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Дана 21.03.2016 године одржана је двадесет прва редовна сједница СО-е
Берковићи.Сједници је

  

присуствовало 12 (дванаест) одборника,одсутан 1(један)одборник.

  

Скупштина је почела са радом у 10,00 часова,а иста је завршена око 12,00 часова.

  

Предложени Дневни ред који је утврдио Колегијум СО-е Берковићи на својој сједници
одржаној

  

дана 11.03.2016 године је усвојен од стране одборника.

      

  

На двадесет првом скупштинском засједању Со-е Берковићи је усвојила записник са
двадесет

  

редовне сједнице СО-е Берковићи као и Годишњи извјештај СО-е о примјени одредби
које се
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односе на јавност рада и учешће грађана у одлучивању и реализација Одлука и Рјешења
са

  

двадесете редовне сједнице СО-е Берковићи.

  

  

  

Од стране одборника СО-е усвојен је Извјештај о раду Општинске управе општине
Берковићи за

  

2015 годину и информација о стању криминалитета,јавног реда,мира и безбједности
саобраћаја

  

за 2015 годину.
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  На двадесет првој редовној сједници СО-е усвојени су:Приједлог Одлуке о измјенама и  допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту,Приједлог Одлуке о  утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене за м² корисне стамбене и пословнеповршине  за 2016 годину и иста износи 400,00 КМ.  Такође је усвојен Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне тржишне цијене изграђеног  стамбеног простора и накнаде за продато градско-грађевинско земљиште у државнојсвојини  непосредном нагодбом за 2016 годину.  Висина накнаде за продато градско-грађевинско земљиште у државној својини у првојзони  износи 2,00 КМ².  Усвојен је Приједлог Одлуке о утврђивању висине ренте.Висина ренте на територијиопштине  Берковићи гдје је донесен Регулациони план и износи 2,60 КМ/м² корисне површинеобјекта,док  за осталу територију ван Регулационог плана ,за који је донесен Просторни план износи2,60  КМ/м² корисне површине објекта.  Усвојен је Приједлог Одлуке о утврђивању висине накнаде за уређењеградског-грађевинског  земљишта.  

  Накнада за трошкове уређења градског –грађевинског земљишта у зони обухваћеној  Регулационим планом износи 1,50 КМ/м² корисне површине објекта.  Накнада за трошкове уређења земњишта за подручја за који није донесен спроведбенидокумент  просторног уређења,ако до граница предметне грађевинске парцеле има најмањеизграђен  асфалтни приступни пут до јавне саобраћајнице ,обезбјеђено снабдјевање електричном  енергијом и водом износи 1,00 КМ/м² корисне површине објекта.(Земљиште ванРегулационог  плана).  Усвојен је Приједлог Одлуке о расписивању Јавног огласа за давање у закуппољопривредног  земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Берковићи путемприбављања  писаних понуда.  Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде РС дало је сагласност општини  Берковићи на горе наведену Одлуку .Пољопривредно земљиште које се даје у закупналази се  КО Битуња укупне површине 152,8949 ха ,и даје се у закуп искључиво ради обављања  производње ароматичног биља-смиља.  Дужа расправа међу одборницима је трајала приликом разматрања и усвајањаПриједлога  Одлуке о кредитном задужењу општине Берковићи.  Укупно кредитно задужење износи 400.0000,00 КМ.Кредитна средства користиће се  финансирање капиталних инвестиција и то:  -изградња дијела саобраћајница у насељу Видуша I  -набавка контејнера и специјализованог возила за одвоз смећа  -изградња спортског игралишта –Средња школа Хатељи  -Адаптација објеката ОШ“Његош „Берковићи  Донесене су и друге Одлуке.  ИЗВЈЕШТАЈ САЧИНИО  СЕКРЕТАР СО-е  Ранко Шетка с.р
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