
 

                                                                                                               ПРИЈЕДЛОГ 

           

          На основу члана  39. став 2. тачка 2. и члана 145. став 1. тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, брoj 97/16 , 36/19 и 
61/21),  и члана 38.став 2. тачка 26. Статута Oпштине Фоча („Службени гласник 
Oпштине Фоча“, брoj 8/17), Скупштина Општине Фоча, на _______ редовној 
сједници, дана _____2021. године,  д о н о с и  

 

 

 

О Д Л У К У  

о братимљењу Општине Фоча са Општинoм Херцег Нови 

 

 

I 

          Скупштина Општине Фоча доноси Одлуку о братимљењу Општине Фоча и 
Општине Херцег Нови у циљу развијања сарадње у областима економије, туризма, 
културе, спорта, образовања и другим областима. 

II 

          Саставни дио ове Одлуке је Споразум о сарадњи Општине Фоча и Општине 
Херцег Нови.            

III 

          Скупштина Општине Фоча даје сагласност Начелнику општине да у име 
Општине Фоча може потписати споразум о братимљењу-сарадњи између општине 
Фоча и Општине Херцег Нови. 

IV 

 

           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Фоча“ 

 

 

Број:  01-022-____/21                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, ___.___.2021. године                                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                                                   Срђан Драшковић 

 

 

 

                                                           О б р а з л о ж е њ е 

 

          Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 39. став 2. тачка 2.  
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 , 

36/19 и 61/21), којим је прописано да скупштина доноси одлуке и друге опште акте и 
даје њихово аутентично тумачење. 
             Чланом 145. став 1. тачка 2. истог закона  је прописано да јединице локалне 
самоуправе могу успостављати сарадњу са јединицама локалне самоуправе других 
земаља у циљу размјене добрих пракси и искустава, те пружања стручне помоћи 
који доприносе унапређивању функционисања система локалне самоуправе. Ставом 
3. истог члана прописано је да се успостављање прекограничне и међународне 
сарадње врши на основу споразума. Надлежност скупштине  за доношење ове 
одлуке прописана је чланом 38. став 2. тачка 26. Статута Општине Фоча („Службени 
гласник Општине Фоча“, бр.8/17) којом је прописано  да Скупштина општине у 
оквиру свога дјелокруга одлучује о успостављању сарадње са другим општинама и 
градовима, у складу са законом. 
           Разлог за доношење одлуке је дугогодишња сарадња Општине Фоча и 
Општине Херцег Нови и обострана заинтересованост да тај однос буде озваничен 
братимљењем. 
 


