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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 8. став 2. Закона о порезу на
непокретности („Службени гласник Републике Српске“, број: 110/08, 118/09 и 64/14),
члана 30. Статута општине Котор-Варош („Службени гласник општине Котор-Варош“,
број: 3/14), члана 102. Пословника о раду Скупштине општине Котор-Варош („Службени
гласник општине Котор-Варош“, број: 2/13 и 3/14), Скупштина општине Котор Варош на
наставку шесте посебне сједнице, одржаног дана 30.12.2014. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ОСЛОБАЂАЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА НА
НЕПОКРЕТНОСТИ У 2014. ГОДИНИ
Члан 1.
Ослобађају се обавезе плаћања пореза на непокретности за 2014. годину физичка
лица чије су непокретности претрпјеле штету у поплавама, искључиво за непокретности на
којима је настала штета.
Члан 2.
Обавезе плаћања пореза на непокретности у 2014. години ослободиће се лица из
члана 1. ове Одлуке, која су претрпјела штету у мајским и августовским поплавама.

Члан 3.
За спровођење ове Одлуке задужују се надлежна одјељења општинске управе
Општине Котор-Варош и Пореска управа.
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Члан 4.
Ослобађење се врши према подацима добијеним из Јединственог регистра штета
Републике Српске, односно Регистра штета или увјерења надлежног општинског органа.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор-Варош“.

Број: 01-022-165/14
Датум: 30.12.2014. године
Котор-Варош

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

2
На основу члана 30. 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) и члана 60. Пословника о раду
Скупштине општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“ број:
2/13, 3/14) Скупштина општине Котор-Варош на осамнаестој редовној сједници одржаној
дана 30.12.2014. године д о н о с и

ПРОГРАМ РАДА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ
ЗА 2015. ГОДИНУ
УВОД
Општина је основна територијална јединица локалне самоуправе. Да би остварила
своју Уставом и Законом утврђену улогу и обезбједила на свом подручју провођење
Устава и Закона, неопходно је обезбједити функционисање локалних органа власти.
За извршавање Уставом и Законом утврђених обавеза и што ефикасније функционисање
локалне самоуправе, неопходно је годишње планирање рада Скупштине општине као
највишег законодавног органа власти на подручју Општине.
Програм рада Скупштине општине обухвата разматрање свих оних питања из надлежности
Општине, која су од битног значаја за задовољавање потреба грађана и остваривање
њихових права и извршавање грађанских обавеза регулисаних Уставом , законима, као и
подзаконским актима и одлукама које доноси Скупштина општине и њени органи, а на
основу закона.
Скупштина општине Котор-Варош у 2015. години своју активност и активност локалних
органа власти усмјериће на:
- Досљедно провођење Устава и закона,

БРОЈ 15/14

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“

Страна 3

- Ефикаснији рад локалних органа власти ,
- Рјешавање проблема расељеног и избјеглог становништва,
- Одржавање и изградњу комуналне инфраструктуре на подручју општине,
- Функционисање образовања, здравства, културе и физичке културе,
- Друга питања од значаја за грађане општине Котор-Варош, која се појаве као актуелна.
На реализацији наведених активности радиће Скупштина општине, Начелник општине,
надлежни органи општинске управе , радна тијела Скупштине општине, као и други
органи, организације и институције које дјелују на подручју општине.
Начелник општине, други предлагачи материјала и обрађивачи, дужни су да се
придржавају датих рокова и да своје програме рада ускладе са овим Програмом.
Програм рада остаје отворен током цијеле године за све образложене приједлоге,
примједбе и сугестије од интереса за грађане, установе, институције и друге субјекте.
Разрадом планираних задатака утврђује се рок за достављање материјала Стручној служби
Скупштине општине, носиоци припреме материјала (обрађивачи) и вријеме разматрања
наведених питања.
Програм рада обухвата три групе питања:
- нормативно-правног карактера,
- извјештајно-информативног карактера,
- програмско-развојног садржаја.
I ТРОМЈЕСЕЧЈЕ
1.Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене (по 1 м2) за
израчунавање висине ренте за градско грађевинско земљиште у 2015. години.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно-уређење и стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. јануар 2015. године
2.Одлука о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде у 2015. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно-уређење и стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. јануар 2015. године
3. Програм рада ЈУ Центар за социјални рад Котор-Варош за 2015. годину
ОБРАЂИВАЧ: Центар за социјални рад Котор-Варош
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. фебруар 2015. године
4. Програм рада ЈУ Центар за културу, спорт и информисање Котор-Варош за
2015. годину
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Центар за културу, спорт и информисање Котор-Варош
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. фебруар 2015. године
5. Програм рада дјечијег вртића „Лариса Шугић“ Котор-Варош за 2015. годину
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ОБРАЂИВАЧ: Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор-Варош
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. фебруар 2015. године
6. Програм о одржавању локалних и некатегорисаних путева на подручју
општине Котор-Варош за 2015. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. фебруар 2015. године

7. Програм уређења грађевинског земљишта за 2015. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. фебруар 2015. године
8. Програм чишћења и одржавања јавних површина на подручју мјесних
заједница за 2015. годину
ОБРАЂИВАЧ:Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. фебруар 2015. године
9. Програм чишћења и одржавања јавних површина на подручју града КоторВарош за 2015. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. фебруар 2015. године.
10. Програм утрошка намјенских средстава од издатих пољопривредних
сагласности
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. фебруар 2015. године
11. Информација о остваривању права РВИ и породица погинулих бораца у
2014. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. фебруар 2015. године
12. Информација о стању јавне безбједности на подручју општине КоторВарош у 2014. години
ОБРАЂИВАЧ: Станица јавне безбједности Котор-Варош
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
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10. фебруар 2015. године

13. Информација о газдовању шумама на подручју општине Котор-Варош у
2014. години
ОБРАЂИВАЧ: ЈПШ "Шуме Републике Српске", ШГ "Врбања" Котор-Варош.
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. фебруар 2015. године
14. Информација о стању у области спорта и физичке културе са прегледом
утрошка финансијских средстава
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. фебруар 2015. године
15. Информација о реализацији Програма рада Скупштине општине Котор
Варош за 2014. годину
ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба СО-е
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. фебруар 2015. године
16. Информација о додјели субвенција у области пољопривреде, сточарства и
воћарства на подручју општине Котор-Варош за 2014. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. март 2015. године
17. Информација о раду инспекцијске службе која је у надлежности општине
Котор-Варош за 2014. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. март 2015. године
18. Информација о статусу Агро центра у МЗ Ободник, са приједлогом мјера за
рјешавање правног статуса истог
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. март 2015. године
19. Информација о последицама штете од поплава и предузетим мјерама за
њихово санирање
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. март 2015. године
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20. Одлука о усвајању Урбанистичког плана општине Котор Варош 2009. –
2030. година
ОБРАЂИВАЧ:Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. март 2015. године
21. Информација о спровођењу Одлуке о санитарно-хигијенским мјерама у
2014. години
ОБРАЂИВАЧ: Служба за инспекцијске послове и комуналну полицију
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. март 2015. године
22. Тематска сједница-Извјештај КП „Бобас“ а.д., по закључку СО КВ, број:
01-022-160/14 од 11.12.2014. године
ОБРАЂИВАЧ: Комунално предузеће „Бобас“ а.д.
РОК:
10. март 2015. године
23. Тематска сједница-Извјештај ЈПШ „Шуме Републике Српске“, ШГ
„Врбања“ Котор-Варош, по закључку СО КВ, број: 01-022-160/14 од 11.12.2014. године
ОБРАЂИВАЧ: ЈПШ „Шуме Републике Српске“, ШГ „Врбања“ Котор-Варош
РОК:
20. март 2015. године
II ТРОМЈЕСЕЧЈЕ
24. Извјештај о раду Народне библиотеке Котор-Варош за 2014. годину са
финансијским показатељима
ОБРАЂИВАЧ: Народна библиотека Котор-Варош
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. април 2015. године
25. Извјештај о раду Јавне установе "Центар за културу, спорт и
информисање" Котор-Варош за 2014. годину са финансијским показатељима
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ "Центар за културу, спорт и информисање" Котор-Варош
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. април 2015. године
26. Извјештај о раду Центра за социјални рад Котор-Варош за 2014. годину са
финансијским показатељима
ОБРАЂИВАЧ: Центар за социјални рад
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. април 2015. године
27. Извјештај о раду Дјечијег вртића "Лариса Шугић" Котор-Варош за 2014.
годину са финансијским показатељима
ОБРАЂИВАЧ: Дјечији вртић "Лариса Шугић" Котор-Варош
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. април 2015. године
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28. Извјештај о пословању ЈЗУ Дом здравља "Свети Пантелејмон" КоторВарош за 2014. годину са финансијским показатељима
ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ Дом здравља "Свети Пантелејмон" Котор-Варош
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. април 2015. године
29. Извјештај о пословању Комуналног предузећа "Бобас"а.д. Котор-Варош у
2014. години са финансијским показатељима
ОБРАЂИВАЧ: Комунално предузеће "Бобас" а.д. Котор-Варош
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. април 2015. године
30. Извјештај о раду и активностима Ватрогасног друштва Котор-Варош за
2014. годину са финансијским показатељима
ОБРАЂИВАЧ: Ватрогасно друштво Котор Варош
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. април 2015. године
31. Извјештај о раду Управних и Надзорних одбора у установама и
предузећима чији је оснивач Скупштина општине Котор Варош
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. април 2015. године
32. Информација о условима и начину збрињавања комуналног отпада са
приједлогом мјера, са освртом на реализацију пројекта „Рециклажно двориште“
ОБРАЂИВАЧ: Инспектор за екологију
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. април 2015. године
33. Одлука о усвајању извјештаја о извршењу буџета општине Котор-Варош за
2014. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. мај 2015. године
34. Извјештај о раду начелника општине у 2014. години
ОБРАЂИВАЧ: Начелник општине
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. мај 2015. године
35. Извјештај о раду Општинске управе у 2014. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. мај 2015. године
36. Информација о проблемима запошљавања на подручју општине КоторВарош у 2014. години
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ОБРАЂИВАЧ: Завод за запошљавање ПЈ Котор-Варош
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. мај 2015. године
37. Информација о раду невладиног сектора на подручју општине Котор
Варош са прегледом утрошка финансијских средстава из буџета општине за 2014.
годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. мај 2015. године
38. Информација о стању и одржавању локалних и некатегорисаних путева на
подручју општине Котор-Варош за 2014. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. мај 2015. године
39. Информација о снабдијевању питком водом из градског водовода и
квалитету воде у 2014. години
ОБРАЂИВАЧ: КП „Бобас“ а.д. Котор Варош
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. мај 2014.године
40. Информација о спровођењу Одлуке о комуналном реду у 2014. години
ОБРАЂИВАЧ: Служба за инспекцијске послове и комуналну полицију
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. мај 2015. године
41. Информација о условима и начину кориштења јавне расвјете на
општинском територијалном подручју са приједлогом мјера
ОБРАЂИВАЧ: Служба за инспекцијске послове и комуналну полицију
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. мај 2015. године
42. Одлука о измјени и допуни одлуке о јавном оглашавању на подручју
општине Котор-Варош
ОБРАЂИВАЧ: Служба за инспекцијске послове и комуналну полицију
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. мај 2015. године
43. Информација о завршетку првог полугодишта у васпитно-образовним
установама општине Котор-Варош за школску 2014/15 годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. мај 2015. године
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44. Информација о стању у области превоза путника на подручју општине
Котор -Варош у 2014. години
ОБРАЂИВАЧ: Служба за инспекцијске послове и комуналну полицију
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. јун 2015. године
45. Информација о пословању привредних субјеката општине Котор-Варош за
2014. годину са приједлогом мјера за побољшање стања
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. јуни 2015. године
46. Информација о раду и активностима мјесних заједница на подручју
општине Котор-Варош у 2014. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. јуни 2015. године
47. Информација о стипендирању ђака и студената на подручју општине
Котор-Варош у 2015. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. јуни 2015. године
48. Информација о извршеном упису ученика на подручју општине КоторВарош за школску 2015/16 годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. јуни 2014. године
49. Информација о реализованој прољетној сјетви, условима и припремама за
жетву стрвних жита у 2015. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. јуни 2015. године
III ТРОМЈЕСЕЧЈЕ
50. Извјештај о раду службе Цивилне заштите Котор-Варош за 2014. годину
ОБРАЂИВАЧ: Самостални стручни сарадник за послове Цивилне заштите
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
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10. јули 2015. године

51. Информација о спровођењу Одлуке о условима и начину кориштења
јавних паркиралишта у градском подручју у 2014. години
ОБРАЂИВАЧ: Служба за инспекцијске послове и комуналну полицију
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. јули 2015.године
ПАУЗА У ЗАСЈЕДАЊУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Август мјесец 2015. године
52. Програм зимског одржавања путева на подручју општине Котор-Варош
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. септембар 2015. године
53. Извјештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета
општине Котор-Варош за период 01.01.-30.06.2015. године
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. септембар 2015. године
54. Информација о реализацији Програма рада васпитно-образовних установа
на подручју општине Котор-Варош на крају школске 2014/15. године
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
РОК:
10. септембар 2015. године
IV ТРОМЈЕСЕЧЈЕ
55. Приједлог Одлуке о буџету општине Котор-Варош за 2016. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине.
РОК:
15. децембар 2015. године
56. Програм рада Скупштине општине Котор-Варош за 2016. годину
ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине
ПРЕДЛАГАЧ: Предсједник Скупштине општине
РОК:
10. децембар 2015.године
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Поред питања наведених у овом Програму, а која чине основу за рад, Скупштина
општине ће разматрати и друга питања која произилазе из закона и других прописа, као и
питања која се у свакодневној активности општинских органа појаве као актуелна, а из
надлежности су Скупштине општине.

Број: 01-022-3/15
Датум: 30.12.2014. године
Котор Варош

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

3
На основу члана 38. став 2. Законa о буџетском систему Републике Српске
(Службени гласник Републике Српске, број: 121/12 и 52/14), члана 102. Пословника о раду
Скупштине општине Котор-Варош, на сједници одржаној дана 30.12.2014. године,
Скупштина општине Котор-Варош, д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ ЗА ПЕРИОД ОД 1.
ЈАНУАРА ДО 31. ЈАНУАРА 2015. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се обим прихода и расхода за привремено финансирање
општине Котор-Варош за период од 1. јануара до 31. јануара 2015. године.
Члан 2.
Средства за привремено финансирање утврђују се за период од 1. јануара до 31.
јануара 2015. године у износу од 366.790,00 КМ.
Члан 3.
Распоред прихода по буџетским корисницима и врстама расхода биће извршен на
нивоу потрошње за период од 1. јануара до 31. јануара 2014. године, а буџетски корисници
не могу почињати капитална улагања и нове активности док не ступи на снагу Одлука о
усвајању буџета општине Котор-Варош за 2015. годину.
Члан 4.
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Структура и врста расхода у периоду привременог финансирања пропорционално
морају одговарати структури и врсти остварених расхода у истом периоду претходне
године, осим у мјери у којој промјене броја или статуса појединачних буџетских
корисника чије финансирање се врши из буџета могу да утичу на структуру и врсту
расхода у периоду привременог финансирања.
Члан 5.
Ова одлука престаје да важи даном ступања на снагу Одлуке о усвајању буџета
општине Котор-Варош, а најкасније важи до 31. јануара 2015. године.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу 01.01.2015. године, и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор-Варош“.

Број: 01-022-161/14
Датум: 30.12.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

4
На основу члана 8. Закона о порезу на непокретности („Службени гласник
Републике Српске“, број: 110/08, 118/09 и 64/14), члана 30. Статута општине Котор-Варош
(„Службени гласник општине Котор-Варош“, број: 3/14), члана 102. Пословника о раду
Скупштине општине Котор-Варош („Службени гласник општине Котор-Варош“, број: 2/13
и 3/14), Скупштина општине Котор Варош на осамнаестој редовној сједници одржаној
дана 30.12.2014. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА НЕПОКРЕТНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
КОТОР ВАРОШ ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Утврђује се стопа пореза на непокретности на подручју општине Котор-Варош за
2015. годину у висини од 0,06% од процијењене вриједности непокретности.
Члан 2.
O извршењу ове Одлуке старат ће се Пореска управа Републике Српске.
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Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине КоторВарош“, а примјењиваће се од 01.01.2015. године.
Број: 01-022-162/14
Датум: 30.12.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

5
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи РС („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), члана 5. Закона о енергетској
ефикасности РС („Службени гласник Републике Српске“ број: 59/13), Скупштина општине
Котор Варош на сједници одржаној дана 30.12.2014. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОПШТИНЕ КОТОР
ВАРОШ ДО 2018. ГОДИНЕ
Члан 1.
Приступа се изради Акционог плана енергетске ефикасности општине Котор Варош
до 2018. године (у даљем тексту: Акциони план) ради унапређења енергетске ефикасности
на подручју општине Котор Варош.
Члан 2.
Циљ израде Акционог плана је процјена стања енергетске ефикасности, утврђивање
мјера за побољшање енергетске ефикасности, временског оквира и начина реализације тих
мјера, као и средстава и извора средстава за реализацију мјера које су дефинисане
акционим планом.
Члан 3.
У сврху израде Акционог плана Начелник општине Котор Варош именоваће тим за
израду Акционог плана као и координатора тима.
Тим је задужен за прикупљање потребних података о стању енергетске ефикасности
на подручју општине, припрему листе приоритета у области енергетске ефикасности и
израду акционог плана.
Члан 4.
Финансијска средства за израду Акционог плана обезбиједиће се из буџета oпштине
Котор Варош.
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Члан 5.
Акциони план ће усвојити Скупштина општине Котор Варош.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.

Број: 01-022-163/14
Датум: 30.12.2014. године
Котор Варош

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

6
На основу члана 38. Тачка 2. и члана 47. Тачка 1. 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 сједници одржаној 30.12.2014. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ 2011-2030.године
I
Доноси се ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ за период од 2011. до
2030.године. (у даљем тексту ПЛАН)
Границе простора који је обухваћен Планом прецизније су одређене у графичком дијелу
Плана.
II

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела.
Текстуални дио Плана садржи:
СТАЊЕ
А.

ПРИПРЕМА
А.I ОРГАНИЗАЦИОНА ПРИПРЕМА
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ОЦЈЕНА СТАЊА ИЗГРАЂЕНОСТИ И ФУНКЦИОНИСАЊА ПРОСТОРА
Б. I ПРОСТОР И СТАНОВНИШТВО
Б. II ИЗГРАЂЕНОСТ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРОСТОРА
Б. III ПОСЕБНА ПОДРУЧЈА
Б. IV СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Б. V СИНТЕЗА SWОТ АНАЛИЗЕ

В.

ПРОБЛЕМИ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА

Г.

В. I ПРОСТОР И СТАНОВНИШТВО
В. II РАЗВОЈНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ
В. III ИЗГРАЂЕНОСТ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРОСТОРА
В. IV ПОСЕБНА ПОДРУЧЈА
В. V ЖИВОТНА СРЕДИНА
ЦИЉЕВИ
Г. I ПРОСТОР И СТАНОВНИШТВО
Г. II РАЗВОЈНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ
Г. III ИЗГРАЂЕНОСТ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРОСТОРА
Г. IV ПОСЕБНА ПОДРУЧЈА
Г. V ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Д.

ПРОГРАМ И КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА
Г. I СТРАТЕШКА ЛИНИЈА РАЗВОЈА
Г. II ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА
Г III ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ
Г. IV СТАНОВНИШТВО
Г. V МРЕЖА НАСЕЉА
Г. VI СТАНОВАЊЕ
Г. VII ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Г. VIII НЕПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Д. IX ИНФРАСТРУКТУРА
Д. X ЖИВОТНА СРЕДИНА

ПЛАН
А.

УВОД
А.I СИНТЕЗА ОЦЈЕНА СТАЊА ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА
А. II ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА

Б.

ПРОГРАМ И КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА
Б.I ПРОСТОР И СТАНОВНИШТВО
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Б. II ПРИРОДНИ УСЛОВИ
Б. III ОДРЕЂИВАЊЕ НАМЈЕНЕ ПРОДУКТИВНИХ ЗЕМЉИШТА
Б. IV ИЗГРАЂЕНОСТ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРОСТОРА
Б. V ЗАШТИТА ПРИРОДЕ,КУЛТУРНО – ИСТОРИЈСКОГ НАСЉЕЂА, ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Б. VI ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА,КОРИШЋЕЊА И ГРАЂЕЊА
Б. VII СМЈЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА
Б. VIII ЗЕМЉИШНА ПОЛИТИКА
Б. IX ИЗРАДА ВИШЕГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА,
СЕКТОРСКИХ СТУДИЈА, АНАЛИЗА, ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
Б. X РАЗВОЈ ИНФОРМАТИВНОГ СИСТЕМА О ПРОСТОРУ

Графички дио Плана садржи сљедеће карте:
СТАЊЕ
a)
Карте стања
1.Територија,границе,погранични појас и административно-територијални подјел .............1: 50 000
2.Извод из Просторног плана Републике Српске до 2015. године ...........................................1: 50 000
3.Карта инжењерско – геолошких карактеристика ....................................................................1: 50 000
4.Карта хидрогеолошких карактеристика .................................................................................. 1: 50 000
5.Карта минералних сировина ..................................................................................................... 1: 50 000
6.Сеизмичка карта...........................................................................................................................1: 50 000
7.Геолошка карта ...........................................................................................................................1: 50 000
8.Пољопривредно земљиште .......................................................................................................1: 50 000
9.Шуме и шумско земљиште .........................................................................................................1: 50 000
10.Вода и водно земљиште ............................................................................................................1: 50 000
11.Карта грађевинског земљишта .................................................................................................1: 50 000
12.Мрежа насеља ...........................................................................................................................1: 50 000
13.Становништво ......................................................................................................................... 1: 50 000
14.Карта непривредних дјелатности ......................................................................................... 1: 50 000
15.Просторна организација привреде ........................................................................................ 1: 50 000
16.Инфраструктурни системи ......................................................................................................1: 50 000
17.Карта заштићених простора – животна средина-извори нарушавања .............................. 1: 50 000
18.Карта заштићених простора – културно -историјско насљеђе ............................................. 1: 50 000
19.Намјена простора – стање ........................................................................................................1: 50 000

ПЛАН
б) Карте планираног рјешења
1. Основна планирана намјена површина ................................................................................ 1: 50 000
2. Пољопривредно земљиште ..................................................................................................1: 50 000
3. Шуме и шумско земљиште ................................................................................................... 1: 50 000
4. Карта грађевинског земљишта ...............................................................................................1: 50 000
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5. Мрежа насеља .........................................................................................................................1: 50 000
6. Карта непривредних дјелатности ........................................................................................ 1: 50 000
7. Просторна организација привреде ....................................................................................... 1: 50 000
8. Инфраструктурни системи .....................................................................................................1: 50 000
9. Карта заштићених простора – животна средина-извори нарушавања и мјере заштите.....1: 50 000
10. Карта заштићених простора – културно -историјско насљеђе ..........................................1: 50 000
11. Карта спровођења плана .......................................................................................................1: 50 000

III
Елаборат Плана,израђен од стране Института за грађевинарство „ИГ“А.Д. Бања Лука од
маја 2013.године,саставни је дио овога Плана.

IV
Општи циљеви развоја ,рационалне организације и уређења простора подручја општине
Котор Варош јесу:






равномјеран развој подручја општине
територијална конкурентност и приступачност општине
просторно – функционална интегрисаност подручја општине
заштићена и унапређена животна средина
заштићено и одрживо коришћено природно и културно насљеђе

V
Задаци плана су:










заустављање негативних демографских трендова на великом дијелу обухвата
Плана;
рационално коришћење постојећег стамбеног фонда и побољшање квалитета
стамбеног фонда до краја временског хоризонта Плана;
смањивање развојних разлика између центра и периферије уз бржи развој подручја
општине изван центра;
виши ниво и динамичнији развој привреде који би се заснивао на коришћењу
сопствене сировинске базе(туристички потенцијали, пољопривредни потенцијали);
рационално коришћење земљишта на квалитетном земљишту,обезбједити
пољопривредну производњу, а остале намјене ускладити према могућностима на
земљишту лошијег квалитета,обезбјеђење и заштита простора за лоцирање
пољопривредних производних капацитета;
побољшање квалитета и структуре шуме;
развијање система насеља који ће омогућити једнаке услове за живот и развој;
спољна повезаност општине;
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опремање,побољшање,доступност о обезбјеђење просторне нормативе објеката
јавних служби у насељима одређеног централитета,у области здравства
културе,спорта итд. ;
формирање нових пословних зона;
простор са потенцијалима за развој досад недовољно развијених грана турузма,као
што су сеоски,ловни,спортски,еко туризам,излетнички,екскурзиони,дјечији,
омладински,културно-историјски идентификовати и привести намјени;
резервација и заштита простора за изградњу нових објеката и инсталација за
снабдевање електричном енергијом;
резервација простора за изградњу нових поштанских јединица у центрима насеља;
проблем депоновања отпада рјешавати у складу са Стратегијом управљања отпадом
у БиХ функционисањем регионалне депоније и изградњом претоварних станица за
отпад;
трансгранична сарадња са општинама у окружењу као и развој трансрегионалне
сарадње;
обезбједити даљу експлоатацију минералних сировина ,шљунак,угљоводоник и др.
у току и након експлоатације минералних сировина, смањити штетан утицај на
околину и извршити рекултивацију деградираних површина;
заштита и унапређење животне средине.

VI
О провођењу ове Одлуке старат ће се Одјељење за просторно уређење и стамбено –
комуналне послове општине Котор Варош.

VII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у Службеном гласнику општине
Котор Варош.

Број: 01-022-164/14
Дана: 30.12.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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7
На основу члана 30. и 52. Статута општине Котор Варош („Службени гласник
општине Котор Варош“, број: 3/14), члана 45. став 1. алинеја 12. и члана 58. Пословника о
раду Скупштине општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број:
2/13 и 3/14), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 30.12.2014.
године, д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
1. У Рјешењу о именовању Надзорног одбора број: 01-022-45/13 од 28.03.2013. године
(„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/13) у тачки 1. ријечи „Бибић
Анита, Шубара Славен, Цвијић Радован“, мијењају се и гласе „Гелић Слободан,
Перишић Радослав, Шелвер Вукан“.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
О б р а з ло ж е њ е
Рјешењем Скупштине општине Котор Варош број: 01-022-45/13 од 28.03.2013.
године именован је Надзорни одбор општине Котор Варош у мандатном периоду 2012.2016. године.
У складу са чланом 39. Пословника о раду Скупштине општине Котор-Варош
приједлог за чланове радних тијела подноси Комисија за избор и именовање.
Комисија за избор и именовање поднијела је Скупштини општине приједлог за
разрјешење те приједлог за именовање чланова Надзорног одбора општине Котор-Варош.
На основу изложеног донесено је рјешење као у диспозитиву.
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.
Достављено:
- Бибић Анита
- Шубара Славен
- Цвијић Радован
- Гелић Слободан
- Перишић Радослав
- Шелвер Вукан
- Рачуноводство
Број: 01-022-2/15
Датум: 30.12.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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8
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, 3/14), након разматрања
Oдлуке о гробљима и погребној дјелатности - у нацрту, Скупштина општине Котор Варош
на осамнаестој редовној сједници, одржаној дана 30.12.2014. године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
О УСВАЈАЊУ ОДЛУКЕ О ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ - У НАЦРТУ

1. Скупштина општине Котор Варош доноси Oдлуку о гробљима и погребној
дјелатности - у нацрту и упућује на јавну расправу, јер се истом уређују питања која
су од посебног значаја за грађане и о којима је неопходно да се најшире консултују
заинтересовани органи, организације и грађани.
2. Јавна расправа ће се спровести у року од 30 дана.
3. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Одјељење за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове, које се истовремено обавезује да уз
приједлог Oдлуке о гробљима и погребној дјелатности, достави Скупштини
општине и извјештај о резултатима јавне расправе, са мишљењима и приједлозима
изнесеним у истој.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.

Број: 01-022-1/15
Датум: 30.12.2014. године
Котор-Варош

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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АКТИ НАЧЕЛНИКА
1
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

ПРАВИЛНИК
о платама запослених у Општинској управи општине Котор Варош

Члан 1.
Овим Правилником утврђују се коефицијенти за обрачун плата и начин обрачуна
плата запослених у Општинској управи општине Котор Варош.

Члан 2.
Основна плата за пуно радно вријеме утврђује се тако што се цијена рада, као израз
вриједности за најједноставнији рад, помножи одговарајућим коефицијентом запосленог
који се одређује рјешењем Начелника општине.
Цијену рада утврђује Начелник општине посебним актом, у складу са
расположивим финасијским средствима.
Цијена рада из става 2. овог члана не може бити нижа од цијене рада коју утврди
Влада Републике Српске и Синдикат управе Републике Српске.
Саставни дио основне плате је увећање по основу укупног радног стажа
запослених, које износи 0,5% за сваку навршену годину радног стажа.

Члан 3.
Основна плата приправника и других запослених који немају положен стручни
испит за рад у органима јединица локалне самоуораве или други одговарајући испит који
су по закону или Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста дужни
положити, обрачунава се по доњој граници коефицијената за обрачун плате прописаног за
одговарајућу стручну спрему и умањује се за 20%.

Члан 4.
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Висина коефицијената за обрачун плате запослених утврђује се у зависности од
степена стручне спреме и сложености послова које запослени обавља, на сљедећи начин:
а) прва платна група – послови на којима се не захтијева стручност
(неквалификовани радници) ............................................................................................. 3,00
б) друга платна група – послови на којима се захтијева стручност која се стиче
средњим образовањем у трајању од три године (КВ радник III степен) ...................... 4,00
в) трећа платна група - послови на којима се захтијева стручност која се стиче
средњим образовањем у трајању од четири године (IV степен) ................................... 5,00
г) четврта платна група - послови на којима се захтијева стручност која се стиче
специјализацијом на основу стручног средњег образовања (ВКВ радник V степен)
............................................................................................................................................... 5,20
д) пета платна група - послови на којима се захтијева стручност која се стиче
вишим образовањем (VI степен) ..................................................................................... 6,10
ђ) шеста платна група - послови на којима се захтијева стручност која се стиче
високим образовањем 180 ECTS (VII степен) .............................................................. 7,80
е) седма платна група - послови на којима се захтијева стручност која се стиче
високим образовањем 240 ECTS (VII степен) .............................................................. 8,80
Коефицијент за обрачун плате за именована и постављена лица утврђује се на
сљедећи начин:
а) Шеф службе ........................................................................................................ 9,30
б) Начелник одјељења и Секретар Скупштине општине ................................. 10,00

Члан 5.
Основна плата може се увећати по основу:
а) обављања високосложених, најсложенијих и изузетно значајних послова
максимално до 30%.
б) обављања послова по посебно отежаним условима рада максимално до 20%.
в) посебних резултата рада максимално до 15%.
Лица која врше послове инспекцијског надзора, као и за друге послове прописане
законом, имају право на увећење коефицијената за обрачун плата у складу са законом.
Увећање основне плате може се вршити искључиво по једном основу и не може се
остваривати за вријеме трајања изречене дисциплинске мјере или дисциплинског
поступка.

Члан 6.
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Основна плата запослених увећава се:
а) по основу рада ноћу – 35 %,
б) по основу прековременог рада – 35%,
в) за рад на дане државног празника и друге дане у које се по закону не ради – 50%.
Плаћање рада ноћу односи се на послове који се обављају у континуитету.

Члан 7.
Начелник општине може, у зависности од резултата рада запосленог и
расположивих финансијских средстава, утврдити стимулативни дио плате (стимулација)
до 20%.
Члан 8.
У случају када је износ основне плате запосленог, обрачунате у складу са овим
Правилником, мањи од најниже плате у Републици Српској, запосленом се исплаћује
најнижа плата у складу са Општим колективним уговором и Одлуком о најнижој плати.

Члан 9.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о платама
општинских службеника и других запослених лица у Општинској административној
служби општине Котор Варош (''Службени гласник општине Котор Варош'', број: 6/06,
1/09 и 4/10)
Члан 10.
Овај правилник објавиће се у ''Службеном гласнику општине Котор Варош'', а
примјењиваће се од 01.01.2015. године.

Број: 02-014-320/14
Датум: 29.12.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.

2
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 46. став 1., алинеја
20. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“број: 3/14,
начелник општине , д о н о с и,
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ОДЛУКУ
1. Запослени у органима општинеке управе Котор Варош, од 01.01.2015. године,
дужни су поштовати Одлуку о радном времену од 07.00 до 15.00 часова и
начину поштовања електронског система – укуцавања присуства и одсуства са
радног мјеста.
2. У случају непоштовања радњи из тачке 1. ове Одлуке, примјениће се досадашњи
систем обрачуна радног времена и накнаде плате и других примања по истом.

3. Ова Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Котор Варош“.

Број:02-014-319/14
Дана: 29.12.2104. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор ВУЧАНОВИЋ,с.р.

Достављено:
-замјенику начелника општине,
-начелницима одјељења,
-стручној служби ,
-рачуноводству и
-а/а

3
Нa 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 пријем и преглед изведених радова у оквиру пројекта
Реконструкција стамбеног фонда – ОРЕС по систему „кључ у руке“
у општини Котор Варош

1. У комисију за пријем и преглед изведених радова у оквиру пројекта:
Реконструкција стамбеног фонда – ОРЕС по систему „кључ у руке“ у општини
Котор Варош, именују се:
1) Шебић Горан – предсједник комисије,
2) Божичковић Ениса – члан комисије и
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3) Васиљевић Душко – члан комисије.
2. Задатак комисије је да у присуству представника извођача радова „СЗ Пролетер“
Котор Варош и надзорног органа, изврши преглед радова на реконструкцији и
санацији 7 стамбених јединица за избјегла, расељена лица и повратнике у оквиру
пројекта Реконструкција стамбеног фонда – ОРЕС по систему „кључ у руке“ у
општини Котор Варош, а сходно Уговору о извођењу радова број: OPEC 2013/02/К.
Варош/067 од 11.06.2014. године.
3. Комисији за њен рад припада одговарајућа накнада.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.

Број: 02-014-18-2/14
Датум: 26.11.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор ВУЧАНОВИЋ,с.р.

4
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ , број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 10. Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и
обавеза општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“ број:1/12) и
члана 46. став 1. алинеја 20. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор Варош“ број:3/14), начелник општине, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ГОДИШЊИ ПОПИС ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА,
СИТНОГ ИНВЕНТАРА, НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА, ОБАВЕЗА И ПОТРАЖИВАЊА
1. Ради усклађивања стварног стања имовине, обавеза и потраживања и
усклађивања књиговодственог стања ,именује се пописна комисија у саставу:
-Рада Врљановић, предсједник комисије,
-Зоран Крагић, члан Комисије,
-Титомирка Вујанчевић, члан Комисије,
-Виолета Божичковић, члан Комисије и
-Радислав Чупић, члан Комисије.
2. Задатак Комисије је да изврши тачан попис основних средстава ,ситног
инвентара, новчаних средстава, обавеза и потраживања и да о томе састави Извјештај и
достави начелнику општине на разматрање.
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3. Попис имовине, обавеза и потраживања врши се са стањем на дан 31.12.2014.
године.
4. Предсједнику и члановима Комисије за њихов рад припада одговарајуће накнада.
5. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.

Број:02-014-318/14
Дана:26.12.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.

5
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ , број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 10. Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и
обавеза општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“ број:1/12) и
члана 46. став 1. алинеја 20. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор Варош“ број:3/14), начелник општине, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ГОДИШЊИ ПОПИС
НЕКРЕТНИНА ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ
(пословни простори, инфраструктура и јавна расвјета)

1. У Комисију за попис некретнина општине Котор Варош(пословни простори,
инфраструктура и јавна расвјета) именују се следећи чланови:
-Бранислав Стојановић, предсједник комисије,
-Душко Васиљевић, члан Комисије и
-Љубица Товиловић, члан Комисије.
2. Задатак Комисије је да изврши утврђивање и идентификацију имовине која је
предмет пописа имовине, те о извршеном попису састави Извјештај и исти достави
начелнику општине на разматрање.
3 Попис некретнина општине Котор Варош (пословни простори, инфраструктура и
јавна расвјета) врши се са стањем на дан 31.12.2014. године.
4. Предсједнику и члановима Комисије за њихов рад припада одговарајуће накнада.
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5. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.

Број:02-014-318-1/14
Дана: 26.12.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.

6
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ , број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 10. Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и
обавеза општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“ број:1/12) и
члана 46. став 1. алинеја 20. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор Варош“ број:3/14), начелник општине, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ГОДИШЊИ ПОПИС
НЕКРЕТНИНА ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ
(путеви, земљиште и шуме)
1. У Комисију за попис некретнина општине Котор Варош(путеви,земљиште и
шуме) именују се следећи чланови:
-Горан Шебић, предсједник комисије,
-Саша Вишњић, члан комисије и
-Јован Савановић, члан комисије.
2. Задатак Комисије је да изврши утврђивање и идентификацију имовине која је
предмет пописа имовине, те о извршеном попису састави Извјештај и исти достави
начелнику општине на разматрање.
3. Попис некретнина општине Котор Варош (путеви, земљиште и шуме) врши се са
стањем на дан 31.12.2014. године.
4. Предсједнику и члановима Комисије за њихов рад припада одговарајуће накнада.
5. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.
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Број: 02-014-318-2/14
Дана:26.12.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.

7
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: 3/14), Начелник
општине Котор Варош д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка набавке
по Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-82/14 од 14.11.2014. године
'' Поправка, одржавање, сервис и набавка опреме''
Члан 1.
Именује се Комисија за провођење поступка набавке '' Поправка, одржавање, сервис и
набавка опреме''
у сљедећем саставу:
1. Бранкица Радуловић (дипл.екон.)предсједник,
2. Горан Шебић, (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.
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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:02-014-13/14-54
Датум: 14.11.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.

8
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: 3/14), Начелник
општине Котор Варош д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка набавке
по Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-84/14 од 14.11.2014. године
'' Набавка роба – пића и напитака''
Члан 1.
Именује се Комисија за провођење поступка набавке '' Набавка роба – пића и напитака '' 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.
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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:02-014-13/14-55
Датум: 14.11.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.

9
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: 3/14), Начелник
општине Котор Варош д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка набавке
по Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-83/14 од 14.11.2014. године
'' Набавка материјала за одржавање зграде и грађевинског материјала''
Члан 1.
Именује се Комисија за провођење поступка набавке '' Набавка материјала за одржавање
зграде и грађевинског материјала'' у сљедећем саставу:
1. Бранкица Радуловић (дипл.екон.)предсједник,
2. Горан Шебић, (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.
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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:02-014-13/14-56
Датум: 14.11.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.

10
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: 3/14), Начелник
општине Котор Варош д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка набавке
по Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-80/14 од 14.11.2014. године
'' Пружање услуга изнајмљивања фотокопир апарата''
Члан 1.
Именује се Комисија за провођење поступка набавке ''Пружање услуга изнајмљивања
фотокопир апарата''
у сљедећем саставу:
1. Бранкица Радуловић (дипл.екон.)предсједник,
2. Горан Шебић, (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
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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:02-014-13/14-57
Датум: 14.11.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.

11
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: 3/14), Начелник
општине Котор Варош д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка набавке
по Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-101/14 од 25.11.2014. године
''Чишћење и одржавање јавних асфалтних и зелених површина са прикипљањем и одвозом
смећа на подручју општине Котор Варош у 2015 години''
Члан 1.
Именује се Комисија за провођење поступка набавке ''Чишћење и одржавање јавних
асфалтних и зелених површина са прикипљањем и одвозом смећа на подручју општине
Котор Варош у 2015 години'' у сљедећем саставу:
1 Бранкица Радуловић, (дипл.екон.)предсједник,
2. Љубица Товиловић, (грађ.тех.), члан – представник грађевинске струке
3. Јован Савановић, (грађ.тех.), члан – представник грађевинске струке
4. Радојка Бубић - секретар Комисије.
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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:02-014-13/14-58
Датум: 25.11.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.

12
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: 3/14), Начелник
општине Котор Варош д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка набавке
по Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-98/14 од 25.11.2014. године
'' Пружање геодетских услуга''
Члан 1.
Именује се Комисија за провођење поступка набавке '' Пружање геодетских услуга''
у сљедећем саставу:
1. Горан Шебић, (дипл.грађ.инж.) предсједник,
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2. Бранкица Радуловић, (дипл.екон.), члан – представник економске струке
3. Јован Савановић, (грађ.тех.), члан – представник грађевинске 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:02-014-13/14-59
Датум: 25.11.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.

13
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: 3/14), Начелник
општине Котор Варош д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка набавке
по Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-97/14 од 24.11.2014. године
'' Извођење радова за одводњу површинских вода и набавку каменог материјала''

БРОЈ 15/14

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“

Страна 35

Члан 1.
Именује се Комисија за провођење поступка набавке '' Извођење радова за одводњу
површинских вода и набавку каменог материјала'' у сљедећем саставу:
1. Горан Шебић, (дипл.грађ.инж.) предсједник,
2. Бранкица Радуловић, (дипл.екон.), члан – представник економске струке
3. Јован Савановић, (грађ.тех.), члан – представник грађевинске 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:02-014-13/14-60
Датум: 24.11.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.

14
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: 3/14), Начелник
општине Котор Варош д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка набавке
по Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-99/14 од 25.11.2014. године
'' Набавка канцеларијског намјештаја''
Члан 1.
Именује се Комисија за провођење поступка набавке '' Набавка канцеларијског намјештаја''
у сљедећем саставу:
1. Бранкица Радуловић (дипл.екон.)предсједник,
2. Милева Керезовић, (дипл.екон.), члан – представник економске 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:02-014-13/14-61
Датум: 14.11.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.
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15
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: 3/14), Начелник
општине Котор Варош д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка набавке
по Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-93/14 од 24.11.2014. године
'' Извођење радова за модернизацију улице Патријарха Павла у Новом насељу, Рипиште''
Члан 1.
Именује се Комисија за провођење поступка набавке '' Извођење радова за модернизацију
улице Патријарха Павла у Новом насељу, Рипиште'' у сљедећем саставу:
1. Горан Шебић, (дипл.грађ.инж.) предсједник,
2. Бранкица Радуловић, (дипл.екон.), члан – представник економске струке
3. Јован Савановић, (грађ.тех.), члан – представник грађевинске 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''.
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.

16
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: 3/14), Начелник
општине Котор Варош д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка набавке
по Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-93/14 од 24.11.2014. године
'' Извођење радова за изградњу јавне расвјете у МЗ Котор Варош, МЗ Врбањци, МЗ Забрђе
и МЗ Масловаре''
Члан 1.
Именује се Комисија за провођење поступка набавке '' Извођење радова за изградњу јавне
расвјете у МЗ Котор Варош, МЗ Врбањци, МЗ Забрђе и МЗ Масловаре'' у сљедећем
саставу:
1. Горан Шебић, (дипл.грађ.инж.) предсједник,
2. Бранкица Радуловић, (дипл.екон.), члан – представник економске струке
3. Јован Савановић, (грађ.тех.), члан – представник грађевинске 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.
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Члан 5.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Котор Варош''.
Број:02-014-13/14-63
Датум: 24.11.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.

17
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: 3/14), Начелник
општине Котор Варош д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка набавке
по Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-96/14 од 24.11.2014. године
'' Извођење радова за наставак модернизације улица, путева, раскрсница и паркинга''
Члан 1.
Именује се Комисија за провођење поступка набавке '' Извођење радова за изградњу јавне
расвјете у МЗ Котор Варош, МЗ Врбањци, МЗ Забрђе и МЗ Масловаре'' у сљедећем
саставу:
1. Горан Шебић, (дипл.грађ.инж.) предсједник,
2. Бранкица Радуловић, (дипл.екон.), члан – представник економске струке
3. Јован Савановић, (грађ.тех.), члан – представник грађевинске 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.
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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:02-014-13/14-64
Датум: 24.11.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.

18
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: 3/14), Начелник
општине Котор Варош д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка набавке
по Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-94/14 од 24.11.2014. године
'' Израда инвестиционо техничке и планске документације''
Члан 1.
Именује се Комисија за провођење поступка набавке '' Израда инвестиционо техничке и
планске документације'' у сљедећем саставу:
1. Горан Шебић, (дипл.грађ.инж.) предсједник,
2. Бранкица Радуловић, (дипл.екон.), члан – представник економске 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.
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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:02-014-13/14-65
Датум: 24.11.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.

19
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: 3/14), Начелник
општине Котор Варош д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка набавке
по Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-89/14 од 17.11.2014. године
'' Пружање угоститељских услуга ''
Члан 1.
Именује се Комисија за провођење поступка набавке '' Пружање угоститељских услуга ''
у сљедећем саставу:
1. Бранкица Радуловић, (дипл.екон.) предсједник,
2. Милева Kерезовић, (дипл.екон.), члан – представник економске 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.
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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:02-014-13/14-66
Датум: 17.11.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.

20
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: 3/14), Начелник
општине Котор Варош д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка набавке
по Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-92/14 од 19.11.2014. године
'' Пружање услуга стручног надзора''
Члан 1.
Именује се Комисија за провођење поступка набавке '' Пружање услуга стручног надзора''
у сљедећем саставу:
1. Горан Шебић, (дипл.грађ.инж.) предсједник,
2. Бранкица Радуловић, (дипл.екон.), члан – представник економске 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
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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:02-014-13/14-67
Датум: 19.11.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.

21
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: 3/14), Начелник
општине Котор Варош д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка набавке
по Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-85/14 од 14.11.2014. године
'' Вршење услуга ревизије пројектне документације и израда урбанистичко техничких
услова''
Члан 1.
Именује се Комисија за провођење поступка набавке '' Вршење услуга ревизије пројектне
документације и израда урбанистичко техничких услова'' у сљедећем саставу:
1. Горан Шебић, (дипл.грађ.инж.) предсједник,
2. Бранкица Радуловић, (дипл.екон.), члан – представник економске струке
3. Рада Врљановић, (дипл.екон.), члан – представник економске струке
4. Радојка Бубић - секретар Комисије.
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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:02-014-13/14-68
Датум: 14.11.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.

22
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: 3/14), Начелник
општине Котор Варош д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка набавке
по Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-81/14 од 14.11.2014. године
'' Набавка канцеларијског и рекламног материјала''
Члан 1.
Именује се Комисија за провођење поступка набавке '' Набавка канцеларијског и
рекламног материјала'' у сљедећем саставу:
1. Бранкица Радуловић, (дипл.екон.)предсједник,
2. Јован Савановић, (грађ.тех..), члан – представник грађевинске струке
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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:02-014-13/14-69
Датум: 14.11.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.

23
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: 3/14), Начелник
општине Котор Варош д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка набавке
по Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-87/14 од 14.11.2014. године
'' Одржавање јавне расвјете''
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Члан 1.
Именује се Комисија за провођење поступка набавке '' Одржавање јавне расвјете'' у
сљедећем саставу:
1. Миленко Ђурић (саоб.инж.)предсједник,
2. Бранкица Радуловић, (дипл.екон.), члан – представник економске 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:02-014-13/14-70
Датум: 14.11.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.

24
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: 3/14), Начелник
општине Котор Варош д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка набавке
по Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-86/14 од 14.11.2014. године
'' Набавка услуга и роба''
Члан 1.
Именује се Комисија за провођење поступка набавке '' '' Набавка услуга и роба'' у сљедећем
саставу:
1. Миленко Ђурић (саоб.инж.)предсједник,
2. Бранкица Радуловић, (дипл.екон.), члан – представник економске 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:02-014-13/14-71
Датум: 14.11.2014. 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: 3/14), Начелник
општине Котор Варош д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка набавке
по Јавном позиву број: 02/5-404-91/14 од 19.11.2014. 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''.
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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: 3/14), Начелник
општине Котор Варош д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка набавке
по Јавном позиву број: 02/5-404-90/14 од 19.11.2014. године
''Извођење радова за одржавање локалних путева, некатегорисаних путева, на територији
општине Котор Варош за 2015. године''
Члан 1.
Именује се Комисија за провођење поступка набавке ''Извођење радова за одржавање
локалних путева, некатегорисаних путева, на територији општине Котор Варош за 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.
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Члан 5.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Котор Варош''.
Број:02-014-13/14-74
Датум: 19.12.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.
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Нa 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 Kомисије за израду Правилника о платама, накнадама и
другим примањима запослених у Општинској управи општине Котор Варош
У Комисију за израду Правилника о платама, накнадама и другим примањима запослених
у Општинској управи општине Котор Варош, именују се:
5. Рада Врљановић – предсједник комисије,
6. Горан Шебић – члан комисије,
7. Бојан Кушљић – члан комисије,
8. Бранкица Радуловић – члан комисије,
9. Душко Васиљевић – члан комисије и
10. Асја Стоичков – секретар комисије.
1. Задатак Kомисије је да израде Правилник о платама, накнадама и другим
примањима запослених у Општинској управи општине Котор Варош у коме ће се
одредити начин обрачуна плата, накнада и других личних примања запослених у
Општинској управи општине Котор Варош и усклађивања са Правилником о
организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Котор
Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14, 9/14 и 10/14).
2. Комисији за њен рад припада одговарајућа накнада.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
Број: 02-014-312/14
Датум: 11.12.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор ВУЧАНОВИЋ,с.р.
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На основу основу члана 190. Закона о општем управном поступку (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 13/02), члана 43. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број:
101/04, 42/05, 118/05, 98/13) и члана 46. Статута општине Котор Варош
(„Службени гласник општине Котор Варош“, број 3/14 и 9/14), рјешавајући по
допису Синдиклане организације општинске управе општине Котор Варош,
начелник Општине, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
1.
Мијења се Рјешење о именовању Комисије за израду Правилника о
платама, накнадама и другим примањима запослених у Општинској управи
општине Котор Варош, тако што се у диспозитиву Рјешења иза тачке 6. додаје
тачка 7. која гласи: „ 7. Ђуро Ивановић – представник синдикалне
организације“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Рјешењем о именовању Комисије за израду Правилника о платама,
накнадама и другим примањима запослених у Општинској управи општине
Котор Варош број 02-014-312/14 од 11.12.2014. године од стране Начелника
општине Котор Варош именовано је 5. чланова и секретар наведене Комисије,
чији је задатак да се одреди начин обрачуна плата, накнада и других личних
примања запослених у Општинској управи општине Котор Варош и
усклађивања са Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста
Општинске управе општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор
Варош“, број: 3/14, 9/14 и 10/14).
Дописом Синдикалне организације Општинске управе општине Котор
Варош број: 25/20014 од 15.12.2014. године, затражено је да представник
Синдикалне организације учествује у изради Правилника о платама, накнадама
и другим примањима запослених у Општинској управи. Како је суштина
формиране Комисије да донесе нови Правилник о платама (стари из 2006.
године), усклађен са постојећом систематизацијом радних мјеста, а све у
законском оквиру, одлучено је као у диспозитиву Рјешења. Представник
Синдикалне организације има право присустваовати и износити предлоге
Комисији, без права гласа при одлучивању.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против овог Рјешења дозвољена је жалба
Одбору за жалбе, у року од 15 дана од дана пријема овог Рјешења.
ДОСТАВЉЕНО:
1- Именованом
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2- Евиденцији
3- Архиви

Број: 02-014-312-1/14

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум: 18.12.2014. 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:3/14) начелник Општине д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА
1. Мирко Штула,грађ инж., из Бања Луке, именује се за надзорног органа над
извођењем радова на санацији одрона пута и уклањања клизишта локалног пута
Горње Липље – Доње Липље.
2.Надзорни орган поставља се са даном 24.11.2014.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:02-014-14-75/14
Дана: 24.11.2014.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:3/14)
начелник Општине д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА
1. Владо Арежина, грађ. инж., из Бања Луке, именује се за надзорног органа над
извођењем радова за ''Извођење радова на санацији обалоутврде на ријеци Врбањи у
реону Трга палих српских бораца у Котор Варошу и над извођењем радова на санацији –
изградњи мостова и пропуста на територији општине Котор Варош ''.
2. Надзорни орган поставља се са даном 25.11.2014.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:02-014-13-72/14

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Дана: 25.11.2014.године

Далибор Вучановић,с.р.
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Стр

Одлука о ослобађању физичких лица обавезе плаћања пореза на
непокретности у 2014. години
Програм рада Скупштине општине Котор-Варош за 2015.годину

1

3.

Одлука о привременом финансирању општине Котор-Варош за период
од 1. јануара до 31. јануара 2015. године

11

4.

Одлука о висини стопе пореза на непокретности на подручју општине
Котор-Варош за 2015. годину

12

5.

Одлука о изради акционог плана енергетске ефикасности општине
Котор-Варош до 2018. године
Одлука о усвајању просторног плана општине Котор-Варош 2011.2030.
године

13

7.

Рјешење о измјени Рјешења о именовању Надзорног одбора

19

8.

Закључак о усвајању одлуке о гробљима и погребној дјелатности - у
нацрту
АКТИ НАЧЕЛНИКА

20

1.

Правилник о платама запослених у Општинској управи општине Котор
Варош
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Одлука
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3.

Рјешење о именовању комисије за пријем и преглед изведених радова у
оквиру пројекта Реконструкција стамбеног фонда – ОРЕС по систему
„кључ у руке“ у општини Котор Варош
Рјешење о именовању комисије за годишњи попис основних средстава,
ситног инвентара, новчаних средстава, обавеза и потраживања
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Рјешење o именовању комисије за годишњи попис некретнина општине
Котор-Варош (пословни простори, инфраструктура и јавна расвјета)
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Рјешење о именовању комисије за годишњи попис некретнина општине
Котор-Варош (путеви, земљиште и шуме)
Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка набавке по
Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-82/14 од 14.11.2014. године
''Поправка, одржавање, сервис и набавка опреме''
Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка набавке по
Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-84/14 од 14.11.2014. године
''Набавка роба – пића и напитака''
Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка набавке по
Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-83/14 од 14.11.2014. године
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''Набавка материјала за одржавање зграде и грађевинског материјала''
10. Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка набавке по
Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-80/14 од 14.11.2014. године
''Пружање услуга изнајмљивања фотокопир апарата''
11. Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка набавке по
Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-101/14 од 25.11.2014. године
''Чишћење и одржавање јавних асфалтних и зелених површина са
прикипљањем и одвозом смећа на подручју општине Котор Варош у
2015 години''
12. Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка набавке по
Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-98/14 од 25.11.2014. године
''Пружање геодетских услуга''
13. Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка набавке по
Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-97/14 од 24.11.2014. године
''Извођење радова за одводњу површинских вода и набавку каменог
материјала''
14. Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка набавке по
Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-99/14 од 25.11.2014. године
'' Набавка канцеларијског намјештаја''
15. Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка набавке по
Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-93/14 од 24.11.2014. године
''Извођење радова за модернизацију улице Патријарха Павла у Новом
насељу, Рипиште''
16. Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка набавке по
Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-93/14 од 24.11.2014. године
'' Извођење радова за изградњу јавне расвјете у МЗ Котор Варош, МЗ
Врбањци, МЗ Забрђе и МЗ Масловаре''
17. Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка набавке по
Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-96/14 од 24.11.2014. године
''Извођење радова за наставак модернизације улица, путева, раскрсница
и паркинга''
18. Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка набавке по
Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-94/14 од 24.11.2014. године
''Израда инвестиционо техничке и планске документације''
19. Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка набавке по
Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-89/14 од 17.11.2014. године
''Пружање угоститељских услуга ''
20. Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка набавке по
Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-92/14 од 19.11.2014. године
''Пружање услуга стручног надзора''
21. Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка набавке по
Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-85/14 од 14.11.2014. године
''Вршење услуга ревизије пројектне документације и израда
урбанистичко техничких услова''
22. Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка набавке по
Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-81/14 од 14.11.2014. године
''Набавка канцеларијског и рекламног материјала''
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23. Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка набавке по
Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-87/14 од 14.11.2014. године
''Одржавање јавне расвјете''
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24. Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка набавке по
Конкурентском захтјеву број: 02/5-404-86/14 од 14.11.2014. године
'' Набавка услуга и роба''
25. Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка набавке по
Јавном позиву број: 02/5-404-91/14 од 19.11.2014. године ''Зимско
одржавање путева на подручју општине Котор Варош, за сезону
2014/2015 године''
26. Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка набавке по
Јавном позиву број: 02/5-404-90/14 од 19.11.2014. године ''Извођење
радова за одржавање локалних путева, некатегорисаних путева, на
територији општине Котор Варош за 2015. године''
27. Рјешење о именовању Kомисије за израду Правилника о платама,
накнадама и другим примањима запослених у Општинској управи
општине Котор Варош
28. Рјешење о измјени Рјешења о именовању Kомисије за израду
Правилника о платама, накнадама и другим примањима запослених у
Општинској управи општине Котор Варош
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29. Рјешење оименовању надзорног органа
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