Sporazum o međusobnoj suradnji Osječko-baranjske županije u Republici Hrvatskoj i
Baranjske županije u Republici Mađarskoj (28.06.1995.)
Polazeći od činjenice da su pogranična područja Republike Hrvatske i Republike Mađarske svojim
položajem i svojom poviješću upućeni na međusobnu suradnju,
inspirirani pozitivnim iskustvima stečenim tijekom dosadašnje suradnje između Osijeka i Pečuha,
drugih gradova, sela i regija, dviju država,
potaknuti i vođeni željom da se zajedničkim djelovanjem pridonese razvijanju dobrosusjedskih odnosa
između dvaju naroda, da se produbi prijateljstvo među stanovništvom pograničnih područja, da se na
taj način izgradi most među susjednim državama
Osječko-baranjska županija u Republici Hrvatskoj i
Baranjska županija u Republici Mađarskoj
donose odluku prema kojoj ovlašteni predstavnici potvrđuju
SPORAZUM
o međusobnoj suradnji
I. U svrhu ostvarivanja postavljenih ciljeva Osječko-baranjska županija u Republici Hrvatskoj i
Baranjska županija u Republici Mađarskoj utemeljuju trajnu međusobnu suradnju.
Veze dviju županija temelje se na načelima i ostvaruju se u sklopu međusobne suradnje između
Republike Hrvatske i Republike Mađarske.
II. Dvije županije podržavaju i usklađuju uspostavljanje i razvoj međusobnih veza na području
gospodarstva i društvenih djelatnosti a napose prometa i veza, ugostiteljstva i turizma, obrazovanja,
prosvjete, športa i informiranja te na ostalim područjima prema kojima se pokaže zajednički interes ili
potreba.
Uzimajući u obzir da nacionalne manjine stvaraju most među dvjema državama, dvije županije
podržavaju ostvarivanje takvih programa koji čuvaju nacionalnu kulturu i njeguju nacionalnu svijest
mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj.
III. U interesu ostvarivanja planirane suradnje dvije županije potiču suradnju među gradovima i selima,
organizacijama i zajednicama kao nositeljima neposredne suradnje.
Uzimajući u obzir svoj prostorni položaj, županije potiču i podržavaju ostvarivanje međudržavnih
planova, posebice onih dijelova koji se odnose na njih a odnose se na vodoprivredu, energetiku,
promet i veze, obrazovanje, prosvjetu ili na druge djelatnosti koje doprinose uspješnijem razvijanju
međudržavnih odnosa.
IV. Kako bi se osigurala stalna i organizirana suradnja dvije županije njezin sadržaj određuju
srednjoročnim i godišnjim programom.
Izaslanstva dviju županija godišnje barem jedanput vrše analizu ostvarene suradnje i ocjenjuju
postignute rezultate te određuju plan djelovanja za naredno razdoblje.
Pripremanje potrebnih dokumenata za godišnje susrete obje će strane povjeriti posebnoj radnoj grupi.
V. Ovaj su sporazum prihvatila nadležna tijela dviju županija te ga u tom smislu potpisuju ovlašteni
predstavnici.

U Pečuhu, 28. lipnja 1995.

