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78. На основу члана 65. став (3), члана 69. 
став (1), члана 75. став (2), члана 80. став (1), члана 
125. став (2) и члана 134. став (2) Закона о уређењу 
простора и грађењу (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) 
и члана 21. став (2) тачка 37) Статута општине 
Лакташи (“Службени гласник општине Лакташи”, 
број: 8/17 и 10/20), Скупштина општине Лакташи, 
на сједници одржаној дана 16. марта 2021. године,                      
д о н и ј е л а   ј е

О Д Л У К У
о измјенима Одлуке о уређењу простора и 

грађевинском земљишту

Члан 1.
У Одлуци о уређењу простора и грађевин-

ском земљишту (“Службени гласник општине Лак-
таши’’, број: 2/16 и 3/17)  члан 24. мијења се и гласи:

“Накнада за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта и накнада за ренту могу 
се плаћати:

- готовински одједном или 
- у ратама на период од максимално двије 

године’’.

Члан 2.
У члану 25. став 1. мијења се и гласи: 
“Плаћање накнаде за трошкове уређења 

градског грађевинског земљишта и накнаде за рен-
ту у ратама могуће је уз претходно обезбјеђење 
банкарске гаранције за правна и физичка лица, на 
сљедећи начин: 

- 30 % у року од 8 дана од дана закључења 
уговора, 

 - 70 %, на одгођено плаћање, и то:  за из-
градњу индивидуалних стамбених и индивидуал-
них стамбено-пословних објеката, колективних 
стамбених и стамбено-пословних објеката, по-
словних објеката производне и занатске намјене и 
осталих пословних објеката у максимално 24 јед-
наке мјесечне рате од дана закључења уговора’’.
 
      

Члан 3.
У члану 29. став 1. мијења се и гласи:
За објекте за које је одобрено плаћање у рата-

ма надлежно одјељење Општинске управе ће издати 
рјешење о одобрењу изградње након уплате 30 % од 
утврђених накнада трошкова уређења градског грађе-
винског земљишта и накнаде за ренту.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општи-
не Лакташи’’.
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79. На основу чланa 80. став (4) Закона о 
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Ре-
публике Српске’’, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), 
члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној самоу-
прави (“Службени гласник Републике Српске’’, број: 
97/16 и 36/19) и члана 21. став (2) тачка 2) Статута 
општине Лакташи (“Службени гласник општине Лак-
таши’’, број: 8/17 и 10/20), Скупштина општине Лакта-
ши, на сједници одржаној дана 16. марта 2021. године,                                              
д о н и ј е л а   ј е 

О Д Л У К У
о утврђивању основице за обрачун ренте 

за 2021. годину

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се просјечна коначна 

грађевинска цијена 1 m² корисне површине стамбеног 
и пословног простора на подручју општине Лакташи 
у 2020. години, као основица за израчунавање висине 
накнаде за ренту за 2021. годину. 

Члан 2.
Просјечна коначна грађевинска цијена 1 m² ко-

рисне површине стамбеног и пословног простора на 
подручју општине Лакташи у 2020. години, износи 
782,68 КМ.

Члан 3.
(1) Висина ренте за 2021. годину, утврђује се у 

проценту по зонама, а у зависности од просјечне ко-
начне грађевинске цијене из члана 2. ове одлуке, и при-
казана је у сљедећој табели:


