
Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 28.  oктобра 2013. године, на 
основу члана 17 став 2 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“ број 
44/08, 4/10 и 15/10) и члана 102 Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени 
лист града Београда“' број 6/11), сходно члану 13 став 1 Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ број 129/07), донела је

З А К Љ У Ч А К

1. ПРИХВАТА СЕ Протокол о сарадњи градова и општина у Републици Србији, који су 11. 
октобра 2013. године потписали представници 10 градова и 21 општине Републике Србије, 
између осталих и овлашћени представник градске општине Обреновац, којим су утврђени 
заједнички циљеви и интереси повезивања и сарадње, који Протокол је саставни део овог 
Закључка.

Наведени Протокол производи правно дејство даном доношења овог Закључка.

2. У складу са закљученим Протоколом о сарадњи, припадајући део средстава за реализацију 
пројеката  од  заједничког  интереса,  градска  општина  Обреновац  ће  обезбедити  у  буџету 
градске општине за одређену буџетску годину.

3. Закључак се доставља: председнику и заменику председника Скупштине градске општине 
Обреновац,  градовима  и  општинама  потписницама  Протокола преко  града  Јагодина, 
Одељењу за буџет, финансије и привреду и архиви.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Закључка 

Чланом 13.  ставом 1.  Закона о локалној  самоуправи („Сл.  гласник РС“ број  129/07)  дато је право 
јединицама локалне самоуправе да сарађују и међусобно се удружују ради остваривања заједничких циљева, 
планова и програма развоја, као и других потреба од заједничког интереса и да ради њиховог остваривања 
могу удруживати средства и образовати заједничке органе, предузећа, установе и друге организације и службе,  
у складу са законом и статутом. 

Члан 17   став 2  Статута градске општине Обреновац  („Сл. лист града Београда“ број 44/08, 4/10 и 
15/10) такође прописује право и могућност  остваривања сарадње  са градским општинама других градова  и 
јединицама локалне самоуправе у земљи у областима од заједничког интереса и учлањивања у асоцијације 
градских општина, односно јединица локалне самоуправе, у складу са законом. 

Члан 24 тачка 36 Статута градске општине Обреновац даје овлашћење Скупштини градске општине да 
одлучује о сарадњи и удруживању са градским општинама у граду,  са градовима и општинама у земљи и 
иностранству и о сарадњи са удружењима, невладиним, хуманитарним и другим организацијама у складу са 
законом, Статутом града и овим Статутом. 

Разлози за доношење Закључка

Дана  11.  октобра  2013.  године  закључен  је  Протокол  о  сарадњи  између  градова  и  општина  у 
Републици Србији и то градова: Јагодина, Врање, Крушевац, Лесковац, Нови Пазар, Чачак, Зрењанин, Ужице, 
Пожаревац  и  Ваљево  и  општина:  Апатин,  Бела  Црква,  Бор,  Рековац,  Рашка,  Уб,  Трстеник,  Књажевац, 
Сурдулица,  Ћићевац,  Бачка  Топола,  Топола,  Алексинац,  Стара  Пазова,  Бачки  Петровац,  Неготин,  градска 
општина  Обреновац,  коју  је  заступао  заменик  председника  Скупштине  градске  општине  по  овлашћењу 
председника градске општине Обреновац, Нова Варош, Ариље, Баточина и Лајковац. 

Протокол  о  сарадњи  би  требало  да  допринесе:  заједничком  организовању  привредно  политичких 
делегација ради путовања у земље инвеститоре и упознавању страних инвеститора са могућностима улагања у  
локалне заједнице, потписнице Протокола; развијању сарадње солидарне подршке у случајевима елементарних 



непогода  или  других  ванредних  ситуација;  развијању  сарадње  на  културном  и  спортском  плану;  развоју 
партнерских односа и планирању, осмишљавању и реализацији пројеката од заједничког интереса за развој  
локалних  заједница;  редовном  и  благовременом  разматрању  информација  о  плановима,  програмима  и 
активностима; размени студената на паритету равномерне заступљености.

Наведени Протокол производи правно дејство даном доношења Закључка о прихватању истог.

Потребна финансијска средства за реализацију Протокола

За реализацију пројеката од заједничког интереса градска општина Обреновац  ће припадајући део 
средстава  обезбеђивати у буџету градске општине Обреновац, за одређену буџетску годину.

-----------

Веће  градске  општине  Обреновац  је  у  сладу  са  чланом  55  Статута  градске  општине  Обреновац 
(„Службени лист града Београда“ број 44/08, 4/10 и 15/10), на седници одржаној 22.10.2013. године, утврдило 
предлог Закључка и исти доставило одборницима Скупштине градске општине на разматрање и доношење.

Прихватајући наведени предлог Скупштина градске општине Обреновац, на основу 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  Закључак као што 
гласи у диспозитиву. 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VII-01 бр. 020-174  од  28. октобра 2013. године

Обрадила  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ССМ Жељко Јоветић  


