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О Д Л У К А 

О  ПРОСТОРИЈАМА И ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ БРАКА И  

ВРСТИ И ВИСИНИ НАКНАДА ЗА ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ ИЗ ОБЛАСТИ ОПШТЕ 

УПРАВЕ 

      

 

 

 

 

 

                                                                                       ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прњавор, мај  2018. године 



 На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 21. и 22. Породичног закона („Службени гласник 

Републике Српске“, број 54/02,41/08 и 63/14), тачке 5., 6. и 7.  Упутства за извршавање 

Закона о овјеравању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник Републике 

Срспке“, број 76/10 и 97/10), члана 37. Статута општине Прњавор  („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 15/17) и чланова 161. и 201. став (1) 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 ___________ 

2018. године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

О  ПРОСТОРИЈАМА И ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ БРАКА И  

ВРСТИ И ВИСИНИ НАКНАДА ЗА ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ ИЗ ОБЛАСТИ ОПШТЕ 

УПРАВЕ 

      

Члан 1. 

 

(1) Овом одлуком одређују се просторије за закључење брака на подручју 

општине Прњавор и висина накнаде за закључење брака, као и врста и 

висина накнаде за посебне услуге из области опште управе. 

(2) Накнаде за посебне услуге из области опште управе су накнаде за закључење 

брака и овјере потписа или рукописа изван службених просторија 

Општинске управе општине Прњавор. 

 

Члан 2. 

 

(1) Закључење брака на подручју општине Прњавор обавља се у сали 

Скупштине општине Прњавор, у улици Карађорђевој број 2, и просторијама 

мјесних канцеларија: Штрпци, Кулаши, Кремна, Доњи Вијачани, Горњи 

Вијачани, Вршани, Кокори, Хрваћани, Поточани, Насеобина Лишња, Лишња, 

Смртићи, Шибовска, Велика Илова, Палачковци, Горња Мравица, Печенег 

Илова и Шаринци. 

(2) За закључење брака у наведеним  просторијама плаћа се накнада у износу од  

                 40,00 КМ.  

Члан 3. 

 

(1) Изузетно, на захтјев будућих супружника, у оправданим случајевима,  

закључење брака може се извршити и у просторијама које нису наведене у  члану 2. ове 

одлуке. 

(2) За закључење брака  изван  просторија из члана 2. ове одлуке, плаћа се  

 накнада у износу од 100,00 КМ.  

Члан 4. 

 

(1) За вршење услуга закључења брака  исплаћује се: 
- накнада за рад матичара у износу 20,00 КМ по једном закљученом браку, ван 

радног времена, 

- накнада за рад одборника, који у име начелника општине присуствује 

закључењу брака, у износу 20,00 КМ по једном закљученом браку. 

(2) Приликом вршења исплате из претходног става овог члана, накнада се  

умањује за износ пореза на лична примања. 

 

Члан 5. 



 

(1) Накнада за овјеравање потписа или рукописа изван службених просторија  

општинске управе утврђује се у износу од 20,00 КМ. 

(2) Трошкови таксе се наплаћују у износу прописаном Одлуком о општинским  

административним таксама. 

(3) Подносилац захтјева је дужан обезбиједити превоз овлашћеног лица за  

овјеру потписа или рукописа од службене просторије до за то одређеног мјеста, 

укључујући и њихов повратак. 

(4) Овјера се врши у току радног времена Општинске управе општине Прњавор. 

 

Члан 6. 

 

 Накнада из члана 2. став (2), члана 3. став (2) и члана 5. став (1) ове одлуке 

уплаћује се на Рачун јавних прихода општине Прњавор. 

 

Члан 7. 

 

Ступањем  на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о накнадама за 

обављање посебних услуга из области опште управе („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 7/06 и 12/06) и Одлука о просторијама у којима се врши закључивање 

брака („Службени гласник општине Прњавор“, број 7/06). 

 

Члан 8. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Прњавор.“ 

 

 

 

Број:                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                                    Жељко Симић, мастер политикологије

         

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

ПРАВНИ ОСНОВ 

 

 Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члану 21. и 22. 

Породичног закона („Службени гласник Републике Српске“, број 54/02, 41/08 и 63/14), 

тачки 5., 6. и 7. Упутства за извршавање Закона о овјеравању потписа, рукописа и 

преписа („Службени гласник Републике Срспке“, број 76/10 и 97/10), члану 37.  Статута 

општине Прњавор  („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17) и члану 161. и 

201. став (1) Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17). 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

 

 Чланом 39. Закона о локалној самоуправи и чланом 37. Статута општине 

Прњавор прописано је између осталог да скупштина општине доноси одлуке и друге 

опште акте. 

 Чланом 21. Породичног закона прописано је да се закључивање брака врши на 

свечан начин у за то одређеној просторији, а може се обавити и на неком другом 

мјесту, када за то постоје оправдани разлози, а чланом 22. истог закона прописано је  да 

закључењу брака присуствују будући супружници, градоначелник града, односно 

начелник општине или делегирани одборник, два свједока и матичар.  

 Упутством за извршавање закона о овјеравању потписа, рукописа и преписа 

прописано је да се овјеравање потписа или рукописа може извршити и изван службених 

просторија из оправданих разлога, те да се трошкови изласка овлашћеног службеног 

лица ради овјеравања потписа или рукописа изван службених просторија јединица 

локалне самоуправе утврђује у складу са прописима и трошковима у управном 

поступку. 

 Одлуком о накнадама за обављање посебних услуга из области опште управе 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 7/06 и 12/06), која се овом одлуком  

ставља ван снаге, утврђена је врста и висина накнаде за закључивање брака и накнада 

које се плаћају за обављање посебних услуга у области опште управе, за овјере потписа 

и докумената по посебним захтјевима грађана као и накнада за рад матичара, 

овлашћених службеника за овјере, те одборника који присуствују закључењу брака. 

 Такође, овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о просторијама у којима се 

врши закључивање брака („Службени гласник општине Прњавор“, број 7/06), којом су  

утврђене просторије у којим се врши закључивање брака на подручју општине 

Прњавор. 

 Због доношења нових прописа који су правни основ наведених одлука,  било је 

потребно донијети нову одлуку. 

 С обзиром да није у питању сложен или обиман општи акт, односно акт за који 

је законом или другим прописом предвиђена јавна расправа, у складу са чланом 201. 

став (1) Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 21/17), сматрамо да исти није потребно претходно разматрати 

у нацрту, те да су испуњени услови за доношење акта по скраћеном поступку. 

 

     ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 

За спровођење ове одлуке обезбијеђена су финансијска средства у буџету 

општине Прњавор, за исплату накнада за одборнике и матичаре. 


