
 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

          GRAD SLUNJ 

        GRADSKO VIJEĆE  

 

KLASA:900-03/19-01/02 

URBROJ: 2133/04-03/05-19-3 

Slunj, 11. 06. 2019.  
  

Na temelju članka 15. i 35. stavka 2. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 

109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 137/15, 123/17, 33/01, 60/01, 129/05, 

109/07,125/08, 36/09,,150/11, 144/12 i 19/13) te članka 10. i 25. stavka 1. podstavka 

14. Statuta Grada Slunja  („Glasnik Karlovačke županije“ 20/9, 6/13, 15/13, 3/15 i 

„Službeni glasnik Grada Slunja“  1/18), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 22. 

sjednici održanoj dana 11. lipnja 2019. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji sa Općinom Cerna 
 

I. 

Polazeći od duboke povijesne i kulturne povezanosti stanovnika Općine Cerna čiji su 

predci porijeklom s prostora Grada Slunja i susjednih općina, te u cilju njenog očuvanja, 

daljnjeg produbljivanja i jačanja  međusobnih odnosa i intenziviranja suradnje na svim 

područjima javnog gospodarskog i društvenog života potpisat će se Sporazum o 

prijateljstvu i suradnji sa Općinom Cerna koji čini sastavni dio ove Odluke.   

 

II. 

Ovlašćuje se Gradonačelnik da potpiše Sporazum o prijateljstvu i suradnji u tekstu koji 

čini sastavni dio ove Odluke.  

 

III. 

Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Slunja“. 

 

 
                        PREDSJEDNIK  

                                  GRADSKOG VIJEĆA:  

                                Ivan Bogović 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Slunja od 11.  lipnja 2019. godine i Općinskog 

vijeća Općine Cerna od ____2019. godine  potpisuje se  

 

 

SPORAZUM O PRIJATELJSTVU I SURADNJI 

GRADA SLUNJA I OPĆINE CERNA 

 

 

U cilju očuvanja, daljnjeg produbljivanja i jačanja  međusobnih odnosa te intenziviranja 

suradnje na svim područjima javnog, gospodarskog i društvenog života potpisuje se  

Sporazum o prijateljstvu i suradnji.  

 

 

U svrhu ostvarivanja naprijed navedenog cilja organizirat će se  zajedničke aktivnosti i 

međusobni susreti, poticat će se suradnja, razvijanje i realiziranje zajedničkih projekta, 

produbljivat će se i poticati gospodarska suradnja, poticat će se uključivanje što većeg 

broja stanovnika, udruga i lokalnih organizacija u zajedničke aktivnosti, poticat će se 

razmjena posjeta, organizacija zajedničkih kulturnih, sportskih, društvenih događanja, te  

svih drugih aktivnosti koje će doprinositi očuvanju i produbljivanju prijateljstva. 

 

Sporazum se potpisuje na neodređeno vrijeme, sastavljen je u 2 (dva) istovjetna 

primjerka, a stupa na snagu danom potpisa. 

 

 

U ____________ 2019. godine  

 

 

ZA GRAD SLUNJ       ZA OPĆINU CERNA 

Gradonačelnik                

 

Jure Katić 


