РЕГИСТАР

ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
ОПШТИНЕ ЛАКТАШИ
(ажурирано 16. децембра 2021. године)

Службени гласник
општине Лакташи,
бр./год.
8/17, 10/20
5/18, 9/19, 2/21

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Статут општине Лакташи
Пословник Скупштине општине Лакташи

5/07

Одлука о застави oпштине Лакташи

3/10

Одлука о грбу општине Лакташи

6/13, 5/21

Одлука о употреби симбола и имена општине Лакташи

10/19

Етички кодекс Скупштине општине Лакташи

2/20

Пословник о раду Одбора за провођење Етичког кодекса Скупштине
Одлука о финансирању политичких странака и одборничких клубова из буџета
општине Лакташи за 2022. годину
Одлука о одборничком додатку одборницима Скупштине општине Лакташи и
накнадама члановима радних тијела
Одлука о начину, критеријумима и условима за расподјелу средстава за рад
клубова одборника и одборника који немају клубове одборника у Скупштини
општине Лакташи

12/21
3/17
9/09,10/12

2/19
5/11, 2/13
10/20
9/16, 3/17, 2/18,
10/20, 12/21

Одлука о одборничкој легитимацији
Одлука о образовању Стручне службе Скупштине општине Лакташи
Одлука о одређивању одборника који ће присуствовати закључењу брака
Одлука о платама и другим правима функционера општине

12/21

Програм рада Скупштине општине Лакташи за 2022. годину

2/17

Одлука о сазивању и начину рада збора грађана

7/05, 9/05
5/08
9/19
2/08, 4/09
6/21

Одлука о образовању мјесних заједница на подручју општине Лакташи
Одлука о одређивању новчане накнаде предсједницима савјета мјесних заједница
Одлука о утврђивању висине накнаде за рад члановима управних одбора у
јавним установама чији је оснивач Скупштина општинe Лакташи
Одлука о наградама и признањима
Одлука о покретању процедуре за додјелу статуса града Општини Лакташи

РЕГИСТАР ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ОПШТИНЕ ЛАКТАШИ

6/21

Одлука о расписивању избора за чланове савјета мјестних заједница на подручју
Општине Лакташи

7/18

Пословник о раду Одбора за жалбе

Службени гласник
општине Лакташи,
бр./год.
1/20, 9/20,
6/21
1/20,4/20,7/20,8/20,
9/20,1/21,2/21,,7/21,8/21,11/21

УПРАВА
Одлука о оснивању Општинске управе општине Лакташи
Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе
општине Лакташи

8/17,7/18,8/18,1/19,3/19,8/19,
2/20,4/20,7/20,8/20,
Колективни
10/20,2/21,7/21,8/21,
10/21
1/13
4/18, 11/18
2/19, 3/19
9/19
6/19
6/12, 7/14, 8/17

уговор за запослене у Општинској управи општине Лакташи

Одлука о раду Колегијума Начелника општине
Одлука о кућном реду Општинске управе општине Лакташи
Правилник о планирању, праћењу и вредновању годишњег рада и извјештавању
у Општини Лакташи
Правилник о комуникацијама у Општинској управи општине Лакташи
Правилник о трошковима репрезентације и поклонима у Општинској управи
општине Лакташи
Правилник о стручном образовању и професионалом усавшравању запослених у
Општинској управи општине Лакташи
Правилник о накнади трошкова превоза код доласка на посао и повратка с посла

10/13
9/13

Правилник о провођењу Закона о заштити личних података у Одјељењу за општу
управу Административне службе општине Лакташи

9/13

Одлука о видео надзору

5/14

Одлука о равноправности полова у општини Лакташи

7/15
1/21
4/12, 8/13, 1/21

Одлука о усвајању Локалне волонтерске политике општине Лакташи
Одлука о утврђивању листе стручњака за именовање конкурсних комисија за
попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи општине Лакташи
Одлука о општинским административним таксама

2/09

Кодекс професионалне етике

7/10
7/15

Одлука о утврђивању матичних подручја за које се воде матичне књиге
Одлука о одређивању просторија намијењених за закључење брака и утврђивању
висине накнаде за посебне услуге

1/13

Правилник о начину и поступку рјешавања приговора и притужби

7/17

Правилник о пријему приправника у Општинској управи Општине Лакташи

РЕГИСТАР ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ОПШТИНЕ ЛАКТАШИ

7/11
Службени гласник
општине
Лакташи, бр./год.
5/19
9/20
10/19
10/19
12/21
Службени
гласник општине
Лакташи, бр./год.

Упутство о присуству и кориштењу информационог система општине Лакташи

СТРАТЕГИЈЕ ОПШТИНЕ ЛАКТАШИ
Стратегија развоја општине Лакташи за период 2014-2024. година, ревидирана за
период 2019-2024. година
Стратегија управљања ризицима Општинске управе општине Лакташи за период
2020-2022. година
Стратегија безбједности друмског саобраћаја на путевима општине Лакташи за
период 2018–2027. године
Стратегија развоја локалних путева и улица у насељу на подручју Општине Лакташи
од 2018. до 2027. године
Стратегија развоја социјалног становања општине Лакташи за период 2021-2026.
године

ПЛАНОВИ

6/21

План имплементације Стратегије развоја општине Лакташи за период 2021-2023.
година
План капиталних улагања и инвестирања на подручју општине Лакташи за период
2021-2025. година

2/18

Просторни план Општине Лакташи (за период од 2014-2034. године)

5/12
5/20

Акциони план одрживог енергетског развоја општине Лакташи (SEAP)
Акциони план одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским
промјенама (енгл.Sustainable energy and climate action plan (SECAP)

11/21

Локални гендер акциони план општине Лакташи за период 2020-2022. године

9/05

План заштите од пожара општине Лакташи

1/11

План кориштења јавних површина

1/21

Службени
гласник општине
Лакташи, бр./год.

ФИНАНСИЈЕ

6/06

Одлука о начину организовања општинског (локалног) трезора општине Лакташи

12/21

Одлука о усвајању буџета општине Лакташи за 2022. годину

12/21

Одлука о извршењу буџета општине Лакташи за 2022. годину

9/07

Одлука о висини трошкова опомене пред тужбу

11/21

Одлука о укључивању у трезорски систем пословања ЈЗУ Дом здравља ''Др Младен
Стојановић'' Лакташи

12/21

Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју
општине Лакташи за 2022. годину
Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике у општини Лакташи

1/19

РЕГИСТАР ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ОПШТИНЕ ЛАКТАШИ

2/12

Правилник о раду интерне ревизије

4/21

Повеља интерне ревизије Општине Лакташи

11/15

Правилник о јавним набавкама у општини Лакташи

11/15

Правилник о директном споразуму

2/11

Правилник о извјештавању о извршеним инвестицијама јавних средстава
(Закључак о утврђивању) Књиге пословних процеса у Општинској управи општине
Лакташи
Правилник о систему финансијског управљања и интерним контролама у
Општинској управи општине Лакташи
Рјешење о одређивању службеника за успостављање, спровођење и развој
финансијског управљања и контроле у Општинској управи општине Лакташи

9/20
9/20
5/19
Службени
гласник општине
Лакташи, бр./год.
2/16, 3/17,
2/21,7/21
2/21
2/21
2/21
10/19
6/16
2/12
6/12
2/21
2/21
2/21
Службени
гласник општине
Лакташи, бр./год.

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ/ГРАЂЕЊЕ
Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту
Одлука о утврђивању основице за обрачун ренте за 2021. годину
Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за
2021. годину
Одлука о просјечним јединичним цијенама радова комуналне и друге јавне
инфраструктуре и уређења јавних површина за 2021. годину
Одлука о поступку субвенционисања закупнине
Одлука о висини закупнине за неизграђено градско и остало грађевинско земљиште у
својини општине Лакташи
Одлука о начину и условима за прекопавање јавних површина на подручју општине
Лакташи
Одлука о одређивању простора примјерених за одржавање јавних скупова
Одлука о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине
Лакташи на дан 31.12.2020. године
Одлука о просјечним јединичним цијенама радова комуналне и друге јавне
инфраструктуре и уређења јавних површина за 2021. годину
Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за
2021. годину

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНА ОБЛАСТ

3/16

Одлука о пословним зградама, пословним просторијама и гаражама у својини
Општине Лакташи

10/19

Одлука о фонду стамбених јединица социјалног становања

10/19

Одлука о висини закупнине за кориштење стамбених јединица социјалног становања

1/21

Одлука о висини закупнине за помоћне објекте

4/07, 7/07, 3/10,

Одлука о одређивању и обиљежавању имена насеља, улица и тргова и означавању

РЕГИСТАР ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ОПШТИНЕ ЛАКТАШИ

1/16

зграда бројевима
Одлука о давању сагласности на листу споменика и спомен-обиљежја од великог
значаја за општину Лакташи

3/14

Одлука о почетној цијени закупнине за пословне зграде и пословне просторије

1/20

Правилник о поступку додјеле стамбених јединица социјалног становања
Правилник о начину управљања и одржавања стамбених јединица социјалног
становања

5/12, 6/12

1/20
Службени
гласник општине
Лакташи, бр./год.

КОМУНАЛНА ДЈЕЛАТНОСТ/КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ

9/12, 10/15,9/21

Одлука о комуналном реду

1/11
7/15, 1/21

Одлука о јавном оглашавању на подручју општине Лакташи
Одлука 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 паркиралиштима на подручју
општине Лакташи

1/19

Праивлник о кориштењу паркинг простора

4/21

Одлука о комуналној такси за истицање пословног имена

2/14

Одлука о димњачарској дјелатности

1/14, 1/18

Одлука о јавном водоводу и јавној канализацији

5/14

Одлука о гробљима и погребној дјелатности на подручју општине Лакташи

12/21

Одлука о вриједности бода комуналне накнаде

Службени
гласник општине
Лакташи, бр./год.
2/13
Службени
гласник општине
Лакташи, бр./год.
1/16
9/17
9/13, 11/15
12/21
Службени
гласник општине
Лакташи, бр./год
3/08

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА/ПОСЛОВНИ СУБЈЕКТИ
Одлука о утврђивању дефицитарних и нискоакумулативних производно-занатских и
услужних дјелатности на подручју општине Лакташи

КУЛТУРА, ОБРАЗОВАЊЕ, СПОРТ, ТУРИЗАМ
Одлука о висини боравишне таксе
Одлука о категоризацији спортских организација и начину расподјеле средстава за
финансирање спорта и физичке културе на подручју општине Лакташи
Одлука о додјели стипендија ученицима средњих школа
Одлука о потребним стручним кадровима у високој стручној спреми за школску
2021/2022. годину и најнижем просјеку оцјена, као услову за остале студенте

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗДРАВСТВО
Одлука о начину додјеле новчане помоћи за школовање

РЕГИСТАР ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ОПШТИНЕ ЛАКТАШИ

2/10

Одлука о суфинансирању трошкова процедуре вантјелесне оплодње
Одлука о остваривању права на помоћ за трошкове превоза
(Центар за социјални рад)

2/10

Одлука о остваривању права на помоћ за набавку хране (Центар за социјални рад)

2/10

Одлука о остваривању права на помоћ за набавку лијекова (Центар за социјални рад)
Одлука о остваривању права на помоћ за погребну опрему или трошкове сахране
(Центар за социјални рад)
Одлука о остваривању права на смјештај дjеце без родитељског старања у
социо-педагошке животне заједнице (Центар за социјални рад)

11/18

2/10
2/10
5/12

7/17
9/07
9/07
5/05
4/04
1/21,2/21

1/21

1/05
Службени
гласник општине
Лакташи, бр./год.
8/20
Службени
гласник општине
Лакташи, бр./год.
12/21
7/15

2/11, 6/12, 1/18,
6/18, 5/19, 5/21

ученика

Одлука о остваривању права на помоћ у васпитању и образовању дјеце са сметњама у
развоју (Центар за социјални рад)
Одлука о утврђивању права на ''становање за подршку'' за жене и дјецу изложене
насиљу, злостављању и занемаривању са подручја општине Лакташи
Одлука о условима и поступку одобравања новчане помоћи борцима, војним
инвалидима и породицама погинулих бораца
Одлука о критеријима за додјелу помоћи избјеглим и расељеним лицима и другим
социјалним давањима
Одлука о додјели новчане помоћи за рад удружења и фондација
Одлука о расподјели буџетских средстава за рад омладинских невладиних
организација
Правилник о условима и поступку одобравања и исплати једнократне новчаае
помоћи борцима, војним инвалидима, породицама погинулих бораца и цивилним
жртвама рата
Правилник о условима и критеријумима за додјелу једнократне новчане помоћи
социјално угроженим грађанима општине Лакташи које нису регулисане другим
општинским одлукама
Тарифа о новчаној накнади за пружање правне помоћи грађанима

ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ВОДОПРИВРЕДА
Основе заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине
Лакташи

САОБРАЋАЈ
Одлука о безбједности саобраћаја на путевима општине Лакташи
Одлука о разврставању, управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити
локалних путева, улица у насељу и путних објеката на њима на подручју општине
Лакташи
Одлука о усвајању новог Регистра улица и тргова на подручју општине Лакташи

5/18

Одлука о условима и начину организације јавног превоза лица и ствари на подручју
општине Лакташи

12/21

Одлука о такси превозу на подручју општине Лакташи

РЕГИСТАР ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ОПШТИНЕ ЛАКТАШИ

1/19
5/19
5/20
5/20

Службени
гласник општине
Лакташи, бр./год.
3/15

Правилник о условима кориштења, организацији, начину наплате и контроли
паркирања на јавним паркиралиштима на подручју општине Лакташи
Правилник о поступку, критеријумима и начину додјеле линија и регистрације
редова вожње аутобуских линија на подручју Општине Лакташи
Наредба о утврђивању линија градског и приградског превоза лица на подручју
Општине Лакташи
Наредба о утврђивању Даљинара са аутобуским стајалиштима и минималним и
препорученим временима вожње на градским и приградским линијама општине
Лакташи

ЦИВИЛНА ЗАШТИТА
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама општине Лакташи

