
         П Р Е Д Л О Г 

Скупштина општине Врњачка Бања на својој _______ седници одржаној дана 

________2018.године ,  на основу члана 13. став 3. и 4. и члана 88б Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 

47/2018) и члана 36. став 1., тачка 24. и чл.104. Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.23/16 – пречишћен текст) донела је  
 

О Д Л У К У 

О УСПОСТАЉАЊУ САРАДЊЕ 

ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА И  

ГРАДА РЕЧИЦА, РЕПУБЛИКА БЕЛОРУСИЈА 
 

Члан 1. 

 Овом Одлуком успоставља се сарадња и односи између општине Врњачка 

Бања, Република Србија и града Речица, Република Белорусија. 
 

Члан 2. 

 Сарадња се успоставља на привредним, научним, културним, спортским, васпитно-

образовним и свим другим пољима где за то постоје могућности и обострани интереси.  
 

Члан 3. 

 Ближи облици и садржина сарадње са градим Речица, Република Белорусија 

уредиће се Споразумом о успостављању сарадње. 

 Овлашћује се председник општине Врњачка Бања,  да у име општине Врњачка 

Бања буде потписник Споразума о успостављању сарадње. 

 Председник општине посебним решењем формира тим за праћење и 

реализацију Споразума о сарадњи. 
 

Члан 4. 

 Овлашћује се председник општине Врњачка Бања, да у име општине Врњачка 

Бања потписује акта о конкретним облицима сарадње, о чему редовно извештава 

Скупштину општине.  
 

Члан 5. 

 Средства за финансирање ове одлуке обезбеђена су  у буџету општине Врњачка 

Бања. 

Члан 6. 

 Ова одлука ће се доставити Влади Републике Србије на давање сагласности. 
 

Члан 7. 

 Ова Одлука ће се објавити у ''Службеном листу општине Врњачка Бања'', а 

примењиваће се од дана пријема сагласности Владе Републике Србије. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: ________ од ___________.године 
 

       ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић 

О б ра з л о ж е њ е 

 Правни основ и разлози за доношење Одлуке: Правни основ за доношење ове 

Одлуке, садржан је у одредбама чланова 13. став 2. и 3. и  88. став 2. Закона о локалној 



самоуправи (''Службени гласник РС'',  бр. 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон 

и 47/2018), тако што је чл.13.прописано да јединице локалне самоуправе могу 

сарађивати са јединицама локалне самоуправе других држава, у оквиру спољне 

политике Републике Србије, уз поштовање територијалног јединства и правног 

поретка Републике Србије, у складу с Уставом и законом, с тим да Одлуку о 

успостављању сарадње, односно закључењу споразума о сарадњи са јединицом 

локалне самоуправе друге државе, доноси скупштина јединице локалне самоуправе, уз 

сагласност Владе. 

 Чл. 88б наведеног закона је предвиђено да јединице локалне самоуправе могу 

остваривати сарадњу у областима од заједничког интереса са јединицама локалне 

самоуправе у другим државама, у оквиру утврђене политике Републике Србије, уз 

поштовање територијалног јединства и правног поретка Републике Србије, у складу с 

Уставом и законом.  

 Чл.104. Статута општине Врњачка Бања је у складу са законом предвиђено да 

Општина може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са 

одговарајућим територијалним заједницама и општинама и градовима у другим 

државама, у оквиру спољне политике Републике Србије, уз поштовање територијалног 

јединства и правног поретка Републике Србије, у складу са Уставом и законом, а да 

Одлуку о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама, општинама и 

градовима доноси Скупштина општине, уз сагласност Владе Републике Србије. 

 Такође је у ставу 3. овог члана, регулисано да Споразум или други акт о 

успостављању сарадње потписује председник Општине или лице које он овласти, а у 

ставу 4. да се акт из става 3. овог члана објављује  после прибављања сагласности 

Владе Републике Србије. 

 Разлог за доношење ове одлуке, представља изражена спремност руководства 

града Речица и општине Врњачка Бања и њихове заинтересованости за успостављање 

братских односа, с тим да ће се ближи облици утврдити Споразумом. 

  Објашњење основних правних института:  

 Чл. 1.предлога Одлуке се односи на успостављање сарадње  између општине 

Врњачка Бања и града Речица, Република Белорусија. 

 Чл.2. се односи на области у којима се успоставља сарадња, а чл.3. регулише да 

ће се  ближи облици и садржина сарадње  уредити Споразумом о успостављању 

сарадње и овлашћен  председник општине Врњачка Бања,  да у име општине Врњачка 

Бања буде потписник Споразума о успостављању сарадње, а у циљу  праћења и 

реализације споразума о сарадњи. 

 Чл.4. се даје овлашћење председнику општине да у име општине Врњачка Бања 

потписује акта о конкретним облицима сарадње, о чему редовно извештава Скупштину 

општине.  

 Чл.6. се у складу са чл.104. став 4. Статута регулише да ће се одлука објавити у 

у ''Службеном листу општине Врњачка Бања'', а да ће се примењњивати након  

прибављања сагласности Владе Републике Србије. 

Процена износа финансијских средстава потребних за спровођење акта: 

 За спровођење ове Одлуке су потребна посебна средства, која су  билансирана у 

буџету општине. 

 

   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

    Број:___________од_____________ 

 

        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

         Бобан Ђуровић 



    

          

 


