СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ
Издавач:
Скупштина општине Котор Варош
Улица: Цара Душана бб
Телефон: 051/784-238,
051/784-230
Е-mail:skupstinaokv@gmail.com
Одговорни уредник: Снежана Јурић

ГОДИНА XXXVII
Број:4/15
КоторВарош 30.03.2015.

Годишња претплата 80 КМ
Жиро-рачуни:
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

1
На основу члана 6. Закона о гробљима и погребној дјелатности („Службени
гласник Републике Српске“, број: 31/13) и члана 30. Статута општине Котор Варош
(„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14), Скупштина општине Котор
Варош, на сједници, одржаној дана 26.03.2015. године, донијела је

ОДЛУКУ
о гробљима и погребној дјелатности
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови о изградњи гробља, гробница и надгробних споменика и
упису података на њима; начину управљања, уређивања и одржавања гробља; преносу
посмртних остатака до гробља и са гробља, начину сахране и ископавању умрлих лица,
начину сахране непознатих лица и сахрану ван гробља у употреби.
Члан 2.
Гробље, као комунални објекат којим управља јавно предузеће или који је јединица
локалне самоуправе дала на управљање и одржавање привредним друштвима, вјерској
заједници или удружењу грађана ради обављања погребне дјелатности, власништво је
Општине Котор Варош, oсим гробаља вјерских заједница која су у њиховом власништву.
Вјерске заједнице самостално кроз своје акте, у складу са одредбама ове Одлуке, одређују
питање управљања гробљима, питање продаје и одржавања гробног мјеста, накнаде за гробно
мјесто, уређење, одржавање, изгледа надгробног споменика, постављање и уклањање
нагробних споменика, изводење радова у гробљима и друга значајна питања.
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Гробљем, у смислу ове одлуке, сматра се земљиште које је одлуком Скупштине општине
одређено за сахрањивање умрлих, као и објекат и уређаји који се налазе на том земљишту,
а служе за сахрањивање, кориштење, уређење и управљање гробљем.
Као гробље у употреби сматра се земљиште из претходног става на коме се врши
сахрањивање.
Као гробље изван употребе сматра се земљиште на којем је одлуком Скупштине општине
утврђено да не постоји могућност укопа због просторних, санитарних и других услова.
Члан 3.
Гробље у употреби служи за сахрану лица која су умрла на подручју општине Котор
Варош и лица која су на подручју општине имала посљедње пребивалиште (боравиште).
Право на сахрану на одређеном гробљу у употреби имају и лица која су за живота стекла
право на сахрану у одређеном гробљу или гробници или су за живота исказали жељу о
мјесту сахране, без обзира на подручје на којем је лице умрло или имало своје посљедње
пребивалиште (боравиште).
На одређеном гробљу у употреби, могу се сахрањивати и остаци особе која је изразила
такву жељу, односно умрли чија породица или лице које се стара о његовом покопу, то
захтјева.
Члан 4.
Приликом сахране могу се вршити вјерски обреди у складу са прописима о правном
положају вјерских заједница.
II ИЗГРАДЊА ГРОБАЉА
Члан 5.
Изградња нових и проширење постојећих гробаља врши се на мјестима која су за то
одређена спроведбеним документима просторног уређења општине Котор Варош.
Поједина насеља на урбаном подручју општине Котор Варош могу имати у употреби
једно или више гробаља, ако то захтјевају посебни разлози.
Када се утврди да на гробљу више нема могућности оснивања нових гробних мјеста, а не
постоји могућност укопа у постојећа гробна мјеста, Скупштина општине доноси одлуку о
затварању гробља.
Скупштина општине донијеће одлуку о стављању гробља ван употребе када више нема
могућности укопа због просторних, санитарних и других услова.
Члан 6.
Нова гробља или проширење постојећих гробаља, граде се на погодном и довољно
великом простору који је према амбијенту и конфигурацији терена одговарајући за те
намјене, изван или на рубу насељеног мјеста, са обезбјеђеним приступом на јавне
саобраћајнице.
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Члан 7.
Урбанистичком документацијом, за проширење постојећих и изградњу нових гробаља,
мора се тачно одредити простор за сахрањивање, про стор за гробнице, костурнице и
пратеће објекте.
Сва површина намјењена за сахрањивање мора бити подјељена на гробна поља, гробне
редове и гробне парцеле.
Свака гробна парцела мора бити обиљежена.
Путеви између гробних поља не смију бити ужи од 1,5 м, а размак између гробова мора
износити најмање 0,5 м.
Гробне парцеле могу бити једнодјелне, дводјелне, тродјелне и четвородјелне.
Члан 8.
У простору одређеном за изгадњу гробља није дозвољена изградња било каквих објеката
који нису везани за изградњу, кориштење, уређење и одржавање гробља, управљање
гробљем , за подизање надгробних споменика и за израду вијенаца.
Члан 9.
Гробље у употреби које се налази у градском насељу, у правилу треба имати мртвачницу
гдје се преносе и чувају посмртни остаци до сахране.
Ако на гробљу није изграђена мртвачница, посмртни остаци могу се до сахране чувати у
објектима који су намјењени за вршење вјерских обреда.
Члан 10.
Гробља морају имати посебан простор контејнер за одлагање отпада, вјенаца и слично,
који се мора одржавати у уредном и чистом стању.
Члан 11.
Гробље мора бити ограђено чврстом оградом, чију врсту и димензије одређује орган
управе надлежан за послове грађења.
Члан 12.
Приступни пут до гробља мора бити широк најмање 2 м и мора се одржавати у исправном
стању.
III УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА
Члан 13.
Гробљима у употреби која се налазе на подручју општине Котор Варош управља
комунално предузеће, вјерска заједница, привредно друштво или удружење грађана
регистровано за обављање погребне дјелатности (у даљем тексту: управа гробља).
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Одлуку о преносу гробља на управљање и одржавање из претходног става доноси
Скупштина општине,осим гробаља која су у власништву вјерских заједница.
Члан 14.
Управа гробља дужна је да:
- врши укоп посмртних остатака у складу са правом кориштења гробља;
- проводи поступак додјеле парцела за једно или више гробних мјеста;
- обавља све послове везане за сахрањивање посмртних остатака (припремање гробних
мјеста, њихов пренос, спровођење церемоније сахрањивања, одржавање и уређивање
гробља и др.);
- даје одобрење за постављање надгробних споменика и градњу гробница и одређује
начин извођења радова;
- чува и одржава гробља;
- води катастар гробља и евиденцију о извршеним укопима;
- води евиденцију о додјељеним гробним мјестима.
Члан 15.
О одржавању гробних мјеста брину се власници у складу са правилима која прописује
управа гробља.
Власник гробног мјеста дужан је да управи гробља плаћа годишњу накнаду за одржавање
и уређење заједничких дијелова гробља.
Годишњу накнаду одређује управа гробља.
Члан 16.
Објектима за вршење вјерских обреда који се налазе на постојећим гробљима управљају и
вјерске заједнице којима ти објекти припадају.
Члан 17.
Гробље се уређује и одржава у уредном стању, у складу са Програмом уређења гробља,
распоредом гробних парцела, урбанистичким и санитарним прописима.
Програм уређења гробља доноси управа гробља.
Програм уређења гробља садржи нарочито:
- обим и врсту уређења,
- услове извођења радова на гробовима,
- услове постављања надгробних споменика и изградње гробница,
- начин извођења радова и држање грађевинског материјала на гробљу,
- вријеме у којем се могу изводити грађевински и услужни радови,
- обавезе извођача, односно наручиоца радова у погледу уређења мјеста послије прекида и
завршетка радова,
- начин и рокове отклањања евентуалних оштећења приликом извођења радова,
- начин накнаде штете настале евентуалним оштећењима,
- одржавање радова на гробљу,
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- износ накнаде за гробно мјесто,
- цјеновник услуга.
Члан 18.
Гробно мјесто продаје управа гробља на начин и под условима предвиђеним програмом из
члана 17 ове Одлуке.
Обавезно је вођење евиденције о свакој продаји гробног мјеста.
Члан 19.
Радове у гробљу могу изводити предузетник или привредно друштво регистровано за ту
врсту дјелатности у складу са Законом.
Извођење радова на гробљу (постављање споменика, изградња гробница
и слично) могу се вршити само по предходном одобрењу управе гробља.
Код извођење радова из предходног става, поред општих грађевинских прописа, извођач
се мора придржавати и одредаба ове одлуке о реду и миру на гробљу, као и осталих
услова које одреди управа гробља, у противном управа гробља може забранити
даљње извођење радова.
Члан 20.
Радови на уређењу гробља и гробница могу се вршити само у времену и у дане који су
утврђени актом управе гробља.
Грађевински материјал може се држати на гробљу само за вријеме које је неопходно за
вршење радова и то тако да се не чини штета другим гробовима или објектима.
Члан 21.
Ако приликом уређења гроба или гробница извођач оштети околне гробове или
гробнице, дужан је одмах, а најкасније у року од 30 дана о свом трошку оштећене гробове
или гробнице довести у првобитно стање.
Ако лице из предходног става у датом року не поправи штету, односно не доведе
оштећени гроб или гробницу у првобитно стање, исти ће учинити управа гробља, а на
рачун лица које је штету причинило.
Члан 22.
Лице, односно лица која подижу споменик или њихови насљедници, могу уз предходну
сагласност управе гробља уклонити споменик ради постављање другога.
Члан 23.
На гробљима се може садити само цвијеће.
Управа гробља дужна је уклањати са гробова дотрајале вјенце и увело цвијеће.
Клупе или столице не могу се постављати поред гробова и гробница изузев на слободном
простору купљене гробнице, уз одобрење управе гробља.
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IV САХРАЊИВАЊЕ УМРЛИХ
Члан 24.
Сахрана умрлих лица врши се само на гробљу у употреби.
Изузетно из става 1. овог члана, сахрана се може вршити изван гробља у случајевима када
лице за свог живота то захтјева и ако за то остоје услови и посебни разлози, о чему
одлучује општински орган надлежан за послове инспекције за санитарну заштиту уз
предходно прибављено мишљење органа општине надлежног за послове здравства.
Члан 25.
Сахрана умрлог лица може се вршитипослије истека рока од 24 сата послије наступања
смрти.
Изузетно сахрана умрлог лица може сепо одобрењу надлежне здравствене службе
извршити и прије истека рока из предходног става.

Члан 26.
Тијело умрлог превози се и сахрањује у затвореном дрвеном или металном сандуку или на
други начин у складу са вјерским обичајима.
Није дозвољено формирање пјешачке поворке, односно ношење умрлог градским
улицама.
Погребна поворка се формира на улазу у гобље које се налази на градском подручју.
Члан 27.
Превоз умрлог лица од мртвачнице до вјерског објекта, односно до гробља на градском
подручју може се вршити само возилом које је регистровано за те намјене, а само изузетно
другим погодним возилом по посебно прибављеном одобрењу инспекције за санитарну
заштиту.
Члан 28.
Уколико смрт наступи од заразне болести, тијело умрлог мора се чувати и превозити у
складу са одредбама Закона о заштити становништва од заразних болести.
Лица која умру од заразне болести не могу се излагати.
Члан 29.
На захтјев породице умрлог може се на дан сахране, без формирања погребне пјешачке
поворке вршити превоз умрлог до вјерског објекта ради вршења вјерског обреда.
Члан 30.
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Сахрана умрлог лица дужни су да обезбједе његови сродници, односно лица која су
обавезна по закону да га издржавају или су преузели обавезу да обезбједе сахрану.
Ако не постоји лице из става 1. Овог члана, или ако лица која су дужна да изврше сахрану
то одбију, или нису у могућности да обезбједе сахрану, сахрану ће извршити управа
гробља.
Члан 31.
Трошкове сахране сноси лице које је према одговарајућим прописима било дужно да
умрлог за живота издржава, односно да се о њему стара.
Ако не постоји лице из предходногстава или оно није у могућности да обезбједи трошкове
сахрањивања, као и сахрањивање непознатих лица и лица слабог имовног стања која
немају родбину, трошкове сахране сноси општина.
Трошкове сахране из предходног става обухватају минималне трошкове опреме (сандук,
душек, јастук, покров и надгробни знак) и услуга (опремање умрлог, превоз, ископ раке и
закопавање).

V ЕКСХУМАЦИЈЕ
Члан 32.
Посмртни остаци се могу ископати из гроба ради преноса у друго мјесто на захтјев
родбине, жеље умрлог за вријеме живота уз поштовање постојећих санитарних прописа.
Трошкови ископавања и преношења посмртних остатака сносе лица по чијем је захтјеву
одобрена ексхумације, а ако је то у општем интересу трошкове сноси општина.
Одобрење за ископавање даје орган надлежан за послове инспекције за санитарну
заштиту.
Ископавање посмртних остатака може се вршити у времену од 20 до 07 сати у љетном,
односно од 16 до 08 сати у зимском периоду.
Ископавање посмртних остатака не може се дозволити у времену од 01. јуна до 31. августа
у току године.
Ако је узрок смрти била заразна болест ископавање се не може вршити прије истека рока
од једне године.
VI ЗАТВАРАЊЕ И ИЗМЈЕШТАЊЕ ГРОБЉА
Члан 33.
Када се утврди да у гробљу или одређеном дијелу гробља нема више мјеста за
сахрањивања, или када је то нужно из санитарних разлога, Скупштина општине посебном
одлуком ставиће то гробље ван употребе, односно затварању гробља.
Простор гробља стављен ван употребе или његов дио, може се користити у друге намјене
одређене документом просторног уређења општине, послије истека рока обавезног
почивања.
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Простор гробља вјерских заједница стављен ван употребе може се документима
просторног уређења користити у друге сврхе само уз сагласност вјерске заједнице
која је власник предметног гробља.
Рок обавезног почивања из предходног става износи најмање 100 година рачунајући од
дана обављене посљедње сахране.
Члан 34.
На гробљу које је одлуком Скупштине општине стављен ван употребе (напуштено
гробље) не може се вршити сахрањивање ни изводити радови осим радова на одржавању
гробља и радова на изради и постављању споменика.
Члан 35.
По истеку рока из члана 33. ове одлуке гробље или дио гробља ван употребе може се
измјестити ради привођења простора намјени из члана 33. ове одлуке.
Скупштина општине доноси посебну одлуку о измјештању гробља или дијела гробља у
складу са законом.

VII ОДРЖАВАЊЕ РЕДА И МИРА НА ГРОБЉУ
Члан 36.
О одржавању реда и мира на гробљу стара се управа гробља.
Управа гробља дужна је на улазу у гробље истакнути ограничење о радном времену и о
времену у којем је гробље отворено за посјетиоце.

Члан 37.
На гробљу је забрањено:
- приступ дјеци испод 12 година без пратње одраслих особа,
- обављање било какве трговине осим у зато предвиђеном објекту,
- галамити или на други начин нарушавати мир на гробљу,
- доводити псе или друге животиње,
- ловити,
- напасати стоку,
- газити по гробовима и насадима, оштећивати гробове, надгробне споменике и знакове,
клупе и остале објекте на гробљу,
- шарати по надгробним споменицима,
- оштећивати ограду гробља,
- возити моторна возила ако то није неопходно потребно(ради довожења грађевинског
материјала) о чему сагласност издаје управа гробља,
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- бацање увелог цвијећа и вјенаца ван мјеста које је одређено за ту намјену.

VIII ГРОБНА ЕВИДЕНЦИЈА
Члан 38.
Управа гробља обавезна је да води евиденцију:
- освим умрлим лицима сахрањеним нагробљу саназнаком гробног мјеста,
- о лицима која су сахрањена о трошку општине,
- о ексхумираним лицима која су била сахрањена на гробљу па послије ексхумације
пренесена на друго гробље,
- о резервисаним гробним мјестима.
Управа гробља се обавезује да, у року од једне године од доношења одлуке о преносу на
управљање и одржавање гробља, успостави одговарајућу евиденцију (катастар) о свим
грабљима којима управља на подручју општине.

IX НАДЗОР
Члан 39.
Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке врши комунална полиција општине
Котор Варош.

X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Новчаном казном од 500 до 3000 КМ казниће се правно лице, уколико:
- не врши уређење и одржавање гробља сагласно програму уређења,
- уколико се не придржава програмом утврђеног цјеновника,
- уколико изда одобрење за постављање надгробних споменика супротно одредбама
ове одлуке,
- уколико врши укоп или ексхумацију посмртних остатака супротно одредбама ове
одлуке,
- уколико не води уредно гробну евиденцију.
Новчаном казном од 100 до 1000 КМ казниће се и одговорно лице у правном лицу
за прекршаје из претходног става.
Члан 41.
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Новчаном казном од 500 КМ до 2000 КМ казниће се за прекршај предузетник или правно
лице извођач односно извршилац радова на гробљу који изводи радове супротно
одобрењу управе гробља и супротно одредбама ове Одлуке и Програма уређења гробља.
Новчаном казном од 50 КМ до 1000 КМ казниће се за прекршај физичко лице које се не
придржава реда на гробљу утврђеног програмом уређења и одржавања гробља.

XI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 42.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о гробљима (“Службени гласник
општине Котор Варош” број: 3/98).

Члан 43.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
општине Котор Варош”.

Број: 01-022-70/15
Датум: 26.03.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

2
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 30. Статута општине Котор Варош
(„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14), Скупштина општине Котор
Варош на сједници одржаној дана 26.03.2015. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА „ЈАЧАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ КРОЗ
АКТИВНОСТИ СТВАРАЊА ЛАНЦА ВРИЈЕДНОСТИ У ПРОИЗВОДЊИ МАЛИНА У
ОПШТИНИ КОТОР ВАРОШ“
Члан 1.
У циљу реализације пројекта „Јачање пољопривредне производње кроз
активности стварања ланца вриједности у производњи малина у општини Котор
Варош“, Скупштина општине Котор Варош овлашћује Начелника општине Котор Варош
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да у име општине Котор Варош потпише споразум о суфинансирању пројекта
производње малина са УНДП-ом, који је у прилогу ове oдлуке.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
Број: 01-022-67/15
Датум: 26.03.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

3
На основу члана 65.став 3, члана 69.став 1, члана 80. став 1, члана 125. став 2. и
члана 134. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број 40/13), члана 30. Статута општине Котор Варош, („Службени гласник
општине Котор Варош“, број 3/14), Скупштина општине Котор Варош, на сједници
одржаној 26.03.2015. године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту

Члан 1.
У Одлуци о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник
општине Котор Варош“ број: 7/14 и 12/14), члан 11. мијења се и гласи: „Градско
грађевинско земљиште и остало грађевинско земљиште у својини Општине, продаје се
непосредном погодбом ради обликовања грађевинске честице (комплетирање грађевинске
парцеле): изграђеног и неизграђеног грађевинског земљишта и осталог грађевинског
земљишта – према регулационом плану, односно спроведбеном документу просторног
уређења“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.

Број: 01-022- 66/15
Датум: 26.03.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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4
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи Републике Српске („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 26.03.2015. године
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности Начелнику општине за закључивање споразума о репрограму
обавеза

Члан 1.
Скупштина општине Котор Варош даје сагласност Начелнику за закључивање
споразума о репрограму обавеза sa следећим дужницима:
1. Споразум о репрограму обавеза са Шелвер Вуканом, којим се репрограмира плаћање
дуга општини Котор Варош по пресуди Основног суда у Котор Варошу, број: 73 0 Р
00l583 14 P2 oд 31.01.2014. године у износу од 18.822,50 КМ. Дужник је дио обавезе по
основу пресуде измирио у 2014. години у износу од 19.424,50 КМ. Дуг се односи на
име накнаде за изграђено градско грађевинско земљиште означено као к.ч. 1046
површине 995 м2, од чега дужник користи једну половину. Овим споразумом дужник
се обавезује да ће укупан преостали дуг платити општини Котор Варош у 10 једнаких
рата почев од марта 2015. године.

2. Споразум о репрограму обавеза са Ђукић Слободаном, којим се репрограмира плаћање
дуга општини Котор Варош по пресуди Основног суда у Котор Варошу број 73 0 Р
00l583 14 P2 oд 31.01.2014. године у износу од 35.322,50 KM. Дужник наведени износ
плаћа општини Котор Варош на име накнаде за изграђено градско грађевинско
земљиште означено као к.ч. 1046 површине 995 м2, од чега дужник користи једну
половину. Дужник је обавезе по основу трошкова спора измирио у 2014. години у
износу од 2.924,50 КМ. Овим споразумом дужник се обавезује да укупан преостали
дуг плати општини Котор Варош у 36 једнаких рата почев од марта 2015. године.

Члан 2.
Овлашћује се Начелник општине Котор Варош да у име општине Котор Варош
закључи горе наведене споразуме.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Котор Варош.

Број: 01-022-69/15
Датум: 26.03.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

5
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 26.03.2015. године, доноси

З А К Љ У Ч А К
о контроли рада на црно

1. Задужује се Служба за инспекцијске послове и комуналну полицију да у оквиру
својих надлежности изврши контролу обављања рада на црно, то јесте контролу
појединаца или групе организованих људи који обављају дјелатности за које нису
регистровани, а све у року од 60 дана. Такође доставити извјештај о предузетим
активностима и санкцијама по истом основу у 2014. години.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном
гласнику општине Котор-Варош.

Број: 01-022- 63/15
Датум: 26.03.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

6
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 26.03.2015. године, доноси
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З А К Љ У Ч А К
о изјављивању апелације Уставном суду БиХ на Рјешење Суда БиХ, број:
С1 3 Иж 018 526 Иж од 10.03.2015. године

1.
Задужује се предсједник Скупштине општине Котор-Варош да уз помоћ
Стручне службе изјави апелацију Уставном суду БиХ на Рјешење Суда БиХ број: С1 3 Иж
018 526 Иж од 19.03.2015. године, најкасније у року од 60 дана од дана пријема оспореног
рјешења.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном
гласнику општине Котор-Варош.

Број: 01-022- 64/15
Датум: 26.03.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

7
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 26.03.2015. године, доноси

З А К Љ У Ч А К
о достављању информације о броју регистрованих привредних субјеката

1. Задужује се Одјељење за привреду и друштвене дјелатности да за сљедећу
редовну сједницу достави информацију о броју регистрованих привредних субјеката,
самосталних предузетника на територији општине Котор-Варош, броју запослених
пријављених радника, као и распореду радног времена за које су регистровани.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном
гласнику општине Котор-Варош.
Број: 01-022-65/15
Датум: 26.03.2015. године

`

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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8
На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор Варош“, број: 3/14) и члана 102. и 117. Пословника о раду Скупштине општине
Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13, 3/14), након
разматрања Статута о измјенама и допунама Статута општине Котор-Варош - у нацрту,
Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 26.03.2015. године
доноси

З А К Љ У Ч А К
О УСВАЈАЊУ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
„СПОРТЕК“ КОТОР ВАРОШ - У НАЦРТУ
1. Скупштина општине Котор Варош доноси Одлуку о изради измјене дијела
Регулационог плана „Спортек“ Koтор-Варош-у нацрту и упућује на јавну расправу,
јер се истом уређују питања која су од посебног значаја за грађане и о којима је
неопходно да се најшире консултују заинтересовани органи, организације и
грађани.
2. Јавна расправа ће се спровести најкасније у року од 30 дана.
3. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Одјељење за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове, које се истовремено задужује да уз
приједлог Одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана „Спортек“ KoторВарош, достави Скупштини општине и извјештај о резултатима јавне расправе, са
мишљењима и приједлозима изнесеним у истој.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.
Број: 01-022-41/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 26.02.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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АКТИ НАЧЕЛНИКА
1
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС,'' број:
101/04, 42/05,118/05,98/13) и члана 46. Статута општине Котор Варош (,,Службени гласник
општине Котор Варош,'' број : 3/14) а везано за Уредбу о условима и начину плаћања
готовим новцем, Начелника општине, д о н о с и

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ БЛАГАЈНИЧКОГ МАКСИМУМА
ЈЕДИНСТВЕНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ
I
У благајни Општинских органа управе може се држати готов новац до износа од
5000,00 конвертибилних марака за 2015.годину.
II
Готов новац у смислу члана 1. Одлуке, чине новчанице конвертибилних марака и
кованице конвертибилних марака и пфенинга.

III
Готовим новцем могу се вршити готовинска плаћања за намјене предвиђене у
члану 3. Уредбе о условима и начину плаћања готовим новцем.

IV
Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у ,,Службеном
гласнику општине Котор Варош .``
Достављено:
1.Одјељењу за финансије
2. Архиви

Број: 02-014-31/15
Датум: 16.03.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.
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Нa основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 46. Статута општине Котор Варош
(„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14), Начелник општине Котор Варош
доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за преглед затеченог стања и проходности
локалног пута Грабовица – Грабовачка Ријека

У комисију за преглед затеченог стања и проходности локалног пута Грабовица –
Грабовачка Ријека у општини Котор Варош, именују се:
1.
2.
3.
4.

Ђурић Миленко – предсједник комисије,
Савановић Јован – члан комисије и
Радмановић Санел – представник ШГ „Врбања“ Котор Варош и
Ђукић Раденко – представник МЗ Грабовица.

1. Задатак комисије је да изврши преглед затеченог стања и проходности локалног
пута Грабовица – Грабовачка Ријека, те сачини записник о затеченом стању и
предложи мјере превазилажења проблема око употребе пута од стране ШГ
„Врбања“ Котор Варош.
2. Комисији за њен рад припада одговарајућа накнада.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.

Број: 07/8-370/14-27
Датум: 13.03.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор ВУЧАНОВИЋ,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОТОР-ВАРОШ
ОПШТИНСКА УПРАВА
-Одјељење за просторно уређење
и стамбено-комуналне пословеБрој: 04/9-372-2/15
Датум: 17.03.2015. године

,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“
Котор-Варош, Ул. Цара Душана бб.

Молим да на трошак странке објавите

О Г Л А С
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе
Oпштине Котор-Варош, на основу рјешења број: 04/9-372-2/15 од 17.03. 2015. године,
извршило је у регистру заједнице етажних власника стамбених зграда, у регистарском
листу број :1/04, упис промјене лица овлаштених за заступање Заједнице за управљање
зградом Котор-Варош, KOCKA V , Ул. Војводе Радомира Путника бб, Котор-Варош са
следећим подацима:
Лица овлаштена за заступање су:
Зивлак Будимир, предсједник Управног одбора заједнице,
Ранији заступници коју се бришу из регистра су:
Миљановић Зоран , предсједник Управног одбора заједнице.

Прилог: доказ о плаћеним трошковима објављивања
В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Бранислав Стојановић, дипл.ек.,с.р.
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САДРЖАЈ

1.

Одлука о гробљима и погребној дјелатности

1

2.

Одлука о реализацији
пројекта „Јачање пољопривредне
производње кроз активности стварања ланца вриједности у
производњи малина у општини Котор Варош“

10

3.

Одлука о измјени Одлуке о уређењу простора и грађевинском
земљишту
Одлука о давању сагласности Начелнику општине за
закључивање споразума о репрограму обавеза

11

4.

12

5.

Закључак о контроли рада на црно

13

6.

Закључак о изјављивању апелације Уставном суду БиХ на
Рјешење Суда БиХ, број: С1 3 Иж 018 526 Иж од 10.03.2015.
године

13

7.

Закључак о достављању информације о броју регистрованих
привредних субјеката

14

8.

Закључак о усвајању Одлуке о изради измјене
Регулационог плана „Спортек“ Котор Варош - у нацрту

дијела

15

Одлука о висини благајничког максимума јединственог рачуна
трезора Општине Котор Варош
Рјешење о именовању комисије за преглед затеченог стања и
проходности локалног пута Грабовица – Грабовачка Ријека
Оглас

16

АКТИ НАЧЕЛНИКА
1.
2.
3.

Садржај

17
18

