
 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ 

 
Издавач: 

Скупштина општине Котор Варош 

Улица: Цара Душана бб 

Телефон: 051/784-238, 

051/784-230 

Е-mail:skupstinaokv@gmail.com 

Одговорни уредник: Раденка Славнић 

 
ГОДИНА XXXVI 

Број:10/14 

КоторВарош,06.11.2014. 

 

Годишња претплата 80 КМ 

Жиро-рачуни: 

НЛБ Развојна банка а.д. 552-099-00018555-22 

Бобар банка а.д.  565-501-80000001-70 

Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. 552-038-00026828-70 

UniCredit Bank а.д. 551-012-00006601-57 

ВРСТА ПРИХОДA: 722 521 

1 

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

Српске  '', број:  101/04 , 42/05,118/05 и 98/13 ),   члана 46 . Статута општине Котор Варош 

(„Службени гласник  општине Котор Варош '', број: 3/14)  ,те  члана  15. и члана 16.  

Одлуке о  извршењу  буџета  општине  Котор Варош  за 2014. годину  (’’Службени гласник 

општине Котор Варош'',број:15/13), Начелник општине Котор Варош д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

1. Одобрава се  реалокација  средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –

Одјељење за општу управу  ( организациони код  00530130) у планираном оквиру за 

период 01.07.- 31.07.2014. године  у укупном износу од 1.989,00 KM  

 

2. Реалокација средстава  из тачке 1. биће извршена са позиције: 

 

 412900 – расходи за бруто накнаде комисија  

на позицију: 

511700-издаци за нематеријалну произведену имовину (програм за 

евиденцију комуналне накнаде) у оквиру исте потрошачке јединице. 

 

3. За извршење  Рјешења  задужује се  Одјељење за финансије – трезор. 

 

4. Ово Рјешење ступа  на снагу даном доношења, а  биће објављено у  ,, Службеном 

гласнику  општине Котор Варош ''. 

 

 Број : 02-014-231-9/14 

 Датум  : 20.08.2014. године                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                Далибор  Вучановић.с.р.          
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На основу  члана 43 .Закона о локалној  самоуправи    ( ,, Службени гласник  Републике 

Српске  '', број:  101/04 , 42/05,118/05 и 98/13 ),   члана 46 . Статута општине Котор Варош 

(„Службени гласник  општине Котор Варош '', број: 3/14)  ,те  члана  15. и члана 16.  

Одлуке о  извршењу  буџета  општине  Котор Варош  за 2014. годину  (’’Службени гласник 

општине Котор Варош'',број:15/13), Начелник општине Котор Варош д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

1. Одобрава се  реалокација  средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –

Одјељење за финансије  ( организациони код  00530140) у планираном оквиру за 

период 01.07.- 31.07.2014. године  у укупном износу од 192.824,27 KM  

 

2. Реалокација средстава  из тачке 1. биће извршена са позиција: 

 

 412700-расходи за стручне услуге у износу од 2.824,27 КМ 

на позиције: 

412900-остали непоменути расходи у износу од 2.800,00 КМ 

621900-издаци за отплату осталих дугова у износу од 24,27 КМ у оквиру 

исте потрошачке јединице. 

 

 621100-издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи у износу од 

190.000,00 КМ 

на позицију: 

511200-издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију у оквиру 

потрошачке јединице одјељење за прострорно уређење и стамбено 

комуналне послове (00530160). 

 

3. За извршење  Рјешења  задужује се  Одјељење за финансије – трезор. 

 

4. Ово Рјешење ступа  на снагу даном доношења, а  биће објављено у  ,, Службеном 

гласнику  општине Котор Варош ''. 

 

 Број : 02-014-231-10/14 

 Датум  : 20.08.2014. године                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                  Далибор Вучановић с.р.                    
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На основу  члана 43 .Закона о локалној  самоуправи    ( ,, Службени гласник  Републике 

Српске  '', број:  101/04 , 42/05,118/05 и 98/13 ),   члана 46 . Статута општине Котор Варош 

(„Службени гласник  општине Котор Варош '', број: 3/14)  ,те  члана  15. и члана 16.  

Одлуке о  извршењу  буџета  општине  Котор Варош  за 2014. годину  (’’Службени гласник 

општине Котор Варош'',број:15/13), Начелник општине Котор Варош д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 
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1. Одобрава се  реалокација  средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –

Центар за социјални рад  ( организациони код  00530300) у планираном оквиру за 

период 01.07.- 31.07.2014. године  у укупном износу од 580,00 KM  

 

2. Реалокација средстава  из тачке 1. биће извршена са позиције: 

 

 412700 – расходи за стручне услуге  

на позиције: 

511300-издаци за набавку опреме у износу од 80,00 КМ 

 516100-издаци за залихе ситног инвентара у износу од 500,00 КМ у оквиру 

исте потрошачке јединице. 

 

3. За извршење  Рјешења  задужује се  Одјељење за финансије – трезор. 

 

4. Ово Рјешење ступа  на снагу даном доношења, а  биће објављено у  ,, Службеном 

гласнику  општине Котор Варош ''. 

 

 Број : 02-014-231-11/14 

 Датум  : 20.08.2014. године                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                     Далибор Вучановић с.р.                    
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На основу  члана 43 .Закона о локалној  самоуправи    ( ,, Службени гласник  Републике 

Српске  '', број:  101/04 , 42/05,118/05 и 98/13 ),   члана 46 . Статута општине Котор Варош 

(„Службени гласник  општине Котор Варош '', број: 3/14)  ,те  члана  15. и члана 16.  

Одлуке о  извршењу  буџета  општине  Котор Варош  за 2014. годину  (’’Службени гласник 

општине Котор Варош'',број:15/13), Начелник општине Котор Варош д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

1. Одобрава се  реалокација  средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –

Дјечији вртић „Лариса Шугић“  ( организациони код  00530400) у планираном 

оквиру за период 01.07.- 31.07.2014. године  у укупном износу од 160,00 KM 

 

2. Реалокација средстава  из тачке 1. биће извршена са позиције: 

 

 412400 – расходи за материјал за посебне намјене 

на позицију: 

412600-расходи по основу путовања и смјештаја  у оквиру исте потрошачке 

јединице. 

 

3. За извршење  Рјешења  задужује се  Одјељење за финансије – трезор. 

 

4. Ово Рјешење ступа  на снагу даном доношења, а  биће објављено у  ,, Службеном 

гласнику  општине Котор Варош ''. 

 

Број : 02-014-231-12/14 

Датум  : 20.08.2014. године                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                         Далибор Вучановић с.р. 
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На основу  члана 43 .Закона о локалној  самоуправи    ( ,, Службени гласник  Републике 

Српске  '', број:  101/04 , 42/05,118/05 и 98/13 ),   члана 46 . Статута општине Котор Варош 

(„Службени гласник  општине Котор Варош '', број: 3/14)  ,те  члана  15. и члана 16.  

Одлуке о  извршењу  буџета  општине  Котор Варош  за 2014. годину  (’’Службени гласник 

општине Котор Варош'',број:15/13), Начелник општине Котор Варош д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

1. Одобрава се  реалокација  средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –

Одјељење за општу управу  ( организациони код  00530130) у планираном оквиру за 

период 01.08.- 31.08.2014. године  у укупном износу од 670,00 KM  

 

2. Реалокација средстава  из тачке 1. биће извршена са позиције: 

 

 412900 – расходи за бруто накнаде комисија  

на позицијe: 

516100-издаци за залихе ситног инвентара у износу од 340,00 КМ у оквиру 

исте потрошачке јединице, 

412900-расходи по основу репрезентације у износу од 330,00 КМ у оквиру 

портошачке јединице скупштина општине (00530110). 

 

 

3. За извршење  Рјешења  задужује се  Одјељење за финансије – трезор. 

 

4. Ово Рјешење ступа  на снагу даном доношења, а  биће објављено у  ,, Службеном 

гласнику  општине Котор Варош ''. 

 

 Број : 02-014-231-13/14                                                

 Датум  : 20.09.2014. 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 , 42/05,118/05 и 98/13 ),   члана 46 . Статута општине Котор Варош 

(„Службени гласник  општине Котор Варош '', број: 3/14)  ,те  члана  15. и члана 16.  

Одлуке о  извршењу  буџета  општине  Котор Варош  за 2014. годину  (’’Службени гласник 

општине Котор Варош'',број:15/13), Начелник општине Котор Варош д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

1. Одобрава се  реалокација  средстава буџетском кориснику општине Котор Варош -

Одјељење за финансије  ( организациони код  00530140) у планираном оквиру за 

период 01.08.- 31.08.2014. године  у укупном износу од 81.200,00 KM  

 

2. Реалокација средстава  из тачке 1. биће извршена са позиција: 
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 412200 – расходи по основу утрошка енергије у износу од 1.200,00 КМ  

на позицију: 

412900-остали непоменути расходи у оквиру исте портошачке јединице,  

 

 621100-издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи у износу од 

80.000,00 КМ 

на позиције: 

511100-издаци за изградњу зграда и објеката у износу од 6.500,00 КМ 

511200-издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију у износу од 

73.500,00 КМ у оквиру потрошачке јединице одјељење за просторно 

уређење и стамбено комуналне послове (00530160). 

 

3. За извршење  Рјешења  задужује се  Одјељење за финансије – трезор. 

 

4. Ово Рјешење ступа  на снагу даном доношења, а  биће објављено у  ,, Службеном 

гласнику  општине Котор Варош ''. 

 

 Број : 02-014-231-14/14 

 Датум  : 20.09.2014. 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 , 42/05,118/05 и 98/13 ),   члана 46 . Статута општине Котор Варош 

(„Службени гласник  општине Котор Варош '', број: 3/14)  ,те  члана  15. и члана 16.  

Одлуке о  извршењу  буџета  општине  Котор Варош  за 2014. годину  (’’Службени гласник 

општине Котор Варош'',број:15/13), Начелник општине Котор Варош д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

1. Одобрава се  реалокација  средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –

Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове  (oрганизациони 

код  00530160) у планираном оквиру за период 01.08.- 31.08.2014. године  у 

укупном износу од 89.900,00 KM.  

 

2. Реалокација средстава  из тачке 1. биће извршена са позиција: 

 

 412700 – расходи за стручне услуге у износу од 5.500,00 КМ  

на позицију: 

511300-издаци за набавку комуналне опреме,  

 

 412500-расходи за текуће одржавање у износу од 70.000,00 КМ 

на позицију: 

511200-издаци за инвестиционо одржавање,  

 

 511700-издаци за нематеријалну произведену имовину у износу од    

14.400,00 КМ 

на позиције: 
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511200-издаци за инвестиционо одржавање у износу од 10.000,00 КМ 

412900-остали непоменути расходи у износу од 4.400,00 КМ  у оквиру 

потрошачке јединице.  

 

3. За извршење  Рјешења  задужује се  Одјељење за финансије – трезор. 

 

4. Ово Рјешење ступа  на снагу даном доношења, а  биће објављено у  ,, Службеном 

гласнику  општине Котор Варош ''. 

 

 Број : 02-014-231-15/14 

 Датум  : 20.09.2014. 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 , 42/05,118/05 и 98/13 ),   члана 46 . Статута општине Котор Варош 

(„Службени гласник  општине Котор Варош '', број: 3/14)  ,те  члана  15. и члана 16.  

Одлуке о  извршењу  буџета  општине  Котор Варош  за 2014. годину  (’’Службени гласник 

општине Котор Варош'',број:15/13), Начелник општине Котор Варош д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

 

1. Одобрава се  реалокација  средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –

Дјечији вртић „Лариса Шугић“  ( организациони код  00530400) у планираном 

оквиру за период 01.08.- 31.08.2014. године  у укупном износу од 3.066,49 KM 

 

2. Реалокација средстава  из тачке 1. биће извршена са позицијa: 

 

 412400 – расходи за материјал за посебне намјене у износу од 2.642,40 КМ 

на позиције: 

412500-расходи за текуће одржавање у износу од 32,00 КМ 

412900-остали непоменути расходи у износу од 2.610,40 КМ 

 

 411200-расходи за бруто накнаде у износу од 424,09 КМ 

на позицију: 

412900-остали непоменути расходи у оквиру исте потрошачке јединице. 

 

3. За извршење  Рјешења  задужује се  Одјељење за финансије – трезор. 

 

4. Ово Рјешење ступа  на снагу даном доношења, а  биће објављено у  ,, Службеном 

гласнику  општине Котор Варош ''. 

 

Број : 02-014-231-16/14 

Датум  : 20.09.2014. 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 , 42/05,118/05 и 98/13 ),члана 46 . Статута општине Котор Варош 

(„Службени гласник  општине Котор Варош '', број: 3/14), те члана 15.и члана 16.  Одлуке 

о  извршењу  буџета  општине  Котор Варош  за 2014. годину  (’’Службени гласник 

општине Котор Варош'',број:15/13), Начелник општине Котор Варош д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ  И  РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 

1. Одобрава се  реалокација  средстава буџетске резерве у планираном оквиру за 

период 01.08.- 31.08.2014. године  Одјељењу за просторно уређење и стамбено 

комуналне послове општине Котор Варош у износу од 23.074,77 КМ.   

 

2. Средства из тачке 1. овог рјешења реализоваће се на начин да се изврши 

реалокација средстава у Буџету Општине Котор Варош за 2014.годину, са ставке 

„буџетска резерва“, на потрошачку јединицу Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове (организациони код 00530160) на ставке: 

511100-издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката у износу од 12.000,00 

КМ 

511300- издаци за набавку комуналне опреме у износу од 11.074,77 КМ. 

 

3. За извршење  Рјешења  задужује се  Одјељење за финансије.  

 

4. Ово Рјешење ступа  на снагу даном доношења, а  биће објављено у ,,Службеном 

гласнику  општине Котор Варош ''. 

 

Број : 02-014-231-17/14 

Датум:20.09.2014 године                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                              Далибор Вучановић с.р.                        

 

10 

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

Српске  '', број:  101/04 , 42/05,118/05 и 98/13 ),   члана 46 . Статута општине Котор Варош 

(„Службени гласник  општине Котор Варош '', број: 3/14)  ,те  члана  15. и члана 16.  

Одлуке о  извршењу  буџета  општине  Котор Варош  за 2014. годину  (’’Службени гласник 

општине Котор Варош'',број:15/13), Начелник општине Котор Варош д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

1. Одобрава се  реалокација  средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –

Стручна служба скупштине  ( организациони код  00530111) у планираном оквиру 

за период 01.09.- 30.09.2014. године  у укупном износу од 5.500,00 KM  

 

2. Реалокација средстава  из тачке 1. биће извршена са позиције: 
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 412900 – расходи за бруто накнаде  

на позицијe: 

412900-расходи по основу репрезентације у износу од 200,00 КМ у оквиру 

портошачке јединице скупштина општине (00530110), 

412900-остали непоменути расходи у износу од 5.000,00 КМ у оквиру 

портошачке јединице одјељење за финансије (00530140), 

511300-издаци за набавку опреме у износу од 300,00 КМ у оквиру 

портошачке јединице одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне 

послове (00530160). 

 

3. За извршење  Рјешења  задужује се  Одјељење за финансије – трезор. 

 

4. Ово Рјешење ступа  на снагу даном доношења, а  биће објављено у  ,, Службеном 

гласнику  општине Котор Варош ''. 

 

 Број : 02-014-231-18/14 

 Датум  : 20.10.2014. године                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                           Далибор Вучановић с.р.           
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На основу  члана 43 .Закона о локалној  самоуправи    ( ,, Службени гласник  Републике 

Српске  '', број:  101/04 , 42/05,118/05 и 98/13 ),   члана 46 . Статута општине Котор Варош 

(„Службени гласник  општине Котор Варош '', број: 3/14)  ,те  члана  15. и члана 16.  

Одлуке о  извршењу  буџета  општине  Котор Варош  за 2014. годину  (’’Службени гласник 

општине Котор Варош'',број:15/13), Начелник општине Котор Варош д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

1. Одобрава се  реалокација  средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –

Одјељење за општу управу  ( организациони код  00530130) у планираном оквиру за 

период 01.09.- 30.09.2014. године  у укупном износу од 2.800,00 KM  

 

2. Реалокација средстава  из тачке 1. биће извршена на позицију: 

 

 516100-издаци за залихе ситног инвентара  

са позиција: 

412700-расходи за текуће одржавање рачунара у износу од 650,00 КМ  

412900 – расходи за бруто накнаде комисија u износу од 2.150,00 КМ у 

оквиру портошачке јединице скупштина општине (00530110). 

 

3. За извршење  Рјешења  задужује се  Одјељење за финансије – трезор. 

 

4. Ово Рјешење ступа  на снагу даном доношења, а  биће објављено у  ,, Службеном 

гласнику  општине Котор Варош ''. 

 

 Број : 02-014-231-19/14 

 Датум  : 20.10.2014. године                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                              Далибор Вучановић с.р.              
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На основу  члана 43 .Закона о локалној  самоуправи    ( ,, Службени гласник  Републике 

Српске  '', број:  101/04 , 42/05,118/05 и 98/13 ),   члана 46 . Статута општине Котор Варош 

(„Службени гласник  општине Котор Варош '', број: 3/14)  ,те  члана  15. и члана 16.  

Одлуке о  извршењу  буџета  општине  Котор Варош  за 2014. годину  (’’Службени гласник 

општине Котор Варош'',број:15/13), Начелник општине Котор Варош д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

 

1. Одобрава се  реалокација  средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности  ( организациони код  00530150) у 

планираном оквиру за период 01.09.- 30.09.2014. године  у укупном износу од 

300,00 KM  

 

2. Реалокација средстава  из тачке 1. биће извршена са позиције: 

 

 416100-текуће дознаке грађанима  

на позицију: 

 416100-текуће дознаке грађанима  

у оквиру портошачке јединице начелник општине општине (00530120). 

 

 

3. За извршење  Рјешења  задужује се  Одјељење за финансије – трезор. 

 

4. Ово Рјешење ступа  на снагу даном доношења, а  биће објављено у  ,, Службеном 

гласнику  општине Котор Варош ''. 

 

 Број : 02-014-231-20/14 

 Датум  : 20.10.2014. године                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                      Далибор Вучановић с.р.   
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  На основу  члана 43 .Закона о локалној  самоуправи    ( ,, Службени гласник  Републике 

Српске  '', број:  101/04 , 42/05,118/05 и 98/13 ),   члана 46 . Статута општине Котор Варош 

(„Службени гласник  општине Котор Варош '', број: 3/14)  ,те  члана  15. и члана 16.  

Одлуке о  извршењу  буџета  општине  Котор Варош  за 2014. годину  (’’Службени гласник 

општине Котор Варош'',број:15/13), Начелник општине Котор Варош д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

1. Одобрава се  реалокација  средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –

Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове  (oрганизациони 

код  00530160) у планираном оквиру за период 01.09.- 30.09.2014. године  у 

укупном износу од 33.020,00 KM.  

 

2. Реалокација средстава  из тачке 1. биће извршена са позиција: 
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 412700 – расходи за стручне услуге у износу од 3.020,00 КМ  

на позицију: 

511100-издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката у износу од 

2.600,00,  

412900-остали непоменути расходи у износу од 420,00 КМ  у оквиру 

потрошачке јединице.  

 

 412800-расходи за услуге одржавања јавних површина у износу од 30.000,00 

КМ 

на позицију: 

412500-расходи за текуће одржавање  у оквиру исте потрошачке јединице.  

 

3. За извршење  Рјешења  задужује се  Одјељење за финансије – трезор. 

 

4. Ово Рјешење ступа  на снагу даном доношења, а  биће објављено у  ,, Службеном 

гласнику  општине Котор Варош ''. 

 

 Број : 02-014-231-21/14 

 Датум  : 20.10.2014. године                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                             Далибор Вучановић с.р.   
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 На основу  члана 43 .Закона о локалној  самоуправи    ( ,, Службени гласник  Републике 

Српске  '', број:  101/04 , 42/05,118/05 и 98/13 ),   члана 46 . Статута општине Котор Варош 

(„Службени гласник  општине Котор Варош '', број: 3/14)  ,те  члана  15. и члана 16.  

Одлуке о  извршењу  буџета  општине  Котор Варош  за 2014. годину  (’’Службени гласник 

општине Котор Варош'',број:15/13), Начелник општине Котор Варош д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

1. Одобрава се  реалокација  средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –

Дјечији вртић „Лариса Шугић“  ( организациони код  00530400) у планираном 

оквиру за период 01.09.- 30.09.2014. године  у укупном износу од 687,46 KM 

 

2. Реалокација средстава  из тачке 1. биће извршена са позицијe: 

 

 412400 – расходи за материјал за посебне намјене  

на позиције: 

412500-расходи за текуће одржавање у износу од 231,30 КМ 

412900-остали непоменути расходи у износу од 456,16 КМ 

 

3. За извршење  Рјешења  задужује се  Одјељење за финансије – трезор. 

 

4. Ово Рјешење ступа  на снагу даном доношења, а  биће објављено у  ,, Службеном 

гласнику  општине Котор Варош ''. 

 

Број : 02-014-231-22/14                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум  : 20.10.2014. 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 члана12. 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  

 

 

П Р А В И Л Н И К 

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, 9/14) у ОДЈЕЉЕЊУ ЗА 

ФИНАНСИЈЕ редни број 5. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ОСНОВНА 

СРЕДСТВА,ИНВЕСТИЦИЈЕ И ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ, у колони Услови за обављање 

послова, мијења се и гласи : „ВСС економског смијера (најмање 240 ЕCTS бодова), 1 

година радног искуства,положен стручни испит за рад у општинској управи,познавање 

рада на рачунару“. У  колони Број извршилаца  мијења се и гласи : „2“.  

У истом члану, у ОДЈЕЉЕЊУ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

редни број 4. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРИВРЕДУ,СТАТИСТИКУ И 

ЗАПОШЉАВАЊЕ, у колони Број извршилаца  мијења се и гласи : „2“.  

 

Члан 2. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине  Котор-Варош“. 

 

 

Број:  02-014- 281  /14        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 05.11.2014. године          Вучановић Далибор с.р. 
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Р.бр                                САДРЖАЈ                                                                                        Стр 

                АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ  

1. Рјешења  о одобрењу реалокације средстава  1-10 

2. Правилник о измјенама и допунама правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске управе општине Котор Варош 
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