
 
 

Sporazum o suradnji i prijateljstvu pograničnih općina Županije Osječko-Baranjske i Županije 
Baranja (7.06.1996.) 

Na temelju Sporazuma o međusobnoj suradnji Županije Osječko-Baranjske u Republici Hrvatskoj i 
Županije Baranja u Republici Mađarskoj, koji je zaključen dana 28. lipnja 1995. godine u Pečuhu, a u 
skladu sa točkom 3. Programa suradnje u razdoblju 1996. - 2000. godine, koji je utvrđen dana 26. 
veljače 1996. godine, pogranične općine Županije Osječko-Baranjske i Županije Baranja zaključile su 
dana 19. listopada 1996. godine. 

 
S P O R A Z U M 

O SURADNJI I PRIJATELJSTVU 
POGRANIČNIH OPĆINA 

ŽUPANIJE OSJEČKO-BARANJSKE 
I ŽUPANIJE BARANJA 

 
I. 

Glavna načela suradnje 

1. Pogranične općine Županije Osječko-baranjske i Županije Baranja će nastojati načelo mirnog 
naroda i nacija provoditi u svakodnevnoj praksi tako da isto dođe do izražaja u odnosu na pučanstvo 
naših država i općina. 

2. Samouprave se obvezuju na pružanje pomoći i podržavanju međuopćinske suradnje kako bi ona 
bila što svestranija i utemeljena na obostranoj uzajamnoj koristi - na ekonomskom, kulturnom, 
zdravstvenom, športskom i dr. polju. 

3. Pogranične općine predlažu da privredni subjekti, institucije, organizacije i udruženja koja sudjeluju 
u bratskoj međuopćinskoj suradnji svoje međusobne odnose samostalno i nepsoredno organiziraju. 

4. Načelnici općina potpisnica Sporazuma najmanje dvaput godišnje na redovitim sastancima 
analiziraju ostvarenje ovog Sporazuma, i osiguravaju mogućnost informiranja o razvoju odnosa 
utvrđenih ovim Sporazumom. 

 
II. 

Područja suradnje 

1. Gospodarstvo 

Pogranične općine će nastojati podsticati međusobnu suradnju privrednih subjekata sličnog profila, što 
bolju razmjenu iskustava, usmjeravanje privrednih aktivnosti na razmjenu tehnologija, zajendičke 
nastupe na trećem tržištu itd., utemeljenih na zajedničkim interesima i posebnosti subjekata. 

 
2. Unapređivanje regije 

Općine će nastojati, razmjenom iskustava, zajedninčkimprogramima izgradnje i financiranja raditi na 
poboljšanju infrasturkture i svih ostalih potreba od zajedničkog interesa, te nastupa prema županijskim 
i državnim tijelima, u interesu unapređivanja regije. 

 
3. Očuvanje prirode i prirodne baštine 

Općine se obvezuju djelovati i podsticati privredne i druge subjekte u cilju očuvanja prirode, zaštite 
čovjekovog okoliša te prirodne i kulturne baštine. 



 

 
4. Zdravstvo 

U cilju poboljšanja osiguranja boljeg i zdravijeg življenja u regiji, Općine će podsticati suradnju 
zdravstvenih ustanova, bolnica te razmjenu iskustava zdravstvenih djelatnika. 

 
5. Prosvjetna i kulturna suradnja 

Općine imaju zadaću koordinacije i konkretne pomoći na području očuvanja i razmjene nacionalnih, 
kulturnih, obrazovnih i športskih te umjetničkih i obrtničkih vrijednosti i običaja. 
Posebna pozornost posvetiti će se očuvanju nacionalnih identiteta Hrvata u Mađarskoj i Mađara u 
Hrvatskoj. 

Uspostaviti vezu među školama u smislu razmjene iskustava, načina praktičnog rada te organizirati 
međusobne posjete učenika na kulturnom i športskom planu. 

Općine će podsticati međusobnu razmjenu knjiga i časopisa u smislu poboljšanja i obogaćivanja rada 
knjižnica. 

 
6. Šport 

Općine imaju zadatak njegovati postojeće te uspostaviti nove veze na polju športa i to u svim granama 
športa koje postoje u regiji. 

 
7. Turizam 

Zajedničkim djelovanjem, prije svih turističkih zajednica i ureda, Općine će podržavati sve oblike 
turističke promiđbe regije i njenih turističkih potencijala. 

 
8. Promidžba regije i Općina 

Potpisnice Sporazuma će se međusobno informirati putem prospekata, stručnih publikacija, dnevnog 
tiska te po potrebi i putem radija i TV-a o svojim mogućnostima u smisluponude te svojim potrebama. 

Nositelji programa promidžbe i informacija biti će Odbor za operativnu provedbu Sporazuma u 
Hrvatskoj i Mađarskoj. 

 
III. 

Pučke i druge veze 

Potpisnice Sporazuma prihvaćaju sve one obveze suradnje koje doprinose što boljem upoznavanju 
pučanstva, načina življenja i običaja, te rješavanju problema u regiji. 

 
IV. 

Završne odredbe 

1. Potpisnice Sporazuma utvrđuju da temelj za međusobnu suradnju čini sadašnji oblik 
Sporazuma.  

2. Subjekti učesnici suradnje dužni su jednom godišnje o uspostavljenoj suradnji i rezultatima 
izvijestiti matičnu općinu.  



3. Pogranične općine osnovati će Odbor za provedbu Sporazuma koji čine po dva načelnika 
općina sa svake strane.  

4. Ovaj Sporazum stupa na snagu nakon potpisivanja od strane ovlaštenog predstavnika svake 
općine.  

 
Bizovac, 7. lipnja 1996. godine 
 


