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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  првој  ванредној  сједници  одржаној  дана:
04.07.2014 .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   са 04.07.2014.године.

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
гласнику општине 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: 01-022-64/14  од  22.04.2014.године, до окончања поступка
именовања начелника одјељења у складу са Законом о локалној самоуправи, а најдуже за
период од 90 дана.

С  обзиром  да  је   на  ванредној  сједници  Скупштине  општине  Котор  Варош
одржаваној дана  04.07.2014.године,  Комисија за избор и именовање Скупштине општине
Котор Варошу предложила Скупштини општине Котор Варош да на истој донесе Рјешење
о разрјешењу в.д. начелника одјељења за привреду и друштвене дјелатности због истека
мандата,  Начелник  општине  предлаже Скупштини општине  да  донесе   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-  85  /14                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  04.07.2014.године                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                                                             Ениса Божичковић,с.р.

2
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 првој ванредној  сједници одржаној дана 04.07.2014.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.Поповић Саша дипломирани економист  из Котор Вароша  , 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.

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 на  ванредној  сједници  Скупштине  општине  Котор  Варош одржаној  дана
04.07.2014.године  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,  број:  01-022-51/14  од  22.04.2014.године  („Службени  гласник  општине  Котор
Варош“, број: 4/14).

С обзиром, да је чланом 111 б 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 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.
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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: 01-022-86 /14                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 04.07.2014.године                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                                                            Ениса Божичковић,с.р.

3
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике

Српске“, број: 101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13 ), )члана 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике српске („Службени гласник Републике Српске
„ број: 41/03) и  члана  30.  Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор Варош“, број: 3/14 ) Скупштина општине  Котор Варош на првој ванредној сједници
одржаној дана  04.07.2014 .године   д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу в.д. директора ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање“ Котор Варош 

1.Маја  Радивојевић  дипломирани  економиста  из  Котор  Вароша   , разрјешава  се
дужности в.д. директора ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање“ Котор Варош  са
04.07.2014.године.

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 
гласнику општине Котор Варош“.

О б р а з л о ж е њ е 
Маја  Радивојевић  дипломирани  економист  из  Котор  Вароша   именована  је  за

вршиоца дужности директора ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање“ Котор Варош,
Рјешењем  Скупштине општине Котор Варош број: 01-022- 157/12   од  12.12.2012.године,
до завршетка поступка јавне конкуренције. 

С  обзиром  да  је  на  ванредној  сједници  Скупштине  општине  Котор  Варош
одржаваној дана  04.07.2014.године,  Комисија за избор и именовање Скупштине општине
Котор Варош предложила Скупштини општине Котор Варош да на истој донесе Рјешење о
разрјешењу в.д. директора ЈУ „Центар за културу,  спорт и информисање“ Котор Варош
због  истека  мандата,  Начелник  општине  предлаже  Скупштини  општине  да  донесе
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.
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Број: 01-022- 87 /14                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:  04.07.2014.године                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                                                                Ениса Божичковић,с.р.

4
На  основу  чланова  30.   Закона  о  локалној  самоуправи  („Службени  гласник

Републике  Српске“,  број:  101/04,  42/05,  118/05  и  98/13  )  члана  4.  став  2.  Закона  о
министарским, владиним и другим именовањима Републике српске („Службени гласник
Републике Српске „ број: 41/03) и члана  30. Статута општине Котор Варош („Службени
гласник општине Котор Варош“, број:3/14  ) Скупштина општине Котор Варош на првој
ванредној  сједници одржаној дана 04.07.2014.године   д о н о с и 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈУ „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ,

СПОРТ И ИНФОРМИСАЊЕ“ КОТОР ВАРОШ

1.Нарић Весна  дипломирани економист  из Котор Вароша  , именује се за вршиоца
дужности  директора  ЈУ“Ценатар  за  културу,  спорт  и  информисање“  Котор  Варош,  до
окончања  поступка именовања директора  у складу са Законом  .

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  Маја  Радивојевић   разрјешена  дужности  в.д.  директора  ЈУ“Центар  за

културу, спорт и информисање“ Котор Варош на ванредној сједници Скупштине општине
Котор Варош одржаној дана 04.07.2014.године, због истека мандата,  мјесто директора ЈУ
“Центар за културу, спорт и информисање“ Котор Варош је остало упражњено до окончања
поступка  именовања  директора  у  складу  са  Законом,  то  се  јавила  потреба  доношења
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- 88  /14                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 04.07.2014.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 члана 48.  Пословника о раду  Скупштине општине Котор
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Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13 и 3/14) Скупштина општине
Котор Варош на првој ванредној  сједници одржаној дана 04.07.2014.године   д о н о с и 

РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању Комисије за друштвени надзор, заштиту људских права,

представке и притужбе грађана

1.У Рјешењу о именовању Комисије за друштвени надзор, заштиту људских права,
представке  и  притужбе  грађана   број:  01-022-83/13  од   22.04.2013.године  („Службени
гласник општине Котор Варош“, број: 4/13) у тачки 1. став 1. у алинеји 1. ријечи „Миодраг
Петровић“ мијењају се и гласе „ Вученовић Гојко“.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику

општине Котор Варош“. 

О б р а з ло ж е њ е 
Рјешењем Скупштине општине Котор Варош број: 01-022-83/13  од 

22.04.2013.године именована је Комисија за друштвени надзор, заштиту људских права, 
представке и притужбе грађана  Скупштине општине Котор Варош у мандатном периоду 
2012-2016-година .

С  обзиром  да  је  на  ванредној  сједници  Скупштине  општине  Котор  Варош
одржаваној дана  04.07.2014.године,  Комисија за избор и именовање Скупштине општине
Котор Варош предложила Скупштини општине Котор Варош да на истој донесе Рјешење о
измјени Рјешења о именовању Комисије за  друштвени надзор,  заштиту људских права,
представке  и  притужбе  грађана  због  нефункционисања  Комисије  ,  Начелник  општине
предлаже Скупштини општине да донесе  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- 89 /14                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:04.07.2014.године                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                                                               Ениса Божичковић, с.р.

6
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 елементарним непогодама на подручју општине Котор Варош ,Скупштина
општине Котор Варош, на првој ванредној   сједници одржаној дана  04.07.2014.године, д о
н о с и

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЕЛЕМЕНТАРНИМ НЕПОГОДАМА 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ
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1.Скупштина  општине  Котор   Варош  усваја  Информацију  о  елементарним
непогодама на подручју општине Котор Варош.

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

Број: 01-022-90 /14                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 04.07.2014.године                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
     Котор Варош                                                                               Ениса Божичковић, с.р.

ДОСТАВЉЕНО:
1. Начелнику општине
2. Архива

Р.бр                                САДРЖАЈ                                                                                        Стр

1. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 1
2. Рјешење о именовању  в.д. начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 2
3. Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање“ котор

Варош
3

4. Рјешење о  именовању  в.д.  директора ЈУ „Центар за културу,  спорт и информисање“
котор Варош

4

5. Рјешење  о  измјени  Рјешења  о  именовању  Комисије  за  друштвени  надзор,  заштиту
људских права, представке и притужбе грађана

5

6. Закључак  о  усвајању Информације  о  елементарним непогодама  на  подручју  општине
Котор Варош

6

7. Садржај 6
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