazuma o suradnji zajednički je pripremljen od strane predstavnika 
Općine Andrijaševci i Općine Marčana. 

  


	OPĆINA ANDRIJAŠEVCI

