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Predmet: Izvješće o potpisanoj Povelji o prijateljstva i suradnje  
                           Grada Čakovca i Kiryat Tivona 
 
 Grad Čakovec i Kiryat Tivon iz Izraela započeli su suradnju na poslovnom 
sastanku održanom u Kiryat Tivonu sa Komisijom za odnose sa inozemstvom Kiryat 
Tivona, 07. ožujka 2008. Delegaciju Grada Čakovca činili su gradonačelnik Grada 
Čakovca Branko Šalamon, pročelnici Slobodan Veinović i Ninoslav Šipoš, ondašnji 
predsjednik Turističke zajednice Grada Čakovca Kristijan Kovačić  te Andrej Pal. 
Tada su stvorene osnove za Sporazum o bratimljenu Grada Čakovca i Kiryat Tivona. 
Gradonačelnici Grada Čakovca Branko Šalamon i Tivona Alon Navot, složili su se da 
će razvijati prijateljski odnos i promicati kontakte između građana, da će informirati 
jedan drugoga o političkim i administrativnim tijelima te o društvenom i kulturnom 
životu građana, podupirati će razmjenu službenim delegacija, članova društvenih 
organizacija, udruga, škola i fakulteta. 
 Gradsko poglavarstvo Grada Čakovca na svojoj 34. sjednici održanoj 05. 
svibnja 2008. donijelo je Zaključak kojim se prihvatila inicijativa za ostvarivanje 
prijateljstva i suradnje Grada Čakovca i Kiryat Tivona. Ovlašten se gradonačelnik 
Grada Čakovca na potpisivanje Sporazuma bliskih gradova te na daljnje kontakte i 
razgovore za ostvarivanje suradnje. 
 Gradsko poglavarstvo Grada Čakovca na svojoj 35. sjednici održanoj 12. 
lipnja 2008. utvrdilo je tekst Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i 
Kiryat Tivona te ga uputilo Gradskom vijeću na prihvaćanje, koje je na 29. sjednici 
održanoj 19. lipnja 2008. donijelo Odluku o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i 
suradnji Grada Čakovca i Kiryat Tivona. Ujedno je ovlastilo gradonačelnika Grada 
Čakovca Branka Šalamona da potpiše Povelju o prijateljstvu i suradnji između Grada 
Čakovca.  

U međuvremenu su održani izbori u Gradu Čakovcu i Kiryat Tivonu gdje je 
došlo do smjene vlasti te je tako izabran novi gradonačelnik Kiryat Tivona David 
Ariely, koji je također bio zainteresiran za nastavak suradnje sa Gradom Čakovcem 
te je predložio da se pristupi potpisivanju Povelje.  

27. siječnja 2011., u Grad Čakovec stigla je delegacija Kiryat Tivona u 
sastavu: gradonačelnik David Ariely, voditelj Odjela PR Baruch Kahana, predsjednica 
Odbora za vanjske poslove Miriam Rauch i članica FRC-a Programa razmjene 
studenata Nina Leistein.  

U sklopu četverodnevnog programa boravka delegacije Kiryat Tivona u Gradu 
Čakovcu (Međimurju, Varaždinu i Zagrebu), došlo je do susreta sa predstavnicima 



visokog i srednjeg školstva, vodećim gospodarstvenicima Međimurja, ravnateljima 
gradskih ustanova i direktorima gradskih poduzeća.  

Nadamo se da će ti susreti dovesti do kvalitetne suradnje i obostrane koristi 
dvaju gradova, da će se započeta suradnja nastaviti na zadovoljstvo i dobrobit 
građana Grada Čakovca i Kiryat Tivona. 

Povelja o prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Kiryat Tivona 
potpisana je 28. siječnja 2011., u zgradi Scheier, a njome oba grada izražavaju 
namjeru da partnersku i prijateljsku suradnju nastave promocijom Grada Čakovca u 
Izraelu i Kiryat Tivona u Hrvatskoj, te razmjenom službenih delegacija oba grada, na 
područjima: 

- upravljanja (menedžment) komunalnim problemima (okoliš, recikliranje);  
- ekonomije (suradnja i međusobno poticanje tvrtki); 
- kulture (društvena događanja i društvene svečanosti - smotre); 
- vizualne umjetnosti (slikarstvo, kiparstvo i sl.); 
- umjetnosti izvođenja (instrumentalna i vokalna glazba, ples; 
- obrazovanja i tolerancije (društveno ponašanje, demokracija);  
- sportova ( vaterpolo, plivanje, tenis, odbojka); 
- turizma (povijest i geografija). 

Uvjereni da prijateljstvo doprinosi boljem upoznavanju, uzajamnom 
poštovanju, slobodi, miru i napretku, Grad Čakovec i Kiryat Tivon žele unaprijediti 
prijateljske odnose i suradnju. 

Gradonačelnici Grada Čakovca i Kiryat Tivona sa zadovoljstvom utvrđuju da 
potpisivanje ove Povelje znači trajno uspostavljanje prijateljskih veza između Grada 
Čakovca i Kiryat Tivona. 
 Po odlasku delegacije Kiryat Tivona, oformljen je Odbor za suradnju Grada 
Čakovca i Kiryat Tivona u sastavu: 
1. Veselin Biševac, mag. ing., zamjenik gradonačelnika Grada Čakovca 
2. Slobodan Veinović, mag. politologije 
3. Andrej Pal, dr. med., predsjednik Židovske općine Čakovec   
 
 

      PROČELNIK 
      mr. sc. prava Dragica Kemeter, v.r. 
       


