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Службени гласник општине Лакташи

■■■
24. На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 97/16 и 36/19) и члана 21. став (2) тачка
21) Статута општине Лакташи ("Службени гласник
општине Лакташи", број: 8/17), Скупштина општине
Лакташи, на првој сједници одржаној дана 30.
децембра 2020. године,
д
онијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности начелника
Одјељења за финансије у
Општинској управи општине Лакташи

Страна 9

2.
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
општине Лакташи".
Број: 01-111-56/20
Датум: 30. децембра 2020. године
Л а к т а ш и,
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Поповић, с.р.
■■■

1.
Драгана
Ковачевић,
магистар
економских наука из Чардачана, именује се за
вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије
у Општинској управи општине Лакташи, до окончања
поступка именовања начелника Одјељења, а најдуже
за период до 90 дана.
2.
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
општине Лакташи".
Број: 01-111-54/20
Датум: 30. децембра 2020. године
Л а к т а ш и,
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Поповић, с.р.
■■■
25. На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 97/16 и 36/19) и члана 21. став (2) тачка
21) Статута општине Лакташи ("Службени гласник
општине Лакташи", број: 8/17), Скупштина општине
Лакташи, на првој сједници одржаној дана 30.
децембра 2020. године,
д
онијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности начелника
Одјељења за стамбено – комуналне послове у
Општинској управи општине Лакташи
1.
Предраг
Милекић,
дипломирани
инжењер грађевинарства из Бања Луке, именује
се за вршиоца дужности начелника Одјељења за
стамбено – комуналне послове у Општинској управи
општине Лакташи, до окончања поступка именовања
начелника Одјељења, а најдуже за период до 90 дана.

26. На основу члана 39. став (2) тачка 21)
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16 и 36/19) и члана
21. став (2) тачка 21) Статута општине Лакташи
("Службени гласник општине Лакташи", број:
8/17), Скупштина општине Лакташи, на првој
сједници одржаној дана 30. децембра 2020. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности начелника
Одјељења за инспекцијеске послове у
Општинској управи општине Лакташи
1.
Никола Копрена, дипломирани инжењер
шумарства из Лакташа, именује се за вршиоца
дужности начелника Одјељења за инспекцијске
послове у Општинској управи општине Лакташи, до
окончања поступка именовања начелника Одјељења,
а најдуже за период до 90 дана.
2.
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
општине Лакташи".
Број: 01-111-58/20
Датум: 30. децембра 2020. године
Л а к т а ш и,
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Поповић, с.р.
■■■
27. На основу члана 39. став (2) тачка 1) и члана
82. став (2) Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), члана 21. став (2) тачка 1) и члана 120. Статута општине Лакташи ("Службени гласник општине Лакташи",
број: 8/17), Скупштина општине Лакташи, на првој
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сједници одржаној дана 30. децембра 2020. године, д
онијела је
ОДЛУКУ
о измјени Статута општине Лакташи
Члан 1.
У Статуту општине Лакташи ("Службени гласник општине Лакташи", број 8/17) у члану 20. став 3.
мијења се и гласи:
"Изузетно од става 2. овог члана, предсједник Скупштине општине, потпредсједник Скупштине општине и замјеник Начелника општине могу
обављати своју дужност волонтерски."
Досадашњи став 4. брише се.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине Лакташи"".
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ника Скупштине општине из члана 5. став 1. тачка
3. Одлуке о платама и другим правима функционера
општине.
4. Рјешење о висини плате за потпредсједника
Скупштине општине доноси предсједник Скупштине."
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине Лакташи".
Број: 01-022-123/20
Датум: 30. децембра 2020. године
Л а к т а ш и, 		
							
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Поповић
■■■

Број: 01-022-122/20
Датум: 30. децембра 2020. године
Л а к т а ш и,
							
		
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Поповић, с.р.

29. На основу члана 22. Породичног закона
("Службени гласник Републике Српске", број: 54/02,
41/08 и 63/14) и члана 21. став (2) тачка 37) Статута
општине Лакташи ("Службени гласник општине Лакташи", број: 8/17 ), Скупштина општине Лакташи на
првој сједници одржаној дана 30. децембра 2020. године, д о н и ј е л а ј е

■■■

ОДЛУКУ
о одређивању одборника који ће присуствовати
закључењу брака

28. На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), члана 17. Закона о
статусу функционера јединица локалне самоуправе
("Службени гласник Републике Српске"", број: 96/05
и 98/13) и члана 21. став (2) тачка 2) Статута општине
Лакташи ("Службени гласник општине Лакташи"",
број 8/17) Скупштина општине Лакташи, на првој
сједници одржаној дана 30. децембра 2020. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о платама и другим правима
функционера општине
Члан 1.
У Одлуци о платама и другим правима функционера општине ("Службени гласник општине Лакташи"", број: 9/16, 3/17 и 2/18) у члану 7. иза става 2.
додају се нови ставови 3. и 4. који гласе:
"3. Плата потпредсједника Скупштине општине који своју функцију обавља са статусом запосленог лица утврђује се у висини од 75% плате предсјед-

Члан 1.
Закључењу брака може присуствовати било
који одборник Скупштине општине Лакташи.
Члан 2.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о одређивању одборника који ће присуствовати закључењу брака ("Службени гласник
општине Лакташи", број: 7/16).
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине Лакташи".
Број: 01-022-124/20
Датум: 30. децембра 2020. године
Л а к т а ш и,
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Поповић, с.р.

