
"Сл. лист града Београда" број 41/11
Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 01. јуна 2011. године, на основу 
члана 13 става 3 Закона о локалној самуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07), члана 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 УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ И ПРИХВАТАЊУ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ 

ИЗМЕЂУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ОКРУГА 
НОВИ СОНЧ, РЕПУБЛИКА ПОЉСКА

Члан 1.
Успоставља  се  сарадња и  прихвата  Споразум  о  сарадњи  између  градске  општине 

Обреновац, Република Србија и округа Нови Сонч, Република Пољска, у тексту чији је предлог 
утврђен од "страна" потписница 09. маја 2011. године а који је потписао председник градске 
општине Обреновац.

Потписани Споразум из става 1 овог члана саставни је део ове Одлуке. 

Члан 2.
Сарадња се  успоставља  у  циљу  верификације  добрих  односа  и  намера  "страна" 

потписница Споразума за унапређење економског развоја, културе, спорта и туризма, размене 
младих  и  сарадње  између  школа,  размене  информација  и  искустава  у  циљу  прибављања 
финансијских  средстава  из  екстерних  фондова,  функционисања  локалне  самоуправе  и  у 
осталим областима у којима за то постоје могућности и обострани интереси, а око којих се  
"стране" потписнице сложе. 

Члан 3.
У складу са закљученим Споразумом о сарадњи средства за спровођење пројеката од 

заједничког интереса обезбедиће се у буџету градске општине Обреновац.

Члан 4.
Ову Одлуку доставити на сагласност Влади Републике Србије.
 Потписани Споразум  о  сарадњи,  у  складу са  чланом 9  истог,  ступиће  на  снагу по  

добијању сагласности од Владе Републике Србије.  

Члан 5.
Ову Одлуку по добијању сагласности Владе Републике Србије објавити у  "Службеном 

листу града Београда".
Од  Владе Републике Србије сагласност на Одлуку добијена је Решењем 05 број 016-

6634/2011 од 01.09.2011. године ("Сл. гласник РС" број 67/2011).  
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