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Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 21. маја 2013. године, на основу 
члана 13 става 3 Закона о локалној самуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07), чланова 17 и 24 
Статута  градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број  44/08,  4/10 и 15/10)  и 
члана 102 Пословника Скупштине градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 
6/11), донела је

ОДЛУКУ
О БРАТИМЉЕЊУ И УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ОБРЕНОВАЦ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА СА ОПШТИНАМА ВИШЕГРАД, РУДО, 
ЧАЈНИЧЕ, НОВО ГОРАЖДЕ, СОКОЛАЦ И РОГАТИЦА,

РЕПУБЛИКА СРПСКА
 

Члан 1.
Градска  општина  Обреновац  Република  Србија  успоставља  пријатељске  партнерске 

односе  и  сарадњу  са  општинaмa Вишеград,  Рудо,  Чајниче,  Ново  Горажде,  Соколац  и 
Рогатица,  Република  Српска,  у  циљу  потврђивања  добрих  суседских,  пријатељских  и 
братских  односа,  промовисања  економског,  социјалног  и  културног  развоја  и  дугорочног  
повезивања својих грађана и институција. 

Члан 2.
 Градска  општина  Обреновац  ће  потписати  повељу  о  братимљењу  и  споразум  о 

успостављању  сарадње  са  општинама  Вишеград, Рудо,  Чајниче,  Ново  Горажде,  Соколац  и 
Рогатица Република Српска. 

Повељу о братимљењу и споразум о сарадњи потписаће председник градске општине 
или лице које он овласти.  
 

Члан 3.
Братимљење и сарадња градске општине Обреновац, РС са општинама Вишеград, Рудо, 

Чајниче,  Ново  Горажде,  Соколац  и  Рогатица,  Република  Српска  се  успоставља  у  циљу 
непосредног дугорочног повезивања, проширења и унапређења сарадње у области привреде и 
економског  развоја,  пољопривреде,  трговине,  туризма,  културе,  просвете  и  спорта,  размене 
младих,  здравствене  заштите,  заштите  животне  средине,  локалне  самоуправе  и  у  другим 
областима  од  заједничког  интереса,  а  о  сваком  конкретном  облику  сарадње  закључиће  се 
посебан споразум.  

Члан 4.
Средства  за  спровођење  пројеката  од  заједничког  интереса  обезбедиће  се  у  буџету 

градске општине Обреновац у складу са закљученим Споразумом о сарадњи.

Члан 5.
На  ову Одлуку добијена је сагласност Владе Републике Србије Решењем 05. број 016-

6597/2013 од 09.08.2013. године („Сл. гласник РС“ број 72/13). 
Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Београда".
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