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Службени гласник општине Лакташи

Број 9/19

ОДЛУКУ
о давању сагласности за закључење уговора о
непосредној замјени непокретности, са Медаковић
Богољубом сина Златана из Бања Луке, ради
комплетирања грађевинске парцеле

ОДЛУКУ
о утврђивању висине накнаде за рад члановима
управних одбора у
јавним установама чији је оснивач Скупштина
општина Лакташи

Члан 1.
Даје се саглаасност за закључење уговора о
замјени непокретности између Општине Лакташи и
Медаковић (Златан) Богољуба из Бања Луке на начин
да Општина Лакташи своју непокретност означену
са к.ч. број 1014/2 ''Школско двориште'' земљиште уз
привредну зграду у површини од 92 m² уписана у зк.
ул. број 90 к.о. Косјерово и л.н. број 97. к.о. Косјерово,
даје у замјену Медаковић (Златан) Богољубу за његову непокретност означену као к.ч. број 1015/2 ''Башта''
њива 2. класе у површини од 342 m² уписана у зк. ул.
број 168 к.о. Косјерово и л.н. број 648 к.о. Косјерово.

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се накнада за рад члановима управних одбора у јавним установама чији
оснивач је Скупштина општине Лакташи.

Члан 2.
Тржишна вриједност непокретности из члана
1. ове одлуке износи: непокретности у власништву
Медаковић Богољуба износи 3.984,30КМ и непокретности и власништву Општине Лакташи износе
1.354,24КМ.
Подносилац захтјева се изјаснио да је сагласан да се замјена предметне некретнине изврши без
плаћања било какве новчане накнаде.

Члан 2.
(1) Накнада за рад члановима управних одбора
утврђује се у висини од 100,00КМ по члану, по одржаној сједници.
(2) Изузетно од претходног става овог члана,
висина накнаде по члану управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља ''Др Младен Стојановић''
Лакташи одређује се у износу до 200,00КМ, по одржаној сједници.
(3) Накнада из става 1. и 2. овог члана исплаћиваће се члановима управних одбора у нето износу, из
средстава установе у коме обављају функцију.
(4) Накнада за рад члановима управног одбора
неће се исплаћивати уколико је посебним законом прописано да се рад чланова управног одбора не плаћа.

Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Члан 3.
Одлука о утврђивању висине накнаде за рад члановиОвлашћује се Начелник општине Лакташи да у ма управних одбора у јавним установама чији је оснииме Општине Лакташи закључи уговор из члана 1. ове
вач Скупштина општине (''Службени гласник општиодлуке са Медаковић Богољубом из Бања Луке, којим
не Лакташи'', број: 1/11).
ће се регулисати сва права и обавезе између уговорених страна.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
Члан 4.
објављивања у ''Службеном гласнику општине ЛактаОва одлука ступа на снагу осмог дана од дана
ши''.
објављивања у ''Службеном гласнику општине Лакташи''.
Број: 01-022-111/19
Датум: 15. новембра 2019. године
Л а к т а ш и,					
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Др Борис Спасојевић, с.р.
■■■
610. На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19),
члана 21. став (2) тачка 2) Статута општине Лакташи
(''Службени гласник општине Лакташи'', број: 8/17),
Скупштина општине Лакташи, на сједници одржаној
дана 15. новембра 2019. године, д о н и ј е л а ј е

Број: 01-022-112/19
Датум: 15. новембра 2019. године
Л а к т а ш и,					
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Др Борис Спасојевић, с.р.
■■■
611. На основу члана 39. став (2) тачка 26),
а у вези са чланом 52. став (1) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 97/16 и 36/19) и члана 21. став (2)
тачка 26) Статута општине Лакташи (''Службени
гласник општине Лакташи'', број: 8/17), Скупштина општине Лакташи, на сједници одржаној дана
15. новембра 2019. године, д о н и ј е л а ј е

Службени гласник општине Лакташи

Број 9/19

ОДЛУКУ
о допуни Пословника Скупштине општине Лакташи
Члан 1.
У Пословнику Скупштине општине Лакташи
(''Службени гласник општине Лакташи'', број:5/18) у
члану 52. у ставу 1. иза тачке 5) додају се нове тачке 6),
7), 8) и 9) које гласе:
''6) разматра нацрт и приједлог стратегије развоја општине и о томе даје мишљење Скупштини,
7) разматра нацрт и приједлог плана имплементације стратегије и о њима даје своје мишљење
Скупштини,
8) разматра нацрт и приједлог програма подстицаја и доставља мишљење Скупштини о њиховој
усклађености са стратегијом развоја,
9) разматра извјештаје о реализацији стратегије развоја и других развојних докумената из области
локалног економског развоја и доставља Скупштини
мишљење,''.
Досадашња тачка 6) постаје тачка 10).
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Лакташи''.
Број: 01-022-113/19
Датум: 15. новембра 2019. године
Л а к т а ш и,					
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Др Борис Спасојевић, с.р.
■■■
612. На основу члана 39. став (2) тачка 21) и
члана 56. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 27. став 1. тачка 3. Закона о статусу функционера
јединица локалне самоуправе (''Службени гласник
Републике Српске, број: 96/05 и 98/13), члана 21. став
(2) тачка 21) и члана 47. Статута општине Лакташи
(''Службени гласник општине Лакташи'', број: 8/17),
Скупштина општине Лакташи, на сједници одржаној
дана 15. новембра 2019. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу замјеника Начелника општине
Лакташи
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1. МИРОСЛАВ КОЏОМАН, инжењер организације и менаџмента из Лакташа, разрјешава се
дужности замјеника Начелника општине Лакташи,
на лични захтјев.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Лакташи''.
Број: 01-111-40/19
Датум: 15. новембра 2019. године
Л а к т а ш и,					
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Др Борис Спасојевић, с.р.
■■■
613. На основу члана 39. став (2) тачка 21) и
члана 56. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 4. Закона о статусу функционера јединица локалне
самоуправе (''Службени гласник Републике Српске,
број: 96/05 и 98/13), члана 21. став (2) тачка 21) и члана 47. Статута општине Лакташи (''Службени гласник
општине Лакташи'', број: 8/17), Скупштина општине
Лакташи, на сједници одржаној дана 15. новембра
2019. године, д о н и ј е л а ј е
РЈЕШЕЊЕ
о избору замјеника Начелника општине Лакташи
1. ДУШКО ГОСТОВИЋ, дипломирани правник
из Лакташа, бира се за замјеника Начелника општине Лакташи на вријеме трајања мандата Скупштине
општине.
2. Именовани из тачке 1. овог рјешења у складу
са законом је функционер општине, а своју дужност
обавља са статусом запосленог лица на основу рјешења о радном односу на мандатни период, које ће
донијети Начелник општине.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Лакташи''.
Број: 01-111-41/19
Датум: 15. новембра 2019. године
Л а к т а ш и,					
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Др Борис Спасојевић, с.р

