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На основу члана 6. Закона о комуналним дјелатностима (Службени гласник Републике
Српске, број 124/11), члана 30. 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 наставку седамнаесте редовне сједнице одржане 11.11. 2014. додине д о н о с и
ОДЛУКУ
о кабловској канализацији за комуникацијске каблове
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се изградња, одржавање и коришћење кабловске канализације за
комуникацијске каблове на подручју општине Котор Варош и давање у закуп јавних
површина ради њене изградње.
Члан 2.
(1) Мрежа и објекти кабловске канализације за комуникацијске каблове утврђују се
спроведбеним документима просторног уређења и генералним пројектом.
(2) Изградњу кабловске канализације за комуникацијске каблове може да врши Општина и
правна лица која посједују дозволу Регулаторне агенције за комуникације за обављање
дјелатности жичане телекомуникације.
Члан 3.
Кабловска канализација за комуникацијске каблове коју су изградила друга правна
лица и за коју је издато одобрење за употребу, власништво је тих правних лица.
Члан 4.
(1) За изградњу кабловске канализације за телекомуникацијске каблове коју граде
правна лица из члана 2. став (2) ове Одлуке, Општина даје у закуп јавне површине на
периоддо десет година на основу јавног конкурса, усменим јавним надметањем.
(2) Одлуку о давању у закуп јавних површина за изградњу канализације за
телекомуникацијске каблове доноси Скупштина општине.
(3) Након истека рока из става (1) овог члана Општина и закупац могу споразумно
продужити важење уговора у складу са важећим прописима.
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Члан 5.
(1) Поступак јавног конкурса проводи Комисија коју именује начелник Општине.
(2) Комисија се састоји од предсједника и 2 члана, а сваки од њих има замјеника
који се именују из реда запослених у Општинској управи.
(3) На приједлог комисије из претходног става, начелник Општине ће, у име Општине,
закључити уговор са најповољнијим учесником јавног конкурса.
Члан 6.
Уговор из претходног члана садржи:
а) податке о јавним површинама,
б) податке о намјени и величини кабловске канализације која се гради,
в) висину закупнине, рок давања јавне површине у закуп и начин плаћања закупнине,
ђ) остала права и обавезе,
Члан 7.
(1) Почетна цјена закупнине за постављање једне цијеви пречника 110 мм износи
0,50 КМ по дужном метру годишње, а за припадајуће објекте 0,50КМ по м2 годишње.
(2) Закупнина се плаћа годишње унапријед за текућу годину.
Члан 8.
Правно лице из члана 2 став (2) ове Одлуке, које је добило у закуп јавне површине
за изградњу кабловске канализације за комуникацијске каблове дужно ју је изградити у
капацитетима предвиђеним спроведбеним документима просторног уређења.
Члан 9.
(1) Кабловском канализацијом за комуникацијске каблове у власништву Општине
управља Општина, а њено одржавање повјерава предузећу изабраном у складу са законом
о јавним набавкама.
(2) Кабловском канализацијом за комуникацијске каблове у власнипггву правних
лица из члана 2 став (2) ове Одлуке управљају та лица и врше њено одржавање.
Члан 10.
(1) Изграђену кабловску канализацију за комуникацијске каблове, која је у
власништву Општине, Општина издаје у закуп корисницима на период од 1 до 10 година.
(2) Цијена годишње закупнине износи 0,80 КМ, са урачунатим порезом на додату
вриједност, по једном дужном метру кабловске канализације за комуникацијске каблове
пресјека до 50 мм.
(3) Цијена закупа се наплаћује унапријед за једну годину.
(4) Једном кориснику се може издати у закуп највише пола капацитета кабловске
канализација за комуникацијске каблове за његове потребе.
Члан 11.
(1) Грађевински радови прекопавања и довођења у првобитно стање јавне
површине ради изградње и одржавања кабловске канализације као и њеног одржавања
изводе се према Одлуци о начину и условима за прекопавање јавних површина на
подручју општине Котор Варош.
(2) Трошкове грађевинских радова као и накнаду за прекопавање јавних површина,
прописану Одлуком из предходног става, код изградње кабловске канализације за
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телекомуникацијске каблове, као и њеног одржавања ,сноси инвеститор.
Члан 12.
Ступњем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлуке о кабловској канализацији за
комуникацијске каблове и системе (Службени гласник општине Котор Варош, број 3/14).
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Котор Варош.
Број: 01-022-130 /14
Датум: 11.11.2014. године
Котор Варош
2

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић с.р.

На основу одредбе члана 30. алинеја 26. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), одредбе члана 5. став 6.
Закона о преносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећима која
обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број: 50/10) и одредбе члана 54. Статута Општине Котор Варош
(„Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 3/14), Скупштина Општине Котор
Варош, на сједници одржаној дана 11.11.2014. године, донијела је:
ОДЛУКУ
о именовању представника капитала Општине Котор Варош у Скупштини КП
„БОБАС“а.д.
Члан 1.
Овом одлуком за представника капитала Општине Котор Варош у Скупштини КП
„БОБАС“ а.д. именује се Радислав Петрушић.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
Образложење
Општина Котор Варош је већински власник основног капитала у КП „БОБАС“ а.д.
Одредбом члана 30. алинеја 26. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), прописана је надлежност
скупштине општине јединице локалне самоуправе да одлучује о располагању капиталом у
предузећима која обављају комуналне дјелатности, а који је у својини општине.
Одредбом члана 5. став 6. Закона о преносу права својине на капиталу Републике Српске у
предузећима која обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 50/10), прописано је да јединицу локалне
самоуправе у скупштини акционарског друштва заступа овлашћени представник јединице
локалне самоуправе.
На основу наведених одредби, Скупштина Општине Котор Варош именовала је за
представника капитала Општине Котор Варош у Скупштини КП БОБАС а.д. Радислава
Петрушић.
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ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић с.р.
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На основу члана 40. Закона о уређењу простора и грађењу (,,Службени гласник Републике
Српске, број:40/13), и члана 30. Статута општине Котор Варош(,,Службени гласник
општине Котор Варош,,број: 3/14) ,Скупштина општине Котор Варош на наставку
седамнаесте редовне сједнице одржане дана 11.11.2014. године, д о н о с и
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА „СПОРТЕК“ КОТОР ВАРОШ
Члан 1.
Приступа се изради измјене дијела Регулационог плана „Спортек“ Котор Варош
(,,Службени гласник општине Котор Варош,,број: 8/12) (у даљем тексту :План).
Простор који ће се обухватити Планом (подручје планирања) приказан је карти,која је
саставни дио ове Одлуке.(орјентациона површина 0,93 ХА)
Члан 2.
Плански период у смислу члана 40.став 3. тачка в) Закона о уређењу простора и грађењу
(,,Службени гласник Републике Српске, број:40/13) ,је 10 година.
Члан 3.
За узраду плана,дефинишу се сљедеће смјернице:
-План израдити у складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу,Правилника о
начину израде,садржају и формирању докумената просторног уређења,Правилника о о
општим правилима урбанистичке регулације и парцелације,те другим прописима из
посебних области релевантних за планирање и уређење простора (саобраћај,снабдијевање
водом и енергијом,телекомуникације,заштита од природних непогода и техничких
инцидената.зашзита
ваздуха,воде,тла,природних
вриједности,културних
добара,пољопривредног и шумског земљишта и других елемената животне средине идр.);
Члан 4.
Преднацрт Плана биће израђен у року од 45 дана – од закључења уговора о изради Плана.
Приједлог Плана утврдиће носилац припреме Плана и Начелник Општине у року од 30
дана од дана одржавања јавне расправе из члана 48.став 5. Закона о уређењу простора и
грађењу (,,Службени гласник Републике Српске, број:40/13).
Члан 5.
Садржај Плана начелно је одређен чланом 35. Закона о уређењу простора и грађењу („Сл.
гласник Републике Српске“ , број 40/13) , а детаљније - одредбама Правилника о начину
израде,садржају и формирању докумената просторног уређења – чл. 144. до 154. („Сл.
гласник Републике Српске“, број 69/13).

БРОЈ 12/14

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“

Страна 5

Члан 6.
На приједлог носиоца припреме Плана Скупштина Општине утврђује нацрт
Плана,мјесто,вријеме и начин његовог излагања на јавни увид.
Нацрт Плана биће стављен на јавни увид – у трајању од 30 дана,у просторијама носиоца
припрема и носиоца израде Плана,и мјесне заједнице Котор Варош.
О мјесту,времену и начину излагања нацрта Плана на јавни увид јавност ће бити
обавијештена огласом,објављеним у средствима јавног информисања – осам дана прије
почетка јавног увида,и 15 дана од почетка излагања нацрта на јавни увид.
Носилац израде обавезан је да размотри све примједбе,приједлоге и мишљења који су
достављени током јавног увида,и да - прије утврђивања приједлога Плана,о њима заузме
свој став – који,у писаној форми,доставља носиоцу припреме Плана и лицима која су
доставила своје приједлоге,примједбе и мишљења.
Став носиоца израде Плана о примједбама,приједлозима и мишљењима – разматра се на
јавној расправи.У складу са закључцима,утврђеним на стручној расправи,одржаној у
складу са одредбама чл. 48. Закона о уређењу простора и грађењу,носилац припремае
Плана и Начелник општине утврдиће приједлог Плана,и доставити га Скупштини општине
– на усвајање.
Члан 7.
Средства за израду плана и трошкове у поступку његовог доношења – обезбиједиће
општина Котор Варош.
Члан 8.
Носилац припреме Плана је Општинска управа Котор Варош -Одјељење надлежно за
послове просторног уређења.
Носилац израде Плана биће одређен у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у ,,Службеном гласнику,, општине
Котор Варош.
Број:01-022- 134 /14
Дана: 11.11. 2014. године
Котор - Варош

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић с.р.

4
На основу члана 65.став 3., члана 69.став 1, члана 80. став 1, члана 125. став 2. ичлана 134.
став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број
40/13), члана 30. Статута општине Котор Варош, („Службени гласник општине Котор
Варош“, број3/14), Скупштина општине Котор Варош, на наставку седамнаесте редовне
сједнице одржане дана 11.11.2014.године, доноси

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
Члан 1.
У Одлуци о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник
општине Котор Варош“ број: 7/14), члан 13. став 2. мијења се и гласи: „Тржишну
вриједност из предходног става, за сваки конкретан случај, утврђује Комисија за продају
градског грађевинског земљишта путем конкурса коју је именовала Скупштина општине, а
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која не може бити мања од тржишне вриједности добијене од Министарства финансија Пореске управе - Подручна јединица Котор Варош“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
Број: 01-022- 135 /14
Датум: 11.11.2014.године
Котор Варош

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић с.р.

5
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи Републике Српске ( Службени гласник
Републике Српске број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13), Гендер акционог плана Босне и
Херцеговине за период 2013.-2017-година, усвојеног од стране Савјета Министара БИХ у
2013.години ( Службени гласник Бих број 98/13) члана 30. Статута општине Котор Варош
(Службени гласник општине Котор Варош број 3/14) и члана 3.Одлуке о изради Акционог
плана за равноправност полова општине Котор Варош за период 2015-2017.година,
број:01-022-52/14 од 22.04.2014.године , Скупштина општине Котор Варош на наставку
17. редовне сједнице одржане дана 11.11.2014. годинe, д о н ос и :
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ОПШТИНЕ
КОТОР ВАРОШ ЗА ПЕРИОД 2015-2017 ГОДИНА
Члан 1.
Усваја се Акциони план за равноправност полова општине Котор Варош за период 20152017 година, ради побољшања и унапређења стања родне равноправности грађана на
подручју општине Kотор Варош.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Акциони план за равноправност полова општине Котор
Варош за период 2015-2017 година.
Члан 3.
О спровођењу ове oдлуке стараће се Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
општине Котор Варош.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Котор Варош.
Број:01-022-140/14
Датум: 11.11.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић.с.р.
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На основу одредaбa члана 45, 45а. и 45б. Изборног закона Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 109/12), одредбе члана
42. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), одредбе члана 30, став 1, алинеја 26, одредбе члана 47.
Статута Општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 3/14),
одредбе члана 92, став 1. Пословника Скупштине Општине Котор Варош („Службени
гласник Општине Котор Варош“, број: 2/13 и 3/14), Скупштина Општине Котор Варош,
заказане за 04.11.2014. године а у наставку исте одржане 11.11.2014. године, донијела је:
ОДЛУКУ
о покретању поступка за опозив Начелника Општине Котор Варош
Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак за опозив Начелника Општине Котор Варош господина
Далибора Вучановића због разлога из члана 45. став 2. тачка 1, 2, 3. и 4 Изборног закона
РС и то:
- није обезбиједио извршавање закона, других прописа и општих аката,
- није обезбиједио спровођење стратешких докумената од републичког значаја,
- није спроводио одлуке скупштине општине и стратешка развојна документа општине,
- због настајања материјалне штете за општину усљед доношења или пропуштања
доношења аката из надлежности начелника.
Члан 2.
Разлози због којих се покреће поступак као у члану 1. ове одлуке огледају се у томе:
- Начелник Општине Котор Варош, господин Далибор Вучановић, није придржавао
одредби Закона о локалној самоуправи којим је прописан поступак провођења јавне
конкуренције приликом запошљавања у Општинској управи Општине Котор Варош,
- није се придржавао Закона о министарским, владиним и другим именовањима,
- није поштовао одлуке скупштине општине о изградњи рециклажног дворишта и
незаконитог склапања штетног Уговора о изградњи рециклажног дворишта са извођачем
радова без потребне документације у складу са Законом о уређењу простора
и грађењу чиме је оштећен Буџет општине.
- незаконитом трошењу буџетских средстава приликом накнада за рад библиотеке.
Члан 3.
Питање на гласачком листићу о којем ће се грађани изјашњавати у поступку за спровођење
опозива, гласи: „ДА ЛИ СТЕ ЗА ОПОЗИВ (СМЈЕНУ) НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
КОТОР ВАРОШ“, а гласање се врши заокруживањем ријечи: „ЗА ОПОЗИВ“ или
„ПРОТИВ ОПОЗИВА“.
Члан 4.
Изјашњавање грађана о опозиву Начелника Општине Котор Варош, одржаће се
30.11.2014. године (НЕДЈЕЉА), у времену од 07,00 до 19,00 часова.
Члан 5.
Истовремено са доношењем ове одлуке Скупштина општине ће именовати Комисију за
спровођење поступка опозива начелника општине, а саставни дио ове одлуке је рјешење о
именовању комисије за спровођење поступка опозива начелника општине Котор Варош у
прилогу.
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Члан 6.
Финасијска средства потребна за спровођење поступка опозива начелника у износу од
25000 КМ обезбиједиће се из буџета Општине Котор Варош, ставка – буџетске резерве.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
Број:01-022- 142 /14
Датум: 11.11.2014. године
Котор Варош

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић с.р.

7
На основу члана 59. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 12. Правилника о поступку
давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05), члана 30.
Статута општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“, бр. 3/14).и
претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број 12.03.5-330-3731714 од 05.09.2014. године, Скупштина општине Котор
Варош, на наставку 17. редовне сједнице одржане дана 11.11.2014. године, доноси:
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТАУ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ПУТЕМ ПРИБАВЉАЊА ПИСАНИХ
ПОНУДА
Члан 1.
Овом Одлуком расписује се Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске на подручју општине Котор Варош путем прибављања писаних
понуда.
Пољопривредно земљиште у својини Републике које се даје у закуп налази се у сљедећим
катастарским општинама: Вишевице, Гарићи, Грабовица, Засеље, Котор Варош, Маљева,
Ободник, Орахова, Доњи Борци, Масловаре, укупне површине 465.900 m2 (46,59 хектара),
од чега површина обарађеног пољопривредног земљишта износи 26,18 ха а површина
запуштеног пољопривредног земљишта износи 20,41 ха.
Члан 2.
Пољопривредно земљиштe у својини Републике из члана 1. ове одлуке, даје се у закуп
искључиво ради обављања воћарске, ратарске и повртарске пољопривредне производње.
Члан 3.
Пољопривредно земљиште из члана 1. ове одлуке зависно од намјене за коју ће се користи
даје се у закуп на период од 25 година за садњу воћњака, 10 година за подизање малињака,
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а за ратарску и повртарску производњу на период од 8 година,почевши од дана
закључивања уговора о закупу, уз могућност продужења у складу са Законом о
пољопривредном земљишту.
Члан 4.
Максимална површина пољопривредног земљишта која се може дати у закуп привреднoм
друштву, предузетнику и физичком лицуизносидо 9,3 ха за све наведене категорије.
Члан 5.
Годишња цијена закупнине једног хектара (1 ха) пољопривредног земљишта, из члана
1.ове одлуке износи за:II класу 90,00 КМ,III класу 80,00 КМ;IV класу 70,00 КМ; V класу
60,00 КМ и VI, VII и VIII класу 40 КМ.
Члан 6.
Годишња закупнина за прву годину закупа уплаћује се прије закључења уговора о закупу у
новчаном износу умањеном за износ уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну
годину у пуном износу.
Запуштено пољопривредно земљиште даје се у закуп уз услов ослобађања обавезе плаћања
годишње закупнине у другој години трајања закупа, за степен запуштености предметног
земљишта до 50%, а годишња закупнина за остале године закупа се уплаћује у складу са
претходним ставом овог члана.
Члан 7.
Право учешћа на овом јавном огласу имају привредна друштва и предузетници који су
регистровани за обављање пољопривредне дјелатности у складу са прописима који
регулишу ову област и физичка лица која се баве пољопривредном производњом, а који
испуњавају опште услове додјеле у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике
прописане чланом 3. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12)(у даљем тексту:
Правилник) и посебне услове из јавног огласа.
Члан 8.
Право првенстваза давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске
имајупривредна друштва, предузетници и физичка лица које немају закључен уговор о
концесији за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске.
Члан 9.
Начелник општин ће расписати Јавни оглас, који ће бити објављен на огласној табли
општинске управе Котор Варош, те на званичној интернет презентацији општинске управе
Котор Варош и на локалној РТВ станици.
Јавни оглас остаје отворен 15(петнаест) дана, рачунајући од дана објављивања. Јавни оглас
мора да садржи све елементе прописане чланом 13. Правилника.
Члан 10.
Поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике спроводи
Комисија за давање у закуп пољопривредног земљишта коју формира Начелник општине.
Начелник општине ће, на основу достављеног обавјештења о резултатима давања у закуп
пољопривредног земљишта, најдаље у року од 20 дана од дана закључивања Јавног огласа,
донијети коначну листу најповољнијих понуда за давање у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике у складу са Правилником.
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Члан 11.
Након спроведеног поступка, Скупштина општинеКотор Варош ће донијети одлуку о
избору најповољнијег понуђача и додјели пољопривредног земљишта у закуп на приједлог
Начелника општине уз претходно прибављену сагласност Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске.
На основу одлуке из претходног става Начелник општине Котор Варош ће закључити
уговор о закупу са изабраним понуђачима.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Кoтор Варош“.
Број: 01-022- 141 /14
ПРЕДСЈЕДНИК
Дана:11.11.2014. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Котор Варош
Ибрахим Палић с.р.
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На основу члана 30. став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ), члана 7. и 27.став 1. тачка
5. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број: 96/05 и 98/13 ) Скупштина општине Котор Варош на наставку
седамнаесте редовне сједнице одржане дана 11.11. 2014.године, д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1.Ениса Божичковић из Масловара разрјешава се функције предсједника
Скупштине општине Котор Варош са 11.11.2014.године.
2. Права по основу радног односа и престанка функције именованој из предходне
тачке утврдиће надлежни орган у складу са Законом.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.
Образложење
Чланом 7. став 2. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе
прописано је да „ рјешење о опозиву, односно разрјешењу предсједника и подпредсједника
скупштине, замјеника начелника и замјеника градоначелника доноси скупштина јединице
локалне самоуправе, након спроведеног поступка опозива, односно разрјешења у складу са
прописима који утврђују систем локалне самоуправе, статутом јединице локалне
самоуправе и пословником о раду скупштине јединице локалне самоуправе“.
Чланом 27. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе прописано
је да функционеру јединице локалне самоуправе функција престаје, између осталог, и
разрјешењем.
Ениса Божичковић, предсједник Скупштине општине на наставку седамнаесте
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редовне сједнице Скупштине општине одржане дана 11.11.2014.године, након тајног
гласања, већином гласова, разрјешена је функције предсједника Скупштине општине.
На основу напријед наведеног утврђен је приједлог рјешења као у диспозитиву и
предлаже се Скупштини општине доношење истог.
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- 143 /14
Датум: 11.11.2014.године

ПОДПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славко Ђукић с.р.
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На основу члана 30. став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 ,118/05 и 98/13), члана 4. Закона о статусу
функционера јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број:
96/05) и члана 30.Статута Скупштине општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор Варош“, број: 3/14) Скупштина општине Котор Варош на наставку седамнаесте
редовне сједнице одржане дана 11.11. 2014.године, д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1. Ибрахим Палић из Шипрага, изабран је за предсједника Скупштине општине
Котор Варош, на вријеме трајања мандата Скупштине општине која га је бирала.
2. Предсједник скупштине општине је у складу са Законом , функционер општине, а
своју дужност обавља са статусом запосленог лица на основу рјешења о радном односу на
мандатни период Скупштине општине која га је бирала, које ће донијети Комисија за
избор и именовање.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош.
Образложење
Чланом 30. став 1. алинеја 20. Закона о локалној самоуправи прописано је да
Скупштина општине бира и разрјешава предсједника скупштине општине,
потпредсједника скупштине општине, замјеника начелника општине, секретара скупштине
општине и чланове сталних и повремених радних тјела скупштине.
Чланом 4. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе прописано је
да се поступак избор функционера и престанак мандата функционера прије истека времена
на који је изабран, опозивом или разрјешењем врши се у складу са изборним прописима,
прописима који утврђују систем локалне самоуправе, статутом јединице локалне
самоуправе и пословником о раду скупштине јединице локалне самоуправе“.
Комисија за избор и именовање је на сједници одржаној дана 04.11.2014.године, а
након обављених консултација са представницима политичких странака и коалиција
заступљених у СО-е , у складу са чланом 18. став 2. Пословника о раду Скупштине
општине Котор Варош, утврдила приједлог кандидата односно предложила кандидата за
предсједника Скупштине општине.
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На основу непријед наведеног утврђен је приједлог Рјешења као у диспозитиву и
предлаже се Скупштини општине доношење истог.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења на 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- 126 /14
Датум: 11.11.2014.године

ПОДПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славко Ђукић с.р

10
На основу члана 30, 34, 35. и 35 a.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13 ) члана 30. Статута општине Котор
Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14) Скупштина општине
Котор Варош на наставку седамнаесте редовне сједнице одржаној дана 11.11.2014 .године
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в.д. секретара Скупштине општине
1.Раденка Славнић , дипломирани правник , из Котор Вароша ,разрјешава се
дужности в.д. секретара Скупштине општине Котор Варош,са 28.11.2014.године.
2.Именована из тачке 1. овог Рјешења, права по основу радног односа након
разрјешења, остварује у складу са законом , а на основу рјешења надлежног органа.
3. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.
Образложење
Раденка Славнић, дипл.правник , из Котор Вароша именована је за вршиоца
дужности секретара Скупштине општине Котор Варош , Рјешењем Скупштине општине
Котор Варош број: 01-022-59/14 од 22.04.2014.године, до окончања поступка именовања
секретара скупштине општине 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
секретара скупштине општине 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- 129/14
Датум: 11.11.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ениса Божичковић с.р.
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На основу чланова 30. 34 и 35. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 166. Пословника о раду
Скупштине општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“,
број:2/13) Скупштина општине Котор Варош на наставку седамнаесте редовне сједнице
одржане дана 11.11.2014..године д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1.Снежана Јурић ,дипл.правник из Ободника , именује се за вршиоца дужности
секретара Скупштине општине Котор Варош,са 28.11.2014.године до окончања поступка
именовања секретара скупштине општине у складу са Законом о локалној самоуправи , а
најдуже за период од 90 дана.
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.
Образложење
Како је Раденка Славнић , дипломирани правник из Котор Вароша разрјешена
дужности в.д.секретара Скупштине општине Котор Варош , мјесто секретара Скупштине
општине је остало упражњено до окончања поступка именовање секретара Скупштине
општине у складу са Законом и Одлуком о расписивању јавног конкурса и критерија за
избор и именовање секретара Скупштине општине и начелника одјељења општинске
управе општине Котор Варош.
С обзиром, да је чланом 35. став 4. Закона о локалној самоуправи прописано да „
након престанка мандата секретара скупштине, односно његовог разрјешења скупштина
општине до окончања поступка именовања секретара скупштине у складу са овим законом
именује вршиоца дужности секретара, који мора да испуњава опште услове за запшљавање
у општинској управи у складу са овим законом и посебне услове за именовање секретара, а
најдуже за период од 90 дана“, предлаже се Скупштини општине доношење Рјешења као у
тачки 1. диспозитива овог Рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Рјешења не може се уложити
жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од
30 дана од дана пријема Рјешења.
Број: 01-022- 128 /14
Датум: 11.11. 2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ениса Божичковић с.р.
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На основу одредби члана 45 б. и 45в. Изборног закона Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 109/12), одредбе члана
72. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), и одредбе члана 30 Статута Општине Котор Варош
(„Службени гласник Општине Котор Варош“, број:3/14), Скупштина Општине Котор
Варош, заказане за 04.11.2014. године а у наставку исте одржане 11.11.2014. године,
донијела је:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење поступка опозива Начелника Општине Котор Варош
Члан 1.
Овим рјешењем именује се Комисија за спровођење поступка опозива Начелника Општине
Котор Варош (у даљем тексту: Комисија).
Члан 2.
Комисија из одредбе члана 1. овог рјешења броји пет чланова и пет замјеника чланова.
У Комисију за опозив из одредбе члана 1. овог рјешења именује се:
1. Зорица Микић, за предсједника,
- Драгана Петрушић, за замјеника предсједника,
2. Милован Каламанда, за члана,
- Зоран Тешић, за замјеника члана,
3. Сњежана Нарић, за члана,
- Младен Тепић, за замјеника члана,
4. Драган Ђукић, за члана,
- Вукан Бијелић, за замјеника члана и
5. Ранко Бунић, за члана,
- Слободан Гелић, за замјеника члана.
Члан 3.
Поступак опозива Начелника Општине Котор Варош, Комисија из претходног члана
спровешће у складу са одредбама Изборног закона БиХ, Изборног закона РС, и
подзаконским актима који регулишу питање избора у БиХ и РС.
Члан 4.
Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.
Број:01-022- 131 /14
Датум: 11.11.2014. године
Котор Варош

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић с.р.
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На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор
Варош“, број: 3/14 ) и члана 102. Пословника о раду Скупштине општине Котор Варош
(„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13), након разматрања Одлуке о
кабловској канализацији за комуникацијске каблове ,Скупштина општине Котор Варош,
на наставку седамнаесте редовне сједнице одржане дана 11.11.2014.године,
доноси
З А К Љ У Ч А К
о подземном постављању кабловске канализације
1. Да се у насељу Рипиште и Ново Насеље мрежа кабловске канализације постави
подземно а да се забрани постављање исте ваздушним путем.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.
Број: 01-022- 133 /14
Датум: 11.11.2014.године
Котор Варош
ДОСТАВЉЕНО:

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић

1. Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
2. Служба за инспекцијске послове и комуналну полицију
3. Архива
14
На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор Варош“, број: 3/14 ) и члана 102. Пословника о раду Скупштине општине Котор
Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13), након разматрања
Информације о спровођењу Одлуке о условима и начину кориштења јавних паркинга на
ужем градском подручју у 2013.години,Скупштина општине Котор Варош, на наставку
седамнаесте редовне сједнице одржане дана 11.11.2014.године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Информације о спровођењу Одлуке о условима и начину кориштења јавних
паркинга на ужем градском подручју у 2013.години
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о спровођењу Одлуке о
условима и начину кориштења јавних паркинга на ужем градском подручју у 2013.години.
1. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
Број: 01-022- 136/14
Датум: 11.11.2014.године
Котор Варош

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић с.р.

ДОСТАВЉЕНО:
1. Служба за инспекцијске послове и комуналну полицију
2. Архива
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На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор
Варош“, број: 3/14 ) и члана 102. Пословника о раду Скупштине општине Котор Варош
(„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13), након разматрања Информације о
реализацији годишњег програма рада васпитно – образовних установа на подручју
општине Котор Варош на крају школске 2013/2014 године ,Скупштина општине Котор
Варош, на наставку седамнаесте редовне сједнице одржане дана 11.11.2014.године, д о н
оси
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Информације о реализацији годишњег програма рада васпитно – образовних
установа на подручју општине Котор Варош на крају школске 2013/2014 године
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Информацију о реализацији годишњег
програма рада васпитно – образовних установа на подручју општине Котор Варош на крају
школске 2013/2014 године.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
Број: 01-022- 137 /14
Датум: 11.11.2014.године
Котор Варош

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић с.р.

ДОСТАВЉЕНО:
1. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
2. Архива

16
На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор Варош“, број: 3/14 ) и члана 102. Пословника о раду Скупштине општине Котор
Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13), након разматрања
Извјештаја о раду ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор Варош за радну 2013/2014
годину са Периодичним обрачуном за период од 01.01.-30.06.2014.године,Скупштина
општине Котор Варош, на наставку седамнаесте
редовне сједнице одржане дана
11.11.2014.године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор Варош за радну
2013/2014 годину са Периодичним обрачуном за период од 01.01. – 30.06.2014.године
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1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић
„Лариса Шугић“ Котор Варош за радну 2013/2014 годину са Периодичним обрачуном за
период од 01.01. – 30.06.2014.године.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
Број: 01-022- 138 /14
Датум: 11.11.2014.године
Котор Варош

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић с.р.

ДОСТАВЉЕНО:
a. ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор Варош
b. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
c. Архива
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На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор Варош“, број: 3/14 ) и члана 102. Пословника о раду Скупштине општине Котор
Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13), након разматрања
Извјештаја о процјењеној штети проузрокованој поплавама у мају и августу 2014.године
на подручју општине Котор Варош,Скупштина општине Котор Варош, на наставку
седамнаесте редовне сједнице одржане дана 11.11.2014.године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Извјештаја о процјењеној штети проузрокованој поплавама у мају и августу
2014.године на подручју општине Котор Варош
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о процјењеној штети
проузрокованој поплавама у мају и августу 2014.године на подручју општине Котор
Варош.
2. Ступањем на снагу овог Закључка ставља се ван снаге Закључак о усвајању
Информације о елементарним непогодама на подручју општине Котор Варош број: 01-02290/14 од 04.07.2014.године .
3. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
Број: 01-022- 139/14
Датум: 11.11.2014.године
Котор Варош
ДОСТАВЉЕНО:
1. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
2. Архива

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић с.р.
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САДРЖАЈ
Одлука о кабловској канализацији за комуникацијске каблове
Одлука о именовању представника капитала општине Котор Варош у
Скупштини КП „Бобас“ а.д.
Одлука о приступању изради измјене дијела регулационог плана
„Спортек“Котор Варош
Одлука о измјени Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
Одлука о усвајању акционог плана за равноправност полова општине
Котор Варош за период 2015-2017 година
Одлука о покретању поступка за опозив Начелника општине Котор Варош
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Котор Варош
путем прибављања писаних понуда
Рјешење о разрјешењу предсједника Скупштине општине
Рјешење о избору предсједника Скупштине општине
Рјешење о разрјешењу в.д. секретара Скупштине општине
Рјешење о именовању в.д.секретара Скупштине општине
Рјешење о именовању Комисије за спровођење опозива Начелника
општине Котор Варош
Закључак о подземном постављању кабловске канализације
Закључак о усвајању Информације о спровођењу Одлуке о условима и
начину кориштења јавних паркинга на ужем градском подручју у
2013.години
Закључак о усвајању Информације о реализацији годишњег програма рада
васпитно – образовних установа на подручју општине Котор Варош на
крају школске 2013/2014 године
Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“
Котор Варош за радну 2013/2014 годину са периодичним обрачуном за
период од 01.01.-30.06.2014.године
Закључак о усвајању Извјештаја о процјељеној штети проузрокованој
поплавама у мају и августу на подручју општине Котор Варош
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