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Polazeći od činjenice da su područja Republike Hrvatske i Crne Gore svojim teritorijalnim položajem, svojom poviješću
u međusobnoj suradnji, potaknuti i vođeni željom da se zajedničkim djelovanjem pridonese razvijanju dobrosusjedskih
odnosa između dvaju naroda, koji će se povezati u svojim različitostima odlučili su zajedno krenuti u projekt potpisivanja
sporazuma o uspostavljanju suradnje između dviju općina. Poštujući, na slobodnoj volji sklopljen sporazum o bratimljenju
između Herceg Novog i Osijeka iz 1965. godine, te obnavljajući staro prijateljstvo, Opština Herceg Novi iz Crne Gore i
Općina Čepin iz Republike Hrvatske, stoga pristupaju sklapanju
SPORAZUMA O USPOSTAVLJANJU SURADNJE
OPŠTINE HERCEG NOVI IZ CRNE GORE I
OPĆINE ČEPIN IZ REPUBLIKE HRVATSKE
I.
Opći dio
Opština Herceg Novi i Općina Čepin odlučili su uspostaviti međunarodnu suradnju između dvije jedinice lokalne
samouprave čime se učvršćuje obostrano razumijevanje i prijateljstvo između mještana i susjednih naroda, potiču se
razmjene i suradnja, te tako doprinosi zajedničkom napretku obaju mjesta.
Obje jedinice lokalne samouprave podržavaju i usklađuju uspostavljanje i razvoj međusobnih veza na području
gospodarstva, poljoprivrede, znanosti, prometa i veza, kulture, obrazovanja, sporta, turizma, razmjene informacija na
području komunalnog uređenja, suradnje između škola, djece i mladeži, udruga građana i povezivanje s drugim europskim
gradovima.
II.
Područja suradnje
1. Gospodarstvo i poljoprivreda
U okviru svojih nadležnosti obje jedinice lokalne samouprave nastojati će poboljšati razvoj na području gospodarstva
poljoprivrede i usluga, poticati međusobnu suradnju gospodarskih subjekata sličnog profila, što bolju razinu iskustava,
usmjeravanje gospodarskih aktivnosti na razmjenu tehnologija i na razmjenu modela poslovanja, zajedničke nastupe na
trećim tržištima, temeljenih na zajedničkim interesima.
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2. Znanost i razvoj
U želji da se suradnja organizira na najvišoj razini, jedinice lokalne samouprave će nastojati povezivati znanstvene i
razvojno istraživačke projekte u cilju poboljšanog razvoja na samom gospodarskom području, području turizma i ostalim
područjima suradnje. Obje jedinice lokalne samouprave poticati će cjeloživotno obrazovanje u svrhu napretka svojih
zajednica i u svrhu poboljšane međunarodne suradnje.
3. Komunalno uređenje
Poseban naglasak stavlja se na uspostavljanje suradnje u komunalnim djelatnostima na kojem dijelu će posebno surađivati
upravna tijela jedinica lokalne samouprave i komunalna poduzeća.
4. Kultura, obrazovanje i sport
Jedinice lokalne samouprave se posebno uvezuju na koordinaciju i konkretnu pomoć na području očuvanja i razmjene
nacionalnih, kulturnih, obrazovnih i sportskih, te umjetničkih vrijednosti i običaja. Posebno značenje se stavlja na
poticanje suradnje učenika i mladeži u vidu susreta i razmjene djece i mladeži jedinica lokalne samouprave.
5. Turizam
Zajedničkim djelovanjem, jedinice lokalne samouprave će podržavati sve oblike turističke promidžbe jedinica lokalne
samouprave i njihovih turističkih potencijala.
6. Suradnja Udruga
Jedinice lokalne samouprave će poticati suradnju udruga i mještana s ciljem povećanja tolerancije i razumijevanja međususjednim narodima, kao i održavanje međusobnih kontakata koji će doprinijeti boljem upoznavanju naroda, načinu
življenja i običajima.
III.
Završne odredbe
Jedinice lokalne samouprave se obvezuju da će preuzeti odgovornost, te da će učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi
ostvarili ciljeve iz ovog sporazuma. Time izražavaju želju i spremnost da ostvare i prodube kontakte, susrete, razmjenu
informacija, prijateljstvo i povjerenje između mještana Opštine Herceg Novi i mještana Općine Čepin.
Ovaj Sporazum o suradnji zaključuje se na neodređeno vrijeme.
Ovaj Sporazum je sastavljen na hrvatskom jeziku, a stupa na snagu danom potpisivanja.

U Herceg Novom, 20.09.2018. godine
KLASA: 910-01/18-01/1
URBROJ: 2158/05-18-19
OPŠTINA HERCEG NOVI
PREDSJEDNIK OPŠTINE
Stevan Katić, dipl. ekonomista

OPĆINA ČEPIN
OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Tonkovac
*****

Temeljem članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16.,
16/17. i 130/17.), članka 13. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Čepin
(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 7/13.) i 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/18.pročišćeni tekst), općinski načelnik donosi, slijedeću
ODLUKU
izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta
Članak 1.
U Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 1/14., 2/18. i
8/18.) u članku 2. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: „u trajanju od najmanje“ dodaju se riječi: „šest mjeseci“, a riječi:
„godinu dana“ brišu se.
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Članak 2.
Ostale odredbe Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj
1/14., 2/18. i 8/18.) ostaju nepromijenjene.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Čepin“.
KLASA: 080-01/13-01/202
URBROJ: 2158/05-18-4
Čepin, 24. rujna 2018.
OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Tonkovac
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