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На основу члана 5.7.12 и 24. Закона о систему јавних служби ("Службени гласник 
Републике Српске",бр: 68/07и109/2012), Уредбе о класификацији дјелатности Републике 
Српске ("Службени гласник Републике Српске",бр:8/2014), члана 30. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 101/04, 42/05 и 118/05 и 
98/2013)и члана 23. Статута Центра за социјални рад општине Котор Варош, Скупштина 
општине на сједници одржаној дана 02.06.2014. године д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
О ОРГАНИЗОВАЊУ И УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР 

ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОТОР ВАРОШ 
 
 

Члан 1. 
Овом одлуком врши се усклађивање организације и пословања Јавне установе 

Центар за социјални рад КоторВарош са Законом о систему јавних служби и Уредбе о 
класификацији дјелатности Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске",бр: 
8/2014). 

 
I  НАЗИВ ОСНИВАЧА 

Члан 2. 
Општина Котор Варош ( у даљем тексту: Оснивач) оснива Јавну установу Центар за 

социјални рад Котор Варош ( у даљем тексту Центар) у државној својини за подручје 
општине Котор Варош. 
II  НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ УСТАНОВЕ 
 

Члан 3. 
Назив установе из члана 2. ове одлуке је: Јавна установа Центар за социјални рад 

КоторВарош. Скраћени назив установе је ЈУ  Центар за социјални рад КоторВарош. 
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Сједиште Јавнe Установe Центар за социјални рад КоторВарош је у КоторВарошу, у 
улици Цара Душана бр7.  

Члан 4. 
Центар је установа од посебног друштвеног интереса, у државној својини, за област 

социјалне и дјечије заштите, породичне заштите и старатељства, извршења васпитних 
мјера и заштите.    

Члан 5. 
Центар има својство правног лица, које стиче уписом у судски регистар.  

 
Члан 6. 

У правном промету са трећим лицем Центар иступа у своје име и за свој рачун, 
самостално и без ограничења. 
За обавезе створене у правном промету са трећим лицима Центар одговара својом 
цјелокупном имовином.  
 
III ДЈЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА 

Члан 7. 
ЈУ Центар за социјални рад КоторВарош у складу са Законом о класификацији 

дјелатости Републике Српске и Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске 
обавља дјелатност која је одређена у области здравствене заштите и социјалног рада. 
ЈУ Центар за социјални рад КоторВарош ће обављати слиједеће дјелатности: 
 
88.99 Остале дјелатности социјалног рада без смјештаја  

- дјелатности социјалне помоћи, усмјеравање и савјетовање дјеце и омладине, 
- дјелатности које се односе на усвајање дјеце и дјелатности спречавања злостављања 

дјеце и осталих, 
- услуге савјетовања о браку и породици, 
- дјелатности помагања жртвама великих несрећа, 
- утврђивање права на додјелу социјалне помоћи, 
- помоћ за бескућнике и остале социјално угрожене групе,  

ЈУ Центар за социјални рад Котор Варош обавља своју дјелатност сарађујући са 
корисницима, породицом, грађанима, установама у области здравства, васпитања, 
образовања, оспособљавања и рехабилитације, удружењима грађана, хуманитарним 
организацијама, привредним друштвима, вјерским организацијама, фондацијама и другим 
организацијама и установама. 
У спровођењу дјелатности социјалне заштите и социјалног рада Центар врши јавна 
овлашћења: 

- пружа прву стручну помоћ грађанима, 
- рјешава у првом степену о остваривању права утврђених овим законом и одлукама 

о проширеним правима у јединицама локалне самоуправе, 
- рјешава у првом степену о остваривању права из области дјечје заштите, 
- рјешава у првом степену о остваривању права из области породично-правне 

заштите и старатељства, 
- ради на спровођењу мјера према малољетним лицима у кривичном поступку, 
- пружа социјалне услуге у поступку рјешавања о правима из области социјалне 

заштите, 
- врши надзор над хранитељским породицама, 
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- води евиденцију и документацију о правима, пруженим услугама и предузетим 
мјерама у оквиру своје дјелатности и издаје увјерења на основу евиденције и 

- врши исплату новчаних права утврђених законом и другим прописима и општим 
актима. 

Центар обавља и стручне послове у спровођењу социјалне заштите и социјалног рада, 
породичне и дјечије заштите и то:   
1. открива и прати социјалне потребе грађана и проблеме у области социјалне 

заштите, 
2. предлаже и предузима мјере у рјешавању социјалних потреба грађана и прати 

њихово  извршење, 
3. предлаже мјере за унапређивање социјалне заштите и планирање развоја система 

социјалне заштите у локалним заједницама, организује и спроводи одговарајуће 
облике социјалне и дјечје заштите и непосредно пружа социјалне услуге, 

4. прати стање у области дјечје и породично-правне заштите, покреће иницијативе и 
предлаже мјере за унапређивање система дјечје и породичне заштите, 

5. развија и унапређује превентивне активности које доприносе спречавању и 
сузбијању социјалних проблема, 

6. пружа дијагностичке услуге, спроводи одговарајући третман, савјетодавне, 
терапијске услуге и стручну помоћ корисницима, 

7. подстиче, организује и координира професионални и добровољни рад у области 
социјалне заштите, 

8. обавља послове савјетовалишта за проблеме брака и породице, васпитања дјеце, 
усвојења, односа родитеља и дјеце, 

9. обавља аналитичко истраживачке послове у локалним заједницама и 
10. обавља и друге послове утврђене законом и одлукама јединица локалне самоуправе. 
 

Поред дјелатности из претходног става, које су од јавног интереса, Центар обавља и 
друге дјелатности које немају карактер дјелатности од јавног интереса, а у непосредној су 
вези са обављањем послова из основне дјелатности. 

Центар без уписа у судски регистар може да обавља и друге дјелатности које служе 
дјелатности уписаној у регистар, које се уобичајно обављају уз те дјелатности, у мањем 
обиму или повремено, а у циљу остваривања функције за коју је основана.  
 
IVСРЕДСТВА ЗА ОСНИВАЊЕ И ПОЧЕТАК РАДА УСТАНОВЕ И НАЧИН   
       ОБЕЗБЈЕЂЕЊА СРЕДСТАВА 

Члан 8. 
ЈУ Центар за социјални рад Котор Варош је правни сљедник Центра за социјални 

рад Котор Варош  основаног Одлуком број: 530-153/91 коју је донијела Скупштина 
општине Котор Варош, дана 26.07.1991. године и наствља рад средствима у државној 
својини чија вриједност по књиговодственом стању на дан 31.12.2013. године износи: 
3.364,19 КМ.  

Пренесена средства се не могу отуђивати нити вршити промјена власништва без 
сагласности оснивача. 

Члан 9. 
Средства за пословање Центра обезбјеђују се: 
1. из буџета републике, 
2. из буџета оснивача, 
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3. поклонима, 
4. донацијама и прилозима физичких и правних лица, 
5. завјештањима и 
6. другим изворима. 

 
V ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА У ПОГЛЕДУ 
     ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ   
 

Члан 10. 
У циљу обављања дјелатности због које је Центар основан, Оснивач у складу са 

законом: 
1. обезбјеђује средства и прописане услове за рад и врши благовремено именовање и 

разрјешење органа управљања, 
2. даје сагласност на годишњи програм рада и финансијски план, 
3. разматра и усваја годишњи извјештај о пословању и годишњи обрачун и 
4. даје сагласност на Статут и на акта о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста. 
 

VI  МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД   
      КОТОР ВАРОШ И ОСНИВАЧА 

Члан 11. 
Центар се обавезује да ће послове из своје дјелатности обављати благовремено, 

квалитетно и по правилима струке, на начин који ће задовољити потребе и интересе 
грађана из области социјалне заштите и подручја за које је основан, на законит начин и у 
складу са закљученим уговорима и споразумима, те да неће без сагласности Оснивача 
предузимати обављање других послова који не представљају предмет дјелатности 
утврђених овом одлуком. 

Центар се обавезује да ће преузети имовину од досадашњег Центра за социјални 
рад Котор Варош, те да ће у складу са законом очувати њихову несмањену вриједност као 
и да овом имовином и новостеченом имовином поступа са пажњом доброг привредника. 
Центар ће подносити Оснивачу извјештај из члана 10. Најмање једанпут годишње, а на 
захтјев Оснивача и више пута. 

Оснивач према Центру има обавезе које су садржане у члановима 9. и 10. ове 
Одлуке, као и другим законским и подзаконским актима. 
 
VII  ОРГАНИ ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОТОР ВАРОШ   
 

Члан 12. 
Органи Центра су Управни одбор и Директор. 

 
 

Члан 13. 
Чланове Управног одбора именује и разрјешава Оснивач, на период од четири 

године. 
Члан 14. 

Управни одбор Центра састоји се од три члана, с тим да запослени у Центру не могу 
бити чланови Управног одбора. 
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Члан 15. 

Директор руководи, представља и заступа Центар и одговоран је за законитост 
његовог рада без ограничења. 

Директора именује и разрјешава оснивач на период од четири године, уз претходно 
спроведен поступак јавне конкуренције. 

Вршиоца дужности директора именује Скупштина општине Котор Варош за период 
док траје поступак за именовање директора. 
 

Члан 16. 
Надлежност, поступак именовања и разрјешења органа управљања ближе ће се 

регулисати Статутом Центра. 
 
VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 17. 
ЈУ Центар за социјални рад Котор Варош ће у складу са овом одлуком донијети свој 

Статут у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке. 
 

Члан 18. 
Директор и Управни одбор Центра биће именовани у складу са овом одлуком након 

истека мандата на који су претходно именовани. 
 

Члан 19. 
До доношења новог Статута и других општих аката, примјењиваће се постојећи, 

уколико нису у супротности са Законом и другим прописима. 
 

Члан 20. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о организовању и усклађивању 
пословања Јавне Установе Центар за социјални рад Котор Варош („Службени гласник 
општине Котор Варош“ број: 3/14). 
 

Члан 21. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Котор Варош“. 
 
 
Број: 01-022-83 /2014      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 02.06.2014. године    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
       Ениса Божичковић, с.р. 
 
2 

На основу  члана 3. Закона o јавном окупљању (,,Службени гласник Републике 
Српске“,број:118/08), члана 30. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник 
Републике Српске“, број:101/04,42/05 и 118/05)  и члана 30. Статута Општине Котор-Варош 
(,,Службени гласник Општине Котор-Варош“, број : 3/14), Скупштина општине Котор-
Варош, на сједници одржаној дана  02.06.2014.године,  доноси  
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О Д Л У К У 

О  ДОПУНИ  ОДЛУКЕ  О ОДРЕЂИВАЊУ  ПРОСТОРА  ПРИМЈЕРЕНИХ  ЗА  
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ  СКУПОВА 

 
Члан 1. 

У члану 2. став 1. Одлуке  о одређивању простора примјерених за одржавање 
јавнихскупова (,,Службени гласник Општине Котор Варош“ број 2/10), иза ријечи 
,,игралишта“ додати - ,,послије наставе и школских активности“ ,те иза алинеје 3. додају се 
нове алинеје 4. и 5. које гласе: 

- простор купалишта ,,Бјелине“ у Котор Варошу, 
- простор испред хотела ,,Ст. Петар“  у Котор Варошу. 

Члан 2. 
               Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном 
гласнику општине Котор Варош,,. 
 
Број:   01-022-84 /14 
Дана: 02.06. 2014.године 
           Котор Варош  ПРЕДСЈЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                            Ениса Божичковић,с.р. 
 
3  
 На основу члана 148 б.став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) члана 2. Одлуке о оснивању 
Одбора за жалбе („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/14) и члана 30. 
Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14) 
Скупштина општине Котор Варош на петнаестој редовној сједници одржаној дана 
02.06.2014.године, д о н о с и  
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању предсједника и чланова Одбора за жалбе 

општинске управе општине Котор Варош 
 

1. Скупштина општине Котор Варош именује предсједника и чланове Одбора за  
жалбе општинске управе општине Котор Варош, и то: 
 

- Недељко Гламочак, дипл.правник из Котор Вароша -  предсједник Одбора, 
- Александра Метлић рођ.Ђукић,, дипл.правник из Бања Луке,  члан Одбора и 
- Павле Карапетровић , дипл.правник из Бања Луке, члан Одбора . 
2. Одбор за жалбе одлучује о жалбама службеника и техничких и помоћних радника у  

другом степену на рјешења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о 
жалбама кандидата који су учестовали на јавном конкурсу. 
 

3. Мандат предсједника и чланова Одбора за жалбе општинске управе општине Котор  
Варош траје четири године, са могућношћу поновног избора. 
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4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном  

гласнику општине Котор Варош“. 
 
Број: 01-022- 82 /14                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 02.06.2014.године                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                         Ениса Божичковић, с.р. 
 
4 

На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине 
Котор Варош“, број: 3/14 ) и члана 102. Пословника о раду Скупштине општине Котор 
Варош  („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13), након разматрања 
Информације о стању и одржавању локалних некатегорисаних путева на подручју 
општине Котор Варош у току 2013.године, Скупштина општине Котор Варош, на 
петнаестој   редовној  сједници одржаној дана  02.06.2014.године, д о н о с и 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
о уврштавању путног правца Котор Варош – Вагани – Варјаче – Рађићи  

у Просторни план РС као регионални путни правац   
 

 
1.Да се у понуђени Просторни план Републике Српске уврсти путни правац Котор 

Варош – Вагани – Варјаче – Рађићи као регионални пут, који тренутно има статус 
локалног пута. Поменути путни правац повезује општине Котор Варош и Кнежево. У 
недавним непогодама ( због поплава и клизишта) ова путна комуникација једина је 
омогућавала проходност саобраћаја Котор Варош – Вагани – Кнежево, Котор Варош – 
Вагани – Јаворани – Бањалука. Због сигурности у наредном периоду овај путни правац 
треба прекатегорисати у регионални као рјешење које би обезбјеђивало повезивање 
поменутих праваца у случају елементарних непогода. 
 

2.Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Котор Варош“. 
 
Број: 01-022- 73 /14                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:02.06.2014.године                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
     Котор Варош                                                  Ениса Божичковић, с.р. 
 
ДОСТАВЉЕНО: 

1. ЈУ Нови Урбанистички завод Републике Српске 
2. Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове 
3. Архива 

5 
На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине 

Котор Варош“, број: 3/14) и члана 102. Пословника о раду Скупштине општине Котор 
Варош  („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13), након разматрања Одлуке 
о уређењу простора и грађевинском земљушту у нацрту, Скупштина општине Котор 
Варош, на петнаестој    редовној сједници одржаној дана  02.06.2014.године  доноси 
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З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

О УСВАЈАЊУ ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
У НАЦРТУ 

 
1.Скупштина општине Котор Варош доноси Одлуку  о уређењу простора и 

грађевинском земљишту у нацрту и упућује  је  на јавну расправу, јер се истом  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 Одјељење за просторно 
уређење и стамбено комуналне послове општинске управе општине Котор Варош, које се 
истовремено обавезује да уз приједлог Одлуке о уређењу простора и грађевинском 
земљишту  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- 74 /14                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 02.06.2014.године                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
    Котор Варош                                                                     Ениса Божичковић, с.р. 
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На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине 
Котор Варош“, број: 3/14) и члана 102. Пословника о раду Скупштине општине Котор 
Варош  („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13), након разматрања Одлуке 
о уређењу простора и грађевинском земљушту у нацрту, Скупштина општине Котор 
Варош, на петнаестој    редовној сједници одржаној дана  02.06.2014.године  доноси 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
О УСВАЈАЊУ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНАМА, ДОПУНАМА И ПРОШИРЕЊУ ОБУХВАТА 

ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА КОМПЛЕКСА НАСЕЉА 
РИПИШТЕ –„БАРЕ“ КОТОР ВАРОШ  

У НАЦРТУ 
 

1.Скупштина општине Котор Варош доноси Одлуку  о измјенама, допунама и 
проширењу обухвата Одлуке о доношењу регулационог плана комплекса насеља Рипиште- 
„Баре“ Котор Варош у нацрту и упућује  је  на јавну расправу, јер се истом  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.  
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3.За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Одјељење за просторно  
уређење и стамбено комуналне послове општинске управе општине Котор Варош, које се 
истовремено обавезује да уз приједлог Одлуке о измјенама, допунама и проширењу 
обухвата Одлуке о доношењу регулационог плана комплекса насеља Рипиште „Баре“ 
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- 75 /14                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 02.06.2014.године                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
    Котор Варош                                                                              Ениса Божичковић, с.р. 
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На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине 
Котор Варош“, број: 3/14 ) и члана 102. Пословника о раду Скупштине општине Котор 
Варош  („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13), након разматрања 
Извјештаја оизвшењу буџета општине Котор Варош за период 01.01. – 31.12.2013.године, 
Скупштина општине Котор Варош, на петнаестој  редовној  сједници одржаној дана  
02.06.2014.године, д о н о с и 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине Котор Варош за период  

01.01. – 31.12.2013.године 
 

1.Скупштина општине Котор Варош усваја  Извјештај о  извршењу буџета општине 
Котор Варош за период  01.01. – 31.12.2014.године. 

 
2.Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Котор Варош“. 
 
 
Број: 01-022- 76 /14                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:02.06.2014.године                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
     Котор Варош                                                                                   Ениса Божичковић, с.р. 
 
ДОСТАВЉЕНО: 

1.Одјељењу за финансије 
2.Архива  

8 
На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине 

Котор Варош“, број: 3/14 ) и члана 102. Пословника о раду Скупштине општине Котор 
Варош  („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13), након разматрања 
Извјештаја опословању КП „Бобас“ а.д. Котор Варош за период јануар – децембар 
2013.године, Скупштина општине Котор Варош, на петнаестој  редовној  сједници 
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одржаној дана  02.06.2014.године, д о н о с и 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
о усвајању Извјештаја о пословању КП „Бобас“ а.д. Котор Варош за период јануар – 

децембар 2013.године 
 

1.Скупштина општине Котор Варош усваја  Извјештај опословању КП „Бобас“ а.д. 
Котор Варош за период јануар – децембар 2013.године. 
 

2.Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Котор Варош“. 
 
Број: 01-022- 77 /14                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:02.06.2014.године                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
     Котор Варош                                                                                  Ениса Божичковић, с.р. 
 
ДОСТАВЉЕНО: 

1. КП“Бобас“ а.д. Котор Варош 
2. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности  
3. Архива  
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На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине 
Котор Варош“, број: 3/14 ) и члана 102. Пословника о раду Скупштине општине Котор 
Варош  („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13), након разматрања 
Информације о раду невладиног сектора на подручју општине Котор Варош са прегледом 
утрошка финансијских средстава из буџета општине за 2013.годину ,Скупштина општине 
Котор Варош, на петнаестој редовној  сједници одржаној дана  02.06.2014.године, доноси 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАДУ НЕВЛАДИНОГ СЕКТОРА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ СА ПРЕГЛЕДОМ УТРОШКА ФИНАНСИЈСКИХ 
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2013.ГОДИНУ 

 
1.Скупштина општине Котор  Варош усваја Информацију о раду невладиног сектора на 

подручју општине Котор Варош са прегледом утрошка финансијских средстава из буџета 
општине за 2013.годину. 
 

2.Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општинеКотор Варош“. 
 
Број: 01-022-78  /14                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:02.06.2014.године                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
     Котор Варош                                                  Ениса Божичковић, с.р. 
 
ДОСТАВЉЕНО: 

1.Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности 
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2.Архива 
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На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине 
Котор Варош“, број: 3/14 ) и члана 102. Пословника о раду Скупштине општине Котор 
Варош  („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13), након разматрања 
Информације о стању и одржавању локалних и некатегорисаних путева на подручју 
општине Котор Варош у току 2013.године ,Скупштина општине Котор Варош, на 
петнаестој редовној  сједници одржаној дана  02.06.2014.године, д о н о с и 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЛОКАЛНИХ И 

НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ У ТОКУ 
2013.ГОДИНЕ 

 
 

1.Скупштина општине Котор  Варош усваја Информацију о стању и одржавању 
локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Котор Варош у току 2013.године 
 

2.Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општинеКотор Варош“. 
 
 
Број: 01-022-79 /14                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:02.06.2014.године                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
     Котор Варош                                                  Ениса Божичковић, с.р. 
 
ДОСТАВЉЕНО: 

1. Одјељењу за просторно уређење и  
стамбено -  комуналне послове  

2. Архива 
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На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине 
Котор Варош“, број: 3/14 ) и члана 102. Пословника о раду Скупштине општине Котор 
Варош  („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13), након разматрања 
Информације о снабдијевању питком водом са јавног водовода ,Скупштина општине 
Котор Варош, на петнаестој редовној  сједници одржаној дана  02.06.2014.године, доноси 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СНАБДИЈЕВАЊУ ПИТКОМ ВОДОМ СА ЈАВНОГ 

ВОДОВОДА 
 

1.Скупштина општине Котор  Варош усваја Информацију о снабдијевању питком 
водом са јавног водовода. 
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2.Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општинеКотор Варош“. 
 
 
Број: 01-022- 80  /14                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:02.06.2014.године                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
     Котор Варош                                                   Ениса Божичковић, с.р. 
 
ДОСТАВЉЕНО: 

1.КП „Бобас“ Котор Варош 
2.Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
3.Архива 
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На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине 
Котор Варош“, број: 3/14 ) и члана 102. Пословника о раду Скупштине општине Котор 
Варош  („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13), након разматрања 
Информације о завршетку првог полугодишта у школама основног и средњег образовања и 
васпитања општине Котор Варош школске 2013/2014 године, Скупштина општине на 
петнаестој редовној  сједници одржаној дана  02.06.2014.године, д о н о с и 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАВРШЕТКУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА У 

ШКОЛАМА ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ОПШТИНЕ 
КОТОР ВАРОШ ШКОЛСКЕ 2013 / 2014 ГОДИНЕ 

 
 

1.Скупштина општине Котор  Варош усваја Информацију о завршетку првог 
полугодишта у школама основног и средњег образовања и васпитања општине Котор 
Варош школске 2013/2014 године. 
 

2.Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општинеКотор Варош“. 
 
 
Број: 01-022- 81  /14                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:02.06.2014.године                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
     Котор Варош                                                           Ениса Божичковићс.р. 
 
ДОСТАВЉЕНО: 

1.Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
2.Архива 
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АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
13 
 
          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 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,број:101/04,42/05 и 118/05) и члана 
43. Статута Општине Котор Варош(„Службени гласник општине Котор 
Варош“,број:11/05) начелник Општине  д о н о с и 
 
 
                                                              Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА  
 
 
1.Владо Арежина,грађ инж., из Бања Луке, именује се за надзорног органа  над извођењем 
радова за изградњу пјешачке стазе уз ријеку Врбању. 
          2.Надзорни орган поставља се са даном 01.04.2014.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 /14-31      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 01.04.2014.године     Далибор Вучановић,с.р. 
 
 
14 
 
          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 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,број:101/04,42/05 и 118/05) и члана 
43. Статута Општине Котор Варош(„Службени гласник општине Котор 
Варош“,број:11/05) начелник Општине  д о н о с и 
 
                                                              Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА  
 
 
1.Владо Арежина,грађ инж., из Бања Луке, именује се за надзорног органа  над извођењем 
радова за изградњу пјешачке стазе градског парка Рујика. 
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          2.Надзорни орган поставља се са даном 01.04.2014.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:02-014-13/14-30     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 01.04.2014.године       Далибор Вучановићс.р. 
 
15                                                                                     
 
        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 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,број:101/04,42/05 и 118/05) и члана 
43. Статута Општине Котор Варош(„Службени гласник општине Котор 
Варош“,број:11/05) начелник Општине  д о н о с и 
 
                                                              Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА  
 
1.Милан Пржуљ, дипл. инж. елект., из Бања Луке, именује се за надзорног органа  над 
извођењем радова за монтажу хладњаче и комплета за припрему производње чипса од 
воћа. 
          2.Надзорни орган поставља се са даном 24.04.2014.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:02-014-13/14-27     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 29.04.2014.године      Далибор Вучановићс.р. 
16 
 
          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 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,број:101/04,42/05 и 118/05) и члана 
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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 
 
 
                                                              Р Ј Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА  
 
 
1. Владо Арежина,грађ инж., из Бања Луке, именује се за надзорног органа  над извођењем 
вањских фасадерских  радова на згради кино сале. 
          2.Надзорни орган поставља се са даном 29.04.2014.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 /14-28      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 29.04.2014.године    Далибор Вучановић,с.р. 
 
17 
 

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 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за провођење поступка набавке 

по Преговарачком поступку без објаве обавјештења број: 02/5-404-45/14  од 
07.05.2014.године''Пружање услуга одржавања програмских пакета: Докунова 2.0 и 

Финова и набавку антивирусног софтвера'' 
 

Члан 1. 
Именује се Комисија за провођење поступка набавке ''Пружање услуга одржавања 

програмских пакета: Докунова 2.0 и Финова и набавку антивирусног софтвера''у сљедећем 
саставу: 
 
1. Бранкица Радуловић, (дипл.екон.), предсједник, 
2. Милева Керезовић, (дипл.екон), члан – представник економске струке. 
3.Радислав Чупић, (информатичар), члан – представник информатичке струке 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:02-014-13/14-29 
Датум: 12.05.2014. 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 46. Статута општине Котор Варош ( 
„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14 ) и члана 2.Одлуке о изради 
акционог плана за равноправност полова општине Котор Варош за период 2015.-
2017.годинa („Службени гласник општине Котор Варош“, број 4/14) , Начелник општине 
Котор Варош  д о н о с и: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању радне групе за израду Акционог плана за равноправност полова општине 

Котор Варош за период 2015.-2017.година 
1. У радну групу за израду Акционог плана за равноправност полова општине Котор 

Варош за период 2015.-2017.година, именују се: 
- Ениса Божичковић, 
- Раденка Славнић, 
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- Вања Купрешак, 
- Видосава Тепић, 
- Биљана Лукић, 
- Живана Варошић, 
- Горан Малијевић 

 
2. Задатак радне групе је да израдиАкциони план за равноправност полова општине 

Котор Варош за период 2015.-2017.година. 
3. Члановима радне групе припада одговарајућа надокнада за рад. 
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „ Службеном гласнику 

општине Котор Варош“. 

 
Број:02-014- 120 /14                                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 13. 05. 2014. године                                                            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 46. Статута општине Котор  Варош 
(„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14) Начелник општине   д о н о с и 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању Комисије за процјену штете настале усљед поплава  

на путевима и мостовима 
 

1. У Комисију за процјену  штете настале усљед поплава на путевима и  
мостовима на подручју општине Котор Варош, именују се : 

 
- Душко Васиљевић, дипл.правник за безбједност – предсједник комисије 
- Срђан Ћорић, дипл.инг.шумарства, члан комисије 
- Јован Савановић , грађ. техничар – члан комисије 
- Емина Беглеровић, диплинг.арх.- члан комисије 
- Санди Алић,дипл.инг.грађ. – члан комисије  

 
 

2. Задатак Комисије је да на подручју општине Котор Варош сними стање  
насталих штета усљед поплава, о истом сачини записник и изврши процјену штете. 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном  
гласнику општине Котор Варош“. 
 
Број: 02-014-  126 /14                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум:21.05.2014.године                                                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 46. Статута општине Котор  Варош 
(„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14) Начелник општине   д о н о с и 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању Комисије за процјену штете настале усљед поплава  

на стамбеним објектима 
 
 

 1.У Комисију за процјену  штете настале усљед поплава на стамбеним објектима на 
подручју општине Котор Варош, именују се : 

 
- Нарић Сњежана, дипл.правник– предсједник комисије 
- Кушљић Бојан,дипл.ецц- члан комисије 
- Асја Стоичков, дипл. правник - члан комисије 
- Товиловић Љубица, грађ. техничар - члан комисије 
- Захировић Сенад , грађ. техничар – члан комисије 
- Чупић Радислав,– члан комисије  
- Жупљанин Невена, – члан комисије 

 
2.Задатак Комисије је да на подручју општине Котор Варош сними стање насталих 

штета усљед поплава, о истом сачини записник и изврши процјену штете. 
 

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Котор Варош“. 
 
Број: 02-014- 126-2 /14                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум:21.05.2014.године                                                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 46. Статута општине Котор  Варош 
(„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14) Начелник општине   д о н о с и 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању Комисије за процјену штете настале усљед поплава  

у области пољопривреде 
 
 
 

1.У Комисију за процјену  штете настале усљед поплава у области пољопривреде ( 
усјеви, воћњаци и остало)  на подручју општине Котор Варош, именују се: 

 
- Вања Купрешак, предсједник комисије, 
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- Раденка Славнић, члан комисије, 
- Саша Вишњић, члан комисије, 
- Владимир Драгољевић, члан комисије, 
- Сњежана Ђурић, члан комисије, 
- Горан Новаковић, члан комисије, 
- Саша Поповић, члан комисије 
- Немања Панић, члан комисије и 
- Славица Бубић, члан комисије 
 

 
 

2.Задатак Комисије је да на подручју општине Котор Варош сними стање насталих 
штета усљед поплава, о истом сачини записник и изврши процјену штете. 
 

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Котор Варош“. 
 
Број: 02-014- 126-1/14                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум:21.05.2014.године                                                Далибор Вучановић,с.р. 
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 На основу члана 22. став 1б. тачка 10 Закона о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 12/12) и 
члана 43. Закона о локалној самоуправи број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13) и Наредбе 
Репшубличког штаба за ванредне ситуације број: 11-2/14 од 23.05.2014. године комадант 
Штаба за ванредне ситуације Далибор Вучановић у општини Котор Варош, доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ПРЕСТАНКУ СТАЊА ПРИРОДНЕ НЕПОГОДЕ – ВАНРЕДНО СТАЊЕ 

 
1. Овом одлуком се ставља ван снаге Одлука број 03/11-813/14 од 15.05.2014. године. 
2. Овом одлуком се укида ВАНРЕДНО СТАЊЕ на подручју општине Котор Варош. 
3. На сједници Штава за ванредно стање разматрана је могућност доношења овакве 

одлуке и уз сагласност свих чланова Штаба, донесен је закључак да се донесе 
Одлука о престанку ванредног стања. 

4. Ова одлука се доставља Републичком Штабу за ванредне ситуације на усвајање. 
5. На основу одлуке Републичког Штаба за ванредне ситуације , иста ће се објавити у 

Службеном гласнику општине Котор Варош и иста ће ступити на снагу даном 
доношења. 

6. За реализацију ове одлуке задужује се начелник општине Далибор Вучановић. 
 
 

Број: 03/11-813-1/14      Комадант штаба за ванредно стање 
Дана: 24.05.2014. године      Далибор Вучановић, с.р. 
Котор Варош, 13,00 часова 
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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 46. Статута општине Котор Варош ( 
„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14),  Начелник општине Котор Варош  
д о н о с и: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању организационог Одбора 47. општинског турнира у малом фудбалу 

 „ Котор Варош 2014“ 
 

1. У организациони Одбор општинског турнира у малом фудбалу „ Котор Варош 
2014“именују се: 
 
- Марко Зељковић,предсједник 
- Горан Малијевић, члан 
- Слободан Петровић,члан 
- Владан Ђекановић,члан 
- Бранко Понорац, члан 

 
2. Задатак организационог Одбора је да организује 47. општински турнир у малом 

фудбалу „Котор Варош 2014“. 
 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „ Службеном гласнику 
општине Котор Варош“. 

 
Број:02-014- 129-1   /14НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 28. 05. 2014. годинеДалибор 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 46. Статута општине Котор  Варош 
(„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14) Начелник општине   д о н о с и 
 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању Комисије за процјену штете настале усљед поплава  

на објектима комуналне инфраструктуре – водовод и канализација 
 
 

1. У Комисију за процјену  штете настале усљед поплава на објектима комуналне  
инфраструктуре – водовод и канализација на подручју општине Котор Варош, именују се : 
 

- Горан Шебић – предсједник комисије 
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- Горан Кушљић, члан Комисије и 
- Невенко Филиповић, члан комисије 

 
2.Задатак Комисије је да на подручју општине Котор Варош сними стање насталих 

штета усљед поплава, о истом сачини/попуни  записник и изврши процјену штете. 
 

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Котор Варош“. 
 
 
Број: 02-014-  126-3 /14                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум:04.06.2014.године                                                Далибор Вучановић,с.р. 
 
 
Р.бр                                САДРЖАЈ                                                                                        Стр 

1. Одлука о организовању и усклађивању пословања ЈУ Центар за социјални 
рад Котор Варош 

 

2. Одлука о допуни Одлуке о одређивању простора примјерених за 
одржавање јавних скупова 

 

3. Рјешење о именовању предсједника и чланова Одбора за жалбе општинске 
управе општине Котор Варош 

 

4. Закључак о уврштавању путног правца Котор Варош – Вагани – Варјаче – 
Рађићи у Просторни план РС као регионални путни правац 

 

5. Закључак о усвајању Одлуке о уређењу простора и грађевинском 
земљишту у Нацрту 

 

6 Закључак о усвајању Одлуке о измјенама, допунама и проширењу 
обухвата Одлуке о доношењу регулационог плана комплекса насеља 
Рипиште – Баре Котор Варош у Нацрту 

 

7. Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине Котор 
Варош за период 01.01.-31.12.2013. године 

 

8. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању КП „Бобас“ а.д. Котор 
Варош за период јануар-децембар 2013. године 

 

9. Закључак о усвајању Информације о раду невладиног сектора на подручју 
општине Котор Варош са прегледом утрошка финансијских средстава из 
буџета општине за 2013. годину 

 

10. Закључак о усвајању Информације о стању и одржавању локалних и 
некатегорисаних путева на подручју општине Котор Варош у току 2013. 
године 

 

11. Закључак о усвајању Информације о снабдијевању питком водом са јавног 
водовода 

 

12. Закључак о усвајању Извјештаја о завршетку првог полугодишта у 
школама основног и средњег образовања и васпитања општине Котор 
Варош школске 2013/2014. године 

 

 АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
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13 Рјешење о именовању надзорног органа – Арежина Владо  
14 Рјешење о именовању надзорног органа – Арежина Владо  
15 Рјешење о именовању надзорног органа – Милан Пржуљ  
16 Рјешење о именовању надзорног органа – Арежина Владо 15 
17 Рјешење о именовању комисије – јавне набавке 15 
18 Рјешење о именовању радне групе за израду Акционог плана за 

равноправност полова општине Котор Варош за период 2015-2017. година 
16 

19 Рјешење о именовању комисије за процјену штете настале услед поплава 
на путевима и мостовима 

17 

20 Рјешење о именовању комисије за процјену штете настале услед поплава 
на стамбеним објектима 

18 

21 Рјешење о именовању комисије за процјену штете настале услед поплава у 
области пољопривреде 

18 

22 Одлука о престанку стања природне непогоде – Ванредно стање 19 
23 Рјешење о именовању Организационог одбора 47. општинског турнира у 

малом фудбалу котор Варош 2014 
20 

24 Рјешење о именовању комисије за процјену штете настале услед поплава 
на објектима комуналне инфраструктуре – водовод и канализација 

 
20 

25 Садржај 21 


