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      GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZABOKA 
 
Predmet: Prijedlog odluke  o potpisivanju Povelje o bratimljenju između Grada Zaboka  
                 (Republika Hrvatska) i  Grada Sanmenxia (Narodna Republika Kina),  
 
 
                  Prošle godine od 1. do 3. listopada 2011. izaslanstvo Veleposlanstva RH u Pekingu 
i Grada Zaboka predvođeno Veleposlanikom  RH u NR Kini, prof.dr.sc. Antom Simonićem i 
gradonačelnikom Ivanom Hanžekom boravilo je u kineskom gradu Sanmenxia s ciljem 
uspostave suradnje dvaju gradova. Tom prilikom je potpisano Pismo namjere o bratimljenju 
gradova i dogovoren uzvratni posjet izaslanstva grada Sanmenxia Gradu Zaboku tijekom 
2012.  te ponovni posjet izaslanstva grada Zaboka gradu Sanmenxia tijekom Festivala Žute 
rijeke (18th Yellow River Festival) 22. svibnja 2012. Nakon protokolarnih i radnih susreta s 
čelnicima grada Sanmenxia, hrvatsko izaslanstvo posjetilo je vodeće gospodarske subjekte 
grada i Sveučilište Sanmenxia. U okviru posjeta održan je poslovni forum i poslovni susreti 
između kineskih i hrvatskih poslovnih ljudi.  
O gradu Sanmenxia 
                Sanmenxia je lociran na sjeveru provincije Hunan te se nalazi na graničnom 
području s provincijama Shanxi i Shaanxi. Ovo područje je zbog svojih potencijala i naglog 
gospodarskog i društvenog razvoja nazvano “zlatnim trokutom Žute rijeke“. Razvoj grada 
Sanmenxia temelji se na bogatim izvorima aluminija, ugljena, zlata,  golemim vodenim 
energetskim potencijalima te proizvodnji i preradi voća i prerađivačkoj industriji temeljenoj na 
rudnim bogatstvima. Primjerice, proizvodnja zlata je tijekom prošle godine iznosila 16,8 tona, 
što je druga najveća proizvodnja zlata u Kini zabilježena do danas. Područje Sanmemxia ima 
rezerve od 2,8 milijardi tona aluminija te godišnje prerađivačke kapacitete veće od 5,3
milijuna tona aluminija, dok godišnja proizvodnja jabuka od 1,75 milijuna tona predstavlja 
polovicu godišnje proizvodnje jabuka u Kini. Ukupni rast BDP-a tijekom 2010. kada je 
iznosio 46,2 milijarde Yuana, viši je za 8,9% u odnosu na prethodnu godinu. Očekivani rast 
BDP-a tijekom narednih godina srednjoročnog razdoblja do 2015. trebao bi iznositi oko 10%. 
Ukratko o hrvatsko-kineskim odnosima 
                Analiza sadašnjega stanja hrvatsko-kineskih odnosa pokazuje da će se ulaskom 
Hrvatske u Europsku Uniju stvoriti pretpostavke za njihov daljnji razvoj. Sadržaj bilateralnih 
odnosa upućuje na zaključak da su oni već sada kompatibilni s prirodom odnosa između EU-
a i Kine, a isto tako je jasno da će europski okvir dodatno pojačati njihovu uzajamnu važnost. 
U petnaest godina hrvatske neovisnosti, hrvatsko-kineski odnosi su prošli nekoliko faza, od 
početnoga uzajamnog nepovjerenja, preko razdoblja njihova širenja i produbljivanja te 
postupne izgradnje uzajamnog povjerenja sve do “partnerstva u općoj suradnji”.  



Pristupanjem Europskoj Uniji Hrvatska će dijeliti i europsko-kinesko strateško partnerstvo. 
Hrvatski geostrateški položaj upravo je idealan u ovoj poziciji i integriranje hrvatskoga 
gospodarstva u europski gospodarski prostor omogućit će i hrvatskim proizvodima lakši 
dolazak na kinesko tržište i u zajedničkim pothvatima s jačim europskim partnerima i kroz 
njihovu snažnu logističku infrastrukturu u Kini, čime će se stvoriti i pretpostavke za 
smanjenje trgovinskog deficita. 
              Prepoznavanjem pogodnosti i koristi međusobne suradnje Gradonačelnik Grada 
Rijeke, Vojko Obersnel je prošle godine potpisao Sporazum o suradnji s gradom Ningboa, te 
je tom prilikom održao prezentaciju o pogodnostima Rijeke i okolice. Naglašene su 
pogodnosti Rijeke kao najkraćeg i najjeftinijeg pomorskog pravca za uvoz roba iz Kine prema 
zemljama središnje i jugoistočne Europe, te otvorenost šireg riječkog područja za prihvat 
inozemnih ulaganja. 
Učestvovanje delegacije Grada Zaboka na proslavi Dana grada Sanmenxia - Festvalu 
Žute rijeke 
                Grad Zabok prepoznaje koristi i pogodnosti  sklapanja prijateljskih odnosa. 
Potpisivanjem povelje o bratimljenju Zaboka i Sanmenxie, obrtnici, poduzetnici, ustanove i 
tvrtke iz Zaboka i Županije imati će priliku realizirati konkretnu suradnju na dobrobit i korist 
obiju strana. U periodu  od lipnja do kolovoza ove godine gospodarska i trgovinska 
delegacija Sanmenxie dolazi u posjet Zaboku. Tom prilikom organizirat će se susret s 
gospodarstvenicima, predstavnicima gospodarske i obrtničke komore i svim drugim
zainteresiranim subjektima radi obostrane prezentacije, a u cilju konkretnih  radnji i 
aktivnosti. 
                
               Dana 16. svibnja 2012. gradonačelnik s delegacijom i folklornim sastavom odlazi u 
Sanmenxiu na proslavu njihovog Dana grada – Festival Žute rijeke. Za vrijeme održavanja 
ovog Festivala gradonačelnik će s gradonačelnikom grada Sanmemxia dogovoriti potpisivanje
Povelje o bratimljenju dvaju gradova u Gradu Zaboku u periodu od lipnja do kolovoza ove 
godine (ovog  trenutka nije definiran točan datum). 
 
               Slijedom iznijetog, Gradsko vijeće Grada Zaboka treba donijeti Odluku o 
potpisivanju Povelje o bratimljenju između Grada Zaboka (Republika Hrvatska) i 
Grada Sanmenxia (Narodna Republika Kina), kojom se utvrđuju osnove suradnje i 
ovlašćuje gradonačelnik da u ime Grada Zaboka potpiše Povelju o bratimljenju. 

Potpisom Povelje preuzima se obveza promocije prijateljstva, međusobnog poštovanja, 
solidarnosti između gradova, razmjene i suradnje između vladinih i nevladinih organizacija, te 
promicanje prijateljstva dvaju naroda. 

Suradnja se posebno usmjerava na područje gospodarstva, trgovine, tehnologije, 
turizma, kulture, obrazovanja, zdravstva i stručnih vještina i znanja. 

 
Dodatna potrebna obrazloženja uz ovu točku dnevnog reda dat će Gradonačelnik. 

 
             Slijedom iznijetog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Zaboka da donese  Odluku  o 
potpisivanju Povelje o bratimljenju između Grada Zaboka (Republika Hrvatska) i  Grada 
Sanmenxia (Narodna Republika Kina), koja se prilaže ovom aneksu. 

 
 

                       GRADONAČELNIK 
 
                                                                                                           Ivan Hanžek, oec.  
 



                        
          REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                  GRAD ZABOK 
                  Gradsko vijeće 
  
KLASA: 018-02/11-01/03 
URBROJ: 2197/01-02-12-2 
Zabok, 14. svibnja 2012. 
                                                                                               

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine" br. 31/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09. i 150/11.) i 
članka 11. Statuta Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 13/09.), 
Gradsko vijeće Grada Zaboka, na svojoj 36. sjednici, održanoj dana 14. svibnja 2012. godine, 
donijelo je sljedeću 

 
ODLUKU 

o potpisivanju Povelje o bratimljenju između Grada Zaboka\(Republika Hrvatska) i 
Grada Sanmenxia (Narodna Republika Kina)  

 
Članak 1. 

S ciljem stvaranja povoljnog okvira za razvoj suradnje zasnovane na ravnopravnom 
sudjelovanju i u interesu uspostavljenja dugotrajnih odnosa između Grada Zaboka\(Republika 
Hrvatska) i Grada Sanmenxia (Narodna Republika Kina), uz uvažavanje nadležnosti i 
odgovornosti svake lokalne zajednice, Gradsko vijeće Grada Zaboka\ donosi Odluku o 
potpisivanju Povelje o bratimljenju sa  Gradom Sanmenxia. 
 

Članak 2. 
Potpisom Povelje preuzima se obveza promocije prijateljstva, međusobnog 

poštovanja, solidarnosti između gradova, razmjene i suradnje između vladinih i nevladinih 
organizacija, te promicanje prijateljstva dvaju naroda. 

Suradnja se posebno usmjerava na područje gospodarstva, trgovine, tehnologije, 
turizma, kulture, obrazovanja, zdravstva i  stručnih vještina i znanja. 

Na bazi principa lokalne suradnje, Gradovi će se angažirati: 
- da informiraju svoje građane o specifičnostima svakog od njih,  
- da razmjenjuju informacije i iskustva i poduzimaju sve aktivnosti u 

realizaciji zajedničkih ciljeva, 
- da intenziviraju razmjenu između raznih socijalno-profesionalnih kategorija 

stanovništva, realiziraju razne inicijative, posebno kulturne koje doprinose 
boljem međusobnom upoznavanju, 

- na poticanje građana obaju gradova, a osobito mladih, da jačaju duh mira, 
solidarnosti i prijateljstva, koji ujedinjuje sve različitosti. 

 
                                                          Članak 3. 
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Zaboka da u ime Grada Zaboka potpiše Povelju o 

bratimljenju između Grada Zaboka\ (Republika Hrvatska) i Grada Sanmenxia (Narodna 
Republika  Kina). 



Članak 4. 
Povelja će se potpisivati na hrvatskom i na kineskom jeziku. Po potrebi i dogovoru 

strana potpisnica Povelje, sastaviti će se i potpisati službeni prijevod teksta Povelje na 
engleskom jeziku.  

 
Članak 5. 

Nakon potpisivanja, Povelja o bratimljenju između Grada Zaboka\ (Republika 
Hrvatska) i Grada Sanmenxia (Narodna Republika  Kina) objaviti će se u "Službenom 
glasniku Krapinsko-zagorske županije". 
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije". 
 

 
 

 
 PREDSJEDNIK 

                    G r a d s k o g  v i j e ć a 
  Zoran Krajačić 

 
 
 
 
DOSTAVITI: 
1. Grad Sanmenxia, n/r gosp. Gradonačelnika 
2. Grad Zabok, n/r gosp. Gradonačelnika 
3. Za objavu  
4. Za zbirku akata 
5. Pismohrana 
 


