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БРОЈ 2

1
На основу члана 30. Закона о управи и локалној самоуправи Републике Српске (
Службени гласник Републике Српске број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13) ,члана 16. 134.
135. Закона о спорту Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број: 04/02,
66/03 и 73/08) и члана 29. Статута општине Котор Варош (Службени гласник општине
Котор Варош број 11/05, 11/07, 7/10 и 7/11 ) Скупштина општине Котор Варош на
сједници одржаној дана 27.02.2014. године д о н о с и :
ОДЛУКУ
о расподјели средстава спортским организацијама из буџета општине Котор Варош за
2014.годину
Члан 1.
Буџетом општине Котор Варош за 2014.годину, предвиђена су средства за
финансирање спортских организација у износу од 77.000 КМ. Поред поменутих средстава,
Општина Котор Варош, на име бесплатног кориштења термина у Спортској дворани и
сали за физичко васпитање ОШ „ Свети Сава“ Котор Варош, даје допринос развоју спорта
и издваја средства у износу од 39.720,00 КМ.
Члан 2.
Спортске организације, које својим Програмима аплицирају на кориштење
средстава из буџета општине Котор Варош треба да испуњавају сљедеће услове одређене
Законом о спорту:
1. Да је извршена регистрација и упис спортске организације у Судски регистар
код Основног суда,
2. Да је извршено усклађивање Статута и осталих нормативних аката са
одредбама Закона о спорту РС, за спортске организације регистроване прије
ступања на снагу наведеног Закона о спорту,
3. Да је извршена пријава и регистрација спортске организације у Пореској
управи Републике Српске,
4. Да су код надлежног судског органа и Министарства породице, омладине и
спорта Републике Српске а ускладу са Законом о спорту ажурно извршене
пријаве и овјере евентуалних измјена и допуна Статута и промјена у именовању
лица за заступање и представљање спортске организације.
5. Да спортска организација има Годишњи план и Програм рада разматран и
усвојен од стране надлежног органа спортске организације, и
6. Остале услове у складу са Правилницима и нормативним актима Спортских
савеза Републике Српске, БИХ и међународних спортских асоцијација.
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Расподјељују се средства за финансирање спортских организација у 2014.години
како слиједи:
СПОРТСКИ
КЛУБ

РАСПОДЈЕЛА
ИЗ
2013.ГОДИНЕ

ПЛАНИРАНИ
ИЗНОС У КМ ЗА
2014.ГОДИНУ

Допринос за
кориштење
Спортске
дворане

Кориштење
фискултурне
сале централне
школе ОШ
„Св.Сава“
Котор Варош

ФК
„МЛАДОСТ“

19.000,00

20.000,00

1920,00

-----

РК „КОТОР
ВАРОШ“

23.000,00

20.000,00

5040,00

------

ЏК
„МЛАДОСТ“

9.000,00

6.000,00

----

2.000,00

КК
„МЛАДОСТ“

8.250,00

7.500,00

5040,00

-----

КМФ „КОТОР
ВАРОШ“
КК „ИПОН“

7.000,00

6.500,00

5040,00

------

4.000,00

6.000,00

1200,00

2.000,00

КБС КИК
БОКС И ФУЛ
КОНТАКТ
„ПАНТЕР“

3.000,00

3.300,00

8.000,00

-----

ШК „КОТОР
ВАРОШ“

2.000,00

2.200,00

1920,00

СТК „КОТОР
ВАРОШ“

1.750,00

2.000,00

3.600,00

------

ОК „КОТОР
ВАРОШ“

-------

3.500,00

3960,00

------

------

Члан 4.
Расподјела средстава спортским организацијама у 2014. години, вршиће се
равномијерно, према процентуалном пуњењу средстава у буџету општине за текућу
годину а за чије праћење се задужује Начелник одјељења за финансије.
Члан 5.
За утврђивање и праћење распореда кориштења термина Спортске дворане
задужује се Координатор за управљање Спортском двораном.
Члан 6.
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Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
општине Котор Варош.
Број:01-022-1/14
Датум:27.02.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ениса Божичковић , с.р.

2
На основу члана 30. и 148 а.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 29. Статута општине
Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 11/05, 11/07, 7/10 и 7/11)
Скупштина општине Котор Варош , на дванаестој редовној сједници одржаној дана 27.02.
2014.године , д о н о с и
О Д Л У К У
о оснивању Одбора за жалбе
Члан 1.
Скупштина општине Котор Варош оснива Одбор за жалбе ( у даљем тексту: Одбор)
,који има предсједника и два члана, и у своме раду је самосталан, а одлуке доноси
већином гласова од укупног броја чланова.
Одбор одлучује о жалбама службеника и техничких и помоћних радника у другом
степену на рјешења којима се одлучује о њиховима правима и дужностима, као и о
жалбама кандидата који су учестовали на јавном конкурсу.
Одлуке Одбора су коначне, а може их преиспитивати надлежни суд у радном
спору.
Члан 2.
Предсједника и чланове Одобра именује Скупштина јединице локалне самоуправе
након спроведеног јавног конкурса, на период од четири године, са могућношћу поновног
избора.
Предсједнику и члановима Одбора престаје мандат прије истека времена на који су
именовани у случајевима прописаним Законом о локалној самоуправи.
Члан 3.
Одбор има печат у складу са законом.
Одбор доноси Пословник о раду.
Одбор о свом раду подноси извјештај скупштини јединице лојкалне самоуправе
најмање једном годишње.
Стручно – техничке послове за потребе Одбора обавља Одјељење за општу управу
општинске управе општине Котор Варош.
Члан 4.
Предсједник и чланови Одбора немају статус службеника и техничког и помоћног
радника у општинској управи.
У Одбор се не могу именовати лица запослена у општинској управи.
Предсједник и чланови Одбора имају право на накнаду за рад, чија висина се
утврђује Одлуком Скупштине општине Котор Варош.
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Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
Број:01-022- 2 /14
Датум:27.02.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ениса Божичковић, с.р

3

На основу члана 148 б.и 148 в.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 29. Статута општине
Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 11/05, 11/07, 7/10 и 7/11)
Скупштина општине Котор Варош , на дванаестој редовној сједници одржаној дана 27.02.
2014.године д о н о с и
О Д Л У К У
о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање
Одбора за жалбе општинске управе Котор Варош
Члан 1.
Скупштина општине Котор Варош расписује Јавни конкурс за избор и именовање
предсједника и 2 члана Одбора за жалбе општинске управе Котор Варош.
Члан 2.

Опис послова
Одбор за жалбе одлучује о жалбама службеника и техничких и помоћних радника у
другом степену на рјешења којима се одлучује о њиховима правима и дужностима, као и о
жалбама кандидата који су учестовали на јавном конкурсу.
Члан 3.
Мандат
Скупштина општине Котор Варош именује Одбор за жалбе на период од четири
године.
Члан 4.
Статус
Чланови одбора немају статус службеника и техничког и помоћног радника и
општинској управи.
Члан 5.
Општи услови
1.да су држављани Републике Српске и БиХ
2. да су старији од 18 година
3.да имају општу здравствену способност
4. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање
шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање
наведених послова
5. да се против кандидата не води кривични поступак
6. да није отпуштен из органа управе као резултат дисиплинске мјере на било
којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса
7. да се на њега не односе одредбе члана ИX став 1. Устава БиХ
8. да нема сметњи за именовање из члана 5. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима РС
Члан 7.
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Посебни услови
1. да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник
или први циклус студија –дипломирани правник са најмање 240 ЕЦТС
бодова
2. да има најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања
3. да има положен стручни испит за рад у органима управе или положен
правосудни испит и
4. доказани резултати рада на ранијим пословима и посједовање
организационих способности
Члан 8.

Сукоб интереса
Кандидати не могу обављати дужност, активност или бити на положају који доводи
до сукоба интереса у складу са одредбама Законом о спречавању сукоба интереса у
органима власти РС и Закона о локалној самоуправи
Члан 9.
Потребна документа
Кандидати достављају пријаву у којој ће назначити за коју од позиција се
пријављују
(предсједника или члана одбора или обе позиције).
Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању
општих и посебних услова , и то:
а) увјерење о држављанству ( не старије од 6 мјесеци)
б) извод из матичне књиге рођених ( не старије од 6 мјесеци)
в)доказ о општој здравственој способности доставиће само изабрани кандидати
г) увјерење да се против кандидата не води кривични поступак
д)овјерена личну изјаву о испуњавању општих услова конкурса за тачке 4,,6,7,
и 8.
ђ) фотокопија дипломе о завршеној школи
е) увјерење о радном искуству у траженом степену образовања
ж) доказ о положеном стручном испиту за за рад у органима управе или
положен правосудни испит и
ж)биографија о кретању у служби
Сва документација приложена из пријаву на јавни конкурс трба бити у оргиналу
или у овјереном фотокопији.
Са свим кандидатима који испуњавају услове јавног конкурса Комисија за
спровођење јвног конкурса за избор Одбора за жалбе ће обавити интервју о чему ће
кандидати бити благовремено обавјештени.
Члан 10.
Рок за поношење пријава
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у
„Службеном гласнику РС“ и дневном листу „Глас Српске“. Ако јавни конкурс не буде
објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу : Општина Котор Варош,
Ул. Цара Душана бб, са назнаком – Комисији за спровођење јавног конкурса за избор
Одбора за жалбе.
Члан 11.
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За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за општу управу општинске
управе општине Котор Варош.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.
Број:01-022- 10 /14
Датум:27.02.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ениса Божичковић, с.р.

4

На основу члана 2. став 9. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“,број:23/01, 7/02, 9/02,2 0/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,
11/06,24/06, 32/07, 33/08, 37/08 и 32/10) и члана 29. Статута опшине Котор Варош
(„Службени гласник опшине Котор Варош“, број:11/05, 11/07, 7/10 и 7/11) Скупштина
општине Котор Варош на дванаестој редовној сједници одржаној дана 27.02.2014.
године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о висини накнаде члановима Општинске изборне комисије
Члан 1.
У члану 2. Одлуке о висини накнаде члановима Општинске изборне комисије
(„Службени гласник општине Котор Варош“, 12/12 и 14/13) додаје се нови став 2. који
гласи:“ Мјесечна накнада у изборном периоду утврђује се у износу од 240,00 КМ, а изван
изборног периода у износу од 72,00 КМ „.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.
Број: 01-022- 4 /14
Датум: 27.02.2014 године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ениса Божичковић, с.р.

5
На основу члана 80. Став 2 Закона о уређењу простора и грађењу Републике Српске
(,,Службени гласник Републике Српске ,,број : 40/13) и . члана 29 Статута општине
Котор-Варош (,, Службени гласник општине Котор-Варош ,, број: 11/05,11/07.7/10 и
7/11), Скупштина општине Котор-Варош, на сједници одржаној дана 27.02.2014. године
доноси
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН РЕНТЕ ЗА ГРАДСКО
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У 2014.ГОДИНИ
Члан 1.
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Овом Одлуком утврђује се просечна коначна грађевинска цијена по 1 м2 корисне
површине стамбеног и пословног простора.
Члан 2.
Просечна коначна грађевинска цијена метра2 корисне стамбене
подручју Општине Котор Варош у 2013 . години износи 720.КМ

површине на

Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању просјечне
коначне грађевинске цијене за израчунавање висине ренте за градско грађевинско
земљиште у 2013.години број 01-022-5/13 од 28.2.2013. године
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном
гласнику општине Котор Варош .
Број:01-022-6/14
Датум: 27.02.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ениса Божичковић. с.р.
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На основу члана 22-25. Закона о комуналним дјелатностима (,,Службени гласник
Републике Српске“, број:124/11), Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 12. Одлуке о комуналној
накнади (,,Службени гласник општине Котор-Варош“, број: 1/13) и члана 29. Статута
општине Котор-Варош (,,Службени гласник општине Котор-Варош“, број: 11/05, 11/07,
7/10 и 7/11), Скупштине општине Котор-Варош, на сједници одржаној дана 27.02. 2014.
године, д о н о с и
ОД Л У К У
о вриједности бода за плаћање комуналне
накнаде за 2014. годину
Члан 1.
Утврђује се вриједност бода за плаћање комуналне накнаде у висини од 0,004 КМ.
Члан 2.
Основ за утврђивање комуналне накнаде регулисан је одредбама
комуналној накнади.

Одлуке о

Члан 3.
О извршењу ове одлуке, односно о наплати комуналне накнаде, стараће се
Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове у пословима обрачуна
комуналне накнаде и Одјејење за финансије Административне службе општине КоторВарош у пословима око наплате комуналне накнаде.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
гласнику општине Котор-Варош“.
Број:01-022-7/14
Датум: 27.02.2014.године

од дана објављивања у ,,Службеном

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ениса Божичковић, с.р.
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На основу члана 5. Закона о финансирању политичких странака из буџета Републике,
града и општине (,,Службени гласник Републике Српске'', број: 65/08), Одлуке о усвајању
буџета општине Котор Варош за 2014. Годину (,,Службени гласник општине Котор
Варош“, број: 15/13) и члана 29. Статута општине Котор Варош (,,Службени гласник
општине Котор Варош'', број: 11/05, 11/07, 7/10 и 7/11), Скупштина општине на сједници
одржаној дана 27.02.2014.године д о н о с и
ОДЛУКУ
О РАСПОДЈЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ЗА РАД ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2014. ДО 31.12. 2014. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком распоређују се средства за финансирање политичких странака на
подручју општине Котор Варош у складу са Законом о финансирању политичких странака
из буџета Републике, града и општине (,,Службени гласник Републике Српске'', број:
65/08) и Одлуком о усвајању буџета општине Котор Варош за 2014. годину (,,Службени
гласник општине Котор Варош'', број: 15/13)
Члан 2.
Расподјела се врши на основу члана 5. став 2. Закона о финансирању политичких
странака из буџета Републике, града и општине, како слиједи:
Редн
и
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Политичка странка
Савез независних
социјалдемората
Партија
демократског
прогреса
Српска демократска
странка
Странка
демократске акције
Демократски
народни савез
Хрватска
демократска
заједница БиХ

Члан 5.став
2
тачка а)
Закона
1.166,50 КМ

Члан 5.став
2
тачка б)
Закона
6.720,00
КМ

Број
одборник
а

Укупно

6

7.886,50 КМ

1.166,50 КМ

6.720,00
КМ

6

7.886,50 КМ

1.166,50 КМ

6.720,00
КМ

6

7.886,50 КМ

1.166,50 КМ

3.360,50 КМ

3

4.527,00 КМ

1.166,50 КМ

3.360,50
КМ

3

4.527,00 КМ

1.166,50 КМ

1.120,00 КМ

1

2.286,50 КМ
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Члан 3.
О извршењу ове Одлуке стараће се Административна служба општине Котор
Варош - Одјељење за финансије, које ће уплаћивати наведена средства у мјесечним
износима у висини 1/12 директним дознакама на жиро - рачуне наведених странака, или
преузимањем плаћања по испостављеним фактурама по корисницима.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
,,Службеном гласнику општине Котор Варош '', а примјењиваће се од 01.01.2014. године .
Број: 01-022- 8 /14
Датум: 27.02.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ениса Божичковић, с.р.
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На основу члана 8. и 9. Закона о министарским, влаиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), Одлуке о
расписивању јавног конкурса и критеријима за избор и именовање чланова Управних
одбора у јавним установама чији је оснивач Скупштина општине Котор Варош
(„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 11/13) и члана 29. Статута општине
Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 11/05, 11/07, 7/10 и 7/11)
Скупштина општине Котор Варош на дванаестој редовоној сједници одржаној дана
27.02.2014.године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Управног одбора ЈУ“Центар за културу,спорт и информисање“
Котор Варош

1. Именују се чланови Управног одбора ЈУ“Центар за културу,спорт и информисање
Котор Варош на период од четири (4) године , и то:
-

Милијана Врљановић, дипл. социјални радник из Котор Вароша
Славиша Ђекановић, физиотерапеутски техничар из Котор Вароша и
Младен Шкорић, шумарски техничар из Котор Вароша

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.
Број:01-022- 3 /13
Датум: 27.02.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ениса Божичковић, с.р.

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“
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На основу члана 148 б. став3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 29. Статута општине
Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 11/05, 11/07, 7/10 и 7/11)
Скупштина општине Котор Варош , на дванаестој редовној сједници одржаној дана 27.02.
2014.године д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор
Одбора за жалбе општинске управе општине Котор Варош
1. У Комисију за спровођење Јавног конкурса за избор и именовање Одбора за жалбе
општинске управе општине Котор Варош, именују се:
1.
2.
3.
4.
5.

Сњежана Нарић, из реда службеника – предсједник Комисије
Рада Врљановић, из реда службеника – члан Комисије
Зорица Микић, са листе стручњака – члан Комисије
Дијана Ђекановић, са листе стручњака – члан Комисије и
Сњежана Жупљанин, са листе стручњака – члан Комисије

2. Задатак Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор и именовање Одбора за
жалбе општинске управе општине Котор Варош је да у року од 30 дана од истека рока за
пријављивање кандидата проведе поступак за избор Одбора за жалбе који подразумјева
улазни интервју и контролу испуњености услова, те да сачини ранг листу и Скупштини
општине поднесе писани извјештај у коме ће навести све елевантне податке за свако лице
које је поднијело пријаву на конкурс са утврђеном ранг листом кандидата према успјеху
постигнутом на интервјуу.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.
Број: 01-022- 5 /14
Датум: 27.02.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ениса Божичковић, с.р
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На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник
Републике Српске". број 93/06 и 5/12). члана 30; Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске” , бр. 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 29 став 1.
алинеја 2. Статута општине Котор-Варош,("Службени гласник општине Котор-Варош".
Број 11/05 , 11/07, 7/10, 7/11), Скупштина општине Котор-Варош на сједници одржаној
дана 27.02.2014. д о н о с и
ПРОГРАМ
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА НАКНАДЕ НА ОСНОВУ

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“
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ПРОМЈЕНЕ НАМЈЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ
Члан 1.
Овим Програмом утврђују се начин, коришћења средстава добијених од накнаде
промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе.
Члан 2.
Средства од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе и средстава од закупнине за земљишта у својини
Републике, која су приход буџета општине, користе се за слиједеће намјене:
а) бесплатних 50 узорака земље за пољопривредне произвођаче
б) оспособљавање и уређење пољопривредних земљишта која су деградирана,
запуштена, лошијег квалитета или су неплодна
в) за поправку и побољшање плодности земљишта
г) за спровођење противерозивних мјера и мелиорације пољопривредног земљишта
слабијег квалитета и
д) интервентна дјеловања у случају елементарних непогода
Члан 3.
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику општине Котор-Варош“.
Број:01-022-9/14
Дана: 27.02.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ениса Божичковић, с.р.
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На основу члана 29. Статута општине Котор-Варош (,,Службени гласник
општине Котор-Варош“, број:11/05, 11/07, 7/10 и 7/11), Скупштина општине КоторВарош на сједници одржаној дана 27.02.2014. године, д о н о с и
ПРОГРАМ
ЧИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА СА ПОДРУЧЈА МЈЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА ЗА 2014. ГОДИНУ
I ) ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ:
Овим Програмом планирано је:
-ручно чишћење јавних површина,
-машинско чишћење уређених јавних површина,
-прање асфалтних и других уређених површина које имају одводњу са чишћењем
пропирањем уличних сливника одводних објеката,
-прикупљање, одвоз уличног смећа, истресање корпи са јавних површина,
--- прикупљање и одвоз смећа са јавних површина,
-машинско кошење уређених јавних површина, у насељима и уз саобраћајнице,
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-ручно кошење неуређених површина и амброзије, у насељима уз саобраћајнице,
водотоке
-скидање транспарената, плаката и застава,
-одвоз дивљих депонија,
-набавка корпи за отпад.

II)ПРИОРИТЕТИ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА
НА ПОДРУЧЈУ МЗ :
1) ЗАБРЂЕ
Опис јавне површине-локација
Десна и лијева обала ријеке Свињаре у
центру МЗ
Улица од раскрснице магистралног пута до
школе

к.ч.

Површина

Дио 689

1.000,00 м2

дио 694

900,00 м2

Набавка контејнера 1,1 м3

5

2) ВАГАНИ
Опис јавне површине-локација

к.ч

Површина

Јавна површина око зграде мјесног
уреда

дио 28

1.000,00 м2

Набавка контејнера 1,1 м3

3

3)ВРБАЊЦИ
Опис јавне површине-локација

к.ч.

Површина

Простор око зграде мјесног уреда са
паркингом

929/1

900,00 м2

Пут Ханифићи
( дионица од магистралног пута до МУ)

дио 928

126,00 м2

дио 885

350,00 м2

294

100,00 м2

Улица према основној школи
(од раскрснице магистралног пута до
школе)
Спомен обиљежје-Партизанско гробље

и
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4)ОБОДНИК
Опис јавне површине-локација

к.ч.

Површина

Простор око зграде мјесног уреда са
паркингом

2099

2.000,00 м2

Аутобуска стајалишта

200,00 м2

Набавка контејнера 1,1м3

2

5)ГРАБОВИЦА
Опис јавне површине-локација

к.ч.

Простор око зграде мјесног уреда

129

Игралиште и простор око амбуланте

дио 127

Набавка контејнера 1,1 м3

Површина
350,00 м2
3.000,00 м2
5

6)ШИПРАГЕ
Опис јавне површине-локација

к.ч.

Дио десне и лијеве обале Врбање

дио 255

200,00 м2

Дио улице (од моста до моста )

дио 259

3.500,00 м2

Спомен обиљежје-Партизанско гробље

241

1.800,00 м2

Набавка контејнера 1,1 м3

Површина

5

7)КРУШЕВО БРДО
Опис јавне површине-локација

к.ч.

Површина

Простор око зграде мјесног уреда са
приступним путем

196

3.000,00м2

Набавка контејнера

1
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8) МАСЛОВАРЕ
Опис јавне површине-локација

к.ч

Површина

Спомен обиљежје погинулим борцима

Простор око зграде мјесног уреда са
паркингом
Рукометно и тениско игралиште

200,00 м2

дио 368 и
дио 367 дио 1186

500,00 м2
8.000,00 м2

са десном и лијевом обалом
Крушевице
Аутобуска стајалишта са паркингом

дио 381

Улица према основној школи
(од
раскрснице магистралног пута до
школе)

дио 784

Спомен обиљежје-Партизанско гробље

200,00 м2

4.400,00 м2
1.800,00 м2

413

Набавка контејнера 1,1м3
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9) ЛИПЉЕ
Опис јавне површине-локација

к.ч

Површина

Јавна површина око зграде мјесног
уреда са приступним путем

1512

1.500,00 м2

Набавка контејнера 1,1м3

2

Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор-Варош“.

Број:01-022- 30 /14.
Датум:27.02.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ениса Божичковић
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На основу члана 29. Статута општине Котор-Варош (,,Службени гласник општине
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Котор-Варош“, број:11/05,11/07, 7/10 и 7/11), Скупштина општине Котор-Варош на
сједници одржаној дана 27.02.2014. године, д о н о с и
ПРОГРАМ
ЧИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ АСФАЛТНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА СА
ПРИКУПЉАЊЕМ И ОДВОЗОМ СМЕЋА И ОБНАВЉАЊЕМ ЗЕЛЕНИХ ЈАВНИХ
ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА КОТОР-ВАРОШ У 2014 ГОДИНИ

1) ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ:
Овим програмом планирано је:
-ручно чишћење јавних површина,
-машинско чишћење уређених јавних површина,
-прање асфалтних и других уређених површина које имају одводњу са чишћењем
пропирањем уличних сливника одводних објеката,
-прикупљање, одвоз уличног смећа истресање корпи са јавних површина,
-прикупљање и одвоз смећа са јавних површина,
-машинско кошење уређених јавних површина, у насељима и уз саобраћајнице,
-ручно кошење неуређених површина и амброзије, у насељима уз саобраћајнице и
водотоке,
-орезивање крошњих стабла,
-орезивање, изграбљавање и окопавање украсне ограде,
-скидање транспарената, плаката, застава,
-одвоз дивљих депонија,
-поправка копри за отпад,
-поправка клупа,
-поправка контејнера
-одгушење оборинске канализације
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2) ПРИОРИТЕТИ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА КОТОР-ВАРОШ:
Опис јавне површине-локација

к.ч

Трг палих српских бораца

1511

3.470,00 м2

,,Спомен обиљежјa“

1520/1

1.200,00 м2

Простор око зграде општине са паркингом

1519

1.200,00 м2

Дјечије игралиште ,,Брегови“

785/4

1.000,00 м2

Аутобуска стајалишта:
Ул.Цара Душана (од моста до моста)
Ул.Светог Саве
м1
Ул.Др. Јована Рашковића
м1
Ул.Стефана Немање
м1
Ул.Војводе Радомира Путника
м1
Ул.Цара Лазара
м1
Ул.Кнез Михаилова
м1
Ул.Војводе Степе Степановића
м1
Ул.Милоша Обилића
м1
Ул.Николе Тесле
м1
Бејелине
Шеталиште
Игралиште ФК,, Младост“ Котор Варош
Набавка контејнера 1,1м3

Површина

1.700,00 м2

100

2136

27.000,00 м2
803,00 м2

110

1214

450,00 м2

800

880,00 м2

220

2.000,00 м2

650

1058

3.900,00 м2

285

673

1.548,00 м2

200

814

1.300,00 м2

300

2131

3.300,00 м2

100
300м1 1639,1640, 1641
220 м1 1663/1
1112

520,00 м2
11.000,00 м2
660,00 м2
15.000,00 м2
20 ком

Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
општине Котор-Варош.
Број:01-022-31/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:27.02.2014.године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ениса Божичковић, с.р.
13

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“

БРОЈ 2

На основу члана 29. Статута општине Котор Варош ( ,, Службени гласник општине
Котор Варош, „ број: 11/05 , 11/07, 7/10 ,и 7/11 ,, ) , Скупштина општине Котор Варош на
сједници одржаној дана 27.02.2014. године , донијела је :
ПРОГРАМ
санације и одржавања локалних и некатегорисаних путева на подручју општине
Котор Варош, за 2014. годину
I ) ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ :
Овим Програмом планирана је санација локалних и некатегорисаних путева на подручју
општине Котор Варош и то:
Рјешавање одводње оборинских вода на свим путним правцима ,
Израда насипа каменим материјалом за санацију оштешења коловозне конструкције
путева са макадамским застором,
Реконструкција дотрајалог горњег строја дрвених мостова на путевима,
,,Отварање Каменолома,, на подручју Мјесних Заједница: Шипраге и Вагани.
Приоритет код одржавања путева и санације мостова имају путни правци за насељена
мјеста са већим бројем становника .
Поред планираних активности санације интервентно ће се санирати путни правци или
мостови код којих дође до већих оштећења у току године иако нису обухваћени овим
Програмом .
II ) ПРИОРИТЕТИ САНАЦИЈЕ ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ
МРЕЖЕ
У МЈЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ
А)Путеви
Мјесна Заједница Котор Варош:
- Пут : Котор Варош – Вагани , дионица Котор Варош – Равне у дужини од 7 км,
- Пут: Котор Варош - Доња Баштина, дужине 2,00 км ,
- Пут: Котор Варош - Горња Баштина, дужине 2,50 км ,
- Пут : Котор Варош -Ново село, дужине 3,50 км ,
- Вишевице – Зубовићи-Гламочаци , дужине 4,50 км ,
- Путеви у насељу Слатина , дужине 1,50 ,
- Путеви у насељу Баштина , дужине 2,50 км ,
- Путеви у насељу Плане , дужине 2,00 км,
- Путеви у насељу Котор у дужини од 1,50 км ,
- Путеви у насељу Коториште у дужини од 2,00 км .
- Пут: Котор Варош - Билице - Тешићи, дужине 6,50 ,
- Пут : Соколине – Лазићи - Равни сто, у дужини од 3,00 км.
- Све Улице са макадамским застором на градском подручју , укупне дужине 12,00 км .
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Мјесна Заједница Забрђе
---------------------------------- Пут: Забрђе – Присоје - Подосоје у дужини од 6,50 км,
- Пут : Забрђе- Товладић –Поповац ( граница општине) , дужине 6,00 км ,
- Пут: Свињара поток, дужине 4,50 км ,
- Пут Читлук , дужине 2,50 км ,
- Пут : Присоје – Милојчићи – Подосоје , дужине 1,50 км ,
- Пут Присоје – Вранић – Равне , у дужини од 4,00 км ,
- Пут : Забрђе - Ново Село, дужине 1,50 км
- Пут Роково, дужине 0,50 км ,
- Пут Горњи Шибови, дужине 2,50 км ,
- Пут Кобаш у дужини од 1,50 км ,
- Пут : Јасички мост Милановића раскршће , у дужини од 2,50 км ,
- Пут : Товладић - Липовац, дужине 2,00 км ,
- Пут : Товладић – Рашчебрдо, у дужни од 2,00 км ,
- Прикључни путеви Центар Забрђа и Подбрђа , укупне дужине 2,50 .
Мјесна Заједница Вагани :
-------------------------------------Пут: Котор Варош - Вагани, дионица Равне – Вагани у дужини од 5,00 км ,
Пут: Вагани - Варјаче – Ћуковац , у дужини од 7,00 км ,
Пут: Вагани – Синкићи – Бујићи – Крпићи – Чаврићи , дужине 3,00 ,
Пут : Вагани – Столићи – Горњи Јолџићи, дужине 4,50 км ,
Пут : Вагани - Каруповићи , дужине1,50 км ,
Пут : Вагани - Доњи Хадровци , дужине 1,00 км ,
Пут: Вагани - Бољанићи - Црква Јаворани , дужине 4,50 км ,
Пут : Вагани центар - Горњи Вагани- Вученовићи, дужине 4,00 км ,
Пут : Варјаче – Звијерци, дужине 0,50 км ,
Пут :Варјаче – Шкорићи, у дужини од 2,50 км,
Пут : Радоњићи , дужине 2,00 км ,
Пут : Глог – Јарчиште - Горњи Хадровци , дужине 2,50 км ,
Пут : Бољанићи – Црнићи , дужине 1,50 км ,
Пут : Бољанићи – Чолићи , дужине 0,50 км ,
Мјесна Заједница Врбањци :
-------------------------------------Пут : Врбањци – Савићи, дужине 6,00 км ,
Пут : Дабовци – Купрешаци , дужине 3,50 км ,
Пут : Купрешаци - Вакуфци – Доцићи- Мајсторовићи – Савићи ,дужине 4,00 км ,
Пут ; Дабовци – Новаци - Савићи , дужине 4,50 км ,
Пут : Дабовци - Доњи Ободник , дужине 2,50 км ,
Пут : Дабовци - Лиховићи , дужине 1,00 км ,
Пут : Дабовци - Ћејвани , дужине 1,00 км ,
Пут : Врбањци – Доње Липље , дионица Врбањци – Крушчице у дужини од 10 км ,
Врбањци – Смајловижи – Метлићи – Горњи Растик , дужине 7,00 км
Пут : Врбањци - Сакани - Сердари, дужине 2,50 км ,
Пут : Ханифићи , дужине 1,50 км ,
Пут : Врбањци - Вечићи - Доњи Растик , дужине 7,50 км ,
Пут : Врбањци – Вечићи – Стаза , дужне 8,00 км ,
Пут Хрваћани – школа Хрваћани , дужине 1,00 км ,
Пут : Билановића поток – Дукићи – Бенцузи – Хрваћани – Тепићи, дужине 3,50 км ,
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Прикључни путеви центар Врбањци у дужини од 3,50 км
Мјесна Заједница Ободник:
------------------------------------Пут : Дабовци – Бодњик дужине 3,00 км ,
Пут : Вукове њиве – Горњи Ободник , дужине 2,00 км ,
Пут : Орахова - Цуркићи , дужине 2,00 км ,
- Пут : Ободник – Камен - Борци , дужине 6,50 км ,
- Пут : Ободник – Дворишта , дужине 2,00 км ,
- Прикључни путеви центар Ободник , укупне дужине 2,00 км ,
Мјесна Заједница Масловаре
---------------------------------------Пут : Масловаре – Борци , дужине 4,50 км,
Пут : Баре – Гарићи – Долина , дужине 6 км ,
Пут : Масловаре – Раштани – Беблук –Запон – Вукове њиве, дужине 6,00 км ,
Пут : Раштани – Кузмићи – Језерка , дужине 2,00 км ,
Пут : Вукове њиве – Жврна, дужине 1,50 км ,
Путеви у насељу: Лауши , укупне дужине 6,00 км ,
Путеви у насељу: Раштани , укупне дужине 3,00 км ,
Пут : Масловаре – Колона - Лауши, дужине 3,50 км ,
Пут : Колона - Божичковићи , дужине 3,50 км
Пут : Буџак - Старе Масловаре, дужине 2,00 км ,
Пут : Лакићи – Старе Масловаре до гробља , дужине 3,50 км ,
Пут : Смиљићи – Бунићи, дужине 0,80 км,
Пут : Језерка – Бодњик , дужине 1,00 км ,
Пут: Буџак - Мјешакуше , укупне дужине 1,80 км ,
Прикључни путеви центар Масловаре , укупне дужине 2,00 км.
Мјесна Заједница Грабовица :
------------------------------------------Пут : Грабовачка ријека , дужине 4,00 км ,
Пут : Грабовачка ријека – Тодоровићи , дужине 1,00 км,
Пут : Грабовица центар – Црква- засеок Перишићи , дужине 1,20 км ,
Пут : Микановићи - Српска Дубока, дужине 3,00 км ,
Пут : Лујићи , дужине 3,00 км ,
Пут : Грабовачка ријека – засеок Пеленгићи , дужине 1,50 км ,
Пут : Маљева, дужине 5,00 км ,
Пут : засеок Мирковићи, дужине 0,50 км ,
- Пут : Каламанде – Дулићи , дужине 2,00 км ,
Пут : Каламанде – гробље Каламанде , дужине 0,50 км ,
Прикључни путеви центар Грабовица , укупне дужине 2,00 км ,
Мјесна Заједница Шипраге:
------------------------------------Пут : Шипраге - Ћорковићи – Зловарићи , дужине 12 км ,
Пут : Фодоловићи , дужине 2,50 км
Пут ; Звечај , дужине 1,00 км ,
Пут : Демићи , дужине 4,00 км
Пут : Шипраге – Керле, дужине 5,00 км ,
Пут : Терзићи - Горње Шипраге – Селачка , дужине 5 км,
Пут : Керкези , дужине 2,00 км ,
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Пут : Стопан , дужине 3,00 км ,
Пут : Садика поток , дужине 2,50 км ,
Пут : Врбово , дужине 1,50 км ,
Пут : Пејићи, дужине 1,00 км
Пут : Зухрићи , дужине 3,00 км ,
Пут : Лозићи , дужине 2,50 км
Пут : Лопача – Гелићи , дужине 3,00 км ,
Пут : Трновац – Селачка , дужине 5,50 км
- Пут : Улички поток - Бурча, дужине 5,00 км ,
- Пут :Улички поток - Траљићи , дужине 5,00 км ,
- Пут : Балин до – Грич , дужине 2,00 км ,
- Пут: Дунићи , дужине 2,50 км ,
- Пут : Вревићи , дужине 1,50 км ,
- Пут : Казићи , дужине 1,50 км ,
Мјесна Заједница Крушево Брдо
--------------------------------------------Пут : Растанак -Новаковићи - Градина, дужине 4,00 км ,
Пут : К. Брдо -Подводе - Пилиповина, дужине 4,50 км ,
Пут :Чуднић поток , дужине 2,00 км ,
Пут : Ковачевићи - Мујановићи, дужине 3,00 км
Пут : Црепови , дужине 2,00 км ,
Пут : Паливук , дужине 3,00 км .
Мјесна Заједница Липље :
-------------------------------------- Пут : Зеленика – Манастир у дужини од 6,00 км ,
- Пут : Доње Липље - Петровићи у дужини од 3,00 км ,
- Пут : Врбањци - Доње Липље, дионица Крушчице – Доње Липље у дужини од 10 км ,
- Пут : Горње Липље – Божићи у дужини од 2,50 км ,
- Пут : Кнежевића поток - Томићи у дужини од 4,00 км,
- Пут : Симуновићи у дужини од 5,50 км ,
- Пут : Пејаковићи у дужини од 3,00 км .
Б)Мостови
___________
Санација горњег строја на три дрвена моста на путу Зеленика - Манастир,
МЗ-а Липље .
Санација обалног стуба моста у насељу Котор , пут за Вагане, МЗ-а Котор Варош ,
Санација горњег строја на два моста на путу : Шипраге - Ћорковићи, МЗ-а Шипраге,
Санација горњег строја на мосту на путу : Лопача - Гелићи, МЗ-а Шипраге ,
Изградња горњег строја моста на путу за Чуднић, МЗ-а Крушево Брдо,
- Изградња моста на Чолића потоку, засеок Јовичићи, МЗ-а Масловаре.
-

Ц) Отварање Каменолома
________________________________
- Припрема, бушење , минирање и дробљење камена у каменолому ,, Лопача,,
МЗ-а Шипраге,
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Припрема, бушење , минирање и дробљење камена у каменолому ,, Глог,,
МЗ-а Вагани.
Програм ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ,, Службеном гласнику општине
Котор Варош „ .
Број:01-022-29/14
Датум:27.02.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ениса Божичковић, с.р.
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На основу члана 4. став 3. Правилника о обрачуну накнада трошкова уређења ГГЗ
(„Службени гласник РС“, број 95/13)На основу члана 77. став 2. Закона о уређењу
простора и грађењу Републике Српске („Службени гласник РС“, број 40/13), члана 30.
став 1. алинеја 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС“,број 101/04,
42/05 , 118/05 и 98/13) и члана 29. став 1. алинеја 6. Статута општине Котор Варош
(„Службени гласник општине Котор Варош“, број 11/05,11/07, 7/10 и 7/11), Скупштина
општине Котор Варош, на сједници одржаној 27.02.2014. године, д о н о с и

УВОД

ПРОГРАМ
УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ
ЗА 2014. ГОДИНУ

Програм уређења грађевинског земљишта доноси се за 2014. годину, а обухвата
уређење градског грађевинског и осталог грађевинског земљишта општине Котор Варош.
Програм уређења обухвата уређење грађевинског земљишта, улагање у припрему и
изградњу комуналних објеката од значаја за општину. Програм се заснива на условима и
рјешењима садржаним у законима, одлукама и другим прописима и планским актима
којима се уређује област грађења и уређења грађевинског земљишта.
Овим Програмом ближе се утврђују подручја која ће се уређивати у програмском
периоду, динамика уређења, врста и обим уређења земљишта, висина накнаде за уређење
грађевинског земљишта, мјерила за њено утврђивање и носиоци провођења програма.
I

ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ СЕ УРЕЂУЈЕ

Овај Програм доноси се за урбано подручје Котор Варош и обрађује подручја
градског грађевинског земљишта ( дефинисано по зонама) и осталог грађевинског
земљишта општине Котор Варош .

II ДИНАМИКА УРЕЂЕЊА
Ред. број:

ОПИС

По реализацији
буџета за 2013. годину
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Издаци за изградњу и прибављање зграда и саобраћајних објеката
225.520,00
2. Издаци за изградњу некатегорисаних путева (средства од шум. сор.)
234.000,00
3. Издаци за изградњу за изградњу НН мреже Плицка- суф. МИРЛ
29.480,00
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4. Изградња игралишта у Новом насељу – суф. МП-ААП
5. Издаци за уређење јавних површина ,паркова и тргова-пјешачке стазе
6. Реконструкција кино сале –суф. УНДП –и
7. Издаци за инвестиц. одржав. реконст. и адаптацију саоб.објеката
8. Издаци за набавку комуналне опреме
9. Издаци за нематеријалну произведену имовину –планови,програми

15.700,00
13.300,00
69.500,00
351.500,00
48.500,00
73.000,00

СВЕУКУПНО
1.060.500,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III
ВРСТА И ОБИМ УРЕЂЕЊА ЗЕМЉИШТА
Уређење грађевинског земљишта обухвата:
1. Припремање земљишта у сврху изградње, што подразумијева:
- накнада за претварање пољопривредног у грађевинско земљиште ,
- трошкови прибављања земљишта и земљишно – књижни препис ,
- геодетски планови ,
-просторно – изведбени планови ,
- локацијска документација ,
- пројекти комуналних грађевина и инсталација ,
- рушење објеката ,
- санација земљишта ,
- измјештање комуналних грађевина и инсталација ,
- накнада за усјеве и засаде ,
- накнаде за објекте и пресељења ,
- замјенски станови ,
-остали трошкови у припремању земљишта и
- оперативна кординација у припремању земљишта
2. Опремање грађевинског земљишта, подразумијева:
а) Изградња комуналних објеката и инсталација за заједничко и индивидуално
кориштење што обухвата:
- изградња саобраћајница : улица у насељу и приступних путева , примарног или
секундарног карактера (од макадама и асфалта ), гдје је то предвиђено програмом а према
регулационом плану ,
- изградња јавне расвјете,
- изградња водоводне мреже,
- изградња фекалне канализационе мреже,
- изградња оборинске канализационе мреже ,
- изградња електро мреже ,
IV НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
И МЈЕРИЛА ЗА ЊЕНО УТВРЂИВАЊЕ
Накнада за уређење грађевинског земљишта обухвата стварне трошкове
припремања и опремања грађевинског земљишта ради његовог привођења намјени
предвиђеној регулационим планом, урбанистичким планом и програмом уређења
земљишта.
Накнаду за уређење грађевинског земљишта плаћају инвеститори грађевина које се
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граде на земљишту које се уређује или дјелимично уређује, по просјечној цијени уређења
на корисну површину објекта који се гради, према следећим мјерилима:
1. Припремање земљишта у сврху изградње
- израда планске документације ............ 1,31 КМ /м2 корисне површине
грађевине
- оперативна кординација ....................... 0,50 КМ/м2 корисне површине
грађевине
Овим програмом утврђена је накнада за припремање земљишта у сврху изградње за
подручје општине на основу Одлуке о грађевинском земљишту.
Планира се израда регулационих планова за што шири обухват и за више
насељених мјеста на подручју општине, а средства за те намјене ће се обезбиједити једним
дијелом из накнаде за припремање грађевинског земљишта.
Плаћању накнаде за припремање грађевинског земљишта у износу од 1,81
КМ/м2
корисне површине грађевине подлијежу инвеститори који граде у дијеловима општине
Котор Варош које је обухваћено Одлуком о грађевинском земљишту (Сл.гласник
Општине Котор Варош ''број 7/07) на грађевинском земљишту од прве до треће зоне.
Плаћању накнаде за припремање грађевинског земљишта у износу од :
0,91 КМ/м2 земљишта подлијежу инвеститори који граде на подручју Котор Вароша, на
осталом грађевинском земљишту које је обухваћено Одлуком о грађевинском земљишту
(Сл. Гласник Општине котор Варош '' број 7/07) .
2. Опремање грађевинског земљишта
Плаћању накнаде за опремање грађевинског земљишта подлијежу инвеститори физичка и правна лица изградње објеката на градском грађевинском земљишту.
Накнада за опремање грађевинског земљишта плаћа се по просјечној цијени
изградње инфраструктуре, по м2 корисне површине грађевине која се гради и то:
- за изградњу водоводне мреже............................................................................1,35 КМ
- за изградњу фекалне канализационе мреже.................................................. 5,90 КМ
- за изградњу оборинске канализационе мреже ................................................. 5,90КМ
- за изградњу електро мреже...............................................................................1, 48 КМ
- за изградњу асфалтног пута –улице са тротоаром ........................................15,77 КМ
- за изградњу јавне расвјете................................................................................ 1,67 КМ
============
УКУПНО: .......................................32,07 КМ
- Ако је пут - улица изграђен са макадамским застором накнада се плаћа у
износу од ............................................................................................................ 3,44 КМ
- Ако је пут – улица изграђена са асфалтним застором без тротоара накнада се плаћа
у износу од ............................................................................................................ 9,58 КМ
2.1. Инвеститори који граде на земљишту које је дјелимично уређено, а који имају
могућност прикључка на поједине инфраструктурне објекте, уређаје и инсталације на
удаљености до 50 метара од границе предметне парцеле, плаћају накнаду за изградњу те
мреже у износу 100%.
2.2. Инвеститори који граде на земљишту које је дјелимично уређено, а који имају
могућност прикључка на поједине инфраструктурне објекте, уређаје и инсталације на
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удаљености од 50 до 100 м од границе предметне парцеле, плаћају накнаду за изградњу те
мреже у износу од 70% од накнаде из тачке IV 2.Програма.
2.3. Инвеститори који граде на земљишту које је дјелимично уређено, а који имају
могућност прикључка на поједине инфраструктурне објекте, уређаје и инсталације на
удаљености већој од 100 метара од границе предметне парцеле, плаћају накнаду за
изградњу те мреже у износу од 20% накнаде из тачке IV 2.Програма.
2.4. Инвеститори који граде на локацијама на којима не постоји изграђена поједина
инфраструктурна мрежа, нити је предвиђена њена изградња у наредном планском
периоду, не плаћају накнаду за изградњу те мреже,изузев мреже која је у фази изградње
чиме ће се стећи могућност прикључка на удаљеност мањој од 150м
2.5. Инвеститори који докажу да су учествовали у изградњи раније изграђених појединих
инфраструктурних објеката, уређаја и инсталација, личним средствима (уговор са
овлаштеном организацијом, потврда мјесне заједнице, оригинал уплатница и др.) имају
право на умањење накнаде за уређење грађевинског земљишта за изградњу
инфраструктурног објекта, у чијој су изградњи учествовали, за износ уложених средстава,
с тим да умањење не може бити веће од износа обрачунате накнаде за тај
инфраструктурни објекат из тачке IV 2. Програма.
2.6. Приликом изградње нових инфраструктурних објеката, уређаја и инсталација,
власници постојећих објеката који нису раније платили накнаду за изградњу тих објеката,
дужни су учествовати у изградњи истих.
Висина накнаде (учешћа) утврдиће се по посебној методологији, с тим да максималан
износ учешћа не може бити већи од накнаде из тачке IV 2. Програма.
2.7. Накнада за уређење грађевинског земљишта из тачке IV 2. Програма умањује се у
проценту:
- за помоћне просторије..(просторије за смјештај веће количине пољопривредних
производа пољопривредних машина, надстрешнице и магацин намјенски пројектом
одређени за смјештај веће количине сировина које служе за исхрану стоке или за
интезивну
индустријску
производњу
и
сл.)............................................................................................................30%
Висина накнаде за привремене објекте и за монтажно - демонтажне објекте
плаћа се:
- за објекте до 30 м2 бруто површине..................................200,00 КМ
- за објекте преко 30 м2 бруто површине за сваки
наредни м2 обрачунава се по..............................................10,00 КМ
V

НОСИОЦИ ПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА

Носиоци провођења Програма су: Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне послове, друге надлежне службе у Општини и предузећа којима Скупштина
општине и Начелник повјери послове уређења грађевинског земљишта.
Овај Програм доноси се за подручје описано у тачки I . Накнада за уређење је
утврђена по просјечној цијени стварних трошкова припремања и опремања грађевинског
земљишта. Уколико у току планског периода дође до знатнијег повећања, односно
смањења трошкова опремања и припремања грађевинског земљишта, висина накнаде
утврђена овим Програмом ће се ускладити одлуком Скупштине општине.
Уколико у току планског периода не дође до промјена у цијенама, а програмски
задаци не буду завршени, овај Програм се примјењује до доношења новог.
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Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.
Број:01-022-33/14
Датум:27.02.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ениса Божичковић, с.р.

15

На основу члана 29. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор Варош“, број: 11/05,11/07,7/10 и 7/11) и члана 102. Пословника о раду Скупштине
општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13), након
разматрања Пословника о измјенама Пословника о раду Скупштине општине Котор
Варош- у нацрту, Скупштина општине Котор Варош, на дванаестој редовној сједници
одржаној дана 27.02.2014.године д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
О УСВАЈАЊУ ПОСЛОВНИКА О ИЗМЈЕНАМА ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ У НАЦРТУ
1. Скупштина општине Котор Варош доноси Пословник о измјенама Пословника о
раду
Скупштине општине Котор Варош у нацрту и упућује га на јавну расправу, јер се истим
уређују питања која су од посебног значаја за грађане и о којима је неопходно да се
најшире консултују заинтересовани органи , организације и грађани.
2. Јавна расправа ће се спровести у року од 30 дана.
3. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Стручна служба
Скупштине
општине Котор Варош, које се истовремено обавезује да уз приједлог Статута општине
Котор Варош достави Скупштини општине, извјештај о резултатима јавне расправе са
мишљењима и приједлозима изнесеним у истој.
4.Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.
Број:01-022- 27 /14
Датум: 27.02.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ениса Божичковић, с.р

16

На основу члана 29. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор Варош“, број: 11/05,11/07,7/10 и 7/11) и члана 102. Пословника о раду Скупштине
општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13), након
разматрања Статута општине Котор Варош - у нацрту, Скупштина општине Котор Варош,
на дванаестој редовној сједници одржаној дана 27.02.2014.године д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
О УСВАЈАЊУ СТАТУТА ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ У НАЦРТУ
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1. Скупштина општине Котор Варош доноси Статут општине Котор Варош у нацрту
и упућује га на јавну расправу, јер се истим уређују питања која су од посебног значаја
за грађане и о којима је неопходно да се најшире консултују заинтересовани органи ,
организације и грађани.
2. Јавна расправа ће се спровести у року од 30 дана.
3. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Стручна служба
Скупштине
општине Котор Варош, које се истовремено обавезује да уз приједлог Статута општине
Котор Варош достави Скупштини општине, извјештај о резултатима јавне расправе са
мишљењима и приједлозима изнесеним у истој.
4.Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.
Број:01-022- 28 /14
Датум: 27.02.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ениса Божичковић, с.р.

17

На основу члана 29. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор Варош“, број: 11/05,11/07,7/10 и 7/11) и члана 102. Пословника о раду Скупштине
општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13), након
разматрања Информације о реализацији закључака Скупштине општине Котор Варош (
број: 01-022-134/13, 01-022-135/13 и 01-022-136/13 од 01.07.2013.године) , Скупштина
општине Котор Варош, на дванаестој
редовној
сједници одржаној дана
27.02.2014.године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
о упознаању Републичке еколошке инспекције са Информацијом
1. Скупштина општине Котор Варош налаже да се Републичка еколошка инспекција
упозна са Информацијом коју је разматрала Скупштина општине Котор Варош, и да по
истој поступе у складу са својим овлаштењима.
2. За реализацију овог закључка задужује се Служба за инспекцијексе послове и
комуналну полицију.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
Број: 01-022- 13 /14
Датум: 27.02.2014.године
ДОСТАВЉЕНО:

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ениса Божичковић, с.р.

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“
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1. Служби за инспекцијске послове и комуналну полицију
2. Одјељењу за Привреду и друштвене дјелатности
3. Архива
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На основу члана 29. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор Варош“, број: 11/05,11/07,7/10 и 7/11) и члана 102. Пословника о раду Скупштине
општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13), након
разматрања Информације о реализацији закључака Скупштине општине Котор Варош (
број: 01-022-134/13, 01-022-135/13 и 01-022-136/13 од 01.07.2013.године) , Скупштина
општине Котор Варош, на дванаестој
редовној
сједници одржаној дана
27.02.2014.године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
о прибављању и усклађивању еколошких дозвола
1. Налаже се свим привредним субјектима који су били предмет контроле, а не
посједују еколошке дозволе, или исте нису у складу са дјелатношћу коју обављају, да исте
одмах прибаве и ускладе, у складу са законским прописима.
2. За реализацију овог закључка задужује се Служба за инспекцијексе послове и
комуналну полицију.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине
Котор Варош“.
Број: 01-022- 14 /14
Датум: 27.02.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ениса Божичковић, с.р.

ДОСТАВЉЕНО:
1. Служби за инспекцијске послове и комуналну полицију
2. Одјељењу за Привреду и друштвене дјелатности
3. Архива
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На основу члана 29. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор Варош“, број: 11/05,11/07,7/10 и 7/11) и члана 102. Пословника о раду Скупштине
општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13), након
разматрања Информације о реализацији закључака Скупштине општине Котор Варош (
број: 01-022-134/13, 01-022-135/13 и 01-022-136/13 од 01.07.2013.године) , Скупштина
општине Котор Варош, на дванаестој
редовној
сједници одржаној дана
27.02.2014.године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
о усклађивању дјелатности и произодње
привредних субјеката са законским прописима
1. Да привредни субјекти на подручју општине Котор Варош, који су били обухват
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контроле ускладе своју дјелатност и производњу са важећим законским прописима.
2. За реализацију овог закључка задужује се Служба за инспекцијексе послове и
комуналну полицију.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
Број: 01-022- 15 /14
Датум: 27.02.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ениса Божичковић, с.р.

ДОСТАВЉЕНО:
4. Служби за инспекцијске послове и комуналну полицију
5. Одјељењу за Привреду и друштвене дјелатности
6. Архива
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На основу члана 29. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор Варош“, број: 11/05,11/07,7/10 и 7/11) и члана 102. Пословника о раду Скупштине
општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13), након
разматрања Информације о реализацији закључака Скупштине општине Котор Варош (
број: 01-022-134/13, 01-022-135/13 и 01-022-136/13 од 01.07.2013.године) , Скупштина
општине Котор Варош, на дванаестој
редовној
сједници одржаној дана
27.02.2014.године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧАКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ
( број: 01-022-134/13. 01-022-135/13 и 01-022-136/13 од 01.07.2013.године)
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о реализацији закључака
Скупштине општине Котор Варош ( број: 01-022-134/13, 01-022-135/13 и 01-022-136/13 од
01.07.2013.године) без Извјештаја о извршеном инспекцијском надзору Еколошког
инспектора ( бр.извјештаја.07/5-338-сл/13 од 17.07.2013.године) .
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.

Број: 01-022- 16 /14
Датум: 27.02.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ениса Божичковић, с.р.

ДОСТАВЉЕНО:
1. Служби за инспекцијске послове и комуналну полицију
2. Одјељењу за Привреду и друштвене дјелатности
3. Архива
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На основу члана 29. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор Варош“, број: 11/05,11/07,7/10 и 7/11) и члана 102. Пословника о раду Скупштине
општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13), након
разматрања Информације остању спорта и физичке културе са финансијским утрошком
средстава у 2013.години , Скупштина општине Котор Варош, на дванаестој редовној
сједници одржаној дана 27.02.2014.године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ СА
ФИНАНСИЈСКИМ УТРОШКОМ СРЕДСТАВА У 2013.ГОДИНИ
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о стању спорта и физичке
културе са финансијским утрошком средстава у 2013.години.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласник
општине Котор Варош“.
Број: 01-022- 17 /14
Датум: 27.02.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ениса Божичковић, с.р.

ДОСТАВЉЕНО:
1.Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности
2.Архива
22

На основу члана 29. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор Варош“, број: 11/05,11/07,7/10 и 7/11) и члана 102. Пословника о раду Скупштине
општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13), након
разматрања Информације о остваривању права бораца, ратних војних инвалида и
породица погинулих бораца , на приједлог Комисије за борачка питања , Скупштина
општине Котор Варош, на дванаестој
редовној
сједници одржаној дана
27.02.2014.године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
о исплаћеним средствима за борце
1. Да се од Одјељења за финансије општинске управе општине Котор Варош затраже
подаци о исплаћеним средствима из буџета општине за борце општине Котор Варош по
свим основама за период 2012. и 2013.година, укључујући имена и висине исплаћених
средстава.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
Број: 01-022- 18 /14

ПРЕДСЈЕДНИК

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“
Датум: 27.02.2014.године
ДОСТАВЉЕНО:
1. Одјељењу за финансије
2. Архива
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СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ениса Божичковић, с.р.
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На основу члана 29. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор Варош“, број: 11/05,11/07,7/10 и 7/11) и члана 102. Пословника о раду Скупштине
општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13), након
разматрања Информације о остваривању права бораца, ратних војних инвалида и
породица погинулих бораца, Скупштина општине Котор Варош, на дванаестој редовној
сједници одржаној дана 27.02.2014.године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА БОРАЦА, РАТНИХ
ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о остваривању права
бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца у 2013.години.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
Број: 01-022- 19 /14
Датум: 27.02.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ениса Божичковић,с.р.

ДОСТАВЉЕНО:
1. Одјељењу за општу управу
2. Архива
24
На основу члана 29. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор Варош“, број: 11/05,11/07,7/10 и 7/11) и члана 102. Пословника о раду Скупштине
општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13), након
разматрања Информације о реализацији Програма рада Скупштине општине Котор Варош
за 2013.годину, Скупштина општине Котор Варош, на дванаестој редовној сједници
одржаној дана 27.02.2014.године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА 2013.ГОДИНУ
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о реализацији Програма
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рада Скупштине општине Котор Варош за 2013.годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.

Број: 01-022- 20 /14
Датум: 27.02.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ениса Божичковић, с.р.

ДОСТАВЉЕНО:
4. Стручној служби
5. Архива
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На основу члана 29. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор
Варош“, број: 11/05,11/07,7/10 и 7/11) и члана 102. Пословника о раду Скупштине
општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13), након
разматрања Информације о раду Полицијске станице Котор Варош за 2013.годину,
Скупштина општине Котор Варош, на дванаестој редовној сједници одржаној дана
27.02.2014.године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАДУ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ КОТОР ВАРОШ
ЗА 2013.ГОДИНУ
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о раду Полицијске станице
Котор Варош за 2013.годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
Број: 01-022- 21 /14
Датум: 27.02.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ениса Божичковић, с.р.

ДОСТАВЉЕНО:
1.Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности
2.Архива
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На основу члана 29. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор Варош“, број: 11/05,11/07,7/10 и 7/11) и члана 102. Пословника о раду Скупштине
општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13), након
разматрања Програма рада Центра за социјални рад општине Котор Варош за
2014.годину, Скупштина општине Котор Варош, на дванаестој
редовној сједници
одржаној дана 27.02.2014.године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
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О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА 2014.ГОДИНУ
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Програм рада Центра за социјални рад
општине Котор Варош за 2014.годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
Број: 01-022-22 /14
Датум: 27.02.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ениса Божичковић, с.р.

ДОСТАВЉЕНО:
1.Центру за социјални рад
2.Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
3.Архива
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На основу члана 29. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор Варош“, број: 11/05,11/07,7/10 и 7/11) и члана 102. Пословника о раду Скупштине
општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13), након
разматрања Програма о кориштењу средстава накнаде на основу промјене намјене
пољопривредног зењљишта у непољопривредне сврхе, Скупштина општине Котор Варош,
на дванаестој редовној сједници одржаној дана 27.02.2014.године , д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
о могућности издавања Рјешења
1. Скупштина општине Котор Варош тражи да се од стране надлежног органа
омогући издавање Рјешења о претварању пољопривредног земљишта у непољопривредне
сврхе уз достављања посједовне евиденције док се не ријеши питање издавања
власничких евиденција у општини Котор Варош..
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
ДОСТАВЉЕНО:
1.Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности
2.Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове
3.Архива
Број: 01-022- 23 /14

ПРЕДСЈЕДНИК

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“
Датум: 27.02.2014.године
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На основу члана 29. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор Варош“, број: 11/05,11/07,7/10 и 7/11) и члана 102. Пословника о раду Скупштине
општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13), након
разматрања Програма чишћења и одржавања јавних површина са подручја мјесних
заједница за 2014.годину , Скупштина општине Котор Варош, на дванаестој редовној
сједници одржаној дана 27.02.2014.године д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
о одвозу смећа са подручја Мјесних заједница
1. Да КП „Бобас“ а.д. Котор Варош, врши одвоз смећа са подручја Мјесних заједница
једном седмично (петак) у периоду од 01.03.2014.године до 31.10.2014.године.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
ДОСТАВЉЕНО:
1.КП „Бобас“ а.д. Котор Варош
2.Служби за инспекцијске послове и комуналну полицију
3.Архива
Број: 01-022- 24 /14
Датум: 27.02.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ениса Божичковић, с.р.
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На основу члана 29. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор Варош“, број: 11/05,11/07,7/10 и 7/11) и члана 102. Пословника о раду Скупштине
општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13), након
разматрања Програма чишћења и одржавања јавних асфалтних и зелених површина са
прикупљањем и одвозом смећа и обнављањем зелених јавних површина на подручју града
Котор Варош у 2014.години , Скупштина општине Котор Варош, на дванаестој редовној
сједници одржаној дана 27.02.2014.године д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
о одређивању локација на подручју града за постављање нових контејнера
1. Задужује се Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
општинске управе општине Котор Варош , да одреди локације на подручју града за
постављање нових контејнера.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
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општине Котор Варош“.
ДОСТАВЉЕНО:
1.Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове
2.Архива
Број: 01-022- 25 /14
Датум: 27.02.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ениса Божичковић, с.р.
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На основу члана 29. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор Варош“, број: 11/05,11/07,7/10 и 7/11) и члана 102. Пословника о раду Скупштине
општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13), након
разматрања Програма санације и одржавања локалних и некатегорисаних путева на
подручју општине Котор Варош за 2014.годину, Скупштина општине Котор Варош, на
дванаестој редовној сједници одржаној дана 27.02.2014.године д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
О САНАЦИЈИ ПУТЕВА
1. Да се изврши потпуна санација пута за Грабовачку ријеку у року 10 дана, а да се
санација пута према Новаковићима санира и доведе у стање проходности за путничка
возила до 30.априла 2014.године.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.

ДОСТАВЉЕНО:
1.Начелнику општине
2.Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове
3.Служби за инспексијске послове и комуналну полицију
4.Архива
Број: 01-022- 26 /14
Датум: 27.02.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ениса Божичковић, с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике
Српске'', број:101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 43. Статута општине Котор Варош
(„Службени гласник општине Котор Варош '', број: 11/05,11/07,7/10 и 7/11), те члана 16.
Одлуке о о измјенама и допунама одлуке о извршењу буџета општине Котор Варош за
2013.годину (’’Службени гласник општине Котор Варош'', број:14/13), Начелник општине
Котор Варош д о н о с и :
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1.Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
Начелник општине ( организациони код 00530120) у планираном оквиру за период
01.12.-31.12.2013. године у укупном износу од 1.378,68 KM
2.Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена на позиције:
- 412600- расходи по основу утрошка горива у износу од 468,06 КМ
са позиције:
412600- расходи по основу путовања и смјештаја у оквиру потрошачке јединице кабинет
начелника (00530121),
- 416100- текуће дознаке грађанима у износу од 910,62 КМ
са позиције:
416100- текуће дознаке грађанима у оквиру потрошачке јединице одјењење за привреду и
друштвене дјелатности (00530150).
3.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије – трезор.
4.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ,, Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
Број:02-014-214-1/13
Датум: 31.01.2014.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“

БРОЈ 2

32
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике
Српске'', број:101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 43. Статута општине Котор Варош
(„Службени гласник општине Котор Варош '', број: 11/05,11/07,7/10 и 7/11), те члана 16.
Одлуке о о измјенама и допунама одлуке о извршењу буџета општине Котор Варош за
2013.годину (’’Службени гласник општине Котор Варош'', број:14/13), Начелник општине
Котор Варош д о н о с и :
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1.Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
Одјељење за општу управу ( организациони код 00530130) у планираном оквиру за
период 01.12.-31.12.2013. године у укупном износу од 6.825,89 KM
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена на позиције:
412300- расходи за режијски материјал у износу од 404,74 КМ
са позиције:
412700-расходи за текуће одржавање рач.и копир опреме у оквиру исте потрошачке
јединице,
- 412500- расходи за текуће одржавање у износу од 3.998,45 КМ
са позиција:
412400-расходи за материјал за потребе цивилне заштите у износу од 350,00 КМ
412900-расходи за бруто накнаде у износу од 865,00 КМ у оквиру исте потрошачке
јединице и
412500-раходи за текуће одржавање у износу од 2.783,45 КМ у оквиру потрошачке
јединице одјељење за просторно уређење и стамб.ком.послове (00530160).
- 412600- расходи по основу путовања и смјештаја у износу од 99,52 КМ
са позиције:
412600 расходи по основу путовања и смјештаја у оквиру потрошачке јединице кабинет
начелника (00530121).
- 416100-текуће помоћи за ППБ,РВИ и бораца у износу од 1.440,81 КМ
са позиције:
416100-текуће дознаке грађанима у оквиру потрошачке јединице одјељење за привреду и
друштвене дјелатности (00530150),
- 511300- издаци за набавку опреме у износу од 882,37 КМ
са позиције:
516100- издаци за залихе ситног инвентара у оквиру исте потрошачке јединице.
3.За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије – трезор.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ,, Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
Број:02-014-214-2/13
Датум:31.01.2014.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике
Српске'', број:101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 43. Статута општине Котор Варош
(„Службени гласник општине Котор Варош '', број: 11/05,11/07,7/10 и 7/11), те члана 16.
Одлуке о о измјенама и допунама одлуке о извршењу буџета општине Котор Варош за
2013.годину (’’Службени гласник општине Котор Варош'', број:14/13), Начелник општине
Котор Варош д о н о с и :
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
Одјељење за финансије ( организациони код 00530140) у планираном оквиру за период
01.12.-31.12.2013. године у укупном износу од 10.996,49 KM
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена на позиције:
- 411100- расходи за бруто плате у износу од 3.917,98 КМ
са позиције:
411200-расходи за бруто накнаде и остала лична примања у оквиру исте потрошачке
јединице,
- 412200- расходи по основу утрошка енергије, ком.и ком.услуге у износу од
4.455,15 КМ
са позиција:
411200- расходи за бруто накнаде и остала лична примања у износу од 3.948,58 КМ
412700-раходи по основу осиг. и регистрације у износу од 514,54 КМ у оквиру исте
потрошачке јединице,
- 412600- расходи по основу путовања и смјештаја у износу од 141,54 КМ
са позиције:
412600 расходи по основу путовања и смјештаја у оквиру потрошачке јединице кабинет
начелника (00530121).
412900-остали непоменути расходи (суд.рјешења,поврат доп.) у износу од
2.481,82 КМ
са позиција:
411200- расходи за бруто накнаде и остала лична примања у износу од 978,13 КМ
412100-расходи по основу закупа у износу од 1.503,69 КМ оквиру исте потрошачке
јединице,
3. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије – трезор.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ,, Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
-

Број : 02-014-214-3/13
Датум : 31.01.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике
Српске'', број:101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 43. Статута општине Котор Варош
(„Службени гласник општине Котор Варош '', број: 11/05,11/07,7/10 и 7/11), те члана 16.
Одлуке о о измјенама и допунама одлуке о извршењу буџета општине Котор Варош за
2013.годину (’’Службени гласник општине Котор Варош'', број:14/13), Начелник општине
Котор Варош д о н о с и :
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности ( организациони код 00530150) у
планираном оквиру за период 01.12.-31.12.2013. године у укупном износу од 522,10 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена на позицију:
- 412900-расходи за буто накнаде комисија у износу од 522,10 КМ
са позиције:
412900-расходи за буто накнаде комисија оквиру потрошачке јединице одјељење за
просторно уређење и стамб.ком.послове.
3. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије – трезор.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ,, Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
Број : 02-014-214-4/13
Датум : 31.01.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Д алибор Вучановић, с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике
Српске'', број:101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 43. Статута општине Котор Варош
(„Службени гласник општине Котор Варош '', број: 11/05,11/07,7/10 и 7/11), те члана 16.
Одлуке о о измјенама и допунама одлуке о извршењу буџета општине Котор Варош за
2013.годину (’’Службени гласник општине Котор Варош'', број:14/13), Начелник општине
Котор Варош д о н о с и :
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
Центар за социјални рад ( организациони код 00530300) у планираном оквиру за период
01.12.-31.12.2013. године у укупном износу од 7.299,43 KM
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена на позиције:
- 412500- расходи за текуће одржавање у износу од 77,60 КМ
са позиције:
416300-дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите,
- 412900- расходи за бруто накнаде у износу од 1.199,04 КМ
са позиција:
416300-дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите,
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- 416100-текуће помоћи за у износу од 6.022,79 КМ
са позиције:
416300-дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите.
3. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије – трезор.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ,, Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
Број : 02-014-214-5/13
Датум : 31.01.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике
Српске'', број:101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 43. Статута општине Котор Варош
(„Службени гласник општине Котор Варош '', број: 11/05,11/07,7/10 и 7/11), те члана 16.
Одлуке о о измјенама и допунама одлуке о извршењу буџета општине Котор Варош за
2013.годину (’’Службени гласник општине Котор Варош'', број:14/13), Начелник општине
Котор Варош д о н о с и :
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
Дјечији вртић „Лариса Шугић“ ( организациони код 00530400) у планираном оквиру за
период 01.12.-31.12.2013. године у укупном износу од 1.467,11 KM
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена на позиције:
- 411200-расходи за бруто накнаде и остала лична примања у износу од 821,74 КМ
са позиције:
- 411100- расходи за бруто плате,
- 412400- расходи за материјал за посебне намјене у износу од 645,37 КМ
са позиције:
412300- расходи за режијски материјал
3. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије – трезор.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ,, Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
Број : 02-014-214-6/13
Датум : 31.01.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике
Српске'', број:101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 43. Статута општине Котор Варош
(„Службени гласник општине Котор Варош '', број: 11/05,11/07,7/10 и 7/11), те члана 16.
Одлуке о о измјенама и допунама одлуке о извршењу буџета општине Котор Варош за
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2013.годину (’’Службени гласник општине Котор Варош'', број:14/13), Начелник општине
Котор Варош д о н о с и :
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
ЈУ Средњошколски центар „Никола Тесла“ ( организациони код 08150019) у планираном
оквиру за период 01.12.-31.12.2013. године у укупном износу од 3.035,92 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена на позиције:
412200- расходи по основу утрошка енергије, ком.и ком.услуге у износу од
2.268,34 КМ
са позиције:
412400- расходи за расходи за материјал за посебне намјене
- 412300- расходи за режијски материјал у износу од 234,42 КМ
са позиције:
412900 расходи за уговорене услуге,
- 412500- расходи текуће одржавање у износу од 305,46 КМ
са позиције:
412900 расходи за уговорене услуге,
- 511300-издаци за набавку опреме у износу од 227,70 КМ
са позиције:
516100- издаци за залихе материјала и инвентара.
3. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије – трезор.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ,, Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
Број : 02-014-214-7/13
Датум : 31.01.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „ Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/ 05 и 118/05 ) и члана 44. Статута општине Котор Варош (
„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 11/05, 11/07, 7 /10 и 7/11 ) начелник
општине Котор Варош д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјетодавног одбора за израду oмладинске политике општине
Котор Варош за период 2014.-2019. година
1. У Савјетодавни одбор за израду омладинске политике општине Котор Варош за
период 2013.-2018. година именују се:
- Марко Зељковић,
- Ениса Божичковић,
- Вања Купрешак,
- Милорад Кузмић,
- Самир Скопљак,
- Миодраг Петровић,

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“
-
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Mиленко Жупљанин,
Борислав Брборовић

2. Задатак Савјетодавног одбора је да пружи консултантску помоћ радним групама
за израду Омладинске политике општине Котор Варош за период 2014.-2019.године.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „ Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
Образложење
Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 28.03.2013.године
донијела Одлуку о изради омладинске политике за период 2013.-2018.године сходно члану
4. те Одлуке, Начелник општине је донио Рјешење о именовању Савјетодавног одбора
који ће имати задатак да пружи консултантску помоћ у изради омладинске политике
општине Котор Варош а све са циљем бољег положаја младих.
Број:02-014- 58 /14
Датум: 21 .02. 2014. годинe
Достављено:
- Архива
- Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
- Именованом- ој
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „ Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/ 05 и 118/05 ) и члана 44. Статута општине Котор Варош (
„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 11/05, 11/07, 7 /10 и 7/11 ) начелник
општине Котор Варош д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању радних група за израду oмладинске политике општине Котор Варош за
период 2014.-2019. година
1. У радну групу за израду омладинске политике општине Котор Варош за период
2014.-2019. година за приоритетну област запошљавање и образовање младих именују се:
- Милена Каламанда,
- Жељкица Томашевић,
- Саша Поповић
2. У радну групу за израду омладинске политике општине Котор Варош за период
2014.-2019. година за приоритетну област социјална политика према младима именују се:
- Обрен Јефтимир,
- Младен Петрушић,
- Невена Жупљанин
3. У радну групу за израду омладинске политике општине Котор Варош за период
2014.-2019. година за приоритетну област култура, спорт и слободно вријеме младих
именују се:
- Маја Радивојевић,
- Живана Варошић,
- Марко Зељковић,
- Стенли Шугић
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4. У радну групу за израду омладинске политике општине Котор Варош за период
2014.-2019. година за приоритетну област здравствена заштита младих именују се:
- Лела Васић,
- Ања Дракуловић,
- Славица Бубић
Задатак радне групе је да изради Омладинску политику општине Котор Варош за период
2014.-2019.године.
5. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „ Службеном
гласнику општине Котор Варош“.
Образложење
Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 28.03.2013.године донијела
Одлуку о изради омладинске политике за период 2013.-2018.године сходно члану 4. те
Одлуке, Начелник општине је донио Рјешење о именовању радних група по приоритетним
областима које ће имати задатак да израде омладинску политику општине Котор Варош а
све са циљем бољег положаја младих.
Број:02-014- 58-1 /14
Датум: 21 .02. 2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.

Достављено:
Архиву
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности
Именованом-ој
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 44. Статута општине Котор Варош
(„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 11/05,11/07, 7/10 и 7/11) и члана 25.
Уредбе о стамбеном збрињавању породица подинулих бораца и ратних војних инвалида
одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 43/07 и 73/08), Начелник општине Котор Варош, д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за стамбено збрињавање породица подинулих бораца и ратних
војних инвалида
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1. Именује се Комисија за стамбено збрињавање породица погинулих бораца и ратних
војних инвалида (у даљем тексту: Комисија), у саставу:
- Сњежана Нарић,предсједник
- Јован Савановић, члан
- Веселка Радоњић, члан
- Славко Трифковић, члан.
2. Задатак Комисије је да проводи поступак додјеле станова, односно, стамбених
јединица, додјеле средстава за заједничко учешће у рјешавању стамбених потреба и
додјеле кредита корисницима по Закону о правима бораца, ратних војних инвалида и
породица погинулих бораца.
3. Зависно од расположивих станова, стамбених објеката, односно, новчаних
средстава за расподјелу, Комисија за стамбено збрињавање одређује колико ће рјешавати
стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, а колико ратних војних
инвалида, по претходно прибављеном мишљењу Општинске борачке организације.
4. По прибављеном мишљењу и утврђеном омјеру рјешвања стамбених питања
Комисија за стамбено збрињавање расписује конкурс који се објављује у средствима
јавног информисања и на огласним таблама.
5. По пријему захтјева Комисија утврђује чињенично стање и утврђује прелиминарну
листу приоритета и исту објављује на начин на којхи је објављен конкурс.
6. Након рјешавања по приговорима Комисија утвђује коначну листу приоритета и
доноси коначну одлуку о додјели станова, стамбених објеката или заједничком учешћу у
изградњи станова, односно, расподјели кредита.
7. Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да важи Рјешење број: 02-014.-126/13 од
02.04.2013.године.
8. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
Број:02-014-38/14
Датум: 05.02.2014.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.
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На основу члана 43. Закона о лојкалној самоуправи („Службени гласник Републике
српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 44. Статута општине котор Варош
(„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 11/05, 11/07,7/10 и 7/11), члана 10.
Закона о споменицима и спомен – обиљежјима ослободилачких ратова („Службени
гласник Републике српске“, број: 28/12) и члана 2 и 3. Правилника о садржају и начину
вођења регистра споменика и спомен –обиљежја ослободилачких ратова („Службени
гласник Републике Српске“, број: 81/12) Начелник општине Котор Варош, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за споменике и спомен обиљежја
1. Именује се Комисија за споменике и спомен – обиљежја (у даљем тексту:
Комисија), у саставу:
-

Сњежана Нарић, предсједник
Чедомир Керезовић, члан
Госто Тривуновић, члан
Јово Трњак, члан

2. Задатак Комисије је да уврди листу споменика и спомен-обиљежја од великог
значаја за јединицу локалне самоуправе, на основу стања на терену и предходно
прикупљених података.
3. Комисија има обавезу да утврђену листу споменика испомен обиљежја од значаја
за јединицу локалне самоуправе достави на усвајање Скупштини општине, која даје
сагласност на поменуту листу.
4. Именованој Комисији подносе се иницијативе за подизање споменика и спомен
обиљежја на територији општине, а о чему коначну одлуку доноси Скупштина
општине.
5. Регистар у који се уписују споменици и спомен обиљежја са предходно утврђене
листе, води општински орган управе надлежан за послове борачко-инвалидске
заштите.
6. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи Рјешење број: 02-014-138/13 од
17.04.2013.године.
7. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.

Број: 02-014-39/14
Датум: 05.02.2014.године
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић, с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 7. Правилника о расподјели средстава
за субвенцију пољопривредне производње („Службени гласник општине Котор Варош“,
број: 15/3), начелник општине Котор Варош доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за разматрање поднесених захтјева за остваривање права на
субвенцију пољопривредне производње
1. У Комисију за разматрање поднесених захтјева за остваривање права на
субвенцију пољопривредне производње, именују се:
-Марко Зељковић-предсједник
-Вања Купрешак- члан
-Душко Васиљевић- члан
2.Задатак Комисије, у складу са Правилником о расподјели средстава за субвенцију
пољопривредне производње је да за сваки потпун и благовремено поднесен захтјев за
остваривање права на субвенцију пољопривредне произодње, на лицу мјеста утврди
чињенично стање и записнички констатује производњу, те на основу утврђеног стања,
предложи Начелнику општине листу кандидата који испуњавају услове за субвенцију, на
основу које ће Начелник општине донијети одлуку о висини субвенције.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“
Број:06/4-33-12/13-1
Датум: 16.01.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 44. Статута општине Котор Варош
(„Службени гласник Општине Котор Варош" број: 11/05, 11/07, 7/10 и 7/11), начелник
општине Котор Варош доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор најбољих спортиста на подручју општине Котор Варош
1. У Комисију за избор најбољих спортиста на подручју општине Котор Варош,
именују се:
- Марко Зељковић-предсједник
- Вања Купрешак- члан
- Мирослав Шубара- члан
- Срећко Гавранић- члан
- Душко Керезовић- члан
- Горан Малијевић- члан
- Слободан Петровић-члан
2.Задатак Комисије је да организује и изврши избор најбољих спортиста, спортских
радника и екипа на подручју општине Котор Варош за 2013. годину.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“
Број:02-014-12/14
Датум: 16.01.2014.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.
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На основу члана 7. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (''Службени гласник
БиХ'', број 49/04) и члана 43. став 1. алинеја 11. а у вези са чланом 45. став 2. Статута
Општине Котор Варош (''Службени гласник Општине Котор Варош'' број; 11/05, 11/07.
7/10 и 7/11) , начелник Општине Котор Варош д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка набавке
по Конкурентском захтјеву број: 02/6-404-3/14 од 22.01.2014. године
''Извођење радова за изградњу пјешачке стазе градског парка Рујика''
Члан 1.
Именује се Комисија за провођење поступка набавке ''Извођење радова за изградњу
пјешачке стазе градског парка Рујика''у сљедећем саставу:
1. Бранкица Радуловић, (дипл.екон.), предсједник,
2. Горан Шебић, (дипл.грађ.инж.), члан – представник грађевинске струке.
3. Видосава Тепић, (дипл.екон), члан – представник економске струке,
4. Радојка Бубић - секретар Комисије.
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Члан 2.
Задатак комисије је да заприми тендерску документацију упозна се са истом и утврди
динамику и начин рада Комисије, изврши отварање, анализу, вредновање понуда и да
записник, односно извјештај о раду Комисије са препоруком за додјелу уговора и
приједлогом одлуке о додјели уговора достави начелнику Општине ради доношења
одлуке о додјели уговора или одлуке о поништењу поступка сходно одредбама Закона о
јавним набавкама БиХ.
Након доношења одлуке о додјели уговора или одлуке о поништавању поступка односно
неприхватању препоруке Комисија ће наставити са даљим активностима поступака
набавке сходно одредбама Закона о јавним набавкама БиХ.
Комисија током свог рада може у циљу разрјешавања одређених стручних питања,
позвати стручњаке и изван Општине без права гласа у Комисију, на начин и у складу са
одредбама подзаконског акта о јавним набавкама.
Радом Комисије координира предсједник Комисије и одређује мјесто и вријеме рада
Комисије.
Члан 3.
Сва лица која учествују у раду Комисије сходно члану 40. став (1) Правилника обавезни
су прије почетка рада у Комисији потписати изјаву о повјерљивости и непристрасности у
односу на понуђаче.
Члан 4.
Накнаду за рад Комисије одредиће начелник Општине посебном Одлуком.
Члан 5.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Котор Варош''.
Број:02-014-13/14-2
Датум: 27.01.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић, с.р.
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На основу члана 7. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (''Службени гласник
БиХ'', број 49/04) и члана 43. став 1. алинеја 11. а у вези са чланом 45. став 2. Статута
Општине Котор Варош (''Службени гласник Општине Котор Варош'' број; 11/05, 11/07.
7/10 и 7/11) , начелник Општине Котор Варош д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка набавке
по Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-5/14 од 21.01.2014.године
''Извођење радова за одржавање улица у насељу и локалних путева са асфалтним
коловозом“''
Члан 1.
Именује се Комисија за провођење поступка набавке ''Извођење радова за одржавање
улица у насељу и локалних путева са асфалтним коловозом“''у сљедећем саставу:
1. Бранкица Радуловић, (дипл.екон.), предсједник,
2. Јован Савановић ,(грађ.тех.), члан – представник грађевинске струке.
3. Милева керезовић, (дипл.екон), члан – представник економске струке,
4. Радојка Бубић - секретар Комисије.
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Члан 2.
Задатак комисије је да заприми тендерску документацију упозна се са истом и утврди
динамику и начин рада Комисије, изврши отварање, анализу, вредновање понуда и да
записник, односно извјештај о раду Комисије са препоруком за додјелу уговора и
приједлогом одлуке о додјели уговора достави начелнику Општине ради доношења
одлуке о додјели уговора или одлуке о поништењу поступка сходно одредбама Закона о
јавним набавкама БиХ.
Након доношења одлуке о додјели уговора или одлуке о поништавању поступка односно
неприхватању препоруке Комисија ће наставити са даљим активностима поступака
набавке сходно одредбама Закона о јавним набавкама БиХ.
Комисија током свог рада може у циљу разрјешавања одређених стручних питања,
позвати стручњаке и изван Општине без права гласа у Комисију, на начин и у складу са
одредбама подзаконског акта о јавним набавкама.
Радом Комисије координира предсједник Комисије и одређује мјесто и вријеме рада
Комисије.
Члан 3.
Сва лица која учествују у раду Комисије сходно члану 40. став (1) Правилника обавезни
су прије почетка рада у Комисији потписати изјаву о повјерљивости и непристрасности у
односу на понуђаче.
Члан 4.
Накнаду за рад Комисије одредиће начелник Општине посебном Одлуком.
Члан 5.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Котор Варош''.
Број:02-014-13/14-4
Датум: 31.01.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.
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На основу члана 7. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (''Службени гласник
БиХ'', број 49/04) и члана 43. став 1. алинеја 11. а у вези са чланом 45. став 2. Статута
Општине Котор Варош (''Службени гласник Општине Котор Варош'' број; 11/05, 11/07.
7/10 и 7/11) , начелник Општине Котор Варош д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка набавке
по Јавном позиву у отвореном поступку број: 02/6-404-86/13 од 31.12.2013. године,
објављеном у у ''Службеном гласнику БиХ'' број: 2/14 од 13.01.2014. године
''Извођење радова на изградњи нисконапонске мреже ''
Члан 1.
Именује се Комисија за провођење поступка набавке ''Извођење радова на изградњи
нисконапонске мреже ''у сљедећем саставу:
1. Бранкица Радуловић, (дипл.екон.), предсједник,
2. Горан Шебић, (грађ.тех.), члан – представник грађевинске струке.
3. Рада Врљановић, (дипл.екон), члан – представник економске струке,
4. Радојка Бубић - секретар Комисије.

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“
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Члан 2.
Задатак комисије је да заприми тендерску документацију упозна се са истом и утврди
динамику и начин рада Комисије, изврши отварање, анализу, вредновање понуда и да
записник, односно извјештај о раду Комисије са препоруком за додјелу уговора и
приједлогом одлуке о додјели уговора достави начелнику Општине ради доношења
одлуке о додјели уговора или одлуке о поништењу поступка сходно одредбама Закона о
јавним набавкама БиХ.
Након доношења одлуке о додјели уговора или одлуке о поништавању поступка односно
неприхватању препоруке Комисија ће наставити са даљим активностима поступака
набавке сходно одредбама Закона о јавним набавкама БиХ.
Комисија током свог рада може у циљу разрјешавања одређених стручних питања,
позвати стручњаке и изван Општине без права гласа у Комисију, на начин и у складу са
одредбама подзаконског акта о јавним набавкама.
Радом Комисије координира предсједник Комисије и одређује мјесто и вријеме рада
Комисије.
Члан 3.
Сва лица која учествују у раду Комисије сходно члану 40. став (1) Правилника обавезни
су прије почетка рада у Комисији потписати изјаву о повјерљивости и непристрасности у
односу на понуђаче.
Члан 4.
Накнаду за рад Комисије одредиће начелник Општине посебном Одлуком.
Члан 5.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Котор Варош''.
Број:02-014-13/14-5
Датум: 10.02.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић, с.р.
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На основу члана 7. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (''Службени гласник
БиХ'', број 49/04) и члана 43. став 1. алинеја 11. а у вези са чланом 45. став 2. Статута
Општине Котор Варош (''Службени гласник Општине Котор Варош'' број; 11/05, 11/07.
7/10 и 7/11) , начелник Општине Котор Варош д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка набавке
по Конкурентском захтјеву број:02/5-404-9/14 од 07.02.2014.године
„Извођење радова на уређењу зграде кино сале- завршни радови“

Члан 1.

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“
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Именује се Комисија за провођење поступка набавке „Извођење радова на уређењу зграде
кино сале- завршни радови“ у сљедећем саставу:
1. Горан Шебић, (дипл. грађ.инж.), предсједник
2. Бранкица Радуловић, (дипл.екон.), члан,
3. Рада Врљановић, (дипл.екон), члан –
4. Радојка Бубић - секретар Комисије.
Члан 2.
Задатак комисије је да заприми тендерску документацију упозна се са истом и утврди
динамику и начин рада Комисије, изврши отварање, анализу, вредновање понуда и да
записник, односно извјештај о раду Комисије са препоруком за додјелу уговора и
приједлогом одлуке о додјели уговора достави начелнику Општине ради доношења
одлуке о додјели уговора или одлуке о поништењу поступка сходно одредбама Закона о
јавним набавкама БиХ.
Након доношења одлуке о додјели уговора или одлуке о поништавању поступка односно
неприхватању препоруке Комисија ће наставити са даљим активностима поступака
набавке сходно одредбама Закона о јавним набавкама БиХ.
Комисија током свог рада може у циљу разрјешавања одређених стручних питања,
позвати стручњаке и изван Општине без права гласа у Комисију, на начин и у складу са
одредбама подзаконског акта о јавним набавкама.
Радом Комисије координира предсједник Комисије и одређује мјесто и вријеме рада
Комисије.
Члан 3.
Сва лица која учествују у раду Комисије сходно члану 40. став (1) Правилника обавезни
су прије почетка рада у Комисији потписати изјаву о повјерљивости и непристрасности у
односу на понуђаче.
Члан 4.
Накнаду за рад Комисије одредиће начелник Општине посебном Одлуком.
Члан 5.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Котор Варош''.
Број:02-014-13/14-10
Датум: 10.02.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић, с.р.
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На основу члана 7. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (''Службени гласник
БиХ'', број 49/04) и члана 43. став 1. алинеја 11. а у вези са чланом 45. став 2. Статута
Општине Котор Варош (''Службени гласник Општине Котор Варош'' број; 11/05, 11/07.
7/10 и 7/11) , начелник Општине Котор Варош д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка набавке
по Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-8/14 од 03.02.2014. године
''Извођење радова на уређењу зграде кино сале – гријање, вентилација и климатизација''
Члан 1.
Именује се Комисија за провођење поступка набавке ''Извођење радова на уређењу зграде
кино сале – гријање, вентилација и климатизација''у сљедећем саставу:
1. Горан Шебић, (дипл.грађ.инж.), предсједник,
2. Бранкица Радуловић, (дипл.екон.), члан
3. Рада Врљановић, (дипл.екон.), члан
4. Радојка Бубић - секретар Комисије.
Члан 2.
Задатак комисије је да заприми тендерску документацију упозна се са истом и утврди
динамику и начин рада Комисије, изврши отварање, анализу, вредновање понуда и да
записник, односно извјештај о раду Комисије са препоруком за додјелу уговора и
приједлогом одлуке о додјели уговора достави начелнику Општине ради доношења
одлуке о додјели уговора или одлуке о поништењу поступка сходно одредбама Закона о
јавним набавкама БиХ.
Након доношења одлуке о додјели уговора или одлуке о поништавању поступка односно
неприхватању препоруке Комисија ће наставити са даљим активностима поступака
набавке сходно одредбама Закона о јавним набавкама БиХ.
Комисија током свог рада може у циљу разрјешавања одређених стручних питања,
позвати стручњаке и изван Општине без права гласа у Комисију, на начин и у складу са
одредбама подзаконског акта о јавним набавкама.
Радом Комисије координира предсједник Комисије и одређује мјесто и вријеме рада
Комисије.
Члан 3.
Сва лица која учествују у раду Комисије сходно члану 40. став (1) Правилника обавезни
су прије почетка рада у Комисији потписати изјаву о повјерљивости и непристрасности у
односу на понуђаче.
Члан 4.
Накнаду за рад Комисије одредиће начелник Општине посебном Одлуком.
Члан 5.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Котор Варош''.
Број:02-014-13//14-9
Датум: 10.02.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић, с.р.
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На основу члана 7. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (''Службени гласник
БиХ'', број 49/04) и члана 43. став 1. алинеја 11. а у вези са чланом 45. став 2. Статута
Општине Котор Варош (''Службени гласник Општине Котор Варош'' број; 11/05, 11/07.
7/10 и 7/11) , начелник Општине Котор Варош д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка набавке
по Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-19/14 од 10.02.2014. године
''Извођење вањских фасадерских радова на згради кино сале ''
Члан 1.
Именује се Комисија за провођење поступка набавке ''Извођење вањских фасадерских
радова на згради кино сале '' у сљедећем саставу:
1. Видосава Тепић, (дипл.екон.), предсједник,
2. Горан Шебић, (дипл.грађ.инж.), члан – представник грађевинске струке.
3. Бранкица Радуловић, (дипл.екон), члан – представник економске струке,
4. Радојка Бубић - секретар Комисије.
Члан 2.
Задатак комисије је да заприми тендерску документацију упозна се са истом и утврди
динамику и начин рада Комисије, изврши отварање, анализу, вредновање понуда и да
записник, односно извјештај о раду Комисије са препоруком за додјелу уговора и
приједлогом одлуке о додјели уговора достави начелнику Општине ради доношења
одлуке о додјели уговора или одлуке о поништењу поступка сходно одредбама Закона о
јавним набавкама БиХ.
Након доношења одлуке о додјели уговора или одлуке о поништавању поступка односно
неприхватању препоруке Комисија ће наставити са даљим активностима поступака
набавке сходно одредбама Закона о јавним набавкама БиХ.
Комисија током свог рада може у циљу разрјешавања одређених стручних питања,
позвати стручњаке и изван Општине без права гласа у Комисију, на начин и у складу са
одредбама подзаконског акта о јавним набавкама.
Радом Комисије координира предсједник Комисије и одређује мјесто и вријеме рада
Комисије.
Члан 3.
Сва лица која учествују у раду Комисије сходно члану 40. став (1) Правилника обавезни
су прије почетка рада у Комисији потписати изјаву о повјерљивости и непристрасности у
односу на понуђаче.
Члан 4.
Накнаду за рад Комисије одредиће начелник Општине посебном Одлуком.
Члан 5.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Котор Варош''.
Број:02-014-13/14-11
Датум: 17.02.2014. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић, с.р.
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БиХ'', број 49/04) и члана 43. став 1. алинеја 11. а у вези са чланом 45. став 2. Статута
Општине Котор Варош (''Службени гласник Општине Котор Варош'' број; 11/05, 11/07.
7/10 и 7/11) , начелник Општине Котор Варош д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка набавке
по Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-17/14 од 13.02.2014. године
''Израда стратешке процјене утицаја на животну средину Просторног плана Општине
Котор Варош''
Члан 1.
Именује се Комисија за провођење поступка набавке ''Израда стратешке процјене утицаја
на животну средину Просторног плана Општине Котор Варош''у сљедећем саставу:
1. Бранкица Радуловић, (дипл.екон.), предсједник,
2. Горан Шебић, (дипл.грађ.инж.), члан – представник грађевинске струке.
3. Рада Врљановић, (дипл.екон), члан – представник економске струке,
4. Радојка Бубић - секретар Комисије.
Члан 2.
Задатак комисије је да заприми тендерску документацију упозна се са истом и
утврди динамику и начин рада Комисије, изврши отварање, анализу, вредновање понуда и
да записник, односно извјештај о раду Комисије са препоруком за додјелу уговора и
приједлогом одлуке о додјели уговора достави начелнику Општине ради доношења
одлуке о додјели уговора или одлуке о поништењу поступка сходно одредбама Закона о
јавним набавкама БиХ.
Након доношења одлуке о додјели уговора или одлуке о поништавању поступка односно
неприхватању препоруке Комисија ће наставити са даљим активностима поступака
набавке сходно одредбама Закона о јавним набавкама БиХ.
Комисија током свог рада може у циљу разрјешавања одређених стручних питања,
позвати стручњаке и изван Општине без права гласа у Комисију, на начин и у складу са
одредбама подзаконског акта о јавним набавкама.
Радом Комисије координира предсједник Комисије и одређује мјесто и вријеме рада
Комисије.
Члан 3.
Сва лица која учествују у раду Комисије сходно члану 40. став (1) Правилника
обавезни су прије почетка рада у Комисији потписати изјаву о повјерљивости и
непристрасности у односу на понуђаче.
Члан 4.
Накнаду за рад Комисије одредиће начелник Општине посебном Одлуком.
Члан 5.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Котор Варош''.
Број:02-014-13/14-12
Датум: 17.02.2014. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић, с.р.
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На основу члана 118. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“,број: 40/13), члана 43. став 1. алинеја 18. Закона о локалној
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43. Статута Општине Котор Варош(„Службени гласник општине Котор
Варош“,број:11/05) начелник Општине д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА
1. Милан Пржуљ, дипл. инж. елект., из Бања Луке, именује се за надзорног органа
над извођењем радова за ''Извођење радова на уређењу зграде кино сале – инсталетерски
радови''.
2.Надзорни орган поставља се са даном 03.01.2014.године.
3.Права и дужност надзорног органа одређена су Законом о уређењу простора и
прописима донијетим на основу тог Закона.
4.Остала права и обавезе надзорног органа као и накнада за рад утврђени су
уговором.
5.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.
Број:02-014-13 /14
Датум: 03.01.2014,године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић, с.р.
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Одлука о расподјели средстава спортским организацијама иу буџета општине 3
Котор Варош за 2014.годину
1
2

Одлука о оснивању Одбора за жалбе

5

3

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање Одбора за жалбе
6
општинске управе Котор Варош

4

Одлука о допуни Одлуке о висини накнаде члановима Општинске изборне 8
комисије

5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12

Одлука о утврђивању основице за обрачун ренте за градско грађевинске 9
земљиште у 2014.години
10
Одлука о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 2014.годину
Одлука о расподјели буџетских средстава за рад политичких странака за
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Програм о кориштењу средстава накнаде на основу промјене намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе
Програм чишћења и одржавања јавних површина са подручја мјесних
заједница за 2014.годину
Програм чишћења и одржавања јавних асфалтних и зелених површина са
прикупљањем и одвозом смећа и обнављањем зелених јавних површина на
подручју града Котор Варош у 2014.години

12
12
13
14
17
20

13

Програм санације и одржавања локалних и некатегорисаних путева на 24
подручју општине Котор Варош за 2014.годину

14

Програм уређења грађевинског земљишта општине котор варош за 28
2014.годину

15

Закључак о усвајању Пословника о измјенама Пословника о раду Скупштине 29
општине Котор Варош – у нацрту

16
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18

Закључак о усвајању Статута општине Котор Варош – у нацрту

29

Закључак о упознавању Републичке еколошке инспкције са Информацијом

30

Закључак о прибављању и усклађивању еколошких дозвола

31

19

Закључак о усклађивању дјелатности и производње привредних субјеката са 31
законским прописима

20

Закључак о усвајању Информације о реализацији закључака СО-е Котор
32
Варош(број:01-022-134/13,
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и
о1-о22-136/13
од
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Закључак о усвајању Информације о стању спорта и физичке културе са 33
финансијским утрошком средстава у 2013.години
Закључак о исплаћеним средствима за борце

33

23

Закључак о усвајању Информације о остваривању права бораца, ратних војних 34
инвалида и породица погинулих бораца

24

Закључак о усвајању Информације о реализацији Програма рада СО.-е Котор 34
варош за 2013.годину
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Закључак о усвајању Информације о раду Полицијске станице Котор Варош 35
за 2013.годину
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Закључак о усвајању Програма рада Центра за социјални рад општине Котор 36
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Закључак о могућности издавања Рјешења

36

Закључак о одвозу смећа са подручја Мјесних заједница

37

Закључак о одређивању локација на подручју града за постављање нових 38
контејнера
Закључак о санацији путева

38

Рјешење о одобравању реалокаије средстава
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АКТА НАЧЕЛНИКА
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Рјешење о именовању Савјетодавног одбора за израду омладинске политике 44
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45
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Рјешење о именовању Комисије за стамбено збрињавање породица погинулих
47
бораца и ратних војних инвалида

35

Рјешење о именовању Комисије за споменике и спомен обиљежја

36

Рјешење о именовању Комисије за разматрање поднесених захтјева за
остваривање права на субвенцију пољопривредне производње
49

37

Рјешење о именовању Комисије за избор најбољих спортиста на подручју
50
општине Котор Варош
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