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1
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 28.01.2015. године,
Скупштина општине Котор-Варош, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ ЗА ПЕРИОД ОД
1. ФЕБРУАРА ДО 28. ФЕБРУАРА 2015. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се обим прихода и расхода за привремено финансирање
општине Котор-Варош за период од 1. фебруара до 28. фебруара 2015. године.
Члан 2.
Средства за привремено финансирање утврђују се за период од од 1. фебруара до
28. фебруара 2015. године у износу од 394.000,00 КМ.
Члан 3.
Распоред прихода по буџетским корисницима и врстама расхода биће извршен на
нивоу потрошње за период од 1. фебруара до 28. фебруара 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.
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
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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 усвајњу буџета
општине Котор-Варош, а најкасније важи до 28. фебруара 2015. године.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу 01.02.2015. године, и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор-Варош“.
Број: 01-022-8/15
Датум: 28.01.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

2
На основу члана 2.12 став 5. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени
гласник Босне и Харцеговине“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14), члана 2.3.7.8. и 9.
Упутства о утврђивању квалификација, броја и именовању чланова изборне комисије
основне изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, број: 9/10, 37/10 и 74/11) и члана 30. Статута општине Котор Варош
(„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14) Скупштина општине Котор Варош
на сjедници одржаној данa 28.01.2015. године, д о н о с и

О Д Л У К У
о расписивању Јавног огласа за именовање
три (3) чланa Општинске изборне комисије Kотор Варош
Члан 1.
Овом Одлуком се расписује Јавни оглас за именовање три (3) члана Општинске
изборне комисије Котор Варош.
Састав изборне комисије треба бити мултиетничан тако да одражава заступљеност
конститутивних народа, укључујући и остале, у изборној јединици за коју се орган
надлежан за провођење избора оснива, водећи рачуна о посљедњем попису становништва
спроведеном на државном нивоу.
Састав изборне комисије ће, у правилу, одражавати равноправну заступљеност
полова.
У саставу општинске изборне комисије настојаће се осигурати да број чланова мање
заступљеног пола буде најмање 40% од укупног броја чланова.
Члан 2.
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Мандат
Члановима општинске изборне комисије мандат траје седам (7) година и тече од
дана давања сагласности Централне изборне комисије БиХ на рјешење Скупштине
општине о именовању чланова Општинске изборне комисије.
Члан 3.
Статус
Чланови Општинске изборне комисије не заснивају радни однос.
Чланови Општинске изборне комисије имају право на сталну мјесечну накнаду за
свој рад у складу са одредбама Изборног закона и Одлуке Скупштине општине.
Члан 4.
Општи и посебни услови за кандидате на функцију из члана 1. ове Одлуке су:
ОПШТИ УСЛОВИ
- да је лице са правом гласа
- да је лице са одговарајућом стручном спремом и искуством у спровођењу избора
За члана Општинске изборне комисије не може бити именовано лице:
1. које се не може кандидовати у смислу одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног
закона БиХ
2. које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или
коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног
одбора или главног одбора)
3. које је носилац изабраног мандата или је члан извршеног органа власти, осим у
случајевима предвиђеним чланом 2.12 став 4. Изборног закона
4. који је кандидат за изборе за било који ниво власти
5. којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона
или прописа за коју је лично одговорно, у посљедење четири године, рачунајући
од дана правоснажности одлуке
6. члан општинске изборне комисије не може бити заступник, односно пуномоћник
политичког субјекта који учествује на
изборима, нити лице које је
правоснажном судком пресудом осуђено на казну затвора у трајању од шест
мјесеци и дуже
ПОСЕБНИ УСЛОВИ
1. да има пребивалиште у општини Котор Варош
2. да има завршен правни факултет, односно VII/1 степен стручне спреме

друштвеног смјера или завршену вишу школу односно VI/1 степен стручне
спреме друштвеног смјера
3. да посједује искуство у провођењу избора
Под искуством у провођењу избора подразумјева се:
а) чланство у изборној комисији,
б) чланство у бирачком одбору,
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ц) рад у стручним органима који су пружали помоћ у провођењу избора и
д) објава стручних радова из области избора
Изузетно од одредбе под тачком 2. посебних услова члан изборне комисије може
бити особа која има завршену средњу школу, односно IV или V степен стручне
спреме уколико се ради о општини која има мање од 1000 бирача уписаних у
Централни бирачки списак или ако је потребно испоштовати одредбе члана 2.14
став (1) Изборног закона БиХ.
Такође, изузетно члан изборне комисије може бити лице са VII/1 степеном стручне
спреме и другог смјера уколико посједује искуство у раду изборне комисије у
трајању од најмање двије године од ступања на снагу Изборног закона БиХ
Изузетно од одредбе под тачком 3. посебних услова , члан изборне комисије може
бити лице које има завршен Правни факултет, односно VII/1 степен стручне спреме.
Уз
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Члан 5.
пријаву на Јавни оглас кандидати су дужни приложити сљедећу документацију:
краћа биографија,
извод из матичне књиге рођених,
увјерење о држављанству
овјерена копија личне карте,
увјерење о пребивалишту на подручју општине Котор Варош,
овјерена копија дипломе о завршеној школи,
доказ о искуству у спровођењу избора,
својеручно потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о непостојању
сметњи из члана 2.3 Изборног закона БиХ,
својеручно потписана и од надлежног органа овјерена Изјава о националној
припадности,
увјерење о некажњавању и увјерење да се против кандидата не води кривични
поступак.

Члан 6.
Поступак по јавном огласу спровешће Комисија за избор чланова Општинске
изборне
комисије Котор Варош, коју именује Скупштина општине посебним рјешењем.
Са кандидатима који буди испуњавали услове јавног огласа Комисија за избор
чланова
општинске изборне комисије Котор Варош ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити
благовремено обавјештени.
Члан 7.
Јавни оглас ће се објавити у дневном листу „Глас Српске“ и „Службеном гласнику
Републике Српске“.
Рок за подношење пријаве на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања огласа. У
случају да јавни оглас не буде истовремено објављен рок се рачуна од дана посљедњег
објављивања.
Пријава са доказима о испуњавању општих и посебних услова тражених јавним
огласом достављају се у оргиналу или овјереној копији лично или на адресу: Скупштина
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општине Котор Варош, Комисији за избор чланова Општинске изборне комисије Котор
Варош.
Члан 8.
О спровођењу ове Одлуке стараће се Стручна служба Скупштине општине Котор
Варош.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
Број: 01-022-29/15
Датум: 28.01.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

3
На основу члана 22-25. Закона о комуналним дјелатностима (,,Службени гласник
Републике Српске“, број: 124/11), члана 30. Закона о локалној самоуправи (,,Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 12. Одлуке о
комуналној накнади (,,Службени гласник општине Котор-Варош“, број: 1/13) и члана
30. Статута општине Котор-Варош (,,Службени гласник општине Котор-Варош“, 3/14),
Скупштина општине Котор-Варош на сједници одржаној дана 28.01.2015. године,
доноси
ОД Л У К У
о вриједности бода за плаћање комуналне
накнаде за 2015. годину
Члан 1.
Утврђује се вриједност бода за плаћање комуналне накнаде у висини од 0,004 КМ.
Члан 2.
Основ за утврђивање комуналне накнаде регулисан је одредбама Одлуке о
комуналној накнади.
Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за просторно уређење и стамбено
комуналне послове у пословима
обрачуна комуналне накнаде и Одјељење за
финансије Општинске управе општине Котор-Варош у пословима наплате комуналне
накнаде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
гласнику општине Котор-Варош“.
Број: 01-022-10/15
Датум: 28.01.2015. године

од дана објављивања у ,,Службеном

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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Ибрахим Палић, с.р.
4
На основу члана 80, став 4. 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 дана 28.01.2015. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ КОНАЧНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ЦИЈЕНЕ 1m2 КОРИСНЕ
ПОВРШИНЕ СТАМБЕНОГ И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ВИСИНЕ РЕНТЕ ЗА ГРАДСКО
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У 2015. ГОДИНИ
Члан 1.
Основица за израчунавање висине ренте за градско грађевинско земљиште у 2015.
години износи 720,00КМ (словима:седамстотинадвадесет конветрибилних марака).
Члан 2.
Основица утврђена чланом 1. ове Одлуке представља просјечну коначну
грађевинску цијену за 2015. годину 1 m2 корисне стамбене површине за подручје
општине Котор Варош.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном
гласнику општине Котор Варош“ .

Број: 01-022-9/15
Датум: 28.01.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.
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5
На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) 30. Статута општине
Котор-Варош (Службени гласник општине Котор-Варош, број: 3/14), Скупштина општине
Котор-Варош на 19. сједници одржаној дана 28.01.2015.године, доноси
ОДЛУКУ
о поништавању Одлуке о расписивању Јавног конкурса и критерија за избор и именовање
секретара Скупштине општине и начелника одјељења Општинске управе општине КоторВарош
Члан 1.
Поништава се Одлука о расписивању Јавног конкурса и критерија за избор и
именовање секретара Скупштине општине и начелника одјељења Општинске управе
општине Котор-Варош, број 01-022-51/14 од 22.04.2014. године.
Члан 2.
Поништавају се јавни конкурси за избор и именовање секретара СО-е и начелника
одјељења Општинске управе општине Котор-Варош, који су објављени на основу горе
наведене Одлуке у дневним листовима и у "Службеном гласнику Републике Српске", број:
2/15 од 19.01.2015. године.
Члан 3.
За спровођење ове одлуке задужује се Начелник општине и Одјељење за општу
управу Општинске управе Котор-Варош.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Котор-Варош“.
Број: 01-022-11/15
Датум: 28.01.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

6
На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 30. Статута
општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор-Варош“, број: 3/14) Скупштина
општине Котор-Варош, на сједници одржаној дана 28.01.2015. године,
доноси

О Д Л У К У

БРОЈ 1/15

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“

Страна 8

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА
УПРАВНИХ ОДБОРА У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ, И ТО ЗА: ЈУ „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И
ИНФОРМИСАЊЕ“ КОТОР ВАРОШ, ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“ КОТОР
ВАРОШ, ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН“ КОТОР ВАРОШ И ЈУ
“НАРОДНА БИБЛИОТЕКА“ КОТОР-ВАРОШ
Члан 1.
Скупштина општине Котор Варош расписује јавни конкурс за избор и именовање:
а) три члана управног одбора у ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор
Варош,
б) три члана управног одбора у „Центар за социјални рад“ Котор Варошу,
в) три члана управног одбора у ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање“ Котор
Варош;
г) три члана управног одбора ЈУ “Народна библиотека“ Котор-Варош
Члан 2.
ОПИС ПОСЛОВА
Опис послова управног одбор садржан је у Статуту јавних установа на које се ова
одлука односи.
Члан 3.
МАНДАТ
Управни одбори бирају се на период од четири године. Свим члановима управног
одбора престаје мандат истеком рока од четири године од дана конституисања управног
одбора, без обзира на датум именовања неког од нових чланова управног одбора у
случајевима накнадног именовања. По истеку мандата, члан управног одбора може бити
поново биран још један мандат.
Члан 4.
ОПШТИ УСЛОВИ
1. да је кандидат држављанин Републике Српске – БиХ,
2. да је старији од 18 година,
3. да није отпуштен из државне службе на било којем нивоу власти у БиХ (било на

нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере у периоду од три
године прије дана објављивања упражњене позиције
4. да се против кандидата не води кривични поступак
5. да се на кандидата не односи члан IX 1. Устава БиХ (да не служи казну изречену од
стране Међународног суда за бившу Југославију и да није под оптужницом тог суда,
а да се није повиновао налогу да се појави пред Судом).
ПОСЕБНИ УСЛОВИ
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a)
-

да има завршену високу школску спрему медицинског, стоматолошког, правног
или економског смјера,
да има искуство у познавању рада, пословања и функционисања здравствених
установа;

б)
-

завршена средња (IV степен), виша (VI степен) или висока (VII степен) стручна
спрема,
познавање проблематике из дјелатности којом се бави „Центар за социјални рад“
Котор Варош,
познавање садржаја и начина рада управног одбора,
доказни резултати на ранијим пословима;

в)
-

завршена најмање средња школска спрема (IV степен),
да познаје рад и дјелатност којом се бави ЈУ „Центар за културу, спорт и
информисање“ Котор Варош;

г)
- један члан управног одбора ЈУ “Народна библиотека“ Котор-Варош бира се из
реда читалаца
Члан 5.
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и
посебних услова и то:
- извод из матичне књиге рођених,
- увјерење о држављанству,
- овјерену копију дипломе о школској спреми,
- увјерење да се не води кривични поступак,
- потписану и овјерену изјаву да кандидат није отпуштен из државне службе на било
којем нивоу власти у БиХ (било на нивоу државе или ентитета) као резултат
дисциплинске мјере у периоду од три године прије дана објављивања упражњене
позиције,
- потписану и овјерену изјаву о познавању послова, дјелатности и проблематике које
обавља установа односно правни субјект за који се кандидат пријављује,
- изјаву да се на кандидата не односи члан IX 1. Устава БиХ (да не служи казну
изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију и да није под
оптужницом тог суда, а да се није повиновао налогу да се појави пред Судом).
Члан 6.
Сва приложена документација треба бити у оригиналу или овјерене копије. Са свим
кандидатима који буди испуњавали опште услове Комисија за спровођење процедуре
конкурса, а коју ће посебним рјешењем именовати Скупштина општине Котор-Варош, о
чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.
Члан 7.
СУКОБ ИНТЕРЕСА
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Кандидати за члана управног одбора не могу обављати дужност, активност или
бити на положају који доводи до сукоба интереса у складу са Законом о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске и Законом о спречавању сукоба
интереса у органима власти у Републици Српској, а кандидати за члана управног одбора у
установи не могу бити лица запослена у истој.
Члан 8.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу доставити лично или
путем поште на адресу: Општина Котор Варош, ул. Цара Душана бб, са назнаком за
Комисију за спровођење процедуре конкурса за избор чланова управних одбора у
установама чији је оснивач СО-е Котор Варош.
Члан 9.
Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу „Глас Српске“ и у „Службеном
гласнику Републике Српске“. Ако конкурс не буде истовремено објављен рок ће се
рачунати од дана посљедног објављивања.
Члан 10.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности Општинске управе општине Котор Варош.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику општине Котор Варош“.

Број: 01-022- 21/15
Датум: 28.01.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

7
На основу члана 108. Закона о локалној самоуправи, ("Службени гласник
Републике Српске", број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 78. Статута општине КоторВарош ("Службени гласник општине Котор - Варош", број: 3/14), Скупштина општине
Котор-Варош на сједници одржаној дана 28.01.2015. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о измјенама Рјешења o именовању чланова привремених
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савјета мјесних заједница
1) У Рјешењу о именовању чланова привремених савјета мјесних заједница, број 01022-225/13 од 26.12.2013. године, ("Службени гласник општине Котор-Варош", број:
15/13), тачка 1. подтачке I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IХ и Х мијењају се и гласе:
I - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОТОР-ВАРОШ
1. Миро Јањиловић
2. Миодраг Јовичић
3. Бранислав Марковић
4. Петар Тривуновић
5. Фикрет Тузлић
6. Стојан Стојановић
7. Борислав Кршић
8. Невенко Петровић
9. Борис Каралић
II - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАСЛОВАРЕ
1.Игор Јовичић
2.Слободан Јотановић
3.Зоран Петрушић
4.Драган Ђукић
5.Слободан Јовичић
6.Радислав Стојановић
7.Мирослав Чупић
III - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗАБРЂЕ
1.Александар Јокановић
2.Вукан Бијелић
3.Раденко Милојчић
4.Србољуб Керановић
5.Ратко Ђукић
6.Ранко Катана
7.Милан Црнић
IV - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ШИПРАГЕ
1.Велимир Тривуновић
2.Мухамед Тргаловић
3.Сулејман Билић
4.Борислав Благојевић
5.Мирослав Благојевић
6.Миле Павловић
7.Есад Казић
V - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОБОДНИК
1. Снежана Јурић
2. Радислав Стојановић
3. Бошко Томић
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4. Данијел Кузмић
5. Мирослав Бијелић
VI - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВАГАНИ
1.Зоран Радмановић
2.Обренко Гавриловић
3.Небојша Савић
4.Милан Шкорић
5.Радован Синкић
VII - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛИПЉЕ
1.Драган Пејаковић
2.Новак Пејаковић
3.Живојин Васић
4.Петко Петковић
5.Зоран Пејаковић
VIII - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КРУШЕВО БРДО
1.Жељко Јанковић
2.Васиљ Кнежевић
3.Стево Бузић
4.Лазар Ивановић
5.Сабахет Палић
IХ - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГРАБОВИЦА
1.Радослав Перишић
2.Зоран Кузмић
3.Велибор Бабић
4.Илија Лујић
5.Дијана Мирковић
Х - МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВРБАЊЦИ
1.Мирудин Дугоњић
2.Јеленко Васиљевић
3.Сејдо Ботић
4.Алексанадар Јефтимир
5.Борислав Трифуновић
6.Недељко Сакан
7.Братислав Мрђеновић
2. О извршењу овог рјешења стараће се Одјељење за општу управу, које ће у року од
30 дана конституисати савјете мјесних заједница.
3.Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
општине Котор-Варош".

Број: 01-022- 12/15
Датум: 28.01.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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Ибрахим Палић, с.р.
8
На основу члана 121. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 30. Статута општине Котор Варош
(„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14) Скупштина општине Котор Варош
на деветнаестој редовној сједници одржаној дана 28.01 2015. године, д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о измјенама Рјешења о утврђивању листе стручњака Скупштине општине Котор Варош
1. У Рјешењу о утврђивању листе стручњака Скупштине општине Котор Варош, број

01-022-220/13 од 26.12.2013. године („Службени гласник општине Котор Варош“,
број: 15/13), тачка 1. мијења се и гласи:
- Гламочак Недељко, дипл. правник
- Микић Зорица, дипл. правник
- Момић Славен, дипл. економиста
- Керезовић Далиборка, дипл.инж.шумарства
- Комљеновић Чедо, дипл.инж. шумарства
- Бунић Ранко, дипл.инж. грађевинарства
- Васиљевић Славко, дипл.инж. геодезије
- Стојановић Александра, проф. историје
- Ђекановић Дијана, дипл. економиста
- Мијић Раденко, дипл. технолог
- Сакан Велимир, мр економских наука
- Срђан Ћорић, дипл.инж. шумарства
- Тешић Мирослав, дипл.инж. електротехнике
- Башић Милан, дипл. економиста
- Чиркић Ахмет, дипл.инж. машинства
- Вилић Вернеса, дипл. правник
- Фифић-Јуларџија Фикрета, професор разредне наставе
- Кузмић Младен, дипл.инж. пољопривреде
- Александар Петровић, дипл.инж. грађевине
- Младен Тепић, професор географије и демографије
- Санела Микић, дипл. социјални радник
- Борис Каралић, инж. пољопривреде
- Весна Бунић, дипл. еколог
- Сњежана Нарић, дипл. правник
- Радослав Перишић, проф. разредне наставе
- Вукан Бијелић, проф. филозофије
- Данијел Јовичић, проф. разредне наставе
- Бранислав Марковић, инж. технологије
- Бошко Томић, дипл. новинар
- Жељко Бибић, наставник историје и географије
- Вукан Шелвер, дипл. правник
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- Милован Каламанда, инж. технологије
- Милоранка Ескић, наставник биологије
- Драган Ђукић, проф. разредне наставе
- Сања Петрушић, дипл. економиста
- Војин Лукић, дипл. инж. саобрћаја
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику

општине Котор Варош“.

Број:01-022-13 /15
Датум: 28.01.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

9
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 30. Статута општине Котор Варош
(„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14), члана 6. Одлуке о расписивању
јавног конкурса за избор и именовање чланова управног одобра у установама чији је
оснивач Скупштина општине, број 01-022-21/15 од 28.01.2015. године, Скупштина
општине Котор Варош на сједници одржаној дана 28.01.2015.године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење конкурсне процедуре за избор чланова управних
одбора у установама чији је оснивач Скупштина општине Котор-Варош, и то за: ЈУ
„Центар за културу, спорт и информисање“ Котор-Варош, ЈУ„Центар за социјални рад“
Котор-Варош, ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош и ЈУ „Народна
библиотека“ Котор-Варош
1. У Комисију за спровођење конкурсне процедуре за избор чланова управних одбора

у установама чији је оснивач Скупштина општине, именују се:
- Снежана Јурић- предсједник,
- Драгана Петрушић – члан,
- Горан Малијевић– члан,
- Милан Башић – члан,
- Чедо Комљеновић – члан.
2. Задатак Комисије је да по расписаном јавном конкурсу спроведе процедуру за

избор чланова управних одбора у установама чији је оснивач Скупштина општине, како
слиједи:
- ЈУ “Центар за културу, спорт и информисање“ Котор Варош,
- ЈУ„Центар за социјални рад“ Котор Варош,
- ЈЗУ Дом здравља„Свети Пантелејмон“ Котор Варош.
- ЈУ „Народна библиотека“ Котор Варош,
3. Комисија је дужна да по завршетку послова из тачке 2. овог рјешења, састави
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писмени извјештај са приједлозима кандидата, те исти достави Скупштини на одлучивање.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.

Образложење
Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 28.01.2015.године
донијела је Одлуку о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова управних
одобра у установама чији је оснивач Скупштина општине, којом је дефинисано да ће СО-е
посебним рјешењем именовати комисију за спровођење конкурсне процедуре. На основу
напријед наведеног, Комисија за избор и именовање предложила је чланове Комисије за
спровођење конкурсне процедуре за избор чланова управних одбора у установама чији је
оснивач Скупштина општине Котор-Варош, и то за: ЈУ „Центар за културу, спорт и
информисање“ Котор-Варош, ЈУ„Центар за социјални рад“ Котор-Варош, ЈЗУ Дом здравља
„Свети Пантелејмон“ Котор Варош и ЈУ „Народна библиотека“ Котор-Варош.
Број:01-022-22/15
Датум: 28.01.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

10
На основу члана 30. став 1. алинеја 8. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 22. Правилника о
избору и раду школског одбора („Службени гласник Републике Српске“, број: 7/09 и 37/09)
и члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“,
број: 3/14), Скупштина општине Котор Варош на деветнаестој сједници одржаној дана
28.01.2015. године, д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу члана школског одбора у ОШ „Петар Петровић Његош“ Масловаре
1. Бранислав Петрушић из Масловара, разрјешава се дужности члана Школског

одбора испред локалне самоуправе у ОШ „Петар Петровић Његош“ Масловаре.
2. Ово рјешење ће се доставити Министарству просвјете и културе, а објавиће се у
„Службеном гласнику општине Котор Варош“.

Број: 01-022-14/15
Датум: 28.01.2015. године
11

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.
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На основу члана 30. став 1. алинеја 8. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 22. Правилника о
избору и раду школског одбора („Службени гласник Републике Српске“, број: 7/09 и 37/09)
и члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“,
број: 3/14), Скупштина општине Котор Варош на деветнаестој сједници одржаној дана
28.01.2015. године, д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу члана школског одбора у ОШ „Свети Сава“ Котор-Варош
1. Милан Васиљевић, дипломирани инжињер шумарства из Врбањаца, разрјешава

се дужности члана Школског одбора испред јединице локалне самоуправе у ОШ „Свети
Сава“ Котор-Варош.
2. Ово рјешење ће се доставити Министарству просвјете и културе, а објавиће се у
„Службеном гласнику општине Котор Варош“.

Број:01-022- 15/15
Датум:28.01.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

12
На основу члана 30. став 1. алинеја 8. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 4.7.и 8. Правилника
о избору и раду школског одбора („Службени гласник Републике Српске“, број: 7/09 и
37/09) и члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор
Варош“, број: 3/14) Скупштина општине Котор Варош на деветнаестој сједници одржаној
дана 28.01.2015. године, д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању члана школског одбора испред јединице локалне самоуправе у ОШ “Петар
Петровић Његош“ Масловаре и у ОШ “Свети Сава“ Котор-Варош
1. Јотановић Бојана, дипломирани васпитач из Масловара, именује се за члана
Школског одбора ОШ „Петар Петровић Његош“ Масловаре, испред јединице локалне
самоуправе.
2. Милован Каламанда, инжињер технологије из Котор-Вароша, именује се за
члана Школског одбора ОШ „Свети Сава“ Котор-Варош, испред јединице локалне
самоуправе.
3. Мандат чланова школских одбора из тачке 1. и 2. овог рјешења траје до истека
мандата Школског одбора ОШ „Петар Петровић Његош“ Масловаре, односно Школског
одбора ОШ „Свети Сава“ Котор-Варош.
4. Ово рјешење ће се доставити Министарству просвјете и културе, а објавиће се у
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„Службеном гласнику општине Котор Варош“.

Број: 01-022-16 /15
Датум: 28.01.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

13
На основу члана 30. став 1. алинеја 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), 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 деветнаестој редовној
сједници одржаној дана 28.01.2015. године, д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ “Центар за културу, спорт и
информисање“ Котор Варош
1. Разрјешава се Управни одбор ЈУ “Центар за културу, спорт и информисање“
Котор Варош, како слиједи:
-

Милијана Врљановић, дипл. социјални радник из Котор Вароша
Славиша Ђекановић, физиотерапеутски техничар из Котор Вароша и
Младен Шкорић, шумарски техничар из Котор Вароша
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном

гласнику општине Котор Варош“.

Број: 01-022-17/15
Датум: 28.01.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

14
На основу члана 30. став 1. алинеја 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), 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 деветнаестој редовној
сједници одржаној дана 28.01.2015. године, д о н о с и
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ “Центар за социјални рад“ Котор Варош
3. Разрјешава се Управни одбор ЈУ “Центар за социјални рад“ Котор Варош, како

слиједи:
-

Јурић Милка, др стоматологије из Котор Вароша,
Вучановић Борјана, дипл.информатичар- проф.информатике из Котор Вароша,
Смиљић Бране, техничар ПТТ саобраћаја, из Масловара
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном

гласнику општине Котор Варош“.

Број: 01-022-18 /15
Датум: 28.01.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић

15
На основу члана 30. став 1. алинеја 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), 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 деветнаестој редовној
сједници одржаној дана 28.01.2015. године, д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор
Варош
5. Разрјешава се Управни одбор ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор

Варош, како слиједи:
-

Драгана Крчић, дипл.економиста из Котор Вароша,
Јелена Максимовић, дипл.економиста из Котор Вароша,
Чедомир Раковић, дипл.правник из Бања Луке.

6. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.

Број: 01-022-19 /15
Датум: 28.01.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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16
На основу члана 55. Закона о библиотечкој дјелатности („Службени гласник
Републике Српске“, број: 52/1, 39/03 и 112/08), члана 30. став 1. алинеја 30. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), и члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор
Варош“, број: 3/14) Скупштина општине Котор Варош на деветнаестој сједници одржаној
дана 28.01.2015. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу Управног одбора Јавне установе „Народна библиотека“ Котор Варош
5. Разрјешава се Управни одбор Јавне установе „Народна библиотека“ Котор

Варош, у саставу:
-

Чизмић Уна, економски техничар из Котор Вароша- испред локалне управе
Кушљић Горан, дипл.инж.технологије из Врбањаца- испред локалне управе и
Петрушић Душан, проф.филоз. и социологије из Котор Вароша- из реда читалаца.

6. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.

Број:01-022-20/15
Датум: 28.01.2015.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

17
На основу члана члана 30. став 1. алинеја 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),
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
деветнаестој редовној сједници одржаној дана 28.01.2015. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља
„Свети Пантелејмон“ Котор-Варош
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1. Именују се вршиоци дужности чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља „Свети
Пантелејмон“ Котор Варош, и то:
-

Сњежана Нарић, дипл.правник
Јелена Максимовић, дипл.економиста
Жељко Бибић, наставник историје и географије

2. Мандат члановима Управног одбора из тачке 1. овог рјешења траје до коначног

именовања чланова Управног одбора након спровођења конкурсне процедуре, а најдуже 90
дана.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у „Службеном гласнику

општине Котор Варош“.
Број:01-022- 23/15
Датум: 28.01.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

18
На основу члана члана 30. став 1. алинеја 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),
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
деветнаестој редовној сједници одржаној дана 28.01.2015. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора ЈУ„Центар за социјални рад“
Котор-Варош
4. Именују се вршиоци дужности чланова Управног одбора ЈУ„Центар за социјални

рад“ Котор Варош, и то:
-

Данијел Јовичић, проф.разр.наставе
Ненад Милисавић, дипл.инж.машинства
Деан Дугоњић, студент шумарског факултета

5. Мандат члановима Управног одбора из тачке 1. овог рјешења траје до коначног

именовања чланова Управног одбора након спровођења конкурсне процедуре, а најдуже 90
дана.
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6. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.

Број:01-022- 24/15
Датум: 28.01.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

19
На основу члана 55. став 4. Закона о библиотечкој дјелатности („Службени гласник
Републике Српске“, број: 52/1, 39/03 и 112/08), члана 30. став 1. алинеја 30. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор
Варош“, број: 3/14) Скупштина општине Котор Варош на деветнаестој редовној сједници
одржаној дана 28.01.2015. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне установе „Народна библиотека“ Котор
Варош

7. Именују се вршиоци дужности Управног одбора Јавне установе „Народна

библиотека“ Котор Варош, у саставу:
-

Борис Марковић, апсолвент грађевинског факултета- испред локалне управе
Радислав Стојановић, кожарски техничар - испред локалне управе и
Милен Ескић, студент правног факултета-из реда читалаца.

8. Мандат члановима Управног одбора ЈУ „Народна библиотека“ Котор Варош
траје до коначног именовања чланова Управног одбора након спровођења конкурсне
процедуре, а најдуже 90 дана.

9. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном

гласнику општине Котор Варош“.
Број: 01-022-25/15
Датум: 28.01.2015. године
20

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

БРОЈ 1/15

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“

Страна 22

На основу члана члана 30. став 1. алинеја 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),
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
деветнаестој редовној сједници одржаној дана 28.01.2015. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора ЈУ “Центар за културу, спорт и
информисање“ Котор Варош
1. Именују се вршиоци дужности чланова Управног одбора ЈУ “Центар за културу,
спорт и информисање Котор Варош, и то:
-

Дарко Бојић, дипломирани теолог,
Славиша Ђекановић, физиотерапеутски техничар из Котор Вароша и
Младен Шкорић, шумарски техничар из Котор Вароша

2. Мандат члановима Управног одбора из тачке 1. овог рјешења траје до коначног

именовања чланова Управног одбора након спровођења конкурсне процедуре, а најдуже 90
дана.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у „Службеном гласнику

општине Котор Варош“.

Број:01-022-26/15
Датум: 28.01.2015. године
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На основу члана 2.12 став 8. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени
гласник Босне и Харцеговине“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14) и члана 30. Статута
општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14),
Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној данa 28.01.2015.године,
д
оноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
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о именовању предсједника Општинске изборне комисије
1. ЗОРИЦА МИКИЋ, дипл.правник из Грабовице, именује се за предсједника
Општинске изборне комисије Котор Варош.
2. Ово рјешење се доставља Централној изборној комисији на потврђивање, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Котор Варош“.
Образложење
Чланом 2.12 став 8. Изборног закона Босне и Херцеговине прописано је да
oпштинско вијеће, односно скупштина општине именује предсједника између чланова
општинске изборне комисије, уз сагласност Централне изборне комисије.
Комисија за избор и именовање је, узимајући у обзир чињеницу да је предсједнику
Општинске изборне комисије истекао мандат 27.09.2014. године, Скупштини општине
доставила приједлог да за предсједника Општинске изборне комисије именује Зорицу
Микић, која је за члана ОИК именована Рјешењем број: 01-022-146/13 од 24.07.2014.
године.
На основу напријед наведеног, Скупштина општине Котор Варош доноси рјешење
као у диспозитиву, након чега ће се затражити и сагласност Централне изборне комисије
Босне и Херцеговине.
ДОСТАВЉЕНО:
1.Именованој
2.ЦИК БиХ
3.А/А

Број: 01-022-28/15
Датум: 28.01.2015.године
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На основу члана 2.12 став 5. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени
гласник Босне и Харцеговине“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14), члана 7. Упутства о
утврђивању квалификација, броја и именовању чланова изборне комисије основне изборне
јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 9/10,
37/10 и 74/11) и члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
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Котор Варош“, број: 3/14) Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана
28.01.2015.године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за спровођење конкурсне процедуре за избор 3 члана Општинске
изборне комисије Котор Варош
1. У Комисију за спровођење конкурсне процедуре за избор 3 члана Општинске

изборне комисије Котор Варош, именују се:
- Снежана Јурић- предсједник,
- Драгана Петрушић – члан,
- Горан Малијевић– члан,
- Милан Башић – члан,
- Чедо Комљеновић – члан.
2. Задатак Комисије је да спроведе поступак по Јавном позиву за избор чланова
Општинске изборне комисије Котор Варош. Комисија по затварању јавног конкурса
подноси писани извјештај Скупштини општине у којем наводи све релевантне податке за
свако лице које је поднијело пријаву на јавни конкурс. У извјештају комисија врши
класификацију кандидата на оне који испуњавају услове тражене јавним конкурсом и на
оне који не испуњавају услове. Са кандидатима који испуњавају услове тражене јавним
конкурсом комисија обавља интервју, након чега сачињава ранг-листу са редослиједом
кандидата према успјеху постигнутом на инарвјуу и исту доставља Скупштини општине,
која цијенећи положај кандидата на ранг листи доноси Рјешење о именовању чланова
Општинске изборне комисије Котор Варош.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.

Број: 01-022-27/15
Датум: 28.01.2015. године
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На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор Варош“, број: 3/14) и члана 102. Пословника о раду Скупштине општине Котор
Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13 и 3/14), Скупштина
општине Котор Варош на сједници одржаној дана 28.01.2015. године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
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о давању сагласности за поравнање
1. Скупштина општине Котор-Варош даје сагласност начелнику општине КоторВарош да изврши поравнање са ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, ШГ
„Врбања“ Котор-Варош, на основу Захтјева за исплату рачуна ШГ „Врбања“ Котор-Варош,
број: 01-33-4154/14 од 30.12.2014. године, а све у складу са важећим законским прописима.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења.
ДОСТАВЉЕНО.
- Начелнику општине,
- а/а
Број: 01-022-7/15
Датум: 28.01.2015. године
Котор Варош

Р.бр
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1.

Одлука о привременом финансирању општине Котор-Варош за период
од 1. фебруара до 28. фебруара 2015. године

1

2.

Одлука о расписивању Јавног огласа за именовање три (3) чланa
Општинске изборне комисије Kотор Варош

2
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3.

Одлука о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 2015.
годину

5

4.

Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1m2
корисне површине стамбеног и пословног простора за израчунавање
висине ренте за градско грађевинско земљиште у 2015. години

6

5.

Одлука о поништавању Одлуке о расписивању Јавног конкурса и
критерија за избор и именовање секретара Скупштине општине и
начелника одјељења Општинске управе општине Котор-Варош

7

6.

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова
управних одбора у јавним установама чији је оснивач Скупштина
општине Котор-Варош, и то за: ЈУ „Центар за културу, спорт и
информисање“ Котор-Варош, ЈУ „Центар за социјални рад“ КоторВарош, ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор-Варош и ЈУ
“Народна библиотека“ Котор-Варош

8

7.

Рјешење о измјенама Рјешења o именовању чланова привремених
савјета мјесних заједница

11

8.

Рјешење о измјенама Рјешења о утврђивању листе стручњака
Скупштине општине Котор Варош

13

9.

Рјешење о именовању Комисије за спровођење конкурсне процедуре за
избор чланова управних одбора у установама чији је оснивач
Скупштина општине Котор-Варош, и то за: ЈУ „Центар за културу,
спорт и информисање“ Котор-Варош, ЈУ„Центар за социјални рад“
Котор-Варош, ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош и ЈУ
„Народна библиотека“ Котор-Варош

14

10
.

Рјешење о разрјешењу члана школског одбора у ОШ „Петар Петровић
Његош“ Масловаре

15

11. Рјешење о разрјешењу члана школског одбора у ОШ „Свети Сава“
Котор-Варош

16

12
.

Рјешење о именовању члана школског одбора испред јединице локалне
самоуправе у ОШ “Петар Петровић Његош“ Масловаре и у ОШ “Свети
Сава“ Котор-Варош

16

13
.

Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ “Центар за културу,
спорт и информисање“ Котор Варош

17

14
.

Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ “Центар за
социјални рад“ Котор Варош

18
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