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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  

седамнаестој редовној сједници одржаној дана  04.11.2014 .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. Саша Поповић дипломирани економиста из Котор Вароша   , разрјешава се дужности  

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

Варош   са 04.11.2014.године. 

 

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 гласнику 

општине Котор Варош“. 

О б р а з л о ж е њ е  

Саша Поповић дипл.економиста из Котор Вароша , именован је за вршиоца дужности 

Начелника одјељења за привреду и друштвене дјелатности , Рјешењем  Скупштине општине Котор 

Варош број: 01-022-86/14  од  04.07.2014.године, до окончања поступка именовања начелника 

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

 С обзиром да у међувремену  није завршена процедура избора и именовања начелника 

одјељења у складу са Законом о локалној самоуправи,  Начелник општине, због истека мандата 

односно периода на који је именован вршилац дужности, 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- 114  /14                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:  04.11.2014.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 седамнаестој редовној   сједници одржаној дана 

04.11.2014.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.Радислав Петрушић дипломирани економиста,  из Масловара , 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 Саша Поповић дипломирани економиста из Котор Вароша ,   разрјешен дужности 

в.д.начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности општинске управе  општине Котор Варош на 

седамнаестој редовној сједници сједници Скупштине општине Котор Варош одржаној дана 

04.11.2014.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. 

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- 115/14                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 04.11.2014.године                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                               Ениса Божичковић с.р. 
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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 седамнаестој 

редовној  сједници одржаној дана  04.11.2014 .године   д о н о с и  
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. старјешине Ватрогасног друштва  Котор Варош  

 

1. Миливоје Поповић из Котор Вароша  , разрјешава се дужности в.д.  Старјешине  

Ватрогасног друштва Котор Варош  са 04.11.2014.године. 

 

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 

гласнику 

општине Котор Варош“. 

О б р а з л о ж е њ е  

Миливоје Поповић  из Котор Вароша  именован је за вршиоца дужности 

Старјешине Ватрогасног друштва Котор Варош, Рјешењем  Скупштине општине Котор 

Варош број: 01-022- 21/13   од  28.02.2013.године, до окончања поступка јавног конкурса.  

С обзиром да у међувремену  није расписан Јавни конкурс нити спроведена 

процедура избора и именовања старјешине Ватрогасног друштва  Котор Варош у складу са 

Законом, , Начелник општине ,  због истека мандата, 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- 116 /14                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:  04.11.2014.године                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                              Ениса Божичковић с.р. 
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На основу 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 седамнаестој редовној  сједници одржаној дана  04.11.2014 .године    

д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ В.Д. СТАРЈЕШИНЕ ВАТРОГАСНОГ  ДРУШТВА 

КОТОР ВАРОШ 

 

1. Сакан Недељко   из  Врбањаца   , именује се за в.д. Старјешине Ватрогасног  

друштва Котор  Варош, до окончања поступка јавног конкурса. 

 

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  

 С обзиром да је в.д. Старјешине Ватрогасног друштва Котор Варош разрјешен дужности 

због истека мандата на који је именован, мјесто Старјешине Ватрогасног друштва Котор Варош је 

остало упражњено до завршетка поступка за избор и именовање Старјешине Ватрогасног друштва 
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у складу са законом. 

Вршилац дужности Старјешине Ватрогасног друштва именује се до завршетка поступка 

јавног конкурса у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике 

Српске. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Рјешење је коначно у управном поступку и против 

истог није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у 

Бањалуци у року од 30 дана од дана пријема Рјешења. 

 

 

Број: 01-022- 117 /14                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:  04.11.2014.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 48. Пословника о раду  Скупштине општине Котор Варош 

(„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13 и 3/14) Скупштина општине Котор 

Варош на седамнаестој редовној сједници одржаној дана 04.11.2014.године   д о н о с и  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу члана Комисије за друштвени надзор, заштиту људских права, представке и 

притужбе грађана 

 

1. Бране Трифковић из Масловара разрјешава се дужности члана Комисије за друштвени 

надзор, заштиту људских права, представке и притужбе грађана.   

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  

Комисија за друштвени надзор, заштиту људских права, представке и притужбе 

грађана  Скупштине општине Котор Варош у мандатном периоду 2012-2016-година , 

именована је Рјешењем Скупштине општине Котор Варош број: 01-022-83/13  од 

22.04.2013.године и  број: 01-022-89/14 од 04.07.2014.године . 

С обзиром да је на седамнаестој редовној сједници Скупштине општине Котор 

Варош одржаваној дана  04.11.2014.године,  Комисија за избор и именовање Скупштине 

општине Котор Варош предложила Скупштини општине Котор Варош да на истој донесе 

Рјешење о разрјешењу члана 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-  118 /14                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:04.11.2014.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 48. Пословника о раду  Скупштине општине Котор Варош 

(„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13 и 3/14) Скупштина општине Котор 

Варош на седамнаестој редовној сједници одржаној дана 04.11.2014.године   д о н о с и  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању  члана Комисије за друштвени надзор, заштиту људских права, представке и 

притужбе грађана 

 

1. Миодраг Петровић из Котор Вароша, именује  се за  члана Комисије за друштвени 

надзор, заштиту људских права, представке и притужбе грађана . 

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  

С обзиром да је Бране Трифковић разрјешен дужности члана Комисије за друштвени 

надзор, заштиту људских права, представке и притужбе грађана, који је уједно обављао и 

функцију предсједника Комисије за друштвени надзор, заштиту људских права, 

представке и притужбе грађана, мјесто једног члана Комисије  је остало упражњено,те 

ради функционисања и рада Комисије за друштвени надзор, заштиту људских права, 

представке и притужбе грађана у наредном периоду , 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-  119 /14                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:04.11.2014.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  

седамнаестој редовној сједници одржаној дана  04.11.2014 .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 Котор Вароша   , разрјешава се дужности  

в.д. начелника Одјељења за финансије општинске управе општине Котор Варош   са 

04.11.2014.године. 

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 гласнику 

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

 

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

Начелника одјељења за финансије, Рјешењем  Скупштине општине Котор Варош број: 01-

022-62/14  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 у међувремену  није завршена процедура избора и именовања начелника 

одјељења у складу са Законом о локалној самоуправи,  Начелник општине, због истека 

мандата односно периода на који је именован вршилац дужности Начелника одјељења за 

финансије , 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-   120 /14                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:  04.11.2014.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 седамнаестој редовној   сједници одржаној дана 

04.11.2014.године   д о н о с и  
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ  

 

1.Драгана Петрушић , дипломирани економиста из Масловара, 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 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 Котор Вароша ,   разрјешен 

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

на седамнаестој редовној сједници сједници Скупштине општине Котор Варош одржаној 

дана 04.11.2014.године  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, 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 



 БРОЈ 11/14 „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“ Страна 7 

 

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. 

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- 121  /14                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 04.11.2014.године                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                 Ениса Божичковић с.р.           
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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 седамнаестој 

редовној  сједници одржаној дана  04.11.2014 .године   д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад Котор Варош  

 

1. Миленко Жупљанин из Котор Вароша , разрјешава се дужности в.д.  директора ЈУ  

Центар за социјални рад Котор Варош,  са 04.11.2014.године. 

 

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  

гласнику општине Котор Варош“. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Миленко Жупљанин из Котор Вароша   именован је за вршиоца дужности 

директора ЈУ Центар за социјални рад Котор Варош, Рјешењем  Скупштине општине 

Котор Варош број: 01-022- 19/13   од  28.02.2013.године, до окончања поступка јавног 

конкурса.  

С обзиром да у међувремену  није расписан Јавни конкурс нити спроведена 

процедура избора и именовања директора ЈУ Центар за социјални рад Котор Варош у 

складу са Законом,  Начелник општине, због истека мандата, 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-  122 /14                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:04.11.2014.године                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Ениса Божичковић с.р.   
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На основу 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 седамнаестој редовној  сједници одржаној дана  

04.11.2014 .године   д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

 КОТОР ВАРОШ 

 

 

1. Драган Пејаковић, дипломирани инжињер машинства  из Котор Вароша  , именује  

се за в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад Котор Варош, до окончања поступка 

јавног конкурса. 

 

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  

 С обзиром да је в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад  Котор Варош разрјешен 

дужности због истека мандата на који је именован, мјесто директора ЈУ Центар за 

социјални рад Котор Варош је остало упражњено до завршетка поступка за избор и 

именовање директора  у складу са законом. 

Вршилац дужности директора ЈУ Центар за социјални рад  Котор Варош именује се 

до завршетка поступка јавног конкурса у складу са Законом о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Рјешење је коначно у управном поступку и 

против истог није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним 

судом у Бањалуци у року од 30 дана од дана пријема Рјешења. 

 

 

Број: 01-022- 123 /14                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:  04.11.2014.године                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                              Ениса Божичковић с.р. 
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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 седамнаестој 

редовној  сједници одржаној дана  04.11.2014 .године   д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. директора ЈУ Народна библиотека Котор Варош  

 

1. Николина Трифковић из  Масловара   , разрјешава се дужности в.д.  директора ЈУ  

Народна библиотека Котор Варош,  са 04.11.2014.године. 
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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  

 

Николина Трифковић  из Масловара   именована је за вршиоца дужности директора 

ЈУ Народна библиотека Котор Варош, Рјешењем  Скупштине општине Котор Варош број: 

01-022- 23/13   од  28.02.2013.године, до окончања поступка јавног конкурса.  

С обзиром да у међувремену  није расписан Јавни конкурс нити спроведена 

процедура избора и именовања директора ЈУ Народна библиотека Котор Варош у складу 

са Законом,  Начелник општине, због истека мандата, 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-  124  /14                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:  04.11.2014.године                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                              Ениса Божичковић с.р. 
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На основу 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 седамнаестој редовној  сједници одржаној дана  

04.11.2014 .године   д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 

 КОТОР ВАРОШ 

 

 

1. Вукан Бијелић професор социологије и филозофије из Забрђа   , именује се за в.д.  

директора ЈУ Народна библиотека Котор Варош, до окончања поступка јавног конкурса. 

 

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  

 

 С обзиром да је в.д. директора ЈУ Народна библиотека Котор Варош разрјешен 

дужности због истека мандата на који је именован, мјесто директора ЈУ Народна 

библиотека  Котор Варош је остало упражњено до завршетка поступка за избор и 

именовање директора  у складу са законом. 

Вршилац дужности директора ЈУ Народна библиотека Котор Варош именује се до 

завршетка поступка јавног конкурса у складу са Законом о министарским, владиним и 
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другим именовањима Републике Српске. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Рјешење је коначно у управном поступку и 

против истог није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним 

судом у Бањалуци у року од 30 дана од дана пријема Рјешења. 

 

Број: 01-022-  125 /14                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:  04.11.2014.године                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                Ениса Божичковић с.р. 

13 

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

   Котор Варош”  број: 3/14 ) ,  Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној  

дана: 04.11.2014.   године ,  донијела је : 

 

П Р О Г Р А М 

зимског одржавања путева на подручју општине Котор Варош , 

за сезону  2014/2015.  годину 

I )  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ : 

 Законом о јавним путевима предвиђено је да: управљање, грађење, одржавање и заштиту  

локалних и некатегорисаних путева ,  као и  улица у насељу врши надлежни орган  

Општине .  

Овим Програмом планирано је зимско одржавање локалних и некатегорисаних 

путева , као  и  улица на подручју општине Котор Варош  и то:  

- Машинско чишћење снијега са коловозне површине путева и улица  , 

- Машинско чишћење снијега са тротоара  и  

- Машинско посипање путева, улица и тротоара абразивним материјалом . 

 

II )  ПРИОРИТЕТИ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ  МРЕЖЕ У 

        МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА  НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ  КОТОР ВАРОШ : 

 

1. Мјесна Заједница Котор Варош : 

Градске улице ,  приступни путеви у насељима : Плане , Слатина , Баштина , 

Рипиште , Брегови,  Коториште , и Котор ,  пут : Вишевице – Зубовићи – Гламочаци, пут : 

Котор Варош – Билице – Тешићи - Плитска , пут : Соколине – Лазићи , пут : Соколине – 

Равни Сто ( до границе са општином Кнежево ),   у укупној дужини од око  57 км .  

Чишћење снијега са тротоара у укупној дужини од 15 км. 

 

2. Мјесна Заједница Забрђе  

Локални и некатегорисани путеви : Забрђе – Шибови – Товладић- Поповац ( 

граница општине ), Шибови – Подосоје ,Присоје – Петрићи- Милојчићи – Подосоје, 

Присоје – Вранић , Товладић – Јасик ,Товладић – Ћосићи , Товладић – Којчиновићи - 

Липовац,Товладић ( урија )  -Спомен обиљежје Рашчебрдо ( кућа Којчиновић Боро) 

,Читлук – Бабићи ( граница општине)  , Забрђе – Ново село – Марића поток,  , Забрђе – 

Дубоки поток , прикључни путеви у насељима Забрђе, Подбрђе ,Јасик ,  и Кобаш, у 

укупној дужини од око 35 км. 
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3. Мјесна Заједница Вагани : 

Локални и некатегорисани путеви : Котор Варош  -  Вагани – Варјаче – 

Ђурашиновићи -    Радоњићи ,  Вагани – Бибићи- Пезеровићи - Вученовићи ,  Вагани – 

Бољанићи – Црква   

Јаворани- Савићи - Каруповићи  ,пут : Вагани - Столићи – Горњи Јолџићи-Крпићи -

Синкићи , пут: Бујићи – Синкићи – Каруповићи , пут : Доњи Хадровци ,   пут : Горњи 

Хадровци , и пут  

према засеоку Пезићи ,  у укупној дужини од око 45 км. 

 

4. Мјесна Заједница Врбањци : 

Локални и некатегорисани путеви : Врбањци – Савићи, Билановића поток – 

Хрваћани –    Тепићи , Врбањци – Сердари, Врбањци – Вечићи – Смеуновићи - Стаза , 

Врбањци – Вечићи –   

 Доњи Растик, Дабовци – Купрешаци- Ђурићи – Мајсторовићи – Савићи, Дабовци – 

Новаци -     Савићи , Доњи Врбањци – Плитска – Ханифићи , Плитска – Чиркино брдо , 

Билановића поток   – Дукићи  , Доњи Врбањци – Смајловићи – Метлићи , пут Лиховићи, 

пут Ћејвани, пут     Шипуре, прикључни  путеви Врбањци Центар, у укупној дужини од 

око 50 км , 

Чишћење снијега са тротоара у дужини од 2 км. 

                       -  

5. Мјесна Заједница Ободник :       

   

 Локални и некатегорисани путеви : Дабовци – Горњи Ободник – Језерка  , Доњи 

Ободник _ Кукавице – Дабовци , Ободник – Доњи Борци  ,пут Дворови , пут Цуркићи , пут 

Вигошта,  у     укупној дужини од око 20  км.       

                 

   

6. Мјесна Заједница Масловаре : 

  Локални и некатегорисани путеви : Баре – Гарићи – Купрешаци (мост ) , Масловаре –

Борци , Масловаре – Раштани – Вукове њиве ,Масловаре – Колона – Јанковац , Масловаре – 

Старе Масловаре  , пут Крупљак , пут Колона  ,  Баре – Раштани , Лакићи – Заване , Вукове 

њиве –  Брежђе, Вукове њиве - Павловићи , пут Стевановина, пут Јошићи ,пут Старе 

Масловаре, пут за  

засеок Бунићи ,  прикључни путеви у  насељима : Раштани, Лауши, Колона и Буџак, у 

укупној     

дужини од око  65 км , 

Чишћење снијега са тротоара у дужини од 3,50 км. 

  

7. Мјесна Заједница Липље : 

Локални и некатегорисани путеви : Зеленика – Манастир , Доње Липље – Томићи , 

Доње  Липље – Петровићи , Пут Божићи, пут : Доње Липље – Ковачевићи , и пут : Борја – 

Горњи          Јотановићи ,  у укупној дужини од око  30 км , 

 

8. Мјесна Заједница Грабовица : 

Локални и некатегорисани путеви : Ћорин Луг - Дулићи, пут Каламанде црква , 

Микановићи – Српска Дубока , Микановићи – Лујићи , пут Маљевски поток , пут 

Миљановића ограде , пут : Грабовица – Грабовачка ријека , те приступни путеви 

засеоцима : Микићи , Ђукићи,    Тодоровићи , Пут од Цркве према засеоцима Мијићи и 

Перишићи,  у укупној дужини 
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од  око 25 км , 

 

9. Мјесна Заједница Шипраге : 

Локални и некатегорисани путеви : Улички поток – Бурачки поток , Улички поток  

–    Траљићи, пут Лапићи , пут Керкези , Доње Шипраге -  Демићи , Шипраге – Казићи 

,Шипраге –     

Керле , Црквеница - Стопан , Црквеница -  Горње Шипраге – Селачка , Шипраге – 

Ћорковићи    – Зловарићи , пут : Врбово пут : Лопача – Гелићи , пут Лозићи , пут 

Фодоловићи , приступни     путеви заасеоцима : Перишићи и Тривуновићи , Пејићи,  у 

укупној дужини од око 75 км , 

 

10. Мјесна Заједница Крушево Брдо : 

 Локални и некатегорисани путеви : Крушево Брдо – Подводе - Пилиповина , 

Крушево Брдо –  Растанак – Новаковићи - Градина, пут Чуднић поток, пут Ковачевића 

поток , пут Црепови и    пут Паливук , у укупној дужини од око 20 км . 

 

11. Остали путни правци : 

            Сви путни правци по мјесним центрима,  који воде до гробаља и вјерских објеката. 

 

 

Број: 01-022-127/14                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 04.11.2014.године                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Ениса Божичковић с.р. 

 

АКТА НАЧЕЛНИКА 

14 

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) и члана 33. став 1. под д. Општег 

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

општине д о н о с и  

ОДЛУКУ 

о исплати регреса за кориштење годишњег одмора за 2014.годину 

 

Члан 1. 

Регрес за кориштење годишњег одмора запосленим у општинској управи општине Котор 

Варош за 2014.годину, исплатиће се у износу од 370,00 КМ (словима: 

тристотинеседамдесетконвертибилнихмарака). 

 

Члан 2. 

Износ из тачке 1. ове Одлуке исплатиће се у двије једнаке рате. 

Члан 3. 

О извршењеу ове Одлуке стараће се Одјељење за финансије општинске управе општине 

Котор Варош. 

Члан 4. 

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

општине Котор Варош“. 

 

Број:02-014-267 /14                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 14.10.2014.године                                                           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 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за провођење поступка набавке 

по Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-72/14 од 24.09.2014. године  

''Извођење радова за санацију клизишта и одрона трупа пута, чишћење и корекцију 

водотока, те изради заштитних насипа, насталих у току поплава августа 2014. године'' 

Члан 1. 

Именује се Комисија за провођење поступка набавке  ''Извођење радова за санацију 

клизишта и одрона трупа пута, чишћење и корекцију водотока, те изради заштитних 

насипа, насталих у току поплава августа 2014. године'' 

у сљедећем саставу: 

 

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

2. Јован Савановић, (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 

Комисијe. 

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- 13/14-45 

Датум: 26.09.2014. 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 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за провођење поступка набавке 

по Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-71/14 од 24.09.2014. године  

''Извођење радова за изградњу нове трасе пута: Липље – засеок Томићи, Мјесна заједница 

Доње Липље'' 

Члан 1. 

Именује се Комисија за провођење поступка набавке  ''Извођење радова за изградњу нове 

трасе пута: Липље – засеок Томићи, Мјесна заједница Доње Липље''у сљедећем саставу: 

 

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

2. Јован Савановић, (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. 

 

Члан 5. 

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

општине Котор Варош''. 

 

Број:02-014-13/14-46 

Датум: 26.09.2014. 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 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за провођење поступка набавке 

по Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-76/14 од 16.10.2014. године  

''Извођење радова на изградњи оборинске канализације у улици Боре Станковића '' 

 

Члан 1. 

Именује се Комисија за провођење поступка набавке  ''Извођење радова на изградњи 

оборинске канализације у улици Боре Станковића ''у сљедећем саставу: 

 

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

2. Горан Шебић, (дипл.грађ.инж.), 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. 

 

Члан 5. 

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

општине Котор Варош''. 

 

Број:02-014-13 /14- 48 

Датум: 20.10.2014. 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 49/04,19/05,52/05,8/06,24/06,7/06, 12/09 и 60/10) и члана 43. Статута општине 

Котор Варош (''Службени гласник општине Котор Варош'' број: 11/05 и 11/07), 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 број: 02/5-404-74/14 од 06.10.2014. године  

''Зимско одржавање путева на подручју општине Котор Варош, за сезону 2014/2015 

године'' 

Члан 1. 

Именује се Комисија за провођење поступка набавке ''Зимско одржавање путева на 

подручју општине Котор Варош, за сезону 2014/2015 године'' у сљедећем саставу: 

 

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

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

3. Миленко Ђурић , (саоб.инж.), члан – представник саобраћајне 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:02-014-13/14-49 

Датум: 31.10.2014. 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 49/04,19/05,52/05,8/06,24/06,7/06, 12/09 и 60/10) и члана 43. Статута општине 

Котор Варош (''Службени гласник општине Котор Варош'' број: 11/05 и 11/07), 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 број: 02/5-404-79/14 од 29.10.2014. године  

'' Извођење радова за припрему и  дробљење каменог материјала у природном позајмишту'' 

 

Члан 1. 

Именује се Комисија за провођење поступка набавке '' Извођење радова за припрему и  

дробљење каменог материјала у природном позајмишту'' у сљедећем саставу: 

 

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

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

3. Рада Врљановић , (дипл.екон.), члан – представник саобраћајне 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:02-014-13/14-51 

Датум: 04.11.2014. 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 49/04,19/05,52/05,8/06,24/06,7/06, 12/09 и 60/10) и члана 43. Статута општине 

Котор Варош (''Службени гласник општине Котор Варош'' број: 11/05 и 11/07), 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 број: 02/5-404-78/14 од 29.10.2014. године  

''Извођење радова на просијецању нове трасе путева на подручју општине Котор Варош''  

 

Члан 1. 

Именује се Комисија за провођење поступка набавке ''Извођење радова на просијецању 

нове трасе путева на подручју општине Котор Варош'' у сљедећем саставу: 

 

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

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

3. Рада Врљановић , (дипл.екон.), члан – представник саобраћајне 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:02-014-13/14-50 

Датум: 04.11.2014. године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          Далибор Вучановић с.р. 
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На основу члана 118. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“,број: 40/13), члана 43. став 1. алинеја 18.  Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,број:101/04,42/05 и 118/05) и члана 

43. Статута Општине Котор Варош(„Службени гласник општине Котор 

Варош“,број:11/05) начелник Општине  д о н о с и 

 

                                                              Р Ј Е Ш Е Њ Е  

                                          О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА  

 

1. Владо Арежина,грађ инж., из  Бања Луке, именује се за надзорног органа  над  

извођењем радова за санацију одрона пута и уклањању клизишта локалног пута Језарка – 

Гарићи, МЗ Масловаре . 

2. Надзорни орган поставља се са даном 02.10.2014.године. 

 

3. Права и дужност надзорног органа одређена су Законом  о уређењу простора и  

прописима донијетим на основу тог Закона. 

4. Остала права и обавезе надзорног органа као и накнада за рад утврђени су  

уговором. 

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

општине Котор Варош“. 

 

Број:02- 014-13/14-53                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дана:02.10.2014.године                                                             Далибор Вучановић с.р. 
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На основу члана 118. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“,број: 40/13), члана 43. став 1. алинеја 18.  Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,број:101/04,42/05 и 118/05) и члана 

43. Статута Општине Котор Варош(„Службени гласник општине Котор 

Варош“,број:11/05) начелник Општине  д о н о с и 

 

                                                              Р Ј Е Ш Е Њ Е  

                                          О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА  

 

          1. Владо Арежина,грађ инж., из  Бања Луке, именује се за надзорног органа  над 

извођењем радова за санацију локалних водовода у МЗ Вагани, МЗ Врбањци, МЗ 

Масловаре, општина Котор Варош . 

 

          2.Надзорни орган поставља се са даном 02.10.2014.године. 

 

          3.Права и дужност надзорног органа одређена су Законом  о уређењу простора и 

прописима донијетим на основу тог Закона. 

 

          4.Остала права и обавезе надзорног органа као и накнада за рад утврђени су 

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

гласнику општине Котор Варош“. 

 

 

Број: 02-014-14/14-52                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дана:02.10.2014.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 члана 46. Статута општине Котор Варош 

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

доноси 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за верификацију корисника социјално угрожених породица са 

подручја општине Котор Варош 

 

1. У Комисију за верификацију корисника социјално угрожених породица са подручја  

општине Котор Варош, именују се: 

- Вања Купрешак-предсједник 

- Драгана Вучановић – члан 

- Русмир Ханић – члан 

-  

2. Задатак Комисије је да у оквиру пројекта под називом „Инклузија социо-економска  

подршка у локалним заједницама Котор Варош и Горажде“ верификује 8 корисника из 

категорије социјално угрожених, којима ће у оквиру пројекта бити обезбјеђена конкретна 

едукативна и материјална помоћ кроз процес запошљавања у форсираној пољопривредној 

производњи. Комисија ће обавити разговоре са породицама из ове категорије и на основу 

услова који су прописани пројектом, кога финансира Министарство Републике Њемачке, 

одабрати породице којима ће бити додјељена помоћ. 

 

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

општине Котор Варош“. 

 

Број: 02/3-014-268/14                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 16.10.2014.године                                                           Далибор Вучановић с.р. 
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На основу члана 121. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 46. став 1. алинеја 20. 

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

Начелник општине Котор Варош доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР СЛУЖБЕНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ 

 

1. У Комисију за избор службеника у општинској управи општине Котор варош , 

именују се: 

- Асја Стоичков, предсједник Комисије 
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- Бојан Кушљић, члан 

- Горан Малијевић, члан 

- Милка Јурић, члан 

- Далиборка Kерезовић, члан 

 

2. Задатак комисије је да проведе поступак избора службеника у општинској управи  

општине Котор Варош, по расписаном конкурсу број: 03/1-120-4/14 од 03.10.2014.године, а 

у складу са одредбама Закона о лојкалној самоуправи. 

 

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

општине Котор Варош“. 

 

 Број: 03/1-120-4/14-1                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 22.10.2014.године                                                    Далибор Вучановић с.р. 
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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. старјешине Ватрогасног друштва Котор Варош 3 

4. Рјешење о именовању в.д. старјешине Ватрогасног друштва Котор Варош 3 

5. Рјешење о разрјешењу члана  комисије за друштвени надзор, заштиту 

људских права, представке и притужбе грађана 

4 

6. Рјешење о именовању члана комисије  за друштвени надзор, заштиту 

људских права, представке и притужбе грађана 

5 

7. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника одјељења за финансије 5 

8. Рјешење о именовању в.д. начелника одјељења за финансије 6 

9. Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад Котор 

Варош 

7 

 

10. Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад Котор 

Варош 

8 

11. Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ Народна библиотека Котор 

Варош 

8 

12. Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ народна библиотека Котор Варош 9 

13. Програм зимског одржавања на подручју општине Котор Варош за сезону 

2014/2015 годину 

10 

14. Одлука о исплати регреса за кориштење годишњег одмора за 2014.годину 12 

15. Рјешења из области јавних набавки  13-18 

16. Рјешење о именовању надзорног органа 19 

17. Рјешење о именовању Комисије за верификацију корисника социјално 

угрожених породица са подручја општине Котор Варош 

20 

18 Рјешење о именовању комисије за избор службеника општиснке управе 

општине Котор Варош 

20 


