
                     

На основу члана 39. став 2. тачка 37, члана 82. став 2. и члана 145. став 1. тачка 
2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 97/16, 
36/19 и 61/21) и члана 37. став 2. тачка 19. Статута општине Прњавор (''Службени 
гласник општине Прњавор'', бр. 15/17 и 12/18), Скупштина општине Прњавор на 21. 
редовној сједници одржаној дана_________, донијела је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о успостављању сарадње општине Прњавор, Република Српска са 

општином Сремски Карловци, Република Србија 
 
 

Члан 1. 
 

У циљу успостављања сарадње са јединицама локалне самоуправе других 
земаља, размјене добрих пракси и искустава, те пружања стручне помоћи, које 
доприносе унапређењу функционисања система локалне самоуправе, закључиће се 
Споразум о успостављању сарадње између општине Прњавор, Република Српска и 
општине Сремски Карловци, Република Србија. 
 

Члан 2. 
 

Oвлашћује се Начелник општине Прњавор да у име Општине Прњавор потпише 
споразум из члана 1. ове одлуке. 
 

Члан 3. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 
гласнику општине Прњавор''. 
 
 
Број:                          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум,                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                     Жељко Симић, мастер политикологије 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАВНИ ОСНОВ 
 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредбама члана 39. став 2. 
тачка 37. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 
97/16, 36/19 и 61/21), којим је прописано да скупштина општине врши и друге послове 
утврђене законом и статутом, док је  чланом 82. став 2. прописана надлежност 
скупштине за доношење одлуке, а  члана 145. став 1. тачка 2. прописано да јединице 
локалне смаоуправе могу успостављати прекограничну и међународну сарадњу са 
јединицама локалне самоуправе других земаља  у циљу размјене добрих пракси и 
искустава, те пружања стручне помоћи, који доприносе унапређењу функционисања 
система локалне самоуправе. 
Чланом 37. став 2. тачка 19. Статута општине Прњавор (''Службени гласник општине 
Прњавор'', бр. 15/17 и 12/18), прописано је да Скупштина општине одлучује о 
успостављању сарадње са другим општинама и градовима, у складу са законом. 
 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ: 
 

Општина Прњавор, дана 1.2.2023. године, у складу са одредбама члана 122. и  
чланова  144-149. Закона о локалној самоуправи,  којим је прописана међуентитеска, 
прекогранична и међународна сарадња,  упутила је  општини Сремски Карловци писмо 
намјере за успостављање сарадње између општине Прњавор, Република Српска и 
општине Сремски Карловци, Република Србија, у којем је дато образложење циљева и 
облика сарадње, те начина обезбјеђивања финансијских средстава за успостављање 
сарадње. 

 При остваривању општих принципа сарадње, посебна пажња обратити на 
остваривање сљедећих циљева: 

популаризација информација о Општини Прњавор у Србији и о Општини 
Сремски Карловци у Републици Српској, 

контакти становника обје општине и успостављање мултилатералних односа, 
размјена информација о економском развоју, животним условима становништва 

и грађанским правима, 
успостављање различитих облика сарадње на нивоу економије, образовања, 

културе, туризма, омладине, спорта и слично. 
Такође, поред циљева описаних у писму намјере, успостављање сарадње између 

двије општине се врши у циљу размјене добрих пракси и искустава, те пружања 
стручне помоћи, која доприноси унапређењу функционисања система локалне 
самоуправе. 

Финансијска средства потребна за успостављање сарадње биће обезбјеђена из 
буџета Општине Прњавор, донација физичких и правних лица и из других извора у 
складу са законом. 

Из напријед наведеног предлаже се, да након разматрања приједлога за 
успостављање сарадње,  Скупштина општине Прњавор прихвати овај приједлог одлуке 
како би се могло приступити потписивању споразума о  сарадњи посредством којег  ће 
се та сарадња остварити. 


