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ту извршења Буџета општине примјењују се одредбе 
ове одлуке. 

Уколико су другим одлукама прописани новча-
ни издаци из Буџета који се разликују од планираних 
износа по Одлуци о усвајању буџета за 2020. годину 
обавезно се примјењују одредбе и планирани износи 
предвиђени Одлуком о усвајању буџета  општине за 
2020. годину.         

Члан 28.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Лак-
таши'', а примјењиваће се од  1.1.2020. године.

Број: 01-022-129/19                                                     
Датум: 17. децембра 2019. године                                
Л а к т а ш и,
                                                        
                                                        ПРЕДСЈЕДНIК

СКУПШТIНЕ  ОПШТИНЕ
                                               Др  Борис  Спасојевић, с.р.

■ ■ ■

636. На основу члана 8. став (4) Закона о поре-
зу на непокретности (''Службени гласник Републике 
Српске'', брoj:  91/15), члана 39. став (2) тачка 2) За-
кона о локалној самоуправи ("Службени гласник Ре-
публике 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 17. де-
цембра 2019. године,   д о н и ј е л а    ј е

О Д Л У К У 
о утврђивању пореске стопе за опорезивање  

непокретности на подручју Општине ЛаКташи за 
2020. годину

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се пореска стопа за 

опорезивање непокретности које се налазе на под-
ручју Општине Лакташи, а примјењиваће се за 2020. 
годину.

Члан 2.
Непокретностима, у складу са Законом о поре-

зу на непокретности и овом одлуком, сматра се:
- земљиште (грађевинско, пољопривредно, 

шумско, индустријско и остало) и                    
- грађевински објекти (стан, кућа, пословни, 

индустријски и остали објекти).

Члан 3.
Пореска стопа за опорезивање непокретности 

за 2020. годину износи 0,19% и примјењиваће се на 
процјењену тржишну вриједност непокретности.

Изузетно од става 1. овог члана, пореска сто-

па за непокретности у којима се непосредно обавља 
производна дјелатност износи 0,10%.

Под непокретностима из става 2. овог члана 
подразумјевају се објекти за производњу и објекти 
за складиштење сировина, полупроизвода и готових 
производа, уколико чине заокружену производну 
цјелину. 

Члан 4.
Пореска основица за обрачун пореза на непо-

кретности за 2020. годину је процијењена тржишна 
вриједност непокретности на дан 31.12.2019. године.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине Лак-
таши", а примјењиваће се од  1.1.2020. године.

Број:  01-022-150/19                                                                            
Датум: 17. децембра 2019. године                   
Л а к т а ш и,                                                                                            
                                              
                                                      ПРЕДСЈЕДНIК

СКУПШТIНЕ  ОПШТИНЕ
                                            Др  Борис  Спасојевић, с.р.                                                    

■ ■ ■

637. На основу члана 2, 3. и 4. Закона о фи-
нансирању политичких странака из буџета Републи-
ке, града и општине ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 65/08) и члана 21. став (2) тачка 2) Ста-
тута општине Лакташи ("Службени гласник општине 
Лакташи", број:  8/17), Скупштина општине Лакта-
ши,  на сједници одржаној дана 17. децембра 2019. 
године,  д о н и ј е л а    ј е

О Д Л У К У
о финансирању политичких странака и одборнич-

ких клубова  из буџета општине Лакташи за 
2020. годину

Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови, висина, на-

чин обезбјеђивања и расподјела финансијских сред-
става из буџета општине Лакташи за финансирање 
редовног рада политичких странака и рада одборнич-
ких клубова за 2020. годину.

Члан 2.
(1) Право на финансијска средства у складу са 

овом одлуком остварују:
1) политичке странке које имају одборни-

ке у Скупштини општине за финансирање дијела 
трошкова редовног рада политичке странке и


