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НЛБ Развојна банка а.д. 562-099-00018555-22 

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

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

ВРСТА ПРИХОДA: 722 521 
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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 26.02.2015. године, 

Скупштина општине Котор-Варош,   д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ ЗА ПЕРИОД ОД 1. 

МАРТА ДО 31. МАРТА 2015. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се обим прихода и расхода за привремено финансирање 

општине Котор-Варош за период од 1. марта до 31. марта 2015. године. 

 

Члан 2. 

Средства за привремено финансирање утврђују се за период од од 1. марта до 31. 

марта 2015. године у износу од 496.244,00 КМ. 

Од укупног износа из става 1. овог члана, 404.244,00 КМ распоређује се на редовне 

трошкове у складу са трошковима за март 2014. године, а износ од 92.000,00 КМ 

распоређује се на уплату ПДВ-а по Уговору број: 02/5-404-59/14 „Реконструкција и 

санација градске водоводне мреже и проширење канализационе мреже, општина Котор-

Варош“. 

 

Члан 3. 

Распоред прихода по буџетским корисницима и врстама расхода биће извршен на 

нивоу потрошње за период од 1. марта до 31. марта 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 
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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 усвајњу буџета 

општине Котор-Варош, а најкасније важи до 31. марта 2015. године. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу 01.03.2015. године, и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Котор-Варош“.  

 

   Број: 01-022-39/15                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

   Датум: 26.02.2015. године            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 348. став 3. тачка д) Закона о стварним правима («Службени 

гласник Републике Српске», број: 124/08, 58/09 и 95/11), 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), те члана 11. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту («Службени 

гласник општине Котор Варош», број: 7/14 и 12/14),Скупштина општине Котор Варош на 

сједници одржаној дана 26.02.2015. године,  д о н о с и 

 

 

ОДЛУКУ 

о давању сагласности на закључење Уговора о купопродаји неизграђеног градског 

грађевинског земљишта непосредном погодбом са Башић Гориславком  из Котор Вароша 

 

 

Члан 1. 

 

Даје се сагласност на закључење уговора о купопродаји неизграђеног градског 

грађевинског земљишта непосредном погодбом, а ради комплетирања грађевинске парцеле 

са Башић Гориславком и то земљишта означеног као:  

 

- к.ч. бр. 1086/106, у површини од 3 м2 и к.ч. бр. 1086/109 у површини од 2 м2, уписана у 

Пл. бр. 373 к.о. Котор Варош у посједу Општине Котор Варош са 1/1 дијела. 

 

Члан 2. 

 

 Башић Гориславка из Котор Вароша дужна је платити накнаду за продато 

земљиште у износу од 250,00 КМ (словима: двијестотинепедесет КМ) или 50,00 КМ по 1 

м2, а што ће бити регулисано уговором између Општине Котор Варош и Башић (Боре) 

Гориславке. 

 

Члан 3. 
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 Овлашћује се Начелник  да у име Општине Котор Варош закључи уговор из тачке 1. 

ове Одлуке са Башић (Боре) Гориславком. 

 

Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Котор Варош. 

 

 

Број: 01-022-33/15                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 26.02.2015. године                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                Ибрахим Палић, с.р. 
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На основу члана 348. став 3. тачка д) Закона о стварним правима («Службени 

гласник Републике Српске», број: 124/08, 58/09 и 95/11), 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), те члана 11. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту («Службени 

гласник општине Котор Варош», број: 7/14 и 12/14),Скупштина општине Котор Варош на 

сједници одржаној дана  26.02.2015. године, доноси: 

 

 

 

ОДЛУКУ 

о давању сагласности на закључење Уговора о купопродаји неизграђеног градског 

грађевинског земљишта непосредном погодбом са Радмановић Боривојем из Котор 

Вароша 

 

 

Члан 1.  

 

Даје се сагласност на закључење уговора о купопродаји неизграђеног градског 

грађевинског земљишта непосредном погодбом, а ради комплетирања грађевинске парцеле 

са Радмановић Боривојем и то земљишта означеног као:  

 

- к.ч. бр. 785/104, у површини од 20 м2, уписана у Пл. бр. 373 к.о. Котор Варош у посједу  

Општине Котор Варош са 1/1 дијела. 

 

Члан 2. 

 

 Радмановић Боривоје из Котор Вароша дужан је платити накнаду за продато 

земљиште у износу од 1.400,00 КМ (словима: једнахиљадачетиристотине КМ)или 70,00 

КМ по 1 м2, а што ће бити регулисано уговором између Општине Котор Варош и 

Радмановић (Момчило) Боривоја. 

 

Члан 3. 
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 Овлашћује се Начелник  да у име Општине Котор Варош закључи уговор из тачке 1. 

ове Одлуке са Радмановић (Момчило) Боривојем. 

 

Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Котор Варош. 
 
 

Број: 01-022-34/15                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 26.02.2015. године                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                 Ибрахим Палић, с.р. 
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На основу члана 348. став 3. тачка д) Закона о стварним правима («Службени гласник 

Републике Српске», број: 124/08, 58/09 и 95/11), 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), 

те члана 11. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту («Службени гласник 

општине Котор Варош», број: 7/14 и 12/14),Скупштина општине Котор Варош на сједници 

одржаној дана _____________ 2015. године, доноси: 

  

 

 

ОДЛУКУ 

о давању сагласности на закључење Уговора о купопродаји неизграђеног градског 

грађевинског земљишта непосредном погодбом са Радмановић Миливојем из Котор 

Вароша 

 

 

Члан 1.  

 

Даје се сагласност на закључење уговора о купопродаји неизграђеног градског 

грађевинског земљишта непосредном погодбом, а ради комплетирања грађевинске парцеле 

са Радмановић Миливојем и то земљишта означеног као:  

 

- к.ч. бр. 1086/88 звана „Рипиште“ двориште у површини од 5 м2, к.ч. бр. 1086/104 звана 

„Рипиште“ двориште у површини од 4 м2 , к.ч. бр. 1086/105 звана „Рипиште“ двориште у 

површини од 6 м2 и к.ч. бр. 1086/111 звана „Рипиште“ двориште у површини од 3 м2, 

укупне површине од 18 м2, уписане у Пл. бр. 373 к.о. Котор Варош у посједу Општине 

Котор Варош са 1/1 дијела. 

 

Члан 2. 

 

 Радмановић Миливоје из Котор Вароша дужан је платити накнаду за продато 

земљиште у износу од 900,00 КМ (словима: деветстотина КМ)или 50,00 КМ по 1 м2, а што 

ће бити регулисано уговором између Општине Котор Варош и Радмановић (Момчило) 

Миливоја. 
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Члан 3. 

 

 Овлашћује се Начелник  да у име Општине Котор Варош закључи уговор из тачке 1. 

ове Одлуке са Радмановић (Момчило) Миливојем. 

 

Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Котор Варош. 

 

 

Број: 01-022-32/15                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 26.02.2015. године                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                 Ибрахим Палић, с.р. 

 

 

             5 
На основу члана 77. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу Републике Српске 

(„Службени гласник РС“, број 40/13), члана 30. став 1. алинеја 6, Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 4. став 3. 

Правилника о обрачуну накнада трошкова уређења ГГЗ („Службени гласник РС“, број 

95/13) и члана 30. став 1. алинеја 6. Статута општине Котор Варош („Службени гласник 

општине Котор Варош“, број 3/14), Скупштина општине Котор Варош на сједници 

одржаној 26.02.2015. године,  д о н о с и 

 

П Р О Г Р А М 

УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ 

ЗА 2015. ГОДИНУ 

УВОД 

 

 Програм уређења грађевинског земљишта доноси се за 2015. годину, а обухвата 

уређење градског грађевинског и осталог грађевинског земљишта општине Котор Варош. 

 Програм уређења обухвата уређење грађевинског земљишта, улагање у припрему и 

изградњу комуналних објеката од значаја за општину. Програм се заснива на условима и 

рјешењима садржаним у законима, одлукама и другим прописима и планским актима 

којима се уређује област грађења и уређења грађевинског земљишта. 

 Овим Програмом ближе се утврђују подручја која ће се уређивати у програмском 

периоду, динамика уређења, врста и обим уређења земљишта, висина накнаде за уређење 

грађевинског земљишта, мјерила за њено утврђивање и носиоци провођења програма. 

 

I      ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ СЕ УРЕЂУЈЕ 

 

 Овај Програм доноси се за урбано подручје Котор Варош и обрађује подручја  

градског грађевинског земљишта (дефинисано по  зонама)  и  осталог грађевинског 

земљишта  општине Котор Варош. 

 

 

II     ВРСТА И ОБИМ УРЕЂЕЊА ЗЕМЉИШТА 
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 Уређење грађевинског земљишта обухвата: 

 

1.  Припремање земљишта у сврху изградње, што подразумијева: 
     - накнада за претварање пољопривредног у грађевинско земљиште , 

     - трошкови прибављања земљишта и земљишно – књижни  препис , 

     - геодетски планови, 

      -просторно – изведбени планови, 

     - локацијска документација,  

     - пројекти комуналних  грађевина и инсталација, 

     - рушење  објеката, 

     - санација  земљишта, 

     - измјештање  комуналних грађевина и инсталација, 

     - накнада за усјеве и засаде, 

     - накнаде  за објекте и пресељења, 

     - замјенски станови,  

     - остали трошкови у припремању земљишта и 

     - оперативна  координација у припремању земљишта  

 

2.  Опремање грађевинског земљишта подразумијева: 
     а) изградња комуналних објеката и инсталација за заједничко и индивидуално  

кориштење што обухвата: 

         - изградња саобраћајница: улица у насељу и приступних путева, примарног или 

секундарног карактера (од макадама и асфалта ), гдје је то предвиђено програмом а према 

регулационом плану , 

         - изградња јавне расвјете,   

         - изградња водоводне мреже,  

         - изградња фекалне канализационе мреже,  

         - изградња оборинске канализационе мреже, 

         - изградња електро мреже, 

        

 

III  НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И МЈЕРИЛА ЗА 

ЊЕНО УТВРЂИВАЊЕ 

 

 Накнада за уређење грађевинског земљишта обухвата стварне трошкове 

припремања и опремања грађевинског земљишта ради његовог привођења намјени 

предвиђеној регулационим планом, урбанистичким планом и програмом уређења 

земљишта. 

 Накнаду за уређење грађевинског земљишта плаћају инвеститори грађевина које се 

граде на земљишту које се уређује или дјелимично уређује, по просјечној цијени уређења 

на корисну површину објекта који се гради, према следећим мјерилима:  

 

1.  Припремање земљишта у сврху изградње 

        - израда планске документације ............ 1,31 КМ /м2  корисне површине грађевине 

        - оперативна кординација .......................  0,50 КМ/м2  корисне површине 

грађевине  
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Овим програмом утврђена је накнада за припремање земљишта у сврху изградње за  

подручје општине на основу Одлуке о грађевинском земљишту. 

 

 Планира се израда регулационих планова за што шири обухват и за више 

насељених мјеста на подручју општине, а средства за те намјене ће се обезбиједити једним 

дијелом из накнаде за припремање грађевинског земљишта. 

 Плаћању накнаде за припремање грађевинског земљишта у износу од 1,81 

КМ/м2 
корисне површине грађевине подлијежу инвеститори који граде у дијеловима општине 

Котор Варош које је обухваћено Одлуком о уређењу простора и грађевинском земљишту 

(Сл.гласник Општине Котор Варош'', број: 7/14 и 12/14) на грађевинском земљишту  од  

прве  до треће зоне. 

 Плаћању накнаде за припремање грађевинског земљишта у износу од: 0,91 

КМ/м2 земљишта подлијежу инвеститори који граде на подручју Котор Вароша, на 

осталом грађевинском земљишту које је обухваћено Одлуком о грађевинском  земљишту 

(Сл. гласник Општине Котор Варош '' број Одлуком о грађевинском  земљишту (Сл. 

гласник Општине Котор Варош '' број: 7/14 и 12/14). 

 

 

 

2.  Опремање грађевинског земљишта 

 

 Плаћању накнаде за опремање грађевинског земљишта подлијежу инвеститори  - 

физичка  и правна  лица  изградње објеката на  градском грађевинском земљишту. 

 Накнада за опремање грађевинског земљишта плаћа се по просјечној цијени 

изградње инфраструктуре, по м2 корисне површине грађевине која се гради и то: 

 - за изградњу водоводне мреже..........................................................................1,35 КМ 

 - за изградњу фекалне  канализационе мреже................................................. 5,90 КМ 

            - за изградњу оборинске канализационе мреже .............................................. 5,90КМ 

 - за изградњу електро мреже.............................................................................. 1,48 КМ 

 - за изградњу асфалтног пута –улице са тротоаром ......................................15,77 КМ 

 - за изградњу јавне расвјете................................................................................1,67 КМ 

                                                                                                                           ============ 

УКУПНО: .......................................32,07 КМ 

 

 

- Ако је пут - улица  изграђен са макадамским застором  накнада се плаћа у  

         износу  од  ......................................................................................................... 3,44 КМ 

  - Ако је пут – улица изграђена са асфалтним застором без тротоара накнада се  

плаћа  

              у износу од ........................................................................................................ 9,58 КМ 

2.1. Инвеститори који граде на земљишту које је дјелимично уређено, а који имају 

могућност  прикључка на поједине инфраструктурне објекте, уређаје и инсталације на 

удаљености до 50 метара од границе предметне парцеле, плаћају накнаду за изградњу те 

мреже у износу 100%. 

 

2.2. Инвеститори који граде на земљишту које је дјелимично уређено, а који имају 

могућност прикључка на поједине инфраструктурне објекте, уређаје и инсталације на 
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удаљености од 50 до 100 м од границе предметне парцеле, плаћају накнаду за изградњу те 

мреже у износу од 70% од накнаде из тачке IV 2. Програма.   

2.3. Инвеститори који граде на земљишту које је дјелимично уређено, а који имају 

могућност прикључка на поједине инфраструктурне објекте, уређаје и инсталације на 

удаљености већој од 100 метара од границе предметне парцеле, плаћају накнаду за 

изградњу те мреже у износу од 20% накнаде из тачке IV 2. Програма. 

 

2.4. Инвеститори који граде на локацијама на којима не постоји изграђена поједина 

инфраструктурна мрежа, нити је предвиђена њена изградња у наредном планском периоду, 

не плаћају накнаду за изградњу те мреже,изузев мреже која је у фази изградње чиме ће се 

стећи могућност прикључка на удаљеност мањој  од 150м. 

 

2.5. Инвеститори који докажу да су учествовали у изградњи раније изграђених појединих 

инфраструктурних објеката, уређаја и инсталација, личним средствима (уговор са 

овлаштеном организацијом, потврда мјесне заједнице, оригинал уплатница и др.) имају 

право на умањење накнаде за уређење грађевинског земљишта за изградњу 

инфраструктурног објекта, у чијој су изградњи учествовали, за износ уложених средстава, 

с тим да умањење не може бити веће од износа обрачунате накнаде за тај инфраструктурни 

објекат из тачке IV 2. Програма. 

2.6. Приликом изградње нових инфраструктурних објеката, уређаја и инсталација, 

власници постојећих објеката који нису раније платили накнаду за изградњу тих објеката, 

дужни су учествовати у изградњи истих. 

        Висина накнаде (учешћа) утврдиће се по посебној методологији, с тим да максималан 

износ учешћа не може бити већи од накнаде из тачке IV 2. Програма. 

2.7. Накнада за уређење грађевинског земљишта из тачке IV 2. Програма умањује се у 

проценту: 

- за помоћне просторије(просторије за смјештај веће количине пољопривредних производа 

пољопривредних машина, надстрешнице и магацини намјенски пројектом одређени за 

смјештај веће количине сировина  које служе за исхрану стоке или за интезивну 

индустријску производњу и 

сл.)............................................................................................................30% 

   

            Висина накнаде за привремене објекте и за монтажно - демонтажне објекте  

             плаћа се: 

                        - за објекте до 30 м2 бруто површине..................................200,00 КМ 

                        - за објекте преко 30 м2 бруто површине за сваки  

                          наредни м2 обрачунава се по...............................................10,00 КМ 

                                                   

IV       НОСИОЦИ ПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА 

 

 Носиоци провођења Програма су: Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове, друге надлежне службе у Општини и предузећа којима Скупштина 

општине и Начелник повјери послове уређења грађевинског земљишта. 

 

 Овај Програм доноси се за подручје описано у тачки I . Накнада за уређење је 

утврђена по просјечној цијени стварних трошкова припремања и опремања грађевинског 

земљишта. Уколико у току планског периода дође до знатнијег повећања, односно 

смањења трошкова опремања и припремања грађевинског земљишта, висина накнаде 

утврђена овим Програмом ће се ускладити одлуком Скупштине општине. 
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 Уколико у току планског периода не дође до промјена у цијенама, а програмски 

задаци не буду завршени, овај Програм се примјењује до доношења новог. 

 

 Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Котор Варош“. 

 

Број: 01-022-40/15                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 26.02.2015. године                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                 Ибрахим Палић, с.р. 

 

            6 

 

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

Котор-Варош“,  број:3/14),  Скупштина општине  Котор-Варош на  сједници одржаној дана  

26.02.2015. године,  д о н о с и  

 

П Р О Г Р А М 

ЧИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА  ЈАВНИХ АСФАЛТНИХ И ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА  

СА ПРИКУПЉАЊЕМ И ОДВОЗОМ СМЕЋА  И ОБНАВЉАЊЕМ  ЗЕЛЕНИХ 

ЈАВНИХ  ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ  ГРАДА  КОТОР-ВАРОШ У 2015. ГОДИНИ 
 

 

1) ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ: 

 

Овим програмом планирано је: 

- ручно чишћење  јавних површина, 

- машинско  чишћење  уређених јавних површина, 

- прање  асфалтних  и  других  уређених   површина   које  имају  одводњу  са чишћењем и 

пропирањем уличних  сливника и одводних  објеката, 

- прикупљање, одвоз  уличног  смећа  истресање корпи  са јавних површина,                     

- прикупљање  и одвоз смећа  са јавних површина,  

- машинско  кошење уређених   јавних површина, у насељима  и уз саобраћајнице, 

- ручно кошење неуређених  површина и амброзије у насељима , уз саобраћајнице   и 

водотоке,  

- орезивање крошњи стабла,  

- орезивање,  изграбљавање и окопавање   украсне ограде, 

- скидање транспарената, плаката, застава, 

- одвоз дивљих депонија, 

- поправка корпи за отпад, 

- поправка  клупа, 

- поправка контејнера 

- одгушење оборинске канализације 

 

 

2) ПРИОРИТЕТИ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА   

 НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА  КОТОР-ВАРОШ: 

 

Опис  јавне површине-локација к.ч Површина 
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Трг палих српских бораца  1511   3.470,00  м2 

,,Спомен обиљежјa“ 1520/1   1.200,00  м2 

Простор око зграде  општине  са 

паркингом 

 

1519   1.200,00  м2 

Дјечије игралиште ,,Брегови“ 785/4   1.000,00  м2  

Аутобуска стајалишта: 

 

    1.700,00 м2 

 

Ул.Цара Душана  (од моста  до моста) 

  

 27.000,00 м2 

Ул.Светог Саве                             100 м1 2136      803,00 м2 

Ул. др Јована Рашковића             110 м1 1214      450,00 м2 

Ул.Стефана Немање                     800 м1       880,00 м2 

Ул.Војводе Радомира Путника    220 м1    2.000,00 м2 

Ул.Цара Лазара                             650 м1 1058   3.900,00 м2 

Ул.Кнез Михаилова                      285 м1 673   1.548,00 м2 

Ул.Војводе Степе Степановића   200 м1 814   1.300,00 м2 

Ул.Милоша Обилића                    300 м1 2131   3.300,00 м2 

Ул.Николе Тесле                           100 м1       520,00 м2 

Бејелине                                         300м1 

шеталиште                                    220 м1 

1639,1640, 1641 

1663/1 

11.000,00  м2  

    660,00  м2 

Игралиште  ФК,, Младост“ Котор Варош 1112 15.000,00 м2 

Набавка  контејнера                      1,1м3       20 ком 

 

 

 

Програм ступа  на снагу даном доношења, а објавиће се у  Службеном  гласнику  

општине Котор-Варош. 

 

 

Број: 01-022- 50/15          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 26.02.2015. године          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

         Ибрахим Палић, с.р. 
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На  основу члана  30. Статута општине Котор-Варош  (,,Службени гласник општине 

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

дана  26.02.2015. године,  д о н о с и  
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П Р О Г Р А М 

ЧИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА  ЈАВНИХ ПОВРШИНА   

СА ПОДРУЧЈА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  ЗА 2015. ГОДИНУ  

 

          I ) ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ: 

 
Овим  Програмом планирано је: 

- ручно чишћење  јавних површина, 

- машинско  чишћење  уређених јавних површина, 

- прање  асфалтних  и  других  уређених   површина   које  имају  одводњу  са чишћењем  

пропирањем уличних  сливника  одводних  објеката, 

- прикупљање, одвоз  уличног  смећа,  истресање корпи  са јавних површина,                      

- прикупљање  и одвоз смећа  са јавних површина,  

- машинско  кошење уређених   јавних површина, у насељима  и уз саобраћајнице, 

- ручно кошење неуређених   површина и амброзије,  у насељима  уз саобраћајнице и 

 водотоке  

- скидање  транспарената, плаката  и застава, 

- одвоз дивљих депонија, 

- набавка  корпи за отпад. 

 

II) ПРИОРИТЕТИ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА   

     НА ПОДРУЧЈУ МЗ : 

1) ЗАБРЂЕ  

Опис  јавне површине-локација к.ч. Површина 

Десна и лијева обала  ријеке  Свињаре у центру МЗ дио 689 1.000,00 м2 

Улица од раскрснице магистралног пута  до        

школе 
дио  694 900,00 м2 

Набавка  контејнера   1,1 м3  5 

 

2) ВАГАНИ 
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Опис  јавне површине-локација к.ч Површина 

Јавна површина  око зграде  мјесног 

уреда 

дио 28 1.000,00 м2 

Набавка  контејнера  1,1 м3  3 

 

3) ВРБАЊЦИ  

Опис  јавне површине-локација к.ч. Површина 

Простор око зграде  мјесног уреда  са 

паркингом 

929/1 900,00 м2 

Пут   Ханифићи                                                       

( дионица од магистралног пута  до МУ) 

дио 928 126,00 м2 

Улица  према основној школи                                 

(од  раскрснице  магистралног пута  до 

школе) 

 

дио 885 

 

350,00 м2 

Спомен обиљежје-Партизанско гробље 294 100,00 м2 

Набавка  контејнера   1,1 м3  10 

 

4) ОБОДНИК  

Опис  јавне површине-локација к.ч. Површина 

Простор око зграде  мјесног уреда  са 

паркингом 

2099 2.000,00 м2 

Аутобуска стајалишта  200,00 м2 

Набавка  контејнера 1,1м3  2 

 

 

 

5) ГРАБОВИЦА   
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Опис  јавне површине-локација к.ч. Површина 

Простор око зграде  мјесног уреда 129 350,00  м2 

Игралиште и простор  око  амбуланте дио 127 3.000,00 м2 

Набавка  контејнера 1,1 м3  5 

 

6) ШИПРАГЕ 

Опис  јавне површине-локација к.ч. Површина 

Дио десне и лијеве обале  Врбање дио 255 200,00 м2 

Дио  улице   (од моста до  моста ) дио 259 3.500,00 м2 

Спомен обиљежје-Партизанско гробље 241 1.800,00 м2 

Набавка  контејнера  1,1 м3  5 

 

7) КРУШЕВО БРДО 

Опис  јавне површине-локација к.ч. Површина 

Простор око зграде  мјесног уреда  са 

приступним путем 

196 3.000,00м2 

       Набавка  контејнера  1 

 

8) МАСЛОВАРЕ  

Опис  јавне површине-локација к.ч Површина 

 

Спомен обиљежје погинулим борцима 

  

200,00  м2 

Простор око зграде  мјесног уреда  са 

паркингом 

дио 368  500,00 м2 
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Рукометно и тениско   игралиште 

са десном и лијевом обалом Крушевице 

дио 367 дио 1186 8.000,00 м2 

Аутобуска стајалишта са паркингом дио  381 200,00 м2 

Улица  према основној школи  (од 

раскрснице  магистралног пута  до школе) 

 

дио  784 

 

4.400,00 м2 

Спомен обиљежје-Партизанско гробље 413 1.800,00  м2 

Набавка  контејнера  1,1м3  10 

 

  9) ЛИПЉЕ 

  

Програм ступа   на снагу даном доношења, а објавиће се у  Службеном  гласнику  

општине Котор-Варош. 

 

 

Број: 01-022- 51/15          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 26.02.2015. године             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

         Ибрахим Палић, с.р. 
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          На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС“, број: 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 30. Статута општине  Котор Варош ( ,,Службени 

гласник општине Котор Варош“, број: 3/14),  Скупштина општине Котор Варош на 

сједници одржаној дана  26. 02. 2015.  године,  доноси: 

 

П Р О Г Р А М 

санације и одржавања локалних и некатегорисаних путева на подручју општине  

Котор Варош  за 2015. годину 

 

 I )  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ : 

Опис  јавне површине-локација к.ч Површина 

Јавна површина  око зграде  мјесног 

уреда  са приступним путем 

1512 1.500,00 м2 

Набавка  контејнера   1,1м3  2 
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Овим Програмом планирана је санација локалних и некатегорисаних путева на 

подручју општине Котор Варош, и то:  

- Рјешавање одвода оборинских вода на свим путним правцима, 

- Израда насипа каменим материјалом за санацију оштећења коловозне 

конструкције путева са макадамским застором, 

- Реконструкција дотрајалог горњег строја дрвених мостова на путевима,  

- Отварање каменолома на подручју мјесних заједница Шипраге и Вагани. 

Приоритет код одржавања путева и санације мостова имају путни правци за 

насељена мјеста са већим бројем становника. 

Поред  планираних активности санације интервентно ће се санирати путни правци 

или мостови код којих дође до већих оштећења у току године иако нису обухваћени  овим 

Програмом . 

 

II ) ПРИОРИТЕТИ САНАЦИЈЕ ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ  МРЕЖЕ  У МЈЕСНИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА  НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ  КОТОР ВАРОШ 

  

             А ) П у т е в и  

               _________ 

       

      Мјесна заједница Котор Варош: 

 ---------------------------------------------- 

 -   Пут : Котор Варош – Вагани , дионица Котор Варош – Равне у дужини од 7,00 

км, 

-   Пут: Котор Варош - Доња Баштина, дужине 2,00 км, 

-   Пут: Котор Варош - Горња Баштина, дужине 2,50 км, 

-   Пут : Котор Варош -Ново Село, дужине 3,50 км , 

-   Вишевице – Зубовићи -Гламочаци , дужине 4,50 км, 

-   Путеви у насељу  Слатина, дужине 1,50, 

-   Путеви у насељу  Баштина, дужине 2,50 км, 

-   Путеви у насељу  Плане, дужине 2,00 км, 

-   Путеви у насељу Котор у дужини од 1,50 км, 

-   Путеви у насељу Коториште у дужини од 2,00 км . 

-   Пут: Котор Варош - Билице - Тешићи, дужине 6,50 км, 

             -  Пут: Соколине – Лазићи - Равни сто, у дужини од 3,00 км. 

-  Све улице са макадамским застором на градском подручју, укупне дужине 12,00 

км. 

 

            Мјесна заједница Забрђе 

            ---------------------------------- 

-     Пут: Забрђе – Присоје -  Подосоје у дужини од 6,50 км, 

-     Пут : Забрђе- Товладић –Поповац ( граница општине), дужине 6,00 км, 

-     Пут: Свињара поток, дужине 4,50 км , 

-     Пут Читлук, дужине 2,50 км,         

-     Пут : Присоје – Милојчићи – Подосоје, дужине 1,50 км,     

- Пут: Присоје – Вранић – Равне , у дужини од 4,00 км ,              
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- Пут: Забрђе - Ново Село, дужине 1,50 км                                              

- Пут: Роково, дужине 0,50 км , 

- Пут: Горњи Шибови, дужине 2,50 км , 

- Пут: Кобаш у дужини од 1,50 км , 

- Пут : Јасички мост-Милановића раскршће , у дужини од 2,50 км , 

- Пут : Товладић - Липовац, дужине 2,00 км ,  

- Пут : Товладић – Рашчебрдо, у дужни од 2,00 км ,                  

- Прикључни путеви центар Забрђа и Подбрђа, укупне дужине 2,50 км. 

 

               Мјесна заједница Вагани  :                                                                                         

               -------------------------------------- 

- Пут: Котор Варош - Вагани, дионица Равне – Вагани у дужини од 5,00 км, 

- Пут: Вагани - Варјаче – Ћуковац, у дужини од 7,00 км , 

- Пут: Вагани – Синкићи – Бујићи – Крпићи – Чаврићи, дужине 3,00 км, 

- Пут : Вагани – Столићи – Горњи Јолџићи, дужине 4,50 км,  

- Пут : Вагани - Каруповићи, дужине 1,50 км ,       

- Пут : Вагани - Доњи Хадровци, дужине 1,00 км ,     

- Пут: Вагани - Бољанићи - Црква Јаворани , дужине 4,50 км , 

- Пут : Вагани центар - Горњи Вагани- Вученовићи, дужине 4,00 км ,   

- Пут : Варјаче – Шкорићи, у дужини од 2,50 км, 

- Пут : Радоњићи , дужине 2,00 км,                                                          

- Пут : Глог – Јарчиште - Горњи Хадровци, дужине 2,50 км,   

- Пут :  Бољанићи – Црнићи, дужине 1,50 км, 

- Пут :  Бољанићи – Чолићи, дужине 0,50 км, 

- Пут : Варјаче – Звијерци, дужине 1,00 км, 

- Пут:  Засеље – Лукићи, дужине 0,50 км, 

                                                       

            Мјесна заједница Врбањци :                                                                                      

             -------------------------------------- 

- Пут : Врбањци – Савићи,  дужине 6,00 км ,   

- Пут : Дабовци  – Купрешаци , дужине 3,50 км  , 

- Пут : Купрешаци - Вакуфци – Доцићи- Мајсторовићи – Савићи ,дужине 4,00 км , 

- Пут ; Дабовци – Новаци - Савићи , дужине 4,50 км , 

- Пут : Дабовци - Доњи Ободник , дужине 2,50 км , 

- Пут : Дабовци - Лиховићи , дужине 1,00 км , 

- Пут : Дабовци - Ћејвани , дужине 1,00 км , 

- Пут : Врбањци – Доње Липље, дионица Врбањци – Крушчице у дужини од 10 

км , 

- Пут : Врбањци - Сакани - Сердари, дужине 2,50 км , 

- Пут : Ханифићи , дужине 1,50 км ,  

- Пут : Врбањци - Вечићи - Доњи Растик , дужине 7,50 км , 

- Пут: Доњи Врбањци – Метлићи – Горњи Растик, дужине 7,00 км, 

- Пут : Врбањци – Вечићи – Стаза , дужине 8,00 км, 

- Пут Хрваћани – школа Хрваћани , дужине 1,00 км, 

- Пут : Билановића поток – Дукићи – Бенцузи – Хрваћани – Тепићи, дужине 3,50 

км , 

- Приступни пут школи у Врбањцима , дужине 0,30 км, 

- Прикључни путеви  центар Врбањци у дужини од 3,50 км 
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           Мјесна заједница Ободник: 

            ------------------------------------- 

- Пут : Дабовци – Бодњик дужине 3,00 км  , 

- Пут : Вукове њиве – Горњи Ободник , дужине 2,00 км , 

- Пут : Орахова - Цуркићи , дужине 2,00 км ,                                                                                                                                           

            -     Пут : Ободник – Камен - Борци , дужине 6,50 км ,  

-     Пут : Ободник – Дворишта , дужине 2,00 км , 

-     Прикључни путеви центар Ободник , укупне дужине 2,00 км , 

 

 Мјесна заједница Масловаре         

              ---------------------------------------- 

- Пут : Масловаре – Борци, дужине 7,00 км, 

- Пут : Баре – Гарићи – Долина , дужине 6 км , 

- Пут : Масловаре – Раштани – Беблук –Запон – Вукове њиве, дужине 6,00 км, 

- Пут : Раштани – Кузмићи – Језерка , дужине 2,00 км , 

- Пут : Вукове њиве – Жврна, дужине 1,50 км, 

- Путеви у насељу Лауши, укупне дужине 6,00 км, 

- Путеви у насељу Раштани, укупне дужине 3,00 к , 

- Пут : Масловаре – Колона - Лауши, дужине 3,50 км,                                                                                  

- Пут : Колона -  Божичковићи , дужине 3,50 км,  

- Пут : Буџак - Старе Масловаре, дужине 2,00 км, 

- Пут : Лакићи – Старе Масловаре до гробља , дужине 3,50 км, 

- Пут : Смиљићи – Бунићи, дужине 0,80 км, 

- Пут : Језерка – Бодњик , дужине 1,00 км, 

- Пут: Буџак - Мјешакуше , укупне дужине 1,80 км,  

- Прикључни путеви  центар Масловаре , укупне дужине 2,00 км. 

 

Мјесна заједница Грабовица : 

------------------------------------------- 

- Пут : Грабовачка ријека , дужине 4,00 км , 

- Пут : Грабовачка ријека – Тодоровићи , дужине 1,00 км, 

- Пут : Грабовица центар – Црква- засеок Перишићи, дужине 1,20  км, 

- Пут : Микановићи - Српска Дубока, дужине 3,00 км ,       

- Пут : Лујићи , дужине 3,00 км , 

- Пут : Грабовачка ријека – засеок  Пеленгићи , дужине 1,50 км , 

- Пут : Маљева, дужине 5,00 км ,  

- Пут : засеок Мирковићи, дужине 0,50 км ,  

-     Пут : Каламанде – Дулићи , дужине 2,00 км ,  

- Пут : Каламанде – гробље  Каламанде , дужине 0,50 км , 

- Прикључни путеви центар Грабовица, укупне дужине 2,00 км , 

 

           Мјесна заједница Шипраге: 

            ------------------------------------- 

- Пут : Шипраге - Ћорковићи – Зловарићи , дужине 12 км , 

- Пут : Фодоловићи , дужине 2,50 км  

- Пут ; Звечај , дужине 1,00 км , 

- Пут : Демићи , дужине 4,00 км  

- Пут : Шипраге – Керле, дужине 5,00 км ,   

- Пут : Терзићи - Горње Шипраге – Селачка , дужине 5 км, 
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- Пут : Керкези  ,  дужине 2,00 км , 

- Пут : Стопан , дужине 3,00 км  , 

- Пут : Садика поток , дужине 2,50 км  , 

- Пут : Врбово , дужине 1,50 км , 

- Пут : Пејићи, дужине 1,00 км 

- Пут : Зухрићи , дужине 3,00 км ,       

- Пут : Лозићи , дужине 2,50 км  

- Пут : Лопача – Гелићи , дужине 3,00 км ,       

- Пут : Трновац – Селачка  , дужине 5,50 км  

-     Пут :  Улички поток - Бурча, дужине 5,00 км ,               

-     Пут :Улички поток - Траљићи , дужине 5,00 км , 

-     Пут : Балин до – Грич , дужине 2,00 км , 

-     Пут: Дунићи , дужине 2,50 км ,  

-     Пут : Вревићи , дужине 1,50 км ,  

-     Пут : Казићи , дужине 1,50 км , 

                                     

      Мјесна заједница Крушево Брдо                                                                                           

            --------------------------------------------- 

- Пут : Растанак -Новаковићи - Градина, дужине 4,00 км, 

- Пут : К. Брдо -Подводе - Пилиповина, дужине 4,50 км, 

- Пут :Чуднић поток , дужине 2,00 км, 

- Пут : Ковачевићи - Мујановићи, дужине 3,00 км,  

- Пут : Црепови, дужине 2,00 км,  

- Пут : Паливук, дужине 3,00 км. 

 

Мјесна заједница Липље : 

-------------------------------------- 

-     Пут : Зеленика-Манастир у дужини од 6,00 км , 

-     Пут : Доње Липље-Петровићи у дужини од 3,00 км ,  

-     Пут : Врбањци -Доње Липље, дионица Крушчице – Доње Липље у дужини од 10 

км , 

-     Пут : Горње Липље – Божићи у дужини од 2,50 км, 

-     Пут : Кнежевића поток - Томићи у дужини од 4,00 км, 

-     Пут : Симуновићи у дужини од 5,50 км, 

-     Пут : Пејаковићи у дужини од 3,00 км. 

 Б ) М о с т о в и            

                 ___________ 

 

-    Санација  горњег строја на три дрвена моста на путу Зеленика - Манастир,  

      МЗ-а Липље . 

- Санација обалног стуба моста у насељу Котор , пут за Вагане, МЗ-а Котор 

Варош , 

- Санација горњег строја на два моста на путу : Шипраге - Ћорковићи, МЗ-а 

Шипраге,  

- Санација горњег строја на  мосту на путу : Лопача  - Гелићи, МЗ-а Шипраге , 

- Изградња горњег строја  моста на путу за Чуднић, МЗ-а Крушево Брдо,  
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 Ц )  О т в а р а њ е  к а м е н о л о м а       

                  ________________________________ 

 

- Припрема, бушење, минирање и дробљење камена у каменолому ,,Стопан“ МЗ  

Шипраге, 

- Припрема, бушење, минирање и дробљење камена у каменолому ,, Глог“, МЗ 

Вагани. 
 

Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном гласнику 

општине Котор Варош“. 

 

Број: 01-022-53/15                           `    ПРЕДСЈЕДНИК  

            Датум: 26.02.2015. године                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                        Ибрахим   Палић,с.р. 

 

             9 

 

На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту  ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), члана 30. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 

и члана 30. Статута општине Котор-Варош,("Службени гласник општине Котор-Варош", 

број: 3/14), Скупштина општине Котор-Варош на сједници одржаној дана 26.02.2015. 

године,   д о н о с и  
 

 

 

П Р О Г Р А М 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА НАКНАДЕ НА ОСНОВУ  

ПРОМЈЕНЕ НАМЈЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ 

 

 

Члан 1. 
 

 

Овим Програмом утврђују се начин коришћења средстава добијених од накнаде 

промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе. 
 

 

Члан 2. 
 

Средства од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног 

земљишта у непољопривредне сврхе и средстава од закупнине за земљишта у својини 

Републике, која су приход буџета општине, користе се за сљедеће намјене: 
 

а) бесплатних 50 узорака за анализу земљишта пољопривредним произвођачима 

б) оспособљавање и уређење пољопривредних земљишта која су деградирана, 

запуштена, која су лошијег квалитета или су неплодна, 

в) за поправку и побољшање плодности земљишта, 

г) за спровођење противерозивних мјера и мелиорације пољопривредног земљишта 



 БРОЈ 2/15 „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“ Страна 20 

слабијег квалитета и 

д) за интервентна дјеловања у случају елементарних непогода. 
 

Члан 3. 
 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику општине Котор-Варош“. 

 

 

 

Број: 01-022-41/15                                        ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 26.02.2015. године                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                       Ибрахим   Палић,с.р. 
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На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине 

Котор Варош“, број: 3/14) и члана 102. Пословника о раду Скупштине општине Котор 

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

општине Котор Варош на сједници одржаној дана 26.02.2015. године,  д о н о с и 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

о достављању података о остваривању права бораца, РВИ и породица погинулих бораца за 

2014. годину 

 

 

1. Задужује се Борачка организација општине Котор-Варош да достави информацију о 

остваривању права бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца 

за 2014. годину, као и да се та информација убудуће уврсти у програм рада 

Скупштине општине, посебно у односу на информацију коју доставља Одјељење за 

општу управу. 

 

2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Котор Варош“. 

 

 

Достављено: 

 

- Борачка организација општине Котор-Варош 

 

 

Број: 01-022-46/15                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 26.02.2015. године                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

  Ибрахим Палић, с.р. 

 

 11 
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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  26.02.2015. године,  д о н о с и 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

о спровођењу активности организације културних и спортских манифестација и поступању 

по Закључку број: 01-022-4/15 

 

 

1. Све активности везане за организацију културних и спортских манифестација у 

општини Котор-Варош спроводиће ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање“ 

Котор-Варош. 

 

2. Обавезује се Начелник општине да поступи по раније донесеном Закључку СО-е 

број: 01-022-4/15 од 30.12.2014. године, а који се односи на уплату средстава на име 

дуговања за електричну енергију Центра за културу, спорт и информисање. 

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

општине Котор Варош“. 

 

 

Број: 01-022- 47/15                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 26.02.2015. године                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине 

Котор Варош“, број: 3/14) и члана 102. Пословника о раду Скупштине општине Котор 

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

општине Котор Варош на сједници одржаној дана 26.02.2015. године,  д о н о с и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

о достављању података о утрошеним средствима за одржавање локалних и 

некатегорисаних путева 

 

 

1. Задужује се Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове и 

Одјељење за финансије општинске управе Општине Котор-Варош, да приликом 

достављања извјештаја о одржавању локалних и некатегорисаних путева са 

финансијским показатељем, у исти уврсте податке о утрошеним средствима за 

одржавање локалних и некатегорисаних путева појединачно за сваки путни правац 

и за сваку мјесну заједницу. 
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2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Котор Варош“. 

 

 

Број: 01-022-45 /15                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 26.02.2015. године                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Ибрахим Палић, с.р. 
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На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине 

Котор Варош“, број: 3/14) и члана 102. Пословника о раду Скупштине општине Котор 

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

општине Котор Варош на сједници одржаној дана  26.02.2015. године,  д о н о с и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

о достављању приоритета за одржавање локалних и некатегорисаних путева 

 

 

1. Задужују се савјети мјесних заједница да у року од 10 дана доставе Одјељењу за 

просторно уређење и стамбено-комуналне послове општинске управе Општине 

Котор-Варош приоритете за одржавање локалних и некатегорисаних путева за 

подручје своје мјесне заједнице. 

 

2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Котор Варош“. 

 

 

Број: 01-022-17/15                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 28.01.2015. године                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                       Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине 

Котор Варош“, број: 3/14) и члана 102. Пословника о раду Скупштине општине Котор 

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

Програма рада ЈУ „Центар за социјални рад“ Котор Варош за 2015. годину, Скупштина 

општине Котор Варош на сједници одржаној дана  26.02.2015. године,  д о н о с и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА  РАДА ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“  

КОТОР ВАРОШ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

1. Скупштина општине Котор  Варош усваја Програм рада  ЈУ „Центар за социјални 

рад“ Котор Варош за 2015. годину. 
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2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Котор Варош“. 

 

 

Број: 01-022-43 /15                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 26.02.2015.  године                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                       Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине 

Котор Варош“, број: 3/14) и члана 102. Пословника о раду Скупштине општине Котор 

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

општине Котор Варош на сједници одржаној дана  26.02.2015. године,  д о н о с и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

о достављању програма уређења, санације, одржавања, реконструкције и адаптације 

инфраструктурних објеката на подручју градског грађевинског земљишта у 2015. години 

 

 

1. Тражи се од надлежне службе да припреми посебан програм уређења, санације, 

одржавања, реконструкције и адаптације инфраструктурних објеката на подручју 

градског грађевинског земљишта у 2015. години, по приоритетима. 

2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Котор Варош“. 

 

Број: 01-022-55 /15                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 26.02.2015. године                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                       Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине 

Котор Варош“, број: 3/14) и члана 102. Пословника о раду Скупштине општине Котор 

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

општине Котор Варош на сједници одржаној дана  26.02.2015. године,  д о н о с и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

о издвајању средстава за постављање видео надзора 

 

 

1. Скупштина општине Котор-Варош доноси закључак да се у складу са финансијским 

могућностима Општине одвоје средства за опремање ужег језгра града видео 

надзором, а све у циљу унапређења безбједности грађана.  
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2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Котор Варош“. 

 

 

Број:01-022-54/15                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 26.02.2015.године                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                 Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине 

Котор Варош“, број: 3/14) и члана 102. Пословника о раду Скупштине општине Котор 

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

општине Котор Варош на сједници одржаној дана  26.02.2015. године,  д о н о с и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

о достављању извјештаја о статусу судских предмета 

 

 

1. Тражи се од надлежне службе да за сљедећу сједницу СО-е припреми детаљан 

извјештај о статусу свих судских процеса које води Општина Котор-Варош пред 

надлежним судовима. 

 

2. Извјештај треба да обухвати све завршене, а доспјеле судске пресуде, као и 

предмете за које је судски поступак у току. 

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

општине Котор Варош“. 

 

 

Број: 01-022- 52/15                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 26.02.2015. године                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                    Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине 

Котор Варош“, број: 3/14) и члана 102. Пословника о раду Скупштине општине Котор 

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

општине Котор Варош на сједници одржаној дана  26.02.2015. године,  д о н о с и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

о припреми одлуке о распореду дежурства апотека 

 

1. Задужује се Стручна служба и надлежно одјељење општинске управе Општине 

Котор-Варош, да у складу са Законом о апотекарској дјелатности за прву наредну 
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сједницу СО-е припреми Одлуку о распореду дежурства апотека на територији 

општине Котор-Варош. 

2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Котор Варош“. 

 

 

 

Број:01-022- 48/15                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 26.02.2015. године                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                  Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине 

Котор Варош“, број: 3/14) и члана 102. Пословника о раду Скупштине општине Котор 

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

општине Котор Варош на сједници одржаној дана  26.02.2015. године,  д о н о с и 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

о достављању Урбанистичког плана на компакт диску 

 

 

1. Задужује се Стручна служба и надлежно одјељење општинске управе Општине 

Котор-Варош, да у року од 15 дана свим одборницима СО-е Котор-Варош достави 

Урбанистички план општине Котор-Варош за период 2009.-2030. године на компакт 

диску, а све у циљу детаљног упознавања одборника са Урбанистичким планом. 

2. Закључак ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

Број: 01-022-49/15          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 26.02.2015. године                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

         Ибрахим Палић, с.р. 
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АКТИ НАЧЕЛНИКА 

 
1 

На основу члана 90. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине                          

(„Службени гласник БиХ“, број 39/14 ) и члана 8. Правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник БиХ“, број 90/14 ), начелник Општине доноси 

 

ПРАВИЛНИК 
о поступку директног споразума у Општини Котор Варош  

 

Члан 1. 

(Предмет Правилника) 

 

 Овим правилником утврђује се начин покретања, ток и окончање поступка јавне 

набавке путем директног споразума у Општини Котор Варош ( у даљем тексту „уговорни 

орган“), укључујући и надлежност за вођење поступка.  

 

Члан 2. 

(Услови за примјену директног споразума) 

 

 (1) Одредбе овог правилника односе се на поступак набавке истоврсних роба, 

услуга и радова чија вриједност не прелази 6.000,00 КМ без укљученог ПДВ-а. 

 (2) Уговорни орган не може дијелити предмет уговора са намјером избјегавања 

других поступака предвиђених законом. 

 (3) Уговорни орган проводи поступак директног споразума поштујући основна 

начела из члана 3. Закона о јавним набавкама БиХ ( у даљем тексту: „Закон“). 

   

Члан 3. 

(Приједлог за покретање поступка) 

 

 (1) Приједлог за покретање поступка набавке подноси надлежна организациона 

јединица у оквиру које су планирана буџетска средства, а приједлог се доставља начелнику 

Општине путем самосталног стручног сарадника за јавне набавке(у даљем тексту 

''Службеник''). 

 (2) Приједлог из става (1) овог члана се доставља на прописаном обрасцу и 

обавезно садржи детаљан опис роба, услуга или радова укључујући и количине, квалитет, 

технички опис, естетске и функционалне захтјеве, захтјеве у вези са заштитом околиша, 

мјесто и рок испоруке робе/извршења услуга/извођења радова, као и друге спецификације 

у зависности од предмета набавке.  

  

Члан 4. 

(Одлука о покретању поступка) 

 

 (1) За провођење поступка директног споразума задужен је Службеник 
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 (2) Одлуку о покретању поступка јавне набавке из члана 18. став (1) Закона доноси 

начелник Општине, а приједлог Одлуке припрема Службеник након што утврди да је 

набавка предвиђена у Плану набавки ( у даљем тексту: „План“). 

 (3) У случају да План није донесен или конкретна набавка није дефинисана Планом, 

начелник Општине доноси Посебну одлуку о покретању поступка јавне набавке из члана 

17. став (1) Закона, која садржи оправдане разлоге за покретање поступка прије доношења 

Плана или оправдане разлоге за измјену и допуну Плана. 

 (4) Уговорни орган може донијети једну Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке на почетку године за више истоврсних сукцесивних набавки, чија вриједност не 

прелази 1.000,00 КМ током године.  

 

Члан 5. 

(Испитивање тржишта) 

 

 (1) Након доношења Одлуке о покретању поступка Службеник врши провјеру 

стања на тржишту роба, услуга или радова а посебно њихову тржишну цијену.  

 (2) Провјера стања на тржишту врши се путем свих доступних средстава 

комуникације а нарочито путем телефона, интернета, рекламних каталога или на други 

ефикасан начин. 

 

Члан 6. 

(Провођење поступка) 

 

 (1) Након провјере стања на тржишту Службеник позива (усмено или писаним 

путем) једног привредног субјекта, за којег сматра да је квалификован да испоручи робу, 

изврши услугу или изведе радове, да у примјереном року достави понуду/предрачун за 

робе, услуге или радове према припремљеној спецификацији. 

 (2) Службеник може, када то сматра примјереним, позвати и више привредних 

субјеката да доставе понуду. 

 (3) Понуда/предрачун се доставља писаним путем, лично Службенику, путем 

поште, електронске поште или путем факса. Понудом се сматра и званичан цјеновник 

привредног субјекта објављен на његовој интернет страници. 

 (4) Након пријема понуде Службеник поступа на један од следећих начина: 

 а) преговара са понуђачем/понуђачима о цијени и/или   

 б) прихвата приједлог цијене од једног понуђача или 

 в) у случају неприхватљивости цијене или неповољног исхода преговора може  

                се обратити другом привредном субјекту да достави понуду или 

 г) може одабрати другу врсту поступка дефинисану Законом. 

 (5) Понуђачи немају право жалбе у поступку директног споразума.  

 

Члан 7. 

(Прихват понуде и окончање поступка код набавки мање вриједности) 

 

 (1) У случају набавке роба, услуга или радова чија вриједност не прелази износ од 

1.000,00 КМ ( у даљем тексту: „набавке мање вриједности“ ), прихват понуде се врши 

путем забиљешке на понуди/предрачуну, који се овјерава од стране уговорног органа и 

доставља понуђачу као основ за испоруку робе, извршење услуге или извођење радова.   
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(2) Уговорни орган може, када сматра да је то примјерено конкретној набавци мање 

вриједности, издати и наруџбеницу или доставити понуђачу приједлог уговора о јавној 

набавци на потпис, што се такође сматра прихватом понуде.  

(3) Директни споразум код набавки мање вриједности сматра се закљученим 

издавањем рачуна или овјерене ситуације. 

(5) Организациона јединица којој је испостављен рачун или овјерена ситуација, 

дужна је доставити копије истих Службенику, ради евиденције о извршеним набавкама и 

обавезе извјештавања и оглашавања. 

 

 

Члан 8. 

(Прихват понуде и окончање поступка код набавки веће вриједности) 

 

(1) У случају набавке роба, услуга или радова чија вриједност прелази износ од 

1.000,00 КМ ( у даљем тексту: „набавке веће вриједности“ ), прихват понуде се врши 

достављањем приједлога уговора понуђачу на потпис.   

(2) Уговорни орган може, када сматра да је то примјерено конкретној набавци веће 

вриједности, издати и наруџбеницу понуђачу, што се такође сматра прихватом понуде. У 

овом случају, наруџбеницу потписује и понуђач а таква наруџбеница има снагу уговора о 

јавној набавци.  

(3) Директни споразум код набавки веће вриједности сматра се закљученим 

потписивањем уговора о јавној набавци или издавањем наруџбенице потписане од стране 

уговорног органа и добављача. 

(4) Уговор о јавној набавци и наруџбенице потписује начелник Општине. Уз 

приједлог уговора, Службеник доставља начелнику Општине комплетан предмет 

директног споразума на увид. 

 

Члан 9. 

(Реализација набавки извршених директним споразумом) 

 

(1) За квантитативни и квалитативни пријем робе, праћење извршења услуге или 

извођења радова по основу закљученог директног споразума, надлежна је организациона 

јединица у којој су планирана средства за конкретну јавну набавку, осим ако начелник 

Општине не одлучи другачије. 

 (2) Руководилац организационе јединице из става 1. овог члана овјерава 

испостављене фактуре или ситуације, чиме потврђује да је набавка извршена у складу са 

прихваћеном понудом или потписаним уговором, и доставља их Одјељењу за финансије. 

(3) Документацију на основу које се прати реализација набавке путем директног 

споразума, Службеник доставља надлежној организационој јединици одмах након 

прихвата понуде код набавки мање вриједности или након закључења директног 

споразума код набавки веће вриједности. 

 

Члан 10. 

(Извјештај о поступку јавне набавке) 

 

 (1) Након закључења директног споразума, Службеник је дужан доставити 

Агенцији за јавне набавке БиХ извјештај о проведеном поступку и објавити основне 

елементе уговора на својој веб - страници (уколико је закључен уговор), све у складу са 

чланом 75. Закона. 
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Члан 11. 

(Ступање на снагу) 

 

 Овај правилник ступа на снагу даном доношења а објавиће се  у „Службеном 

гласнику Општине Котор Варош“. 

 

Број: 02-014-26/15 

Датум: 26.02.2015.                                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

              Далибор Вучановић,с.р. 

 

 

2 

На основу члана 43.став1. алинеја 18. Закона о лолалној самоуправи(''Службени 

гласник Републике Српске'' број: 10/04, 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 

 

 

У П У Т С Т В О 

 

У складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ (''Службени гласник Босне и 

Херцеговине'' број: 39/14) све организационе јединице Општинске управе дужне су се 

придржавати истог и то: 

 

1. За све текуће потребе за функционисање Општинске управе а које се односе на робе 

и услуге  исте ће се набављати преко Одјељења за општу управу и то референта 

задуженог за економат а по основу већ уговорених набавки и потписаних уговора са 

изабраним добављачима и односи се на сљедеће набавке: 

- Канцеларијски материјал, 

- Гориво 

- Материјал за одржавање зграде, 

- Роба за чајну кухињу, 

- Средства за одржавање личне хигијене, 

- Сервис и прање аутомобила и замјена аутомобилских гума, 

- Сервисирање рачунара, фото-копир и факс апарата. 

2. Организационе јединице су дужне да се прије набавке потребних роба и услуга на 

прописаном ,обрасцу за требовање, у разумном року,  обрате начелнику Општине 

који ће за предметну набавку дати сагласност која се доставља референту 

задуженом за економат ради реализације исте. 

3. Изузетно, све набавке које нису уговорене а за коjима се укаже неопходност а у 

смислу нормалног функционисања Општинске управе могу се  извршити и то у 

оквиру који допушта Одлука о привременом финансирању број:01-022-8/15 од 

28.01.2015. године а у складу са чланом 17. став 1.  ЗЈН БиХ.. 

4. Ово Упутство ће се примјењивати у периоду до усвајања Буџета Општине Котор 

Варош за 2015. годину и доношења Плана набавки за 2015. годину од када ће се 

поступати са тим усвојеним планским документима. 
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5. Свака самоиницијативна набавка и неовлаштено стварање обавеза ићи ће на терет 

лица које није поступило у складу са овим Упутством а све у вези са чланом 116. 

ЗЈН БиХ. 

6. Ово Упутство ступа на снагу даном доношења а исто ће се објавити у ''Службеном 

гласнику Општине Котор Варош''. 

 

 

Број: 02-014-17/15 

Датум: 20.02.2015 год.                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

            Далибор Вучановић,с.р. 

 

Достављено: 

- начелницима одјељења, 

- стручној служби, 

- рачуноводству, 

- референту задуженом за економат 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  

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању Kомисије за израду споразума о поравнању са ЈПШ „Шуме Републике 

Српске“ АД Соколац, ШГ „Врбања“ Котор Варош 

 

 

1. У Комисију за израду споразума о поравнању са ЈПШ „Шуме Републике Српске“ АД 

Соколац, ШГ „Врбања“ Котор Варош , именују се: 

 

 

- Драгана Петрушић – предсједник комисије, 

- Милева Керезовић – члан комисије, и 

- Душко Васиљевић – члан комисије 

 

 

 

2. Задатак Kомисије је да у сарадњи са Комисијом именованом од стране ЈПШ „Шуме 

Републике Српске“ АД Соколац, ШГ „Врбања“ Котор Варош, сачини записник и 

споразум о поравнању на основу Закључка Скупштине општине Котор Варош о давању 

сагласности за поравнање број: 01-022-7/15 од 28.01.2015. године. 
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3. Комисија је дужна да по завршетку послова из тачке 2. овог рјешења, састави записник, 

приједлог споразума и приједлог одлуке о прихватању споразума и исте достави 

Скупштини на одлучивање. 

 

 

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

општине Котор Варош“. 

 

 

5. Рок извршења овог рјешења је одмах. 

 

 

Број: 02-014- 6/15 

Датум: 02.02.2015. године           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

            Далибор ВУЧАНОВИЋ,с.р. 
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи РС („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), а у вези са одлуком 

Скупштине општине Котор Варош „Одлука о изради Акционог плана енергетске 

ефикасности општине Котор Варош до 2018. године“, број: 01-022-163/14 од 30.12.2014. 

године, начелник општине  д о н о с и  

 

РЈЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ТИМА ЗА ИЗРАДУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЕНЕРГЕТСКЕ 

ЕФИКАСНОСТИ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ДО 2018. ГОДИНЕ 

I 

За израду Акционог плана енергетске ефикасности општине Котор Варош до 2018. 

године, именује се тим у саставу: 

- Далибор Ђурашиновић, дипл. инж. маш. - координатор тима, 

- Видосава Тепић, дипл. ек., 

- Вања Купрешак, дипл. журналиста, 

- Горан Шебић, дипл. инж. грађ., 

- Санди Алић, дипл. инж. грађ., 

- Драган Пејаковић, дипл. инж. маш., 

- Радислав Петрушић, дипл. ек., 

- Слађана Шубара, дипл. педагог, 

- Љубица Товиловић, грађ. тех. 

II 

Задаци Тима за израду Акционог плана енергетске ефикасности општине Котор 

Варош до 2018. године су дефинисани Одлуком о изради Акционог плана енергетске 

ефикасности општине Котор Варош до 2018. године. 

III 



 БРОЈ 2/15 „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“ Страна 32 

Трошкови рада Тима за израду Акционог плана енергетске ефикасности општине 

Котор Варош до 2018. године утврдиће се посебном одлуком. 

IV 

Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

општине Котор Варош. 

 

       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), члана 46. Статута општине Котор Варош 

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

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

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

 

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

Скупштина општине  ( организациони код  00530110) у планираном оквиру за 

период 01.10.- 31.12.2014. године  у укупном износу од 9.543,03 KM  

 

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

 

 412600-расходи по основу путовања у износу од 53,70 КМ 

на позицију: 

412900-расходи по основу репрезентације у износу од 53,70 КМ у оквиру 

исте потрошачке јединице 

 

 481200- трансфери између буџетских корисника у износу од 9.489,33 КМ 

- на позицијe : 

412900-расходи по основу репрезентације у износу од 1.266,43 КМ у 

оквиру исте потрошачке јединице и 

412600-расходи по основу путовања у износу од 1.727,35 КМ 

412900-расходи бруто накнаде у износу од 6.495,55 КМ у оквиру 

потрошачке јединице Стручна служба скупштине (организациони код 

00530111). 

 

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

 

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

гласнику  општине Котор Варош ''. 

 

 Број: 02-014-231-23/14          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

 Датум: 31.01.2015. године                                                        Далибор Вучановић,с.р. 
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   На основу члана 43. Закона о локалној  самоуправи (,,Службени гласник  Републике 

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

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

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

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

 

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

Стручна служба скупштине општине  ( организациони код  00530111) у планираном 

оквиру за период 01.10.- 31.12.2014. године  у укупном износу од 1.400,00 KM  

 

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

 

 412500-расходи за текуће одржавање у износу од 100,00 КМ 

на позицију: 

412300-расходи за режијски материјал у износу од 100,00 КМ у оквиру исте 

потрошачке јединице 

 

 412700-расходи за стручне услуге у износу од у износу од 1.300,00 КМ 

на позицију: 

412200-расходи за комуникационе услуге у износу од 602,68 КМ 

412900-расходи за бруто накнаде у износу од 697,32 КМ  у оквиру исте 

потрошачке јединице 

 

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

 

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

гласнику  општине Котор Варош ''. 

 

 

 Број: 02-014-231-24/14 

 Датум: 31.01.2015. године                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

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

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

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

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

Котор Варош'', број:15/13), Начелник општине Котор Варош   д о н о с и:     
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

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

Кабинет начелника општине  ( организациони код  00530121) у планираном оквиру 

за период 01.10.- 31.12.2014. године  у укупном износу од 598,23 KM  

 

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

 

 412900-расходи по основу репрезентације у износу од 598,23 КМ 

на позицију: 

412600-расходи по основу путовања у оквиру исте потрошачке јединице. 

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

 

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

гласнику  општине Котор Варош ''. 

 

 Број: 02-014-231-25/14 

 Датум: 31.01.2015. године                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

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

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

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

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

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

 

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

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

период 01.10.- 31.12.2014. године  у укупном износу од 3.726,65 KM  

 

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

 

 412700-расходи расходи за текуће одржавање рачунара у износу од  

1.496,81 КМ 
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на позицију: 

412900-расходи за бруто накнаде комисија у износу од 1.496,81 КМ у 

оквиру исте потрошачке јединице 

 

 416100-дознаке грађанима у износу од 2.229,84 КМ 

на позиције: 

412900-расходи за бруто накнаде комисија  у износу од 1.229,20 КМ  

412400-расходи за материјал за потребе цивилне заштите у износу од 

1.000,64 КМ у оквиру исте потрошачке јединице. 

 

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

 

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

гласнику  општине Котор Варош ''. 

 

 Број : 02-014-231-26/14 

 Датум: 31.01.2015. године   

                                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

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

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

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

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

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

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

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

период 01.10.- 31.12.2014. године  у укупном износу од 235.754,79 KM  

 

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

 

 413400- расходи за камате по основу на примљене зајмове од 

дом.фин.субјеката у износу од 0,25 КМ 

 413900-расходи по основу затезних камата у износу од 5,35 КМ 

 621300-издаци за отплату главнице у износу од 7,39 КМ 

на позицију: 

412200-расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих 

услуга у износу од 12,99 КМ у оквиру исте потрошачке јединице, 

 

 412100-расходи по основу закупа у износу од 1.498,69 КМ 

на позиције: 

412200-расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих 

услуга у износу од 1.093,91 КМ 
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412600- расходи по основу путовања и смјештаја у износу од 404,78 КМ у 

оквиру исте потрошачке јединице, 

 

 413100-расходи за камате по основу хартија од вриједности у износу од  

40,24 КМ 
на позиције: 

412200-расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих 

услуга у износу од 20,06 КМ 

413400- расходи за камате по основу на примљене зајмове из иностранства у 

износу од 20,18 КМ у оквиру исте потрошачке јединице, 

 

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

234.202,87 КМ 

-на позиције у оквиру исте потрошачке јединице износ од 17.198,93 КМ 

412200-расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих 

услуга у износу  од 5.877,96 КМ 

412700-расходи за стручне услуге у износу од 10.627,74 КМ 

412900-остали непоменути расходи у износу од 693,23 КМ  

 

-на позиције у оквиру потрошачке јединице Стручна служба скупштине 

(орг.код 00530111) у износу од 20.686,17 КМ 

412100-расходи по основу закупа у износу од 350,00 КМ 

412200- расходи по основу комуникацион. услуга у износу од 7.062,00 КМ 

412300-расходи за режијски материјал  у износу од 3.105,44 КМ 

412600-расходи по основу утрошка горива у износи од 2.323,75 КМ 

412900-расходи за бруто накнаде у износу од 7.844,98 КМ  

 

-на позиције у оквиру потрошачке јединице Начелник општине (орг.код 

00530120) у износу од 13.858,90 КМ, 

412600- расходи по основу утрошка горива у износу 

 

 од 3.314,99 КМ 

412900-расходи по основу репрезентације и манифестација у износу од 

10.543,91 КМ 

 

-на позиције у оквиру потрошачке јединице Кабинет начелника општине 

(орг.код 00530121) у износу од 628,28 КМ, 

412600- расходи по основу путовања и смјештаја у износу од 628,28 КМ  

 

-на позиције у оквиру  потрошачке јединице Одјељења за општу управу 

(орг.код 00530130)  у износу од 7.991,42 КМ, 

412300-расходи за режијски материјал у износу од 366,11 КМ 

412500-расходи за текуће одржавање у износу од 4.517,69 KM 

412600-расходи по основу путовања и смјештаја у износу од 92,35 КМ 

412900-остали непоменути расходи у износу од 2.588,60 KM 

511300-издаци за набавку опреме у износу од 403,61 КМ 

516100-издаци за залихе ситног инвентара у износу од 23,06 KM 
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-на позиције у оквиру потрошачке јединице Одјељења за просторно уређење 

и стамбено-комуналне послове (орг.код 00530160)  у износу од 173.839,17 

КМ, 

412500-расходи за текуће одржавање у износу од 61.421,84 КМ 

412700-расходи за геодетске услуге у износу од 1.905,00 КМ 

412800-расходи за услуге одржавања јавних површина у износу од 42.896,27 

КМ 

412900-остали непоменути расходи у износу од 5.258,35 КМ 

511100-издаци за изгардњу и прибављ.објеката у износу од 60.396,08 КМ 

511300-издаци за набавку опрме у износу од 913,04 КМ и 

511700-издаци за нематеријалну  произ. имовину у износу од 1.048,59 КМ 

 

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

 

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

гласнику  општине Котор Варош ''. 

 

 Број: 02-014-231-27/14 

 Датум: 31.01.2015. године   

                                                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

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

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

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

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

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

1. Одобрава се  реалокација  средстава буџетском кориснику општине Котор 

Варош – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности ( организациони код  

00530150) у планираном оквиру за период 01.10.- 31.12.2014. године  у укупном 

износу од 27.455,48 KM  

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

 412600-расходи по основу путовања и смјештаја у износи од 200,00 КМ 

на позицију: 

412500-расходи за текуће одржавање у износу од 200,00 КМ у оквиру 

потрошачке јединице Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове (орг.код 00530160), 

 

 412900-расходи за бруто накнаде  у износу од 1.500,00 КМ 

на позиције: 

412900-расходи за бруто накнаде у износу од 450,40 КМ у оквиру 

потрошачке јединице Стручна служба скупштине (орг.код 00530111), 
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412500-расходи за текуће одржавање у износу од 1.049,60 КМ у оквиру  

потрошачке јединице Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове (орг.код 00530160), 

 

 415200-текући и капитални грантови у износу од 25.376,70 КМ 

на позиције: 

415200-текући грантови у износу од 2.996,70 КМ у оквиру потрошачке 

јединице Одјељење за општу управу (орг.код 00530130) 

416100-дознаке грађанима у износу од 2.442,57 КМ у оквиру потрошачке 

јединице Начелник општине (орг.код 00530120), 

412500-расходи за текуће одржавање у износу од 19.937,43 КМ у оквиру 

потрошачке јединице Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове (орг.код 00530160), 

 

 416100- дознаке грађанима у износу од 378,78 КМ 

на позицију: 

416100-дознаке грађанима у износу од 378,78 у оквиру потрошачке јединице 

Начелник општине (орг.код 00530120), 

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

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

гласнику  општине Котор Варош ''. 

 

 Број: 02-014-231-28/14      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                

Датум: 31.01.2015. године                      Далибор Вучановић,с.р. 
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На основу члана 43. Закона о локалној  самоуправи (,,Службени гласник  Републике 

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

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

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

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

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

Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове (организациони код  

00530160) у планираном оквиру за период 01.10.- 31.12.2014. године  у укупном 

износу од 7.514,40 KM  

 

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

 

 412200-расходи за комуналне таксе у износи од 3.024,90 КМ 

 412600-расходи по основу путовања  у износу од 646,08 КМ 

 412700-расходи за геодетске услуге у износу од 896,75 КМ 

 511200-издаци за реконструкцију у износу од 2.946,67 КМ 
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на позиције: 

412500-расходи за текуће одржавање у износу од 6.907,46 КМ 

412900- расходи за бруто накнаде  у износу од 350,01 КМ 

511300-расходи за набавку опреме у износу од 256,93 КМ 

у оквиру исте потрошачке јединице. 

 

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

 

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

гласнику  општине Котор Варош ''. 

 

 Број: 02-014-231-29/14 

 Датум: 31.01.2015. године   

                                                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

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

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

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

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

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

   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

 

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

Одсјек за инспекцијске послове ( организациони код  00530220) у планираном 

оквиру за период 01.10.- 31.12.2014. године  у укупном износу од 5.259,66 KM  

 

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

 

 412600-расходи по основу путовања и смјештаја у износи од 323,00 КМ 

на позицију: 

412500-расходи за текуће одржавање у износу од 323,00 КМ у оквиру 

потрошачке јединице Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове (орг.код 00530160), 

 412900-расходи за уговорене услуге у износу од 500,00 КМ 

на позицију: 

412500-расходи за текуће одржавање у износу од 500,00 КМ у оквиру 

потрошачке јединице Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове (орг.код 00530160), 

 

 412700-расходи за стручне услуге у износу од 4.436,66 КМ 

на позиције: 
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412200-расходи за услуге дератизације у износу од 936,00 КМ у оквиру исте 

потрошачке јединице 

412500-расходи за текуће одржавање у износу од 3.500,66 КМ у оквиру 

потрошачке јединице Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове (орг.код 00530160), 

 

 

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

 

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

гласнику  општине Котор Варош''. 

 

 Број: 02-014-231-30/14 

 Датум: 31.01.2015. године   

                                                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

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

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

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

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

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

 

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

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

период 01.10.- 31.12.2014. године  у укупном износу од 24.486,16 KM  

 

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

 

 411200-расходи за бруто накнаде у износи од 2.897,88 КМ КМ 

на позицију: 

411100-расходи за бруто плате у износу од 2.897,88 КМ 

 

 416200-расходи за здравствено осигурање корисника помоћи у износу од 

4.319,21 КМ 

на позиције: 

412200-расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих 

услуга у износу у износу од 162,41 КМ 

412500-расходи за текуће одржавање у износу од 315,39 КМ 

412600-расходи по основу горива, путовања и смјештаја у износи од 657,09 

КМ 

412700-расходи за стручне услуге у износу од 725,68 КМ 

412900-остали непоменути расходи у износу од 2.458,64 КМ 
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 416300-дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите у износу од 17.269,07 

КМ 
на позицију: 

411100-расходи за бруто плате у износу од 1.269,07 КМ 

416100-расходи текуће дознаке грађанима у износу од 16.000,00 КМ у 

оквиру исте потрошачке јединице. 

 

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

 

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

гласнику  општине Котор Варош ''. 

 

 Број : 02-014-231-31/14 

 Датум: 31.01.2015. године   

                                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

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

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

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

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

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

 

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

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

оквиру за период 01.10.- 31.12.2014. године  у укупном износу од 2.438,24 KM  

 

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

 

 411100-расходи за бруто плате у износу од 2.438,24 КМ 

на позиције: 

412500-расходи за текуће одржавање у износу од 147,37 КМ 

412600-расходи по основу горива, путовања и смјештаја у износи од 80,00 

КМ 

412700-расходи за стручне услуге у износу од 21,53 КМ 

412900-остали непоменути расходи у износу од 1.847,44 КМ 

511300-Издаци за набавку опреме у износу од 341,90 КМ у оквиру исте 

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

 

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

гласнику  општине Котор Варош ''. 

 

 Број: 02-014-231-32/14 

 Датум: 31.01.2015. године   

                                                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

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

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

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

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

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

  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

 

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

ЈУ СШЦ „Никола Тесла“ ( организациони код  08150019) у планираном оквиру за 

период 01.10.- 31.12.2014. године  у укупном износу од 145,89 KM  

 

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

 

 412200-расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих 

услуга у износу 145,89 КМ 

на позицију: 

412300-расходи за режијски- канцеларијски материјал у износу од 145,89 

КМ у оквиру исте потрошачке јединице, 

 

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

 

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

гласнику  општине Котор Варош ''. 

 

 Број: 02-014-231-33/14 

 Датум: 31.01.2015. године   

 

                                                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

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

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

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

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

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

 

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

ЈУ Народна библиотека ( организациони код  08180051) у планираном оквиру за 

период 01.10.- 31.12.2014. године  у укупном износу од 6,47 KM  

 

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

 

 412200-расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих 

услуга у износу 6,47 КМ 

на позицију: 

412300-расходи за режијски- канцеларијски материјал у оквиру исте 

потрошачке јединице, 

 

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

 

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

гласнику  општине Котор Варош ''. 

 

 

 Број: 02-014-231-34/14 

 Датум: 31.01.2015. године   

                                                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

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

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

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

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

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

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА 

 

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

ЈУ СШЦ „Никола Тесла“ ( организациони код  08150019) у планираном оквиру за 

период 01.10.- 31.12.2014. године  у укупном износу од 33.000,00 KM  
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2. Реалокација средстава  из тачке 1. биће извршена са позиција: 

 

 411100-расходи за бруто плате у износу од 33.000,00 КМ 

на позиције: 

411100-расходи за бруто плате у износу од 25.294,40 КМ 

412200-расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих 

услуга у износу 1.361,26 КМ 

412900-остали непоменути расходи у износу од 6.344,34 КМ у оквиру 

потрошачке јединице Одјељење за финансије (орг.код 00530140).  

 

 

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

 

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

гласнику  општине Котор Варош ''. 

 

 Број: 02-014-231-35/14 

 Датум: 31.01.2015. године   

                                                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                                                                                  Далибор Вучановић,с.р.  
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Р.бр                           САДРЖАЈ                                                                                        Стр 

1. Одлука о привременом финансирању општине Котор-Варош за период 

од 1. марта до 31. марта 2015. године 

 

   1 

2. Одлука о давању сагласности на закључење Уговора о купопродаји 

неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом 

са Башић Гориславком  из Котор Вароша 

 

   2 

3. Одлука о давању сагласности на закључење Уговора о купопродаји 

неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом 

са Радмановић Боривојем из Котор Вароша 

 

   3 

4. Одлука о давању сагласности на закључење Уговора о купопродаји 

неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом 

са Радмановић Миливојем из Котор Вароша 

 

   4 

5. Програм уређења грађевинског земљишта општине Котор-Варош за 

2015. годину 

 

   5                     

6. Програм чишћења и одржавања  јавних асфалтних и зелених  површина  

са прикупљањем и одвозом смећа и обнављањем зелених јавних  

површина на подручју  града  Котор-Варош у 2015. години  

 

   9 

7. Програм чишћења и одржавања  јавних површина са подручја мјесних 

заједница  за 2015. годину  

 

   10 

8. Програм санације и одржавања локалних и некатегорисаних путева на 

подручју општине Котор Варош  за 2015. годину  

 

   14 

9. Програм о коришћењу средстава накнаде на основу промјене намјене 

пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе  
 

   19 

10. Закључак о достављању података о остваривању права бораца, РВИ и 

породица погинулих бораца за 2014. годину 

   20 

11. Закључак о спровођењу активности организације културних и 

спортских манифестација и поступању по Закључку број: 01-022-4/15 

 

   21 

12. Закључак о достављању података о утрошеним средствима за 

одржавање локалних и некатегорисаних путева 

 

   21 

13. Закључак о достављању приоритета за одржавање локалних и 

некатегорисаних путева 

 

   22 

14. Закључак о усвајању Програма  рада ЈУ „Центар за социјални рад“  

Котор Варош за 2015. годину  

   22 

15. Закључак о достављању програма уређења, санације, одржавања,    23 
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реконструкције и адаптације инфраструктурних објеката на подручју 

градског грађевинског земљишта у 2015. години 

16. Закључак о издвајању средстава за постављање видео надзора     23 

17. Закључак о достављању извјештаја о статусу судских предмета 

 

   24 

18. Закључак о припреми одлуке о распореду дежурства апотека 

 

   24 

19. Закључак о достављању Урбанистичког плана на компакт диску 

 

   25 

 АКТИ НАЧЕЛНИКА  

1. Правилник о поступку директног споразума у Општини Котор Варош     26 

2. Упутство    29 

3. Рјешење о именовању Kомисије за израду споразума о поравнању са 

ЈПШ „Шуме Републике Српске“ АД Соколац, ШГ „Врбања“ Котор 

Варош 

   30 

4. Рјешење о именовању тима за израду акционог плана енергетске 

ефикасности општине Котор-Варош до 2018. године 

   31 

5. Рјешење о одобрењу реалокације средстава    32 

6. Рјешење о одобрењу реалокације средстава    33 

7. Рјешење о одобрењу реалокације средстава    33 

8. Рјешење о одобрењу реалокације средстава    34 

9. Рјешење о одобрењу реалокације средстава    35 

10. Рјешење о одобрењу реалокације средстава    37 
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	На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 30. Статута општине  Котор Варош ( ,,Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14),  Скупштина општине Котор Варош на ...
	П Р О Г Р А М
	санације и одржавања локалних и некатегорисаних путева на подручју општине
	Котор Варош  за 2015. годину
	А ) П у т е в и
	_________
	Мјесна заједница Котор Варош:
	----------------------------------------------
	-   Пут : Котор Варош – Вагани , дионица Котор Варош – Равне у дужини од 7,00 км,
	-   Пут: Котор Варош - Доња Баштина, дужине 2,00 км,
	-   Пут: Котор Варош - Горња Баштина, дужине 2,50 км,
	-   Пут : Котор Варош -Ново Село, дужине 3,50 км ,
	-   Вишевице – Зубовићи -Гламочаци , дужине 4,50 км,
	-   Путеви у насељу  Слатина, дужине 1,50,
	-   Путеви у насељу  Баштина, дужине 2,50 км,
	-   Путеви у насељу  Плане, дужине 2,00 км,
	-   Путеви у насељу Котор у дужини од 1,50 км,
	-   Путеви у насељу Коториште у дужини од 2,00 км .
	-   Пут: Котор Варош - Билице - Тешићи, дужине 6,50 км,
	Мјесна заједница Забрђе
	----------------------------------
	-     Пут: Забрђе – Присоје -  Подосоје у дужини од 6,50 км,
	-     Пут : Забрђе- Товладић –Поповац ( граница општине), дужине 6,00 км,
	-     Пут: Свињара поток, дужине 4,50 км ,
	-     Пут Читлук, дужине 2,50 км,
	Мјесна заједница Вагани  :
	--------------------------------------
	Мјесна заједница Врбањци :
	--------------------------------------
	Мјесна заједница Ободник:
	-------------------------------------
	-     Пут : Ободник – Камен - Борци , дужине 6,50 км ,
	-     Пут : Ободник – Дворишта , дужине 2,00 км ,
	-     Прикључни путеви центар Ободник , укупне дужине 2,00 км ,
	Мјесна заједница Масловаре
	----------------------------------------
	Мјесна заједница Грабовица :
	-------------------------------------------
	- Пут : Грабовачка ријека , дужине 4,00 км ,
	- Пут : Грабовачка ријека – Тодоровићи , дужине 1,00 км,
	-     Пут : Каламанде – Дулићи , дужине 2,00 км ,
	Мјесна заједница Шипраге:
	-------------------------------------
	-     Пут :  Улички поток - Бурча, дужине 5,00 км ,
	-     Пут :Улички поток - Траљићи , дужине 5,00 км ,
	-     Пут : Балин до – Грич , дужине 2,00 км ,
	-     Пут: Дунићи , дужине 2,50 км ,
	-     Пут : Вревићи , дужине 1,50 км ,
	-     Пут : Казићи , дужине 1,50 км ,
	Мјесна заједница Крушево Брдо
	Мјесна заједница Липље :
	--------------------------------------
	-     Пут : Зеленика-Манастир у дужини од 6,00 км ,
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	-     Пут : Кнежевића поток - Томићи у дужини од 4,00 км,
	-     Пут : Симуновићи у дужини од 5,50 км,
	-     Пут : Пејаковићи у дужини од 3,00 км.
	Б ) М о с т о в и
	___________
	-    Санација  горњег строја на три дрвена моста на путу Зеленика - Манастир,
	МЗ-а Липље .
	- Санација обалног стуба моста у насељу Котор , пут за Вагане, МЗ-а Котор Варош ,
	- Санација горњег строја на два моста на путу : Шипраге - Ћорковићи, МЗ-а Шипраге,
	- Санација горњег строја на  мосту на путу : Лопача  - Гелићи, МЗ-а Шипраге ,
	- Изградња горњег строја  моста на путу за Чуднић, МЗ-а Крушево Брдо,
	Ц )  О т в а р а њ е  к а м е н о л о м а
	________________________________
	- Припрема, бушење, минирање и дробљење камена у каменолому ,,Стопан“ МЗ  Шипраге,
	- Припрема, бушење, минирање и дробљење камена у каменолому ,, Глог“, МЗ Вагани.
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