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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЛАКТАШИ

■ ■ ■

45. На основу члана 21. став (2) тачка 2) Ста-
тута општине Лакташи ("Службени гласник општине 
Лакташи", број: 8/17 и 10/20), члана 7. став (1) тачка 
1) и члана 8. Пословника Скупштине општине Лак-
таши, ("Службени гласник општине Лакташи", број: 
5/18 и 9/19), а након Извјештаја Централне изборне 
комисије Босне и Херцеговине, Скупштина општине 
Лакташи, на сједници одржаној дана 10. фебруара 
2021. године,  д о н и ј е л а    ј е

О Д Л У К У
о потврђивању мандата одборницима у Скупшти-

ни општине Лакташи

Члан 1.
 Потврђују се мандати одборницима у 

Скупштини општине Лакташи, који су им додијеље-
ни као кандидатима са листи:

1) САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМО-
КРАТА - СНСД – МИЛОРАД ДОДИК

Саша Јуришић.
2) СДС – СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
Недељко Петковић.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном гласнику општине Лакташи''.

Број:  01-022-2/21
Датум:  10. фебруара 2021. године
Л а к т а ш и, 
                                                  ПРЕДСЈЕДНИК

                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                  Саша Поповић, с. р.

■ ■ ■

46. На основу члана 6. став (1) и (2) Закона о 
комуналним дјелатностима (''Службени гласник Ре-
публике Српске'', број: 124/11 и 100/17), члана 3. став 
(1) тачка в) и члана 7. Закона о комуналним таксама 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 4/12 и 
123/20) и члана 21. став (2) тачка 2) Статута општи-
не Лакташи (''Службени гласник општине Лакташи'', 
број: 8/17 и 10/20), Скупштина општине Лакташи, на 
сједници одржаној дана 10. фебруара 2021. године,           
д о н и ј е л а    ј е

О Д Л У К У
о измјенама Одлуке о условима кориштења и 
организацији простора за паркирање возила, 

утврђивању и начину наплате комуналне таксе 
за кориштење простора за паркирање моторних, 

друмских и прикључних возила на јавним парки-
ралиштима на подручју општине Лакташи

Члан 1.
У Одлуци о условима кориштења и организацији 

простора за паркирање возила, утврђивању и начину 
наплате комуналне таксе за кориштење простора за пар-
кирање моторних, друмских и прикључних возила на 
јавним паркиралиштима на подручју општине Лакташи 
(''Службени гласник општине Лакташи'', број: 7/15), члан 
9. мијења се и гласи:

''Висина таксе за паркирање на јавним паркира-
лиштима из члана 8. ове одлуке се обрачунава на сље-
дећи начин:

- у времену од 7:00 до 21:00 часова, 1,00 КМ 
за сваки час паркирања, а 2,00 КМ за цјелодневно ко-
риштење паркинга, за све кориснике паркинга,

- за станаре стамбених зграда и запослена лица 
у општини Лакташи, јавним предузећима, републичким 



Страна 2 Службени гласник општине Лакташи Број 1/21

управама, органима и фондовима Републике Српске и 
лица запослена у приватном сектору, 10,00 КМ мјесечно,

- за станаре стамбених зграда, 50,00 КМ годишње,
- за запослена лица у општини Лакташи, репу-

бличким управама, органима и фондовима Републике 
Српске, лица запослена у приватном сектору и друга фи-
зичка лица, 80,00 КМ годишње,

- за службена и доставна возила у центру Лакта-
ша која користе паркинге уз наплату, 15,00 КМ мјесечно,

- за службена и доставна возила у центру Лакташа 
која користе паркинге уз наплату, 120,00 КМ годишње,

- за лица са статусом РВИ и породице погинулих, 
особе које имају 80% инвалидитета, особе са тјелесним 
оштећењима од 70 – 100%, родитељи или старатељи који 
имају статус лица које се стара о лицу са инвалидитетом, 
односно лице којем је рјешењем тај статус утврђан, бес-
платно.

Возило са сатном, дневном, мјесечном, односно 
годишњом плаћеном таксом за паркирање, може бити 
паркирано на свим паркиралиштима на којима се врши 
наплата на подручју Општине Лакташи.''

 
Члан 2.

У члану 12., послије навођења (''Службени глас-
ник Републике Српске'', број: 4/12'', додају се ријечи: ''и 
123/20''.

Члан 3.
Члан 14. мијења се и гласи:
''Начин кориштења паркиралишта, начин на-

плате таксе за кориштење паркинга, обавезе корисника 
паркиралишта, обавезе овлаштених лица која раде на 
парикнзима, начин кажњавања лица која неплате таксу 
за кориштење паркинга, регулисаће се посебним актом 
Начелника.''

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику општи-
не Лакташи''. 

Број: 01-022-19/21 
Датум: 10. фебруара 2021. године
Л а к т а ш и,

                                                                                                                                                       
                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                    Саша Поповић, с.р. 

■ ■ ■

47. На основу члана 39. став (2) тачка 13) За-
кона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19) и члана 21. 
став (2) тачка 13) Статута општине Лакташи (''Служ-
бени гласник општине Лакташи'', број: 8/17 и 10/20), 
Скупштина општине Лакташи, на сједници одржаној 
дана 10. фебруара 2021. године,     д о н и ј е л а   ј е

О Д Л У К У
о висини закупнине за помоћне објекте

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се висина закупнине на 

мјесечном нивоу за помоћне објекте (дрварнице, оста-
ве, шупе и слично) у својини oпштине Лакташи, а које 
oпштина Лакташи издаје у закуп.

Члан 2.
За помоћне објекте из члана 1. ове одлуке, мјесеч-

на закупнина утврђује се у износу од 2,50 КМ по 1 m2  
корисне површине помоћног објекта.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Лакта-
ши''.

Број:  01-022-20/21
Датум: 10. фебруара 2021. године
Л а к т а ш и,      
                           ПРЕДСЈЕДНИК

                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                        Саша Поповић, с. р.

■ ■ ■

48. На основу 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 општи-
не Лакташи'', број: 8/17 и 10/20), Скупштина општине 
Лакташи, на сједници одржаној дана 10. фебруара 2021. 
године,   д о н и ј е л а   ј е 

О  Д  Л  У  К  У 
о преносу у власништво медицинске опреме на ЈЗУ 
Дом здравља ''Др Младен Стојановић'' Лакташи

Члан 1.
Овом oдлуком преноси се у власништво ме-

дицинска опрема набављена на основу Уговора за 
''Набавка медицинске опреме за Амбуланту породич-
не медицине и Стоматолошке амбуланте у Слатини'', 
број: 08-404-107/2020 од 28.10.2020. године,  укуп-
не вриједности 82.549,36 КМ, од тога 65.000,00 КМ 
обезбјеђено је на основу Споразума о финансирању 
пројекта донаторским средствима у оквиру механиз-
ма сарадње по Споразуму о успостављању паралел-
них односа између Републике Српске и Републике 
Србије, број: 06.10/020-2668/20 од 1.9.2020. године, 
а разлику од 17.549,36 КМ обезбједила је Општина 
Лакташи из средстава буџета за 2020. годину.


