
AGRO-KLASTER d.o.o. za poslovnu podršku projektima u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, 

Vinkovci, Glagoljaška 27, zastupano po direktoru Zdenku Podolar   

i 

Općina Vrbanja, zastupana  po načelniku  Velimiru Redlu , 

zaključili su  

 

                                  SPORAZUM U POSLOVNOJ SURADNJI I RAZUMIJEVANJU 

 

                                                                       Članak 1. 

        Sklapanjem Sporazuma o suradnji  (u daljnjem tekstu: Sporazum)   Općina Vrbanja  i 

Agro-klaster d.o.o. za poslovnu podršku projektima poljoprivredno-prehrambenog sektora,  

izražavaju spremnost za suradnju i uzajamnu potporu u projektu povezivanja i umrežavanja  

obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, te malih i srednjih poduzeća s područja Općine 

Vrbanje, kao i cijele Vukovarsko-srijemske županije. 

                                                                                  Članak 2.  

Svrha ovog Sporazuma je realizacija javnog interesa, koji se ogleda u jačanju konkurentnosti  

poduzetnika u  poljoprivredno-prehrambenom sektoru, otvaranju perspektiva za njihov 

razvoj, te očuvanju postojećih  i otvaranju novih radnih mjesta. 

 

                                                                   Članak 3. 

 

Agro-klaster d.o.o. se obvezuje na području Općine Vrbanje , u okviru svojih ovlasti i 

registriranih djelatnosti, ostvariti aktivnu suradnju sa obiteljskim poljoprivrednim 

gospodarstvima, kao i  malim i srednjim poduzetnicima iz sektora poljoprivrede i 

prehrambene industrije, poticati ih na povezivanje i udruživanje, na usvajanje suvremenih 

proizvodnih tehnologija i standarda, kao i  na suradnju sa obrazovnim, znanstvenim i 

istraživačkim institucijama, a sve u cilju povećanja njihove proizvodnje, kvalitete proizvoda i 

sveukupne konkurentnosti. 

 

                                                                    Članak 4. 

 

Agro-klaster d.o.o.  se također,  zajedno sa svojim partnerima,  obvezuje aktivno uključivati u 

manifestacije, sajmove i  druga događanja koja organizira Općina Vrbanja  ili  poduzeća u 

kojima  Općina ima većinske vlasničke udjele,  a isto tako  tijekom kampanje promocije  

kupnje i prodaje  autohtonih slavonskih proizvoda, isticati podršku i pomoć  Općine Vrbanje  

kao partnera i podupiratelja u provedbi cjelokupnog projekta. 

 

 



                                                                  Članak 5. 

 

Općina Vrbanja  potpisom ovog Sporazuma daje punu podršku aktivnostima koje provodi 

tvrtka Agro-klaster d.o.o. i izražava spremnost za uključivanje u  promociju,  proizvodnju i 

potrošnju domaćih proizvoda, a osobito kada su u pitanju obiteljska poljoprivredna 

gospodarstva i poduzetnici s područja Općine Vrbanje . 

 

                                                                 Članak 6. 

 

S ciljem što kvalitetnije provedbe naprijed navedenih aktivnosti i ciljeva, Općina Vrbanja  

iskazuje volju da se sukladno realnim mogućnostima i poštujući zakonsku regulativu,  u 

realizaciju istih po potrebi uključe  općinske  službe, poduzeća  i raspoloživa poduzetnička 

infrastruktura..  

 

                                                                 Članak 7. 

 

Općina Vrbanja  će se također, uvažavajući  eventualna zakonska ograničenja, aktivno 

uključiti u promotivne i druge slične akcije kupnje i prodaje proizvoda koje ponudi Agro-

klaster d.o.o. ili njegovi partneri,  a  prilikom planiranja proračunskih troškova  predvidjeti 

sredstva za ove namjene. 

Aktivno uključivanje podrazumijeva kupnju i potrošnju domaćih prehrambenih proizvoda i  

napitaka za potrebe reprezentacije, narudžbu istih proizvoda za svrhu podjela „dara u naravi“ 

zaposlenicima, gostima i  poslovnim partnerima, logističku i materijalnu potporu za pokriće 

dijela troškova kod nastupa poduzetnika s područja Općine  na sajmovima i drugim internim i 

eksternim manifestacijama, te druge slične oblike pomoći i potpora. 

 

                                                                Članak 8. 

 

Sporazum je sačinjen u dva primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan, a potpisom 

istoga  obje strane potvrđuju da je u Sporazumu iskazana njihova stvarna   volja . 

 

 

 

U Vinkovcima,  14. lipnja 2018. godine 

 

 

 

            Agro-klaster d.o.o.  :                                                           Općina Vrbanja  : 

 

_____________________________                           ___________________________ 

 

 


