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На основу члана43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 12. Одлуке о оснивању општинске
управе општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор-Варош“, број 14/13) и
члана 46.,став 1., алинеја 8. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор-Варош“, број 3/14), Начелник општине Котор Варош д о н о с и
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ
Члан 1.
У члану 14., “IV – Систематизација радних мјеста – табеларни дио Правилника о
организацији и систематизацији радних мјеста општинске управе општине Котор Варош
(„Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 1/14), организације и систематизације
радних мјеста у ОДЈЕЉЕЊУ ЗА ОПШТУ УПРАВУ под редним бројем 1. НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА И МЕНАЏЕР ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ГРАЂАНИМА, у колони
Назив радног мјеста, мијења сеи гласи:“НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА “.
Под редним бројем 5. СТРУЧНИ САРАДНИК-МАТИЧАР, у колони Назив радног
мјеста,мијења се и гласи:
„СТРУЧНИ САРАДНИК-МАТИЧАР
Матичар у СSС –у 1
Матичар у МК Котор Варош 1
СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ МАТИЧАРА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ У
МЈЕСНОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ
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Матичари у МК: Вагани 1
Забрђе 1
Врбањци 1
Ободник и Грабовица 1
Шипраге и Крушево Брдо 1
Масловаре 1
Д. Липље 1 “.
У колони Број извршилаца, мијења се и гласи: „9“.
Под редним бројем 10. СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА УПРАВЉАЊЕ СПОРТСКОМ
ДВОРАНОМ,брише се.
Досадашњи редни бројеви: 11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.,22. и 23. постају
редни бројеви: 10., 11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21. и 22.
Под редним бројем 15. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК –
АДМИНИСТРАТОР И ПРОЈЕКТАНТ БАЗА ПОДАТАКА И WINDOWS АПЛИКАЦИЈА
мијења се у колони Назив радног мјеста и гласи: “ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК –
АДМИНИСТРАТОР И ПРОЈЕКТАНТ БАЗА ПОДАТАКА И WINDOWS АПЛИКАЦИЈА“,
и у колони Услови за обављање послова, и гласи: „ВШС-информатичког или правног
смијера или први циклус студија са најмање 180 ECTS бодова, 1 год. радног искуства и
положен стручни испит за рад у општинској управи.“
Члан 2.
У члану 14., IV – Систематизација радних мјеста – табеларни дио Правилника, у
Стручној служби Скупштине општине под редним бројем 3. СТРУЧНИ САРАДНИКДАКТИЛОГРАФ мијења се у колони Назив радног мјеста и гласи: СТРУЧНИ САРАДНИК
ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕи у колони Услови за обављање
послова, мијења се и гласи:“ ССС – друштвеног или техничког смјера: IV степен,
познавање рада на рачунару, 6 мјесеци радног искуства“.
Члан 3.
У члану 14. “ОПИС ДЈЕЛОКРУГА РАДА НЕПОСРЕДНИХ ИЗВРШИЛАЦА У
ОДЈЕЉЕЊУ ЗА ОПШТУ УПРАВУ“, редни број 1.“НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА И
МЕНАЏЕР ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ГРАЂАНИМА„ мијења се и гласи: 1.“
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА“
Редни број 10.„СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА УПРАВЉАЊЕ СПОРТСКОМ
ДВОРАНОМ“, брише се.
Досадашњи редни бројеви: 11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.,22. и 23. постају
редни бројеви: 10., 11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21. и 22.
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Котор-Варош“.
Број: 02-014 -237 /14
Датум: 22.09.2014. године
Котор-Варош

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Вучановић Далибор, с.р.
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На основу члана 43. Закона олокалној 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: 3/13 Начелник општине Котор Варош,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за контролу буџетских корисника општине Котор Варош и
институција које се финансирају из буџета општине Котор Варош
1.У Комисију за контролу пословања буџетских корисника општине Котор Варош
и институција које се финансирају из буџета општине Котор Варош, именују се:
-

Бојан Кушљић, дипл. економиста – предсједник комисије
Душко Васиљевић, дипл. правник за безбједност и заштиту – члан
комисије и
Виолета Божичковић, дипл. економиста – члан комисије.

2.Задатак Комисије је да утврди и сними стање у институцијама које су предмет
контроле и сачини записник о извршеној контроли.
3.Контрола ће се извршити у следећим буџетским корисницима и институцијама:
Центар за социјални рад; Дјечији вртић „Лариса Шугић“; Средњошколски центар „Никола
Тесла“; Народна библиотека; Општинска борачка организација; Општинска организација
Црвеног крста; Спортски клубови; ЈУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“; Центар за
културу, спорт и информисање; СПКД „Просвјета“; Удружење пензионера; Ватрогасно
друштво.
4.Период за који ће се извршити контрола је 01.01.2013.-31.12.2013. године и
01.01.2014.-31.08.2014. године.
5.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Котор Варош.
Број: 02-014-453/14-1
Датум: 10.09.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић, с.р.
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На основу члана 7. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (''Службени
гласник БиХ'', број 49/04) и члана 43. став 1. алинеја 11. а у вези са чланом 45. став 2.
Статута Општине Котор Варош (''Службени гласник Општине Котор Варош'' број; 11/05,
11/07. 7/10 и 7/11) , начелник Општине Котор Варош д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка набавке
по Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-65/14 од 04.09.2014. године
''Извођење радова за изградњу рециклажног дворишта у Котор Варошу''
Члан 1.
Именује се Комисија за провођење поступка набавке ''Извођење радова за изградњу
рециклажног дворишта у Котор Варошу'' у сљедећем саставу:
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1. Бранкица Радуловић, (дипл.екон.), предсједник,
2. Горан Шебић, (дипл.грађ.инж.), члан – представник грађевинске струке.
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.
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:02-014-13/14-43
Датум: 10.09.2014. године
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.

На основу члана 7. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (''Службени гласник
БиХ'', број 49/04) и члана 43. став 1. алинеја 11. а у вези са чланом 45. став 2. Статута
Општине Котор Варош (''Службени гласник Општине Котор Варош'' број; 11/05, 11/07.
7/10 и 7/11) , начелник Општине Котор Варош д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка набавке
по Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-67/14 од 09.09.2014. године
''Набавка опреме за рециклажно двориште у Котор Варошу''
Члан 1.
Именује се Комисија за провођење поступка набавке ''Набавка опреме за рециклажно
двориште у Котор Варошу'' у сљедећем саставу:
1. Бранкица Радуловић, (дипл.екон.), предсједник,
2. Горан Шебић, (дипл.грађ.инж.), члан – представник грађевинске струке.
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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.
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:02-014-13/14-44
Датум: 10.09.2014. 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 67. Закона о дечијој заштити („Службени
гласник Републике Српске“ број: 4/02) и члана 46. Статута општине Котор Варош
(„Службени гласник општине Котор Варош“ број: 3/14), Начелник општине Котор Варош
доноси
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности
1. Даје се сагласност на Годишњи програм рада за радну 2014/2015 годину,
Дјечијег вртића „Лариса Шугић“ Котор Варош.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавит ће се у „Службеном
гласнику Општине Котор Варош“.
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић, с.р.

6
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОТОР-ВАРОШ
-Општинска управа-Одјељење за просторно уређење
и стамбено-комуналне пословеБрој:04/9-370-163/14
Датум:02.09.2014. године

,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“
Котор-Варош, Ул. Цара Душана бб.
Молим да на трошак странке објавите

О Г Л А С
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, Општинске управе
општине Котор-Варош, на основу рјешења број: 04/9-370-163/14 од :02.09.2014. године,
извршио је у регистру заједнице етажних власника стамбених зграда , у регистарском
листу број :12/04 , упис промјене лица овлаштених за заступање Заједнице етажних
власника ,,Ламела 6“ Ул. Стефана немање бб, Котор-Варош, са следећим подацима:
Лица овлаштена за заступање су:
Милена Вујановић, предсједник Управног одбора заједнице,
Ранији заступници коју се бришу из регистра су:
Богољуб Радић, предсједник Управног одбора заједнице,
Петровић Боја и Бунић Момирка
Прилог: доказ о плаћеним трошковима објављивања.
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Бранислав Стојановић, с.р.
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САДРЖАЈ
1
2

3
4
5
6

Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста општинске управе општине Котор Варош
Рјешење о именовању комисије за контролу пословања буџетских
корисника општине Котор Варош и инвестиција које се финансирају из
буџета општине Котор Варош
Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка набавке по
конкурентном захтјеву (2 рјешења)- рециклажно двориште
Закључак о давању сагласности на годишњи програм рада Дјечијег вртића
Оглас
Садржај
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