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1                                                                                      
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 30. Статута општине Котор Варош 

(,,Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14) Скупштина општине Котор 

Варош на сједници одржаној дана 22.04.2014. године доноси 

 

О Д Л У К У 

О ПРЕНОСУ ИМОВИНЕ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ 

У ВЛАСНИШТВО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И ИНФОРМИСАЊЕ 

 

 

Члан 1. 

 Имовина која се води у пословним књигама општине Котор Варош на контима 

011221 – Канцеларијски намјештај, 011222 – Рачунарска опрема, 011231 – Радио опрема 

преноси се у власништво ЈУ Центар за културу, спорт и информисање. 

 

Члан 2. 

 Имовина која се преноси у власништво ЈУ Центар за културу, спорт и информисање 

налази се на списку који је саставни дио ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

 Обавеза општине Котор Варош је да из својих пословних књига искњижи имовину 

из члана 2. ове Одлуке, а обавеза Центра за културу, спорт и информисање је да исту 

имовину укњижи у своје пословне књиге. 
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Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику 

општине Котор Варош“. 

 

 

Број: 01-022- 49 /14           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.04.2014. године                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                         Ениса Божичковић, с.р. 

 

2 
Скупштина општина Котор Варош, на основу члана 348. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08),  члана 5. став 1. тачка б) 

Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број 20/12) и  члана 11. став 2. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени 

гласник општине Котор Варош“, број 7/07, 2/10 и 5/12), на сједници одржаној дана 

22.04.2014. године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ 

НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ РАДИ ГРАЂЕЊА 

 

 

 

 Предмет јавне продаје, почетна цијена, начин уплате кауције 

 

 

Члан 1. 

Под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се лицитацијом 

продаја неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини и то: 

 

- к.ч. број 443/28, укупне површине 20 м
2
,уписана у П.Л. 373/393 К.О. Котор Варош 

зв. „Вакуф“, државна својина корисник Општина Котор Варош са дијелом 1/1, ради 

изградње трафостанице на подручју насеља „Вакуф“, по почетној продајној цијени 

од 17,00 КМ (словима: седамнаест КМ) по 1м2. 

 

 

Члан 2. 

За учешће у поступку лицитације учесник је дужан улатити износ од 10% од 

продајне цијене, на један од рачуна јавних прихода општине Котор Варош  и то: рачун: 

551-012-00006601-57 код Нове Бањалучке банке А.Д. Бања Лука, или рачун број: 562-099-

00018555-22 код НЛБ Развојне банке А.Д. Бања Лука, или рачун број: 565-501-80000001-70 

код Бобар банке А.Д. Бијељина, филијала Бања Лука, позив на број:729124, буџетска 

организација:9999999. 
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Право учешћа на лицитацији: 

 

Члан 3. 

Право учешћа на лицитацији имају правна и физичка лица која уз попуњену пријаву 

доставе сљедеће доказе: 

- за физичка лица: 

1. овјерену копију личне карте 

 2. оригиналну уплатницу о уплати кауције 

 3. овјерену пуномоћ уколико ће учесника заступати пуномоћник, 

            4. потврду Основног суда у чијем сједишту физичко лице има пребивалиште да није 

кажњен за озбиљан професионални прекршај; 

- за правна лица: 

1. овјерену копију рјешења о упису у судски регистар 

2. оригиналну уплатницу о уплати кауције 

3. овлаштење за заступање правног лица 

    4. потврда Основног суда у чијем сједишту правно лице има сједиште да није 

кажнјен за озбиљан професионални прекршај. 

       Учествовање на лицитацији неће се дозволити лицима која по закону не могу 

стећи право својине на грађевинском земљишту које је предмет продаје, као и лицима која 

нису положила кауцију. 

 

 Преузимање пријава, датум и мјесто подношења пријава 

 

Члан 4. 

 Пријава на оглас за  земљиште које је предмет лицитације може се преузети сваког 

радног дана у огласом отвореном року  од 7 до 15 часова на инфо пулту Административне 

службе општине Котор Варош. 

 Пријаве ће се подносити путем поште или непосредно у Пријемној канцеларији 

Општинеске управе општине Котор Варош у затвореној коверти  на адресу: Општинска 

управа општине Котор Варош, Комисија за продају грађевинског земљишта са назнаком: 

ПРИЈАВА ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ- НЕ ОТВАРАЈ. 

 

 Провођење поступка лицитације 

 

Члан 5. 

  Поступак лицитације грађевинског земљишта спровешће Комисија за продају 

градског грађевинског земљишта. 

 Задатак Комисије је да у складу са овом Одлуком и Правилником о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) објави Оглас о продаји 

грађевинског земљишта лицитацијом у листу „ГЛАС СРПСКЕ“, утврди датум мјесто и 

вријеме одржавања лицитације и спроведе лицитацију.  

 Комисија за свој рад има право на накнаду. 
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Поступак продаје 

 

Члан 6. 

 Лицитацијом руководи предсједник комисије који претходно утврђује да ли су 

испуњени сви предвиђени услови за одржавање лицитације у погледу оглашавања продаје, 

утврђивања услова продаје, потребног броја учесника надметања (купаца), положене 

кауције, редосљеда продаје. 

 Чланови комисије не могу стављати понуде  за куповину грађевинског земљишта 

ни у своје име ни за друга лица. 

   

Члан 7. 

Лицитација се може одржати само ако у њој учествују најмање два учесника. 

 Ако се на лицитацију јави само један учесник, Комисија може приступити поступку 

продаје непокретности непосредном погодбом, под условом да цијена не може бити нижа 

од почетне цијене објављење у огласу о лицитацији. 

 

Члан 8. 

Понуде се на лицитацији истичу јавно путем картице у коју се уписује цијена. 

Сваки учедсник је везан својом цијеном све док се не истакне већа понуда. 

           Лицитација траје све док се не истичу веће понуде. 

Учесницима лицитације ће се на њихов захтјев дозволити краћи рок за 

размишљање. 

 Лицитација ће се закључити ако и послије другог позива у року од 5 минута није 

истакнута већа понуда. 

 Прије закључења лицитације предсједник Комисије још једном понавља посљедњу 

понуду, а затим објављује да је лицитација закључена и проглашава учесника с највећом 

понудом. 

Члан 9. 

Послије закључења лицитације предсједник Комисије упознаје учеснике лицитације 

да одмах могу на записник изјавити приговоре на спроведени поступак лицитације. 

 

Члан 10. 

 Приговори на поступак лиитације могу се заснивати на сљедећим разлозима: 

 а) да ова Одлука није у складу са чланом 5. и чланом 7.  Правилника о поступку 

јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе, 

 б) да Оглас о лицитацији није садржавао све податке предвиђене у члану 10. 

Правилника 

 в) да је поступак лицитације неправилно спроведен и да је то имало битног утицаја 

на истицање понуда и могућности лицитације, 

 г) да учесник чија је понуда утврђена као најповољнија нема способност за 

закључење уговора или стицање права које је предмет продаје на грађевинском земљишту 

или да лице које се појављује као законски заступник односно пуномоћник нема 

прописано овлаштење. 

Члан 11. 

 Ако комисија установи да су недостаци и пропусти на које приговор указује такве 

природе да могу одмах бити отклоњени одлучиће да се лицитација настави након што се 
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недостаци отклоне. 

 У случају из става 1. овога члана, учесници у лицитацији остају везани уз своје 

понуде ако оне усљед истицања већих понуда нису престале да важе. 

 

Члан 12. 

 Ако комисија установи да изјављени приговори нису основани закључиће поступак 

лицитације и одмах ће утврдити и јавно објавити која је понуда као најповољнија 

прихваћена и с ким ће се закључити купопродајни уговор. 

 

Члан 13. 

 Ако се због природе приговора не може одмах расправити и одлучити по 

приговору, комисија ће прекинути поступак лицитације док Начелник општине не ријеши 

приговор. 

 Начелник ће о приговору одлучити у року од 7 (седам) дана. 

 

Члан 14. 

 Ако Начелник нађе да је приговор основан, одлучиће да се у цјелини поништи 

поступак лицитације и да се тај поступак поново спроведе. 

 

Члан 15. 

О поступку лицитације води се записник у који се уноси цио ток поступка и све 

понуде изјављене од појединих учесника, као и изјављени приговори. Послије закључења 

записника, који потписују чланови Комисије и присутни учесници лицитације, приговори 

се не могу изјављивати. 

Уколико се лицитација не успије провести исти дан, наставиће се наредни дан у 

исто вријеме и на истом мјесту. 

Члан 16. 

  Са учесником лицитације који је понудио највећу цијену ће се закључити уговор о 

продаји, у року од 15 дана од дана прибављања сагласности за закључење уговора од 

стране Правобранилаштва Републике Српске. 

 Ако учесник лицитације из претходног става одустане од закључења купопродајног 

уговора губи право на враћање положене кауције. 

  Купац је дужан уплатити купопродајну цијену од року од 8 (осам) дана од дана 

прибављања мишљења Правобранилаштва Републике Српске, а прије закључивања  и 

овјере уговора о продаји код Нотара. 

Предаја у посјед грађевинског земљишта купцу извршиће се у року од 8 (осам) дана 

од дана овјере Уговора о продаји код Нотара. 

  Уговор у име општине Котор Варош потписаће начелник Општине. 

 

Члан 17. 

  Купац је дужан сносити све фискалне обавезе, накнаде и таксе које су везане за 

закључивање, овјеру уговора и упис права на предметном земљишту. 

  Купац је дужан сносити трошкове који проистекну из прибављања урбанистичке 

сагласности и одобрења за грађење као и трошкове претварања пољопривредног 

земљишта у грађевинско у поступку прибављања одобрења за грађење. 
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Прелазне и завршне одредбе 

Члан 18. 

 На  сва питања која нису регулисана овом Одлуком примјењиваће се одредбе 

Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број 20/12) и Одлука о грађевинском земљишту („Службени гласник општине 

Котор Варош“, број 7/07, 2/10 и 5/12). 

Члан 19. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Котор Варош“. 

 

Број: 01-022- 50  /14                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.04.2014. године                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                            

    Котор - Варош                                                                                 Ениса Божичковић, с.р. 
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На основу чланова 34. 35. 35 а.111 а. 111 б. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,42/05 ,118/5и 98/13 ) и члана 30. 

Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор-Варош“, број:3/14) 

Скупштина општине Котор-Варош на четрнаестој редовној сједници одржаној дана   

22.04.2014. године  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА И КРИТЕРИЈА 

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ 

И НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  ОПШТИНЕ 

КОТОР-ВАРОШ 

 

I - Скупштина општине Котор Варош расписује јавни конкурс за избор и именовање: 

1.  секретара Скупштине општине Котор- Варош и 

2.  начелника Одјељења општинске управе општине Котор-Варош – 4 извршиоца: 

а). Начелник Одјељења за општу управу 

б). Начелник Одјељења за финансије 

ц). Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове 

д). Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 

 

II – Опис послова 

Секретар Скупштине општине организује и брине се о обављању стручних и 

административних послова за скупштину и њена радна тјела, руководи стручном службом 

Скупштине општине и обавља друге послове утврђене законом, статутом, пословником о 

раду и другим актима скупштине општине. 

Начелник Одјељења руководи одјељењем и одговара за његов рад, те обавља и друге 

послове утврђене  Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста 

општинске управе  општине Котор-Варош.  

III – Мандат 

Мандат секретар скупштине општине и начелника одјељења траје док траје мандат сазива 

скупштине која их  је изабрала. 
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IV – Статус 

Секретар Скупштине општине и начелници одјељења имају  статус  службеника  

општинске управе  Општине Котор Варош и права из радног односа остварују  у складу са 

законом. 

 

V - Општи услови за кандидате 

1. да је кандидат држављанин Републике Српске -БиХ 

2. да је старији од 18 година 

3. да има општу здравствену способност 

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест 

мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у 

општинској управи  

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу 

власти у БиХ три године прије објављивања конкурса  

6. да се против кандидата не води кривични поступак 

7. да се на њих не односи члан IX 1. Устава БиХ 

 

VI - Посебни услови за кандидате 

Под редним бројем I 1.: 

- завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус 

студија – дипломирани правник са најмање 240 ЕЦТС бодова, 

- најмање три године радног искуства у траженом степену образовања и 

-  положен стручни испит за рад у општинској управи  

Под редним бројем I 2.а): 

- ВСС Правни факултет или други факултет друштвеног смјера  или први циклус студија 

са најмање 240 ЕЦТС бодова 

- најмање три године радног искуства у траженом степену образовања и 

- положен стручни испит за рад у општинској управи   

Под редним бројем I 2.б): 

- ВСС Економског смјера или први циклус студија са најмање 240 ЕЦТС бодова 

-  најмање три године радног искуства у траженом степену образовања и 

- да има положен стручни испит за рад у општинској управи   

Под редним бројем I 2.ц): 

-ВСС Архитектонског, грађевинског или друштвеног смјера или први циклус студија са 

најмање 240 ЕЦТС бодова 

- да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања и 

- да има положен стручни испит за рад у општинској управи   

Под редним бројем I 2.д): 

- ВСС Економски, правни или факултет друштвеног смјера или први циклус студија са 

најмање 240 ЕЦТС бодова 

- да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања и 

- да има положен стручни испит за рад у општинској управи  

VII – Сукоб интереса 

Кандидати не могу обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до 

сукоба интереса у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске , Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти у Републици 

Српској  и Законом о локалној самоуправи. 
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VIII – Потребни документи 

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и 

посебних услова и то: 

- биографија о кретању у служби, 

- овјерену копију дипломе, 

- увјерење о положеном стручном испиту, 

- увјерење о држављанству, 

- извод из матичне књиге рођених, 

- доказ о радном искуству у траженом степену образовања, 

-  увјерење да се не води кривични поступак, 

- потписану и овјерену изјаву о непостојању сукоба интереса, 

-потписану и овјерену изјаву да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну 

затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за 

обављање послова у општинској управи 

- потписану и овјерену изјаву да кандидат није отпуштен из органа управе као резултат  

дисциплинске  мјере на били којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања 

конкурса  

- доказ о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидати по завршетку 

изборне процедуре 

- потписану и овјерену изјаву у вези са чланом IX тачка 1. Устава БиХ 

-увјерење о положеном стручном испиту 

Напомена, лице које нема положен стручни испит, може се примити на рад, ако се обавеже 

да положи стручни испит у року од шест мјесеци од дана запослења  

Сва документа достављају се у оргиналу или овјереној фото-копији и не старија од шест 

мјесеци. 

 

IX - Рок за подношење пријава  

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања овог Конкурса у  „Службеном 

гласнику Републике Српске“ и у дневном листу „ Глас Српске“, “, лично или путем поште 

на адресу: Скупштина општине Котор Варош, Цара Душана бб, 78220 Котор-Варош, са 

назнаком“  Комисији за спровођење поступка за пријем службеника“ Непотпуне и 

неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање,а документа приложена уз Конкурс 

неће се враћати кандидатима. Ако конкурс не буде истовремено објављен рок ће се 

рачунати од дана посљедног објављивања. 

 

X – Након ступања на снагу ове Одлуке, биће објављен Јавни конкурс за попуну 

упражњених  мјеста, у складу са законом. 

 

XI - Поступак по расписаном Јавном конкурсу спровест ће  Комисија за спровођење 

поступка за  пријем службеника именована од стране начелника општине . 

 

XII - О провођењу ове Одлуке стараће се Начелник општине и Стручна служба Скупштине 

општине. 

 

XIII – Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука о расписивању Јавног 

конкурса и критерија за избор и именовање секретара СО-е и начелника одјељења 

(„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 11/12). 
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IX -Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  у "Службеном гласнику 

општине Котор-Варош". 

 

Број:01-022- 51 /14                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.04.2014.године                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                             Ениса Божичковић, с.р. 

 

4 

На основу члана 30. Закона о  локалној самоуправи Републике Српске ( Службени 

гласник Републике Српске број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13), Гендер акционог плана 

Босне и Херцеговине за период 2013.-2017-година, усвојеног од стране Савјета Министара 

БИХ у 2013.години ( Службени гласник Бих број 98/13) и члана 30. Статута општине 

Котор Варош(Службени гласник општине Котор Варош број 3/14) Скупштина општине 

Котор Варош на сједници одржаној дана 22.04.2014. годинe, доноси : 

 

О Д Л У К У 

 О ИЗРАДИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ОПШТИНЕ 

КОТОР ВАРОШ ЗА ПЕРИОД 2015-2017 ГОДИНА 

                                                              Члан 1. 

Приступа се изради Акционог плана  за равноправност полова општине Котор Варош, 

ради побољшања и унапређења стања родне равноправности грађана на подручју општине 

Kотор Варош. 

 Члан 2. 

У сврху израде  Акционог плана  за равноправност полова општине Котор Варош, 

Начелник општине Котор Варош ће именовати Радну групу чији ће бити задатак да изради 

документ. 

 Члан 3. 

Акциони план  за равноправност полова општине Котор Варош ће усвојити Скупштина 

општине по изради документа од стране Радне групе. 

 

                                                               Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Котор Варош. 

 

Број: 01-022-52/14                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.04.2014.године                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                           Ениса Божичковић, с.р.  

 

 

5 

 На основу члана 30.Статута општине Котор-Варош ("Службени гласник општине 

Котор-Варош", број: 3/14 ) и Одлуке о установљавању 24.апрлиских признања („Службени 

гласник општине Котор Варош“, број: 1/04) Скупштина општине Котор-Варош, на 

четрнаестој редовној сједници одржаној дана 22.04.2014.  године, доноси 
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Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДОДЈЕЛИ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ 

ДАНА ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ 

 

1.За постигнуте колективне и појединачне  успјехе у раду, који представљају 

посебандопринос за развој општине Котор Варош, Скупштина општине Котор Варош 

поводом 24. Априла -  Дана општине , додјељује признања, како слиједи: 

 

 

ЗЛАТНА ПОВЕЉА 

 

1. МИЛЕНКО НАРИЋ 

2. ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“ КОТОР ВАРОШ 

 

ПИСМЕНЕ ЗАХВАЛНИЦЕ 

 

1. МИРЈАНА ПЕТРУШИЋ 

2. ДР.ПЕТКО КРЧИЋ  

3. ГП „АКРОПОЛИС“КОТОР ВАРОШ 

4. УНДП /ИЛДП САРАЈЕВО 

5. ГП „МИЛЕЖ“КОТОР ВАРОШ  

 

2 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења , а објавиће се у „Службеном  

гласнику општине Котор Варош“. 

 

 

Број:01-022-53 /14.                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 22.04.2014.године.                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ            

Котор-Варош                                                                                        Ениса Божичковић,с.р. 

 

 

6. 

На основу члана 30, 34, 35.  и  35 a.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13 ) члана 30.  Статута општине Котор 

Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14) Скупштина општине 

Котор Варош на четрнаестој   редовној сједници одржаној дана 22.04.2014 .године   д о н о 

с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. секретара Скупштине општине   

1. Раденка Славнић , дипломирани правник ,  из  Котор Вароша ,разрјешава се 

дужности в.д. секретара Скупштине општине Котор Варош. 

 

2. Именована  из тачке 1. овог Рјешења, права по основу радног односа након 

разрјешења, остварује у складу са законом , а на основу рјешења надлежног органа. 
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3. Ово Рјешење ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласникуопштине Котор Варош“. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

Раденка Славнић, дипл.правник  , из Котор Вароша  именована је за вршиоца 

дужности секретара Скупштине општине Котор Варош , Рјешењем  Скупштине општине 

Котор Варош број: 01-022-119/12   од 12.12.2012.године, до завршетка поступка јавне 

конкуренције. 

С обзиром да је у међувремену ступио на снагу Закон о измјенама и допунама 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 98/13) којим 

су прописани други услови , начин ,поступак и мандат за избор и именовање секретара 

Скупштине општине, то се ради усклађивања са одредбама наведеног Закона доноси 

Рјешење као у приједлогу. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити жалба, али 

се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од 30 дана од 

дана пријема Рјешења. 

 

Број: 01-022-54 /14                   ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                               

Датум:  22.04.2014.године                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                             Ениса Божичковић,с.р. 

 

 

7. 

На основу члана 30, 111 а.и 111 б Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13 ) члана 30.  Статута општине Котор 

Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14 ) Скупштина општине 

Котор Варош на четрнаестој   редовној сједници одржаној дана 22.04.2014 .године   д о н о 

с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за општу управу 

 

1.Сњежана Нарић дипл.правник  ,  из  Врбањаца ,разрјешава се дужности в.д. 

начелника Одјељења за општу управу општинске управе  општине Котор Варош  . 

 

 2.Именована из тачке 1. овог Рјешења, права по основу радног односа након 

разрјешења, остварује у складу са законом , а на основу рјешења надлежног органа. 

 

3.Ово Рјешење ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласникуопштине Котор Варош“. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

Сњежана Нарић, дипл.правник из Врбањаца именована је за вршиоца дужности 

Начелника одјељења за општу управу , Рјешењем  Скупштине општине Котор Варош број: 

01-022-224/13 од 26.12.2013.године, до завршетка поступка јавне конкуренције. 

С обзиром да је у међувремену ступио на снагу Закон о измјенама и допунама 
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Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 98/13) којим 

су прописани други услови , начин ,поступак и мандат за постављење начелника одјељења, 

ради усклађивања са одредбама наведеног Закона , Начелник општине предлаже 

Скупштини општине доношење Рјешења, као у приједлогу. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити жалба, али 

се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од 30 дана од 

дана пријема Рјешења. 

 

Број: 01-022- 55 /14                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум  22.04.2014.године                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                           Ениса Божичковић,с.р. 
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На основу члана 30, 111 а.и 111 б Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13 ) члана 30.  Статута 

општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14 ) 

Скупштина општине Котор Варош на четрнаестој   редовној сједници одржаној дана 

22.04.2014 .године   д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за просторно уређење 

и стамбено комуналне послове 

 

1.Бранислав Стојановић, дипломирани економиста  ,  из  Котор Вароша ,разрјешава 

се дужности в.д. начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне 

послове  Административне службе   општине Котор Варош  . 

 

2.Именовани из тачке 1. овог Рјешења, права по основу радног односа након 

разрјешења, остварује у складу са законом , а на основу рјешења надлежног органа. 

 

3.Ово Рјешење ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласникуопштине Котор Варош“. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

Бранислав Стојановић, дипл.економиста , из Котор Вароша  именован је за вршиоца 

дужности Начелника одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне послове , 

Рјешењем  Скупштине општине Котор Варош број: 01-022-136/12  од 12.12.2012.године, до 

завршетка поступка јавне конкуренције. 

С обзиром да је у међувремену ступио на снагу Закон о измјенама и допунама 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 98/13) којим 

су прописани други услови , начин ,поступак и мандат за постављење начелника одјељења,  

ради усклађивања са одредбама наведеног Закона , Начелник општине предлаже 

Скупштини општине доношење Рјешења, као у приједлогу. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити жалба, али 

се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од 30 дана од 

дана пријема Рјешења. 

 

Број: 01-022- 56 /14                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:  22.04.2014.године                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                 Ениса Божичковић,с.р. 
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  На основу члана 30, 111 а.и 111 б Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13 ) члана 30.  Статута 

општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14 ) 

Скупштина општине Котор Варош на четрнаестој   редовној сједници одржаној дана 

22.04.2014 .године   д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за финансије 

 

1.Бојан Кушљић , дипломирани економиста,  из  Врбањаца, разрјешава се дужности 

 в.д. начелника Одјељења за финансије Административне службе   општине Котор Варош   

 

 2.Именовани из тачке 1. овог Рјешења, права по основу радног односа након 

разрјешења, остварује у складу са законом , а на основу рјешења надлежног органа. 

 

3.Ово Рјешење ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласникуопштине Котор Варош“. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

Бојан Кушљић , дипл.економиста , из Врбањаца,  именован је за вршиоца дужности 

Начелника одјељења за финансије  , Рјешењем  Скупштине општине Котор Варош број: 

01-022-124/12  од 12.12.2012.године, до завршетка поступка јавне конкуренције. 

С обзиром да је у међувремену ступио на снагу Закон о измјенама и допунама 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 98/13) којим 

су прописани други услови , начин ,поступак и мандат за постављење начелника одјељења, 

,  ради усклађивања са одредбама наведеног Закона , Начелник општине предлаже 

Скупштини општине доношење Рјешења, као у приједлогу. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити жалба, али 

се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од 30 дана од 

дана пријема Рјешења. 

 

Број: 01-022-  57 /14                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:  22.04.2014.године                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                            Ениса Божичковић,с.р. 
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На основу члана 30, 111 а.и 111 б Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13 ) члана 30.  Статута 

општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14 ) 

Скупштина општине Котор Варош на четрнаестој   редовној сједници одржаној дана 

22.04.2014 .године   д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности  

 

1. Вања Купрешак, дипломирани новинар  ,  из  Дабоваца  , разрјешава се дужности  

в.д. начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Административне службе   

општине Котор Варош  . 

 

 2.Именована из тачке 1. овог Рјешења, права по основу радног односа након 

разрјешења, остварује у складу са законом , а на основу рјешења надлежног органа. 

 

3.Ово Рјешење ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласникуопштине Котор Варош“. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

Вања Купрешак, дипл.новинар , из Дабоваца, именована је за вршиоца дужности 

Начелника одјељења за привреду и друштвене дјелатности , Рјешењем  Скупштине 

општине Котор Варош број: 01-022-125/12  од 12.12.2012.године, до завршетка поступка 

јавне конкуренције. 

С обзиром да је у међувремену ступио на снагу Закон о измјенама и допунама 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 98/13) којим 

су прописани други услови , начин ,поступак и мандат за постављење начелника одјељења, 

,  ради усклађивања са одредбама наведеног Закона , Начелник општине предлаже 

Скупштини општине доношење Рјешења, као у приједлогу. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити жалба, али 

се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од 30 дана од 

дана пријема Рјешења. 

 

Број: 01-022-  58 /14                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:  22.04.2014.године                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Ениса Божичковић,с.р. 
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На основу чланова 30. 34 и 35. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 166. Пословника о раду 

Скупштине општине Котор Варош  („Службени гласник општине Котор Варош“, 

број:2/13) Скупштина општине Котор Варош на четрнаестој редовној сједници одржаној 

дана 22.04.2014..године   д о н о с и  
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Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

1.Раденка Славнић,дипл.правник из Котор Вароша, именује се за вршиоца 

дужности секретара Скупштине општине Котор Варош, до окончања  поступка именовања 

секретара скупштине општине  у складу са Законом  о локалној самоуправи , а најдуже за 

период од 90 дана. 

2.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Котор Варош“. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

Како је Раденка Славнић , дипломирани правник из Котор Вароша разрјешена 

дужности в.д.секретара Скупштине општине Котор Варош , мјесто секретара Скупштине 

општине је остало упражњено до окончања  поступка именовање секретара Скупштине 

општине у складу са Законом  и Одлуком  о расписивању  јавног  конкурса  и критерија за 

избор и именовање  секретара Скупштине општине и начелника одјељења општинске 

управе  општине Котор Варош. 

 С обзиром, да је чланом 35. став 4. Закона о локалној самоуправи прописано  да „ 

након престанка мандата секретара скупштине, односно његовог разрјешења скупштина 

општине до окончања поступка именовања секретара скупштине у складу са овим законом 

именује вршиоца дужности секретара, који мора да испуњава опште услове за запшљавање 

у општинској управи у складу са овим законом и посебне услове за именовање секретара, а 

најдуже за период од 90 дана“, предлаже се Скупштини општине доношење Рјешења као у 

тачки 1. диспозитива овог  Рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Рјешења не може се уложити 

жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од 

30 дана од дана пријема Рјешења. 

 

 

Број: 01-022-59  /14                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.04.2014.године                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                            Ениса Божичковић,с.р. 
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На основу чланова 30. и 111 б. став 4.  Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 30. Статута 

општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број:3/14 ) 

Скупштина општине Котор Варош на четрнаестој редовној сједници одржаној дана 

22.04.2014.године   д о н о с и  

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

                            НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

 

1.Сњежана Нарић ,дипл.правник из Врбањаца , именује се за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за општу управу општинске управе општине Котор Варош, до 

окончања  поступка именовања начелника одјељења у складу са Законом  о локалној 
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самоуправи  а најдуже за период од 90 дана. 

 

2.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Котор Варош“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

Како је Сњежана Нарић , дипломирани правник из Врбањаца  разрјешена дужности 

в.д.начелника Oдјељења за општу управу општинске управе  општине Котор Варош , 

мјесто начелника одјељења за општу управу  је остало упражњено до окончања  поступка 

именовања начелника одјељења  у складу са Законом  и Одлуком  о расписивању  јавног  

конкурса  и критерија за избор и именовање  секретара Скупштине општине и начелника 

одјељења општинске управе  општине Котор Варош. 

 С обзиром, да је чланом 111б став 4. Закона о локалној самоуправи прописано  да „ 

након престанка мандата начелника одјељења или службе, односно његовог разрјешења 

скупштина општине до окончања поступка именовања начелника одјељења или службе  у 

складу са овим законом, на приједлог начелника општине, односно градоначелника или 1/3 

одобрника,  именује вршиоца дужности начелника одјељења  или службе , који мора да 

испуњава опште услове за запошљавање у општинској управи и посебне услове за 

именовање у склада са овим законом, а најдуже за период од 90 дана“, Начелник општине 

предлаже  Скупштини општине доношење Рјешења као у тачки 1. диспозитива овог  

Рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Рјешења не може се уложити 

жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од 

30 дана од дана пријема Рјешења. 

 

 

Број: 01-022- 60 /14                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.04.2014.године                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                            Ениса Божичковић,с.р. 
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На основу чланова 30. и 111 б. став 4.  Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 30. Статута 

општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број:3 /14 ) 

Скупштина општине Котор Варош на четрнаестој редовној сједници одржаној дана 

22.04.2014.године   д о н о с и  

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО 

КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

 

1.Бранислав Стојановић   ,дипломирани економиста  из Котор Вароша  , именује се 

за вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне 
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послове  општинске управе општине Котор Варош, до окончања  поступка именовања 

начелника одјељења у складу са Законом  о локалној самоуправи  , а најдуже за период од 

90 дана. 

 

2.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Котор Варош“. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

Како је Бранислав Стојановић , дипломирани економиста из Котор Вароша   

разрјешен дужности в.д.начелника одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне 

послове  општинске управе  општине Котор Варош , мјесто начелника одјељења за 

прострно уређење и стамбено комуналне послове  је остало упражњено до окончања  

поступка именовања начелника одјељења  у складу са Законом  и Одлуком  о расписивању  

јавног  конкурса  и критерија за избор и именовање  секретара Скупштине општине и 

начелника одјељења општинске управе  општине Котор Варош. 

 С обзиром, да је чланом 111б став 4. Закона о локалној самоуправи прописано  да „ 

након престанка мандата начелника одјељења или службе, односно његовог разрјешења 

скупштина општине до окончања поступка именовања начелника одјељења или службе  у 

складу са овим законом, на приједлог начелника општине, односно градоначелника или 1/3 

одобрника,  именује вршиоца дужности начелника одјељења  или службе , који мора да 

испуњава опште услове за запшљавање у општинској управи и посебне услове за 

именовање  у складу са овим законом, а најдуже за период од 90 дана“, Начелник општине 

предлаже  Скупштини општине доношење Рјешења као у тачки 1. диспозитива овог  

Рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Рјешења не може се уложити 

жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од 

30 дана од дана пријема Рјешења. 

 

Број: 01-022- 61 /14                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.04.2014.године                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                           Ениса Божичковић,с.р. 
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На основу чланова 30. и 111 б. став 4.  Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 30. Статута 

општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14 ) 

Скупштина општине Котор Варош на четрнаестој редовној сједници одржаној дана 

22.04.2014.године   д о н о с и  

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

                            НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ 

 

1.Бојан Кушљић  ,дипломирани економиста  из Врбањаца , именује се за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за финансије општинске управе општине Котор Варош, до 

окончања  поступка именовања начелника одјељења у складу са Законом  о локалној 
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самоуправи , а најдуже за период од 90 дана. 

 

2.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Котор Варош“. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

Како је Бојан Кушљић , дипломирани економиста из Врбањаца  разрјешен 

дужности в.д.начелника одјељења за финансије општинске управе  општине Котор Варош 

, мјесто начелника одјељења за финансије  је остало упражњено до окончања  поступка 

именовања начелника одјељења  у складу са Законом  и Одлуком  о расписивању  јавног  

конкурса  и критерија за избор и именовање  секретара Скупштине општине и начелника 

одјељења општинске управе  општине Котор Варош. 

 С обзиром, да је чланом 111б став 4. Закона о локалној самоуправи прописано  да „ 

након престанка мандата начелника одјељења или службе, односно његовог разрјешења 

скупштина општине до окончања поступка именовања начелника одјељења или службе  у 

складу са овим законом, на приједлог начелника општине, односно градоначелника или 1/3 

одобрника,  именује вршиоца дужности начелника одјељења  или службе , који мора да 

испуњава опште услове за запшљавање у општинској управи и посебне услове за 

именовање у складу са овим законом, а најдуже за период од 90 дана“, Начелник општине 

предлаже Скупштини општине доношење Рјешења као у тачки 1. диспозитива овог  

Рјешења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Рјешења не може се уложити 

жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од 

30 дана од дана пријема Рјешења. 

 

 

Број: 01-022- 62 /14                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.04.2014.године                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                            Ениса Божичковић,с.р. 
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На основу чланова 30. и 111 б. став 4.  Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 30. Статута 

општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број:3/14 ) 

Скупштина општине Котор Варош на четрнаестој редовној сједници одржаној дана 

22.04.2014.године   д о н о с и  

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

1.Вања Купрешак   , дипломирани новинар   из Дабоваца , именује се за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за привреду и друштвне дјелатности општинске управе 

општине Котор Варош, до окончања  поступка именовања начелника одјељења у складу са 

Законом  о локалној самоуправи ,а најдуже за период од 90 дана. 
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2.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Котор Варош“. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

Како је Вања Купрешак , дипломирани новинар из Дабоваца  разрјешена дужности 

в.д.начелника одјељења за привреду и друштвене дјелатности општинске управе  општине 

Котор Варош , мјесто начелника одјељења за привреду и друштвене дјелатности   је остало 

упражњено до окончања  поступка именовања начелника одјељења  у складу са Законом  и 

Одлуком  о расписивању  јавног  конкурса  и критерија за избор и именовање  секретара 

Скупштине општине и начелника одјељења општинске управе  општине Котор Варош. 

 С обзиром, да је чланом 111б став 4. Закона о локалној самоуправи прописано  да „ 

након престанка мандата начелника одјељења или службе, односно његовог разрјешења 

скупштина општине до окончања поступка именовања начелника одјељења или службе  у 

складу са овим законом, на приједлог начелника општине, односно градоначелника или 1/3 

одобрника,  именује вршиоца дужности начелника одјељења  или службе , који мора да 

испуњава опште услове за запшљавање у општинској управи и посебне услове за 

именовање у складу са овим законом, а најдуже за период од 90 дана“, Начелник општине 

предлаже  Скупштини општине доношење Рјешења као у тачки 1. диспозитива овог  

Рјешења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Рјешења не може се уложити 

жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од 

30 дана од дана пријема Рјешења. 

 

 

Број: 01-022-64 /14                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.04.2014.године                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                            Ениса Божичковић,с.р. 
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На основу члана 121. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13 ) члана 30.  Статута општине Котор 

Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14 ) Скупштина општине 

Котор Варош на четрнаестој   редовној сједници одржаној дана 22.04.2014 .године  д о н о 

с и  

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ Е 

о стављању ван снаге Рјешења број: 01-022-151/12 од 12.12.2012.године 

 

 

1. Ставља се ван снаге Рјешење о именовању Комисије за избор секретара Скупштине  

општине и Начелника одјељења Административне службе општине Котор Варош, број: 01-

022-151/12 од 12-12-2012.године („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 11/12). 

 

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

општине Котор Варош“. 
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О б р а з л о ж е њ е  

 

Скупштина општине Котор Варош донијела је Рјешење о именовању Комисије за избор  

секретара Скупштине општине и Начелника одјељења Административне службе општине 

Котор Варош, број: 01-022-151/12 од 12-12-2012.године („Службени гласник општине 

Котор Варош“, број: 11/12), на основу Закона о локалној самоуправи Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), којим је било 

прописано да „приликом спровођења поступка за пријем службеника, скупштина јединице 

локалне самоуправе, на приједлог начелника, односно градоначелника именује посебне и 

непристрасне комисије....“. 

 

У међувремену ступио је на снагу Законом и измјенама и допунама Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:98/13) којим 

је мијењан члан 121. те је и истом  прописано да „приликом спровођења поступка за 

пријем службеника, начелник општине,односно градоначелник именује комисију. 

Комисија има пет чланова, од којих су три члана службеници који имају одговарајуће 

професионално искуство, а два су са листе стручњака коју утврђује скупштина општине“. 

 

С обзиром да је у складу са Законом о локалној самоуправи , дошло до измјене у погледу 

органа надлежног за  именовање  Комисије  за спровођење поступка за пријем службеника, 

предлаже се доношење Рјешења као у приједлогу. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити жалба, али 

се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од 30 дана од 

дана пријема Рјешења. 

 

Број: 01-022-65 /14                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:  22.04.2014.године                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                           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 о пословању ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош са 

финансијским показатељима за 2013.годину, Скупштина општине Котор Варош, на 

четрнаестој     редовној  сједници одржаној дана  22.04.2014.године, д о н о с и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

о усвајању Извјештаја о пословању ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош 

са финансијским показатељима за 2013.годину 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја  Извјештај о пословању ЈЗУ Дом здравља  

„Свети Пантелејмон“ Котор Варош са финансијским показатељима за 2013.годину. 
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2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  

општине Котор Варош“. 

 

Број: 01-022-66 /14                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.04.2014.године                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

     Котор Варош                                                                                   Ениса Божичковић, с.р. 

 

ДОСТАВЉЕНО: 

1. ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош 

2. Одјељењу 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 

Извјештаја о раду ЈУ Народнa библиотекa Котор Варош за 2013.годину са финансијским 

показатељима , Скупштина општине Котор Варош, на четрнаестој     редовној  сједници 

одржаној дана  22.04.2014.године, д о н о с и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Народнa библиотекa Котор Варош за 2013.годину са 

финансијским показатељима 

 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја  Извјештај о раду  ЈУ Народнa  

библиотекa  Котор Варош за 2013.годину са финансијским показатељима. 

 

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

општине Котор Варош“. 

 

Број: 01-022-67 /14                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.04.2014.године                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

     Котор Варош                                                                                   Ениса Божичковић, с.р. 

 

ДОСТАВЉЕНО: 

1.ЈУ Народна Библиотека Котор Варош  

2.Одјељењу 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 

Извјештаја о раду Ватрогасног друштва за 2013.годину са финансијским показатељима , 
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Скупштина општине Котор Варош, на четрнаестој     редовној  сједници одржаној дана  

22.04.2014.године, д о н о с и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

о усвајању Извјештаја о раду Ватрогасног друштва за 2013.годину са финансијским 

показатељима 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја  Извјештај о раду  Ватрогасног друштва  

за 2013.годину са финансијским показатељима 

. 

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

општине Котор Варош“. 

 

Број: 01-022- 71 /14                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.04.2014.године                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

     Котор Варош                                                                                   Ениса Божичковић, с.р. 

 

 

ДОСТАВЉЕНО: 

1.Ватрогасно друштво 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 стању у области запошљавања и реализацији програма запошљавања на 

подручју општине Котор Варош за 2013.годину, Скупштина општине Котор Варош, на 

четрнаестој  редовној  сједници одржаној дана  22.04.2014.године, д о н о с и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ У ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА  

И РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗАПОШЉАВАЊА НА ПОДРУЧЈУ  

ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА 2013.ГОДИНУ  

 

1.Скупштина општине Котор  Варош усваја Информацију о стању у области 

запошљавања и  

реализацији програма запошљавања на подручју 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- 68 /14                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.04.2014.године                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

     Котор Варош                                                                                   Ениса Божичковић, с.р. 
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ДОСТАВЉЕНО: 

1.ЈУ Завод за запошљавање РС- Биро Котор Варош 

2.Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности 

3.Архива 

 

21 

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 условима и начину збрињавања комуналног отпада на подручју општине 

Котор Варош са приједлогом мјера, Скупштина општине Котор Варош, на четрнаестој  

редовној  сједници одржаној дана  22.04.2014.године, д о н о с и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ЗБРИЊАВАЊА 

 КОМУНАЛНОГ ОТПАДА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ 

 СА ПРИЈЕДЛОГОМ МЈЕРА 

 

 

1.Скупштина општине Котор  Варош усваја Информацију о условима и начину 

збрињавања комуналног отпада на подручју општине Котор Варош са приједлогом мјера. 

 

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

општине Котор Варош“. 

 

Број: 01-022-69   /14                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.04.2014.године                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

     Котор Варош                                                                                 Ениса Божичковић, с.р. 

 

 

ДОСТАВЉЕНО: 

3. Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности 

4. Служби за инспекцијске послове и комуналну полицију 

5. 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 ЈП „ДЕП-ОТ „д.о.о. Регионална депонија Бања Лука за 2013.годину са 

финансијским показатељима, Скупштина општине Котор Варош, на четрнаестој  редовној  

сједници одржаној дана  22.04.2014.године, д о н о с и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАДУ ЈП „ДЕП-ОТ“ Д.О.О. РЕГИОНАЛНА 

ДЕПОНИЈА БАЊА ЛУКА ЗА 2013.ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА 
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1.Скупштина општине Котор  Варош усваја Информацију о раду ЈП „ДЕП-ОТ „ 

д.о.о. Регионална депонија Бања Лука за 2013.годину са финансијским показатељима. 

 

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

општине Котор Варош“. 

 

Број: 01-022-70  /14                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.04.2014.године                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

     Котор Варош                                                                                  Ениса Божичковић, с.р. 

 

 

ДОСТАВЉЕНО: 

6. ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Регионална депонија Бања Лука 

7. 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 управних и надзорних одбора у установама и предузећима чији је 

оснивач Скупштина општине Котор Варош за 2013.годину , Скупштина општине Котор 

Варош, на четрнаестој  редовној  сједници одржаној дана  22.04.2014.године, д о н о с и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАДУ УПРАВНИХ И НАДЗОРНИХ ОДБОРА У 

УСТАНОВАМА И ПРЕДУЗЕЋИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

КОТОР ВАРОШ  

 

 

1.Скупштина општине Котор  Варош усваја Информацију о раду управних и 

надзорних одбора у установама и предузећима чији је оснивач Скупштина општине Котор 

Варош за 2013.годину. 

 

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

општинеКотор Варош“. 

 

Број: 01-022- 72  /14                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.04.2014.године                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

     Котор Варош                                                                                  Ениса Божичковић, с.р. 

 

ДОСТАВЉЕНО: 

8. Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности 

9. Архива 
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АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 

24 

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 Јавном позиву у отвореном поступку број: 02/5-404-25/14 од 12.03.2014. године, 

објављеном у у ''Службеном гласнику БиХ'' број: 20/14 од 17.03.2014.  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. 

 

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. 
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Члан 5. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном гласнику 

општине Котор Варош''. 

 

Број:02-014-13/14-25 

Датум: 07.04.2014. године                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                  Далибор Вучановић,с.р. 

 

25 

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 ''Уређивање зелених површина'' 

по Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-40/14 од 02.04.2014. године  

 

Члан 1. 

Именује се Комисија за провођење поступка набавке  ''Уређивање зелених 

површина'' у сљедећем саставу: 

 

1. Бранкица Радуловић, (дипл.екон.), предсједник, 

2. Јован Савановић, (грађ.тех.), члан – представник грађевинске, 

3. Милева Керезовић, (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. 
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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:02-014-13/14-24 

Датум: 08.04.2014. године                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                  Далибор Вучановић,с.р. 

 

26 

На основу члана 43. став 1. алинеја 18. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 36. став 1. под а.) и 

б.) Општег колективног уговора („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/10) 

Начелник општине доноси 

 

О Д Л У К У 

о исплати јубиларних награда за остварени стаж у Општинској управи 

 

Члан 1. 

Запосленим у Општинској управи исплатиће се јубиларне награде за остварени 

стаж у непрекидном трајању од двадесет и тридесет година. 

 

Члан 2. 

Исплата ће се извршити на сљедећи начин:  

- за двадесет година износ од 250,00 КМ, 

- за тридесет година износ од 400,00 КМ. 

 

 

 

Члан 3.  

Саставни дио ове Одлуке је Списак радника АС општине Котор Варош са годинама 

стажа у општини Котор Варош. 

Члан 4. 

За провођење ове Одлуке задужује се Одјељење за финансије Општинске управе 

општине Котор Варош. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Котор Варош“. 

 

Број: 02-014-72-6/14.                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 11.04.2014. 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 43. 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 додјелу стипендија 

 

 

1. У Комисију за додјелу стипендија, именују се: 

- Раденка Славнић, предсједник комисије 

- Марко Зељковић, члан комисије 

- Милош Вучановић. члан комисије 

- Невена Жупљанин, стручно лице без права гласа 

 

2. Задатак Комисије је да на основу Одлуке о стипендирању студената са подручја   

општине Котор Варош у календарској 2014.години  , број: 06/6-67-4/14-1 од 

11.03.2014.године, утврди ранг – листу студената за додјелу стипендија. 

 

3. Комисији за њен рад припада одговарајућа накнада. 

 

4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном  

гласнику општине Котор Варош“.  

 

 

Број:06/6-67-4/14-2                                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 11.04.2014.године                                                                Далибор Вучановић,с.р     

                                                                                

Р.бр                                САДРЖАЈ                                                                                        Стр 

1. Одлука о преносу имовине општине Котор-Варош у власништво ЈУ 

Центар за културу, спорт и информисање 

1 

2. Одлука о начину и условима јавне продаје неизграђеног грађевинског 

земљишта у државној својини ради грађења 

2 

3. Одлука о расписивању јавног конкурса и критерија за избор и именовање 

секретара СО-е и начелника одјељења општинске управе општине Котор 

Варош 

6 

4. Одлука о изради акционог плана за равноправност полова општине Котор 

Варош за период 2015-2017. година 

9 

5. Рјешење о додјели признања поводом Дана општине Котор Варош 10 

6 Рјешење о разрјешењу в.д. секретара СО-е 11 

7. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за општу управу 11 

8. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове 

12 
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9. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за финансије 13 

10. Рјешење о разрјешењу в.д. одјељења за привреду и друштвене дјелатности 14 

11. Рјешење о именовању в.д. секретара СО-е 15 

12. Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за општу управу 16 

13. Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове 

17 

14. Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за финансије 18 
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