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129.
На основу члана 51. Статута Општине
Пелагићево („Службени гласник Општине
Пелагићево“ број: 2/17) и члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске„, број: 97/16) , Скупштина
Општине Пелагићево на 7 (седмој) редовној
сједници одржаној дана 24.07.2017.године, д о
н о с и:

упути допис да заједнички предузму све
активности по питању стварања виших
безбједносних услова за кориштења ловишта
на подручју Општине Пелагићево.
Члан 2.

ЗАКЉУЧАК

За реализацију из члана 1.
овог
Закључка задужује се предсједник Скупштине
Општине.

Члан 1.

Члан 3.

Скупштина
Општине
Пелагићево
доноси Зaкључак да се Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике
Српске
и
Министарству
унутрашњих послова Републике Српске

Овај Закључак ступа на снагу 8 (осмог)
дана
од објаве у „Службеном гласнику
Општине Пелагићево“.
Број: 01-022-59/17
Дана, 24.07.2017.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

130.
На основу члана 39. и 43. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16), члана 47.
Статута општине Пелагићево ("Службени
гласник општине Пелагићево", број: 10/14), и
члана 6. Пословника Скупштине општине
Пелагићево („Службени гласник општине
Пелагићево“, број: 6/12) Скупштина општине
Пелагићево на 7 (седмој) редовној сједници
одржаној дана 24.07.2017. године донијела је:
ОДЛУКУ
о одређивању овлаштених одборника за
закључивање брака

64. Статута општине Пелагићево („Службени
гласник општине Пелагићево“, број: 2/17),
члана 68. Закона о облигационим односима
("Службени гласник Републике Српске“, број:
17/93, 3/96, 39/03 и 74/04), а у вези са чланом
15. став 1. тачка а). Уговора о закупу
пословног простора у згради МЗ Кладуша у
Пелагићеву број: 02-122-6/15 од 26.02.2015.
године, начелник општине Пелагићево, д о н о
с и:
ОДЛУКУ
о споразумном раскиду Уговора
Члан 1.

За
закњучивање
бракова
пред
надлежним органом Општинске управе
Пелагићево овлашћују се следећи одборници
Скупштине општине Пелагићево.
1. Душан Маријановић,
2. Петар Јовић, и
3. Ивана Надаревић.

Овом одлуком начелник општине
Пелагићево као лице овлаштено за заступање и
представљање општине Пелагићево, по
захтјеву пуномоћника Милана Стопарића из
Пелагићева, споразумно, раскида Уговор о
закупу пословног простора у згради МЗ
Кладуша у Пелагићеву број: 02-122-6/15 од
26.02.2015. године, у наставку текста: Уговор о
закупу, склопљен између општине Пелагићево
коју је заступао начелник општине као
закуподавац и Милана Стопарића као закупца.

Члан 2.

Члан 2.

Ступањм на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о одређивању овлаштених
одборника за закључивање брака Скупштине
општине Пелагићево број 01-022-70/14 од
25.11.2014. године.

Неизмирене обавезе које су настале по
предметном уговору уговорене стране су
обавезне измирити у року од шест мјесеци од
дана ступања на снагу ове Одлуке

Члан 1.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објављења у „Службеном
гласнику“ Општине Пелагићево.
Број: 01-022-54/17
Дана, 24.07.2017.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објаве у „Службеном гласнику
општине Пелагићево“.
Број: 02-022-89/17
Датум: 30.06.2017.г.

НАЧЕЛНИК
Симо Стакић
мр. ек. с.р.

131.
На основу члана 54. и 59. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 62. и

2

САДРЖАЈ:

ред. број
одлуке
129.
130.
131.

одлука
Закучак
Одлука о одређивању овлаштених одборника за закључивање брака
Одлука о споразумном раскиду уговора

страна
1.
2.
2.
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