Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној 12. марта 2012.
године, на основу члана 13. став 2. и став 3. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 129/07), члана 76. став 3. Статута града Београда
("Службени лист града Београда", бр. 39/08 и 6/10) и чл. 9. и 18. Статута градске
општине Младеновац ("Службени лист града Београда", број 40/10 - пречишћен
текст), донела је

ОДЛУКУ
О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ,
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
И ГРАДА ИВАНОВО, РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА
Члан 1.
Градска општина Младеновац, Република Србија и град Иваново, Руска
Федерација успостављају сарадњу уважавајући традиционално пријатељство и
историјску повезаност народа.
Члан 2.
Споразум о сарадњи између градске општине Младеновац и града Иваново,
потврдиће узајамно пријатељство два народа и заједничку жељу за даљим
унапређењем односа из области културе, образовања, науке, заштите животне
средине, комуналне инфраструктуре, саобраћаја, социјалне заштите, привреде,
пољопривреде и у свим другим областима од значаја.
Члан 3.
Овлашћује се председник градске општине Младеновац да потпише Споразум
из члана 2. ове одлуке.
Члан 4.
Средства за реализацију ове одлуке обезбедиће се у буџету градске општине
Младеновац.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу града Београда", а објавиће се по прибављеној сагласности Владе Републике
Србије.
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број I-00-06-1-1/2/2012, 12. марта 2012. године

Председник

Радета Марић

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ
ИЗМЕЂУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА
И ГРАДА ИВАНОВО, РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА

Уважавајући традиционално пријатељство и историјску повезаност српског и руског
народа, а у жељи да се развијају и обогаћују постојеће историјске, културне и привредне
везе, градска општина Младеновац и град Иваново потврђују односе узајамног пријатељства
и истичу заједничку жељу за њиховим даљим унапређењем путем успостављања тешњих
веза између Младеновца и Иванова. Представници Младеновца и Иванова потписују овај
Споразум и посебно истичу значај сарадње у областима које су наведене у овом Споразуму.
Члан 1.
Градска општина Младеновац и град Иваново ће успостављати и одржавати сарадњу
културних, научних и образовних институција са тежњом да се кроз културу, образовање и
спорт учврсте везе између грађана два града и две државе.
Члан 2.
Градска општина Младеновац и град Иваново ће вршити размену искустава и
стручњака у области комуналне инфраструктуре, саобраћаја, одрживог развоја, заштите
животне средине, социјалне заштите, привреде и пољопривреде и осталим областима од
значаја.
Члан 3.
Градска општина Младеновац и град Иваново ће вршити размену искустава, примера
добре праксе, размењиваће информације о пројектима и заједнички ће се укључити у
реализацију пројеката од обостраног интереса.
Члан 4.
Даља сарадња између градске општине Младеновац и града Иванова реализоваће се
у оквиру овог Споразума на основу узајамно усаглашаваних краткорочних и дугорочних
програма.
Члан 5.
Споразум о сарадњи се склапа на неодређено време и ступа на снагу даном његовог
потписивања.
Потписано у шест примерака, у Младеновцу ________2012. године.
Споразум о сарадњи је састављен на српском и руском језику (по три примерка), при
чему су обе варијанте подједнако веродостојне.
За градску општину Младеновац
Бранислав Јовановић, председник

За град Иваново

