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О Д Л У К А
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ДЕЛЕГИРАЊУ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ПРЊАВОР КОЈИ ЋЕ У СВОЈСТВУ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА ПРИСУСТВОВАТИ 
ЗАКЉУЧЕЊУ БРАКА

                                                                                       ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу

Прњавор, јули 2021. године



На основу члана 22. Породичног закона („Службени гласник Републоике Српске“ 
број 54/02, 41/08 и 63/14), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/17  и 12/18) и члана 161. и 201. 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор, на сједници одржаној 
дана _____________ године, донијела је

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ДЕЛЕГИРАЊУ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ПРЊАВОР КОЈИ ЋЕ У СВОЈСТВУ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА ПРИСУСТВОВАТИ 
ЗАКЉУЧЕЊУ БРАКА

Члан 1.

У члану 2. Одлуке о делегирању одборника Скупштине општине Прњавор који ће у 
својству службеног лица присуствовати закључењу брака („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 5/21) тачка 6. мијења се гласи:

 „6. Милан Радуловић,“

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“.

Број ____________

Датум___________

   ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                                       Скупштине општине Прњавор
 



О б р а з л о ж е њ е

ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у  члану  22.  Породичног закона 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 54/02, 41/08 и 63/14) којим је прописано да 
закључењу брака присуствују будући супружници, градоначелник града, односно 
начелник општине или делегирани одборник, два свједока и матичар.

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Разлог за доношење ове одлуке је чињеница да је на 5. сјединици Скупштине 
општине Прњавор утврђен престанак мандата одборнику Скупштине општине Прњавор 
Њежић Драгани, те потврђен мандат одборнику Радуловић Милану, због чега је било 
неопходно измијенити одлуку, односно делегирати новог одборника који ће у својству 
службеног лица присуствовати закључењу брака.

 С обзиром да се у конкретном случају не ради о сложеном и обимном акту, 
предлаже се да се у смислу члана 201. Пословника Скупштине општине Прњавор, донесе 
у скраћеном поступку, те да се исти разматра јединствено, у начелу и у појединостима.

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

За спровођење ове одлуке Буџетом општине Прњавор сваке године планирају се  
потребна новчана средства.


