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2. Кабловска 
инсталација - 
надземно

ком 2.150,00

Г Зелене површине   
1. Садња дрвећа, 

дрворедних садница ком 81,00

2. Садња украсног 
дрвећа, грмља ком 25,00

3. Подизање травњака, 
изградња m2 4,00

Цијене су исказане са урачунатим ПДВ-ом.

Члан 3.
Вриједност земљишта - предвиђеног за 

изградњу комуналне и друге јавне инфраструктуре 
и уређења јавних површина, по спроведбеним 
документима просторног уређења, у зависности од 
зоне у којој се налази, утврђује се у складу са Одлуком 
о висини вриједности непокретности по зонама на 
територији општине Лакташи, а тржишна вриједност 
земљишта утврђује се на основу карактеристика 
земљишта и вриједности коефицијента које утврђује 
Пореска управа Републике Српске, којим се врши 
корекција вриједности земљишта.

Члан 4.
Трошкови измјене планског документа у 

складу са чланом 155. Закона о уређењу простора и 
грађењу износе: 465,66 КМ/ha.

Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да 

важи Одлука о просјечним јединичним цијенама 
радова комуналне и друге јавне инфраструктуре 
и уређења јавних површина (‟Службени гласник 
општине Лакташи’’, број: 2/19).

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Лакташи“.

Број: 01-022-43/20                                                                  
Датум: 29. маја 2020. године                  
Л а к т а ш и,                                                                                                                                               
                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                Др Борис Спасојевић, с.р.  

■ ■ ■

711. На основу чланa 80. став (4) Закона о 
уређењу простора и грађењу (‟Службени гласник 
Републике Српске’’, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 
84/19), члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној 
самоуправи (‟Службени гласник Републике Српске’’, 
број: 97/16 и 36/19) и члана 21. став (2) тачка 2) 
Статута општине Лакташи (‟Службени гласник 
општине Лакташи’’, број: 8/17), Скупштина општине 
Лакташи, на сједници одржаној дана, 29. маја 2020. 
године,   д о н и ј е л а   ј е 

О Д Л У К У
о утврђивању основице за обрачун ренте за 2020. 

годину

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се просјечна коначна 

грађевинска цијена 1 m² корисне површине стамбеног 
и пословног простора на подручју општине Лакташи 
у 2019. години, као основица за израчунавање висине 
накнаде за ренту за 2020. годину. 

Члан 2.
Просјечна коначна грађевинска цијена 1 m² 

корисне површине стамбеног и пословног простора 
на подручју општине Лакташи у 2019. години, износи 
737,42 КМ.

Члан 3.
(1) Висина ренте утврђује се у проценту 

по зонама, а у зависности од просјечне коначне 
грађевинске цијене из члана 2. ове одлуке, и приказана 
је у сљедећој табели:

Р.б.
БРОЈ 
ЗОНЕ

ПРОЦЕНАТ
ВИСИНА 

РЕНТЕ
1 I – зона 6 % 44,24 КМ/m2

2 II – зона 5 % 36,87 КМ/m2

3 III – зона 4 % 29,50 КМ/m2

4 IV – зона 3 % 22,12 КМ/m2

5 V – зона 2 % 14,75 КМ/m2

6 VI – зона 1 % 7,37 КМ/m2

(2) За објекте који могу имати негативан 
утицај на животну средину, природне вриједности и 
културно-историјска добра, висина ренте се додатно 
увећава 15 % без обзира на зону.

(3) Изузетно, висина ренте, за дијелове објеката, 
односно просторије у којима се обавља производна 
дјелатност, обрачунава се и плаћа у износу од 50%, 
без обзира на зону у којој се објекат налази.

Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да 

важи Одлука о утврђивању основице за обрачун ренте 
(„Службени гласник општине Лакташи“, број: 2/19).

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Лакташи“.

Број: 01-022-44/20                                                                     
Датум: 29. маја 2020. године 
Л а к т а ш и,       
                     ПРЕДСЈЕДНИК

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                Др Борис Спасојевић, с.р.  
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712. На основу члана 348. Закона о стварним 
правима ( ‟Службени гласник Републике Српске’’, 
број: 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19) , члана 
39. став (2) тачка 13) Закона о локалној самоуправи 
( ‟Службени гласник Републике Српске’’, број: 
97/16 и 36/19) и члана 21. став (2) тачка 13) Статута 
општине Лакташи (‟Службени гласник општине 
Лакташи’’, број: 8/17), Скупштина општине Лакташи, 
на сједници одржаној дана, 29. маја 2020. године,   д 
о н и ј е л а  је

О Д Л У К У 
о давању сагласности за закључивање Анекса 

Уговора о купопродаји   грађевинског земљишта 
закљученог између Општине Лакташи и ‟DM 

WEST CARGO’’ D.O.O BANJALUKA  

Члан 1.
Даје се сагласност за закључивање Анекса 

Уговора о купопродаји  грађевинског земљишта ОПУ 
број: 2582/2018 од 5.12.2018. године, за испуњење 
преосталих обавеза купца на период од 9 мјесеци 
почев од дана закључивања Анекса Уговора.

Члан 2.
Предмет горе наведеног уговора је земљиште 

означено као к.ч. број 439/89  ‟Њива’’ 2 Табла 11 
њива у површини од 9.738 m2  које је било уписано у 
зк.ул. број 496  к.о. Крнете, што је по новом премјеру 
одговарало  земљишту означеном као к.ч. број 234/47 
‟Табла 11’’ њива 3. класе у површини од 9.738 m2 
уписано у пл. број 54 к.о. Крнете, као својина и посјед 
Општине Лакташи са 1/1 дијела, за које је исплаћена 
купопродајна цијена у износу од 58.428,00 КМ и 
уговорен рок од 18 мјесеци за реализацију обавеза 
купца, рачунајући од дана закључења предметног 
уговора. 

Након отписа истих, предметне непокретности 
су уписане у зк.ул. број 570 к.о. Крнете, односно 
пл. број 941 к.о. Крнете, као својина и посјед ‟DM 
WEST CARGO’’ D.O.O. BANJALUKA са 1/1 дијела са 
забиљежбом забране оптерећења и отуђења у року од 
18 мјесеци. У току је поступак излагања на јавни увид 
података о непокретностима и утврђивању права 
на непокретностима па ће предметне некретнине 
по окончању поступка бити уписане у нови Лист 
непокретности.

Члан 3.
‟DM WEST CARGO’’ D.O.O BANJALUKA, 

као купац, је дужан прибавити  банкарску гаранцију 
за добро извршење посла  на износ од  50.000,00 
КМ ( словима: педесетхиљада и 00/100) за  период 
од девет мјесеци рачунајући од дана закључивања 
Анекса предметног уговора. 

Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине да у име 

Општине Лакташи закључи Анекс Уговора из 
члана 1. ове одлуке са ‟DM WEST CARGO’’ D.O.O 
BANJALUKA.

Члан 5.
У поступку доношења Одлуке о давању 

сагласности за закључивање Анекса Уговора о 
купопродаји грађевинског земљишта закљученог 
између Општине Лакташи и ‟DM WEST CARGO›› 
D.О.О. BANJALUKA утврђено је да постоје нарочито 
оправдани разлози да наведена одлука ступи на снагу 
наредног дана од дана објављивања.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у ‟Службеном гласнику општине 
Лакташи.››.

Број: 01-022-45/20
Датум: 29. маја 2020. године   
Л а к т а ш и,      
                                          ПРЕДСЈЕДНИК

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                               Др Борис Спасојевић, с.р.

■ ■ ■

713. На основу члана 40. став (1) Закона о 
уређењу простора и грађењу (‟Службени гласник 
Републике Српске’’, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 
84/19), члана 39. став (2) тачка 8) Закона о локалној 
самоуправи (‟Службени гласник Републике Српске’’, 
број: 97/16 и 36/19) и члана 21. став (2) тачка 8) 
Статута општине Лакташи (‟Службени гласник 
општине Лакташи’’, број: 8/17), Скупштина општине 
Лакташи, на сједници одржаној дана 29. маја 2020. 
године, д о н и ј е л а   ј е

О Д Л У К У
o изради Измјене дијела ‟Регулационог плана за 
простор коридора магистралног пут Бањалука-

Градишка на подручју општине Лакташи’’

Члан 1. 
Приступа се изради Измјене дијела 

‟Регулационог плана за простор коридора 
магистралног пут Бањалука-Градишка на подручју 
општине Лакташи’’ (у даљем тексту: План).

Члан 2.
Простор који ће се обухватити Планом 

(подручје планирања) приказан је на картама, које су 
саставни дио ове одлуке.

Члан 3.
Плански период је до десет година, односно, до 

измјене или доношења новог спроведбеног документа 


