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О  Д  Л  У  К  У
о почетној цијени закупнине за пословне зграде 

и пословне просторије  

Члан 1. 
Овом oдлуком утврђује се почетна цијена за-

купнине на мјесечном нивоу за пословне просторије 
које Скупштина општине Лакташи издаје у закуп.

Члан 2. 
За пословне просторије из члана 1. ове одлуке 

које се налазе у границама прве зоне градског грађе-
винског земљишта, а чије границе су утврђене ва-
жећом Одлуком о грађевинском земљишту (“Службе-
ни гласник општине Лакташи’’, број: 5/04, 4/06, 9/07, 
2/11 и 4/12), мјесечна закупнина утврђује се у износу 
од 5,00 КМ по 1m² пословног простора.

Члан 3.
За пословне просторије у насељеном мјесту 

Трн, које се налазе поред пута Р-480 (стара цеста) у 
зони од 250 м с лијеве стране, поред пута М-16 (ауто 
пута) у зони од 150 м с десне стране рачунајући од 
осе пута, те у простору између два наведена пута, по-
сматрајући у правцу Градишка-Бања Лука  мјесечна 
закупнина утврђује се у износу од 4,00 КМ по 1м² 
пословног простора.

Члан 4. 
За пословне просторије које се налазе у  зони 

200 м с обе стране пута Р-480 до спајања са путем 
М-16 (у мјесту Клашнице) у зони од 150 м с лијеве 
стране пута Р-480 у зони од 150 м с десне стране 
пута М-16, као и у међу-простору наведених путева, 
у правцу Градишка-Бања Лука мјесечна закупнина 
утврђује се у износу од 3,50 КМ по 1m² пословног 
простора.

Наведене зоне припадају насељеним мјестима 
Александровац, Маглајани, Маховљани, Јакуповци и 
Гламочани

Члан 5.
За пословне просторије у зони од 100 м с обе 

стране пута рачунајући 100 м од раскрснице за Сла-
тину, као и у кругу од 200 м од центра насељеног мје-
ста Слатина, мјесечна закупнина утврђује се у износу 
од 3,00 КМ по 1m² пословног простора.

                                   
Члан 6.

За пословне просторије поред пута Клашнице 
(мост)-Друговићи у зони од 100 м с обе стране пута, 
минимална мјесечна закупнина утврђује се у износу 
од 3,00 КМ по 1m² пословног простора.

Члан 7.
За све остале пословне просторије које нису 

обухваћени у члановима 2,3,4, 5 и 6. ове одлуке, ми-
нимална мјесечна закупнина утврђује се у износу од 
2,50 КМ по 1m²  пословног простора.

в) организацијама из области културе, спорта и 
социјалне заштите;

г) у другим случајевима када за то постоји ин-
терес Општине. 

Члан 9. 
Овлашћује се Начелник општине да може, не-

посредном погодбом, по почетној цијени закупнине, 
дати у закуп пословне зграде, пословне просторије и 
гараже:

а) органима, установама и организацијама 
чији је оснивач Република Српска или Општина;

б) хуманитарним организацијама;
в) организацијама из области културе, спорта и 

социјалне заштите.

Члан 10.
Пословне зграде, пословне просторије и га-

раже у својини Општине, дају се у закуп или на 
кориштење по поступку, критеријумима и мјерили-
ма, утврђеним правилником који доноси Начелник  
општине .

Члан 11. 
Почетну цијену закупнине утврђује Скупшти-

на општине, посебном одлуком.

Члан 12.
Права и обавезе Општине и закупца регу-

лишту се уговором, који, у име Општине закључује 
Начелник општине.

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13. 
Рок за доношење правилника из члана 10. ове 

одлуке је 90 дана од дана ступања на снагу ове одлу-
ке.

Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

обављивања у “Службеном гласнику општине Лакта-
ши’’.

Број: 01-022-92/14
Датум: 17.04.2014. године
Л а к т а ш и 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК
                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                   Сњежана Келечевић, с.р.

397. На основу члана 30. став 1. алинеја 2. За-
кона о локалној самоуправи (“Службени гласник Ре-
публике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) 
и члана 32. став 1. алинеја 2. Статута општине Лак-
таши (“Службени гласник општине Лакташи’’, број:  
5/05, 9/05, 4/08, 4/12 и 2/13), Скупштина општине 
Лакташи, на сједници одржаној дана 17.04.2014. го-
дине,   д о н и ј е л а   ј е
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територије обухваћене планом;
в) очекиване врсте, количине и поријекло от-

пада који ће се прихватити из других јединица локал-
не самоуправе;

г) очекиване врсте, количине и поријекло от-
пада који ће се отпремити у друге јединице локалне 
самоуправе;

д) циљеве које треба остварити у погледу по-
новне употребе и рециклаже отпада у области која је 
обухваћена планом;

ђ) програм сакупљања отпада из домаћинстава;
е) програм сакупљања опасног отпада из до-

маћинстава;
ж) програм сакупљања комерцијалног отпада;
з) програм управљања индустријским отпадом;
и) приједлоге за поновну употребу и рецикла-

жу компонената комуналног отпада;
ј) програм смањења количина биоразградивог 

и амбалажног отпада у комуналном отпаду;
к) програм развијања јавне свијести о управ-

љању отпадом;
л) локацију постројења за сакупљање отпада, 

третман и одлагање отпада, укључујући податке о ур-
банистичко-техничким условима;

љ) мјере за спречавање кретања отпада који 
није обухваћен планом и мјере за поступање са отпа-
дом који настаје у ванредним ситуацијама;

м) мјере санације неуређених депонија;
н) надзор и праћење планираних активности и 

мјера;
њ) процјену трошкова и изворе финансирања 

за планиране активности;
о) могућности сарадње између двије или више 

јединица локалне самоуправе;
п) рокове за извршење планираних мјера и ак-

тивности;
р) друге податке, циљеве и мјере од значаја за 

ефикасно управљање отпадом.

Члан 5.
Носилац израде Локалног плана управљања 

отпадом је радна група за израду Плана управљања 
отпадом, коју чине представници Одјељења за про-
сторно уређење, Одјељења за стамбено-комуналне 
послове, Одјељења за инспекцијске послове, Кан-
целарије за локални економски развој, комуналних 
предузећа, привреде, невладиног сектора и других 
организација.

Члан 6.
Задатак радне групе за израду Локалног плана 

управљања отпадом је да на основу постојеће мето-
дологије за израду локалних планова управљања от-
падом, примјењене на подручју Босне и Херцегови-
не, у року од дванаест месеци, изради и Скупштини 
општине предложи усвајање Локалног плана уп рав-
ља ња отпадом.

Члан 8.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о утврђивању минималне висине закуп-
нине за пословне просторе и минималне вриједности 
као основице пореза на приходе од непокретности 
код закупа пословних просторија (“Службени глас-
ник општине Лакташи’’, број: 1/99).

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине Лак-
таши’’.

Број: 01-022-93/14
Датум: 17.04.2014. године
Л а к т а ш и 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК
                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                   Сњежана Келечевић, с.р.

398. На основу члана 20. став 1. Закона о 
управљању отпадом (“Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 111/13) и члана 32. Статута општине 
Лакташи (“Службени гласник општине Лакташи’’, 
број: 5/05, 9/05, 4/08, 4/12 и 2/13), Скупштина општи-
не Лакташи, на сједици одржаној дана 17.04.2014. го-
дине,  д о н и ј е л а   ј е

О Д Л У К У
о приступању изради Локалног плана управљања 

отпадом на територији општине Лакташи

Члан 1.
Овом oдлуком приступа се изради Локалног 

плана управљања отпадом на територији општине 
Лакташи (у даљем тексту Локални план управљања 
отпадом).

Члан 2.
Циљ израде Локалног плана управљања отпа-

дом је планирање и организовање управљања чвр-
стим отпадом, који подразумјева: комунални, комер-
цијални и индустријски отпад, на територији општи-
не Лакташи, затим мјере поступања при сакупљању, 
транспорту, складиштењу, поновном искоришћењу, 
третману и одлагању, као и друга питања од значаја 
за управљање отпадом.

Члан 3.
Локални план управљања отпадом доноси се 

за период од пет година.

Члан 4.
Локални план управљања отпадом обавезно 

садржи:
а) очекиване врсте, количине и поријекло уку-

пног отпада на територији;
б) очекиване врсте, количине и поријекло от-

па да који ће бити искоришћен или одложен у оквиру 


