
 

 

 

 

 

 

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:6/15 

КоторВарош 08.06.2015. 

 

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 
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 5. Закона о класификацији дјелатности 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 66/13), члана 6. Уредбе о 

класификацији дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 8/14) и члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор 

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

15.05.2015. године,  д о н о с и 

О Д Л У К У 

о измјенама Одлуке о организовању и усклађивању пословања Дјечијег вртића „Лариса 

Шугић“ Котор-Варош 

 

Члан 1. 

       У Одлуци о организовању и усклађивању пословања Дјечијег вртића „Лариса Шугић“ 

Котор-Варош („Службени гласник општине Котор-Варош“, број: 4/08), у називу Одлуке, 

ријечи „Дјечијег вртића“ мијењају се и гласе: ЈУ „Дјечији вртић“. 

Члан 2. 

Члан 7. мијења се и гласи: 

Дјелатност Вртића је: 

88.91 Дјелатности дневне бриге о дјеци 

85.10 Предшколско образовање. 
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Члан 3. 

       Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Котор Варош“. 

 

   Број: 01-022-80/15                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

   Датум: 15.05.2015. године            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

              Ибрахим Палић,с.р. 
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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 15.05.2015. 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  

01. МАЈА ДО 31. МАЈА 2015. ГОДИНЕ 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се обим прихода и расхода за привремено финансирање 

општине Котор-Варош за период од 01. маја до 31. маја 2015. године. 

 

Члан 2. 

Средства за привремено финансирање утврђују се за период од од 01. маја до 31. 

маја 2015. године у износу од 300.000,00 КМ. 

 

Члан 3. 

Распоред прихода по буџетским корисницима и врстама расхода биће извршен на 

нивоу потрошње за период од 01. маја до 31. маја 2014. године, а буџетски корисници не 

могу почињати капитална улагања и нове активности док не ступи на снагу Одлука о 

усвајању буџета општине Котор-Варош за 2015. годину. 

 

Члан 4. 

Структура и врста расхода у периоду привременог финансирања пропорционално 

морају одговарати структури и врсти остварених расхода у истом периоду претходне 

године, осим у мјери у којој промјене броја или статуса појединачних буџетских 

корисника чије финансирање се врши из буџета могу да утичу на структуру и врсту 

расхода у периоду привременог финансирања. 

 

Члан 5. 

Ова одлука престаје да важи даном ступања на снагу Одлуке о усвајању буџета 

општине Котор-Варош, а најкасније важи до 31. маја 2015. године. 
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Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу 15.05.2015. године, и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Котор-Варош“.  

 

 

 

   Број: 01-022-81/15                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

   Датум: 15.05.2015. године           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 89. став 8. Закона о шумама 

(,,Службени гласник Републике Српске“, број: 75/08 и 60/13), и члана 30. Статута општине 

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

општине на сједници одржаној дана: 30.05.2015. године д о н о с и 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН УТРОШКА 

НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА ОД НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 

ШУМСКИХ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА У 2015. ГОДИНИ 

 

Општина Котор Варош је у буџету за 2015. годину планирала на приходовној 

страни буџета 600.00,00 КМ по основу накнаде од продаје шумских дрвних сортимената у 

2015. години. 

С тим у вези доноси се годишњи план утрошка намјенских средстава од накнаде по основу 

продаје шумских дрвних сортимената за 2015. годину како слиједи: 

 

Расходи за текуће одржавање, реконструкцију и изградњу путева и 

мостова............................................................................................................................240.000,00 

 - Локални путеви, некатегорисани путеви и улице са макадамским застором у 

дужини од 305 километара................................................................................ 70.000,00 

 - Локални путеви у улице са асфалтним застором у дужини од 67 км...........5.000,00 

 - Припрема и дробљење каменог материјала за одржавање улица и путева са 

 макадамским застором.......................................................................................15.000,00 

 - Набавка сепарираног-дробљеног каменог материјала за одржавање путева и улица 

 са макадамским застором....................................................................................10.000,00 

 - Пут Бурча у дужини од 6 км............................................................................10.000,00 

 - Одводња површинских вода са локалних путева, некатегорисаних путева и улица 

 у насељу................................................................................................................10.000,00 
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 - Пут  Баре-Брежђе-Језерка у дужини од 4км...................................................40.000,00 

 - Пут Грабовачка ријека у дужини од 4 км.......................................................40.000,00 

- Мост Лауши.......................................................................................................20.000,00 

 - Мост Савановићи..............................................................................................20.000,00 

  

Рата кредита….............................................................................................................360.000,00 

  

УКУПНО.......................................................................................................................600.000,00 

 

Број: 01-022-89/15                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 30.05.2015.године                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                       Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи РС („Службени гласник 

Републике Српске ”, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 30. Статута општине Котор 

Варош („Службени гласник општине Котор Варош”, број: 3/14),  Скупштина општине 

Котор Варош на сједници одржаној дана  30.05.2015. године  д о н о с и:   

                                

О Д Л У К У 

 

о прихватању грантовских средстава Европске комисије по Пројекту 

 „Водовод и канализација Републике Српске“ за суфинансирање Пројекта  

„Реконструкција и санација градске   водоводне мреже и  проширење канализационе 

мреже у општини   Котор   Варош“ 

 

Члан 1. 

 

Прихватају се грантовска средства Европске комисије којима се финансира 

Пројекат „Водовод и канализација Републике Српске“ за финансирање Пројекта 

„Реконструкција и санација градске   водоводне мреже и  проширење канализационе 

мреже у општини   Котор   Варош“. 

 

Члан 2. 

 

Грантовским средствима суфинансира се пројекат „Реконструкција и санација 

градске   водоводне мреже и  проширење канализационе мреже у општини   Котор   

Варош“. 

Члан 3. 
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Грантовска средства су обезбијеђена у складу са  Споразумом о гранту који је 

закључен између Европске инвестиционе банке и Босне и Херцеговине, и Супсидијарним 

споразумом у оквиру ИПА 2010-национални програм за БиХ Дио I-Водовод и 

канализација у Републици Српској  између Босне и Херцеговине и Републике Српске  од 

19.04.2013.године. 

 

Члан 4. 

 

Суфинансирање пројекта ће се извршити из средстава ИПА 2010, током периода 

извођења радова. 

 

Члан 5. 

 

Одобрени износ грантовских средстава за Пројекат износи 585.541,59 € без ПДВ-а 

или 1.145.219,81 КМ. 

 

Члан 6. 

 

За наведени грант којим се суфинансира Пројекат обезбијеђена је потврда за 

ослобађање од плаћања увозних дажбина при увозу робе и за ослобађање од плаћања 

ПДВ-а при набавци добара и услуга у БиХ у оквиру пројекта који се финансира из ИПА 

фонда у складу са оквирним Споразумом који је издала Делегација Европске комисије у 

Босни и Хецеговини број: ЕУ/2014/Д/495812. 

 

Члан 7. 

 

Грантовска средства реализују се путем Европске инвестиционе банке у складу са 

њеним важећим процедурама. 

 

Члан 8. 

 

Овлашћује се начелник општине Котор Варош да потпише Уговор о преносу 

грантовских средстава по Пројекту између Владе Републике Српске-Министарство 

финансија и општине Котор Варош.  

 

Члан 9. 

 

За реализацију ове одлуке задужује се Начелник општине Котор Варош  и 

Пројектни имплементациони тим (ПИТ). 

 

члан 10. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења а објавиће се у 

„Службеном гласнику општине Котор Варош“ 

 
                                                               

Број: 01-022-75/15                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 01.04.2015. године                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                Ибрахим Палић,с.р.                                                              
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 30. Статута општине Котор Варош, 

број: 3/14), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 30.05.2015. 

године,  д о н о с и  

ОДЛУКУ 

о давању сагласности за провођење активности на реализацији пројекта „Интегрисани 

програм подршке за реинтеграцију повратника по основу споразума о реадмисији“ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком Скупштина општине Котор Варош даје сагласност начелнику 

општине Котор Варош да потпише Меморандум о разумијевању-Уговор о удруживању 

између општине Котор Варош и ЦРС-а (Catholic Reliet Services), који се односи на 

реализацију пројекта „Интегрисани програм подршке за реинтеграцију повратника по 

основу споразума о реадмисији“,  у оквиру којег ће бити адаптиране четири стамбене 

јединице, у поткровљу зграде у којој су смјештена лица из колективних центара, за 

потребе смјештаја повратника по основу споразума о реадмисији. 

 

Члан 2. 

Скупштина општине Котор Варош сагласна је да за потребе реализације пројекта из 

члана 1. ове Одлуке, начелник општине Котор Варош проведе и све друге  потребне 

активности у циљу успјешне реализације пројекта. 

 

Члан 3. 

Начин додјеле и кориштења стамбених јединица (четири стамбене јединице) биће 

дефинисан посебном одлуком скупштине.        

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Котор Варош“. 

 

Број: 01-022-83/15                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 30.05.2015. године                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                Ибрахим Палић,с.р.                                                              
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 30. Статута општине Котор Варош, 

број: 3/14), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 30.05.2015. 

године, д о н о с и 

ОДЛУКУ 

о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја реадмисираних повратника у 

општину Котор Варош за период од 2015. до 2018. године 

Члан 1. 

Усваја се Локални акциони план за унапређење положаја реадмисираних 

повратника у општину  Котор-Варош за период од 2015. до 2018. године. 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке  је Локални акциони план за унапређење положаја 

реадмисираних повратника у општину  Котор-Варош за период од 2015. до 2018. године 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Котор Варош“. 

 

Број: 01-022-84/15                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 30.05.2015. године                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                  Ибрахим Палић,с.р.                                                              
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На основу члана 54. 3акона о заштити од пожара („Службени гласник Републике 

Српске", број: 71/12), 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 30.05.2015. године,  д о н о с и 

О Д Л У К У 

О ОСНИВАЊУ ВАТРОГАСНОГ ДРУШТВА КОТОР ВАРОШ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком Скупштина општине Котор Варош оснива „Ватрогасно друштво 

Котор Варош" Котор Варош. 
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Члан 2. 

Скраћени назив је „ВД Котор Варош" Котор Варош.  

Сједиште Друштва је у Котор Варошу, у Ул. Цара Душана 17. 

 

Члан 3. 

Основни циљеви оснивања Друштва : 

- да превентивно дјелује на заштити од пожара, 

- да гаси настали пожар и отклања посљедице пожара, 

- да окупља већи број чланова Друштва из редова радних људи, грађана и омладине у   

циљу   обуке  на  превентивној   заштити   од   пожара  и   спасавања  људи   те 

материјалних добоара од елементарних непогода, 

- да путем организованих вјежби, тренинга и такмичења подиже физичку и радну 

способност својих чланова, 

- да организује и учествује на такмичењима Ватрогасног друштва, 

- да ради на едукацији својих чланова, 

- да развија демократске односе у друштву, 

- да својим дјеловањем штити човјекову околину, 

- да врши техничко испитивање и анализу ватргосаних апарата, хидрантске мреже и 

друге опреме, 

- учествује у спасавању лица и материјалних добара усљед елементарних непогода, више 

силе, саобраћајних несрећа, и у другим ситуацијама гдје долази до угрожавања 

безбједности људи и имовине. 

Члан 4. 

Средства за рад ватрогасних друштава обезбјеђују се из буџета општине, чланарина 

и поклона, намјенских средстава која се дају за коришћење као опрема и инвентар за 

остваривање задатака овог друштва у функционисању цивилне заштите у складу са 

законом, те из других извора. 

Члан 5. 

Ватрогасно друштво Котор Варош обавезно је у року од 30 дана од дана ступања на 

снагу ове Одлуке да сазове скупштину Ватрогасног друштва коју чине представници: 

-Одјељења за привреду и друштвене дјелатности -1 представник; 
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-Цивилне заштите -1 представник; 

-ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“-1 представник; 

-ЈУ Центар за социјални рад-1 представник; 

-ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“-1 представник; 

- ЈУ СШЦ „Никола Тесла“-1 представник; 

- Д.О.О. „Врбања Шуме“-1 представник; 

- Д.О.О. „Sim Technik“-1 представник; 

- ЈУ ОШ „Свети Сава“-1 представник; 

- ШГ „Врбања“-1 представник; 

- Д.О.О. „Квимпекс-1 представник; 

- Д.О.О. „Декол“-1 представник; 

- ЈУ Центар за културу, спорт и информисање-1 представник; 

-Еколошки покрет „Еко-опстанак“-1 представник и 

-Ватрогасно друштво-1 представник. 

Задужује се старјешина Ватрогасног друштва Котор Варош да у року од 90 дана од 

дана ступања на снагу ове одлуке надлежном органу поднесе пријаву за регистрацију 

Ватрогасног друштва. 

Члан 6. 

Старјешину Ватрогасног друштва Котор Варош именује и разрјешава Скупштина 

општине Котор Варош. 

Члан 7. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Ватрогасног 

друштва Котор Варош („Службени гласнник општине Котор Варош“, број:14/13). 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Котор Варош“. 

Број: 01-022-85/15                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 30.05.2015. године                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                Ибрахим Палић,с.р.                                                              
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“,  број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 30. Статута општине Котор-Варош 

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

Варош на сједници одржаној дана 30.05.2015. године,  д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о стипендирању студената  са подручја општине Котор-Варош у календарској 2015. години 

 

Члан 1. 

 Одлуком о стипендирању студената са подручја општине Котор-Варош у 

календарској 2015. години (у даљем тексту: Одлука) прописују се број, висина, услови, 

критеријуми, поступак и начин додјеле и исплате стипендија редовним студентима 

високошколских установа на основним студијама. 

Члан 2. 

Укупна средства за стипендирање студената за 2015. годину износе 60.000,00 КМ. 

Средства за стипендије обезбјеђују се у буџету општине Котор-Варош (у даљем тексту: 

Општина). 

Члан 3. 

Општина Котор-Варош ће у 2015. години додијелити укупно 85 стипендија 

студентима факултета друге или виших година првог циклуса студија, oд чега се 80 

стипендија додјељује студентима јавних високошколских установа, а 5 стипендија 

студентима приватних високошколских установа. 

Изузетно од става 1. овог члана, право пријаве на конкурс имају и студенти прве 

године првог циклуса студија, а који су за вријеме средњошколског образовања остварили 

укупан просјек оцјена 4,7 и већи. 

Члан 4. 

Стипендије се додјељују за једну календарску годину. Мјесечни износ стипендије 

за студенте првог циклуса студија износи 100 КМ (стотину конвертибилних марака) и 

исплатиће се за седам мјесеци, а за завршне године студија шест мјесеци. За вријеме 

апсолвентског стажа студент нема право на исплату стипендије. Исплата стипендија се 

врши  путем текућег рачуна на име студента. 

 

Члан 5. 



 БРОЈ 6/15 „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“ Страна 11 

На конкурс се могу пријавити кандидати који испуњавају сљедеће услове:  

1) да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине, да имају стално 

пребивалиште на подручју општине Котор-Варош;  

2) да су редовни студенти факултета у Републици Српској, Босни и Херцеговини или 

иностранству;  

3) да као студенти првог циклуса студија нису старији од 25 година (изузетак студенти 4. и 

виших година студија на интегрисаним студијима, код којих је старосна граница 27 

година); 

4) да су први пут уписали годину студија за коју конкуришу за стипендију;  

6) да не примају стипендију из других извора стипендирања.  

 

Члан 6. 

Поред општих услова наведених у претходној тачки, кандидати пријављени на 

конкурс за додјелу стипендија треба да испуњавају и један од сљедећих посебних услова:  

1) студенти прве године основних студија да је укупан просјек оцјена постигнут за вријеме 

средњошколског образовања најмање 4,7;  

2) студенти друге и виших година основних студија да су испите из претходних година 

положили са просјечном оцјеном 7,50 и више;  

У случају да не буде довољно студената са просјечном оцјеном 7,50, стипендије ће 

се додијелити и студентима са нижом просјечном оцјеном. 

 

Члан 7. 

Кандидати који конкуришу дужни су доставити следећа документа: 

1. Уредно попуњен образац пријаве на конкурс за додјелу стипендије (преузима се на 

интернет страници или шалтер сали Општине) 

2. Извод из матичне књиге рођених 

3. Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци) 

4. Увјерење о пребивалишту (не старије од 6 мјесеци) 

5. Увјерење о статусу редовног студента 

6. Увјерење о просјеку оцјена током студирања (за студенте прве године овјерена 

копија дипломе и свједочанства са просјеком оцјена за сваки разред средње школе) 

7. Увјерење да први пут уписују годину студија за коју конкуришу за стипендију  

8. Овјерена изјава да кандидат није корисник стипендије другог даваоца 

 

Поред наведених докумената, студенти који су дјеца погинулих бораца ВРС, ратних 

војних инвалида ВРС од I до IV категорије, који су без оба родитеља или који су 

корисници или чији су родитељи корисници социјалне помоћи, треба да доставе следеће 

документе: 

1. Студенти, дјеца погинулих бораца ВРС, увјерење надлежног органа о погибији 

ужег члана породице (овјерена копија) 

2. Студенти, дјеца ратних војних инвалида ВРС од I до IV категорије, увјерење 

надлежног органа о категоризацији (овјерена копија) 

3. Студенти без оба родитеља, изводе из матичне књиге умрлих (оригинал) 



 БРОЈ 6/15 „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“ Страна 12 

4. Студенти који су корисници или чији су родитељи корисници социјалне помоћи, 

увјерење надлежног центра за социјални рад о статусу редовног корисника помоћи 

или туђе његе (оригинал) 

5. Дијете чија су оба родитеља незапослена, потврда Завода за запошљавање за 

незапослене чланове домаћинства 

6. За студенте из вишечлане породице (четверо и више дјеце), кућна листа 

  

Члан 8. 

Стипендије из општинског буџета додјељују се на основу спроведеног јавног 

конкурса који расписује Начелник општине у сарадњи са Одјељењем за привреду и 

друштвене дјелатности, најкасније у року од 10 дана од дана ступања на снагу Одлуке. 

Конкурс се објављује у дневним новинама, интернет страници и огласној табли Општине, 

и обавезно садржи:  

(1) назив и адреса органа који расписује конкурс; 

(2) услове за додјелу стипендије;  

(3) документа потребна за пријаву на конкурс;  

(4) рок за подношење пријава; 

(5) број стипендија. 

 

Члан 9. 

Пријаве студената за додјелу општинске стипендије разматра Комисија за додјелу 

стипендија (у даљем тексту: Комисија), коју чине: 

 

1. Радислав Петрушић, предсједник 

2. Снежана Јурић, члан 

3. Драгана Петрушић, члан 

4. Марко Зељковић, члан 

5. Милијана Гавранић, члан 

 

Задатак Комисије је да све пристигле пријаве размотри и сачини ранг-листу студената. 

Приликом сачињавања ранг-листе, Комисија је дужна поштовати критеријуме Одлуке. 

Комисија за стипендије у сарадњи са ЈУ „Завод за запошљавање“ Републике Српске, Биро 

Котор-Варош и Одјељењем за привреду и друштвене дјелатности утврђује листу 

дефицитарних занимања као један од основа за бодовање. 

Члановима Комисије за рад припада одговарајућа накнада, а према одлуци начелника. 

 

Члан 10. 

Критеријуми за додјелу општинских стипендија утврђују се према бодовном 

систему, тако да сваки критеријум носи одређени број бодова. 

Критеријум за додјелу стипендија су: 

а) бодовање по основу успјеха за студенте прве године првог циклуса студија:  

- просјечна оцјена пута фактор 7...........................................до 35 бодова 
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б) бодовање по основу успјеха за студенте друге и виших година првог циклуса 

студија:  

- просјечна оцјена пута фактор 5...........................................до 50 бодова 

в) бодовање по основу социјалног статуса студента: 

- дијете без оба родитеља .............................................. 20 бодова 

- дијете палог и несталог борца ВРС ............................10 бодова 

- дијете без једног родитеља........................................... 5 бодова 

- дијете РВИ од прве до четврте категорије.................. 4 бода 

- дијете чија су оба родитеља незапослена....................3 бода 

- корисници социјалне помоћи ...................................... 3 бода 

- студенти из вишечлане породице.................................2 бода 

 

г) бодовање по основу године студија 

- I година..........................................................................12 бодова 

- II година.........................................................................15 бодова 

- III година........................................................................17 бодова 

-IV година (и више године студија)...............................20 бодова 

д) бодовање по основу дефицитарног занимања 

- за сва дефицитарна занимања утврђена листом дефицитарних занимања у складу са 

чланом  9. Одлуке ........................................................................ 5 бодова 

Уколико два или више студената имају исти број бодова, предност код додјеле 

стипендије ће имати студент са већим просјеком оцјена, а уколико имају исти просјек, 

предност ће имати студент који похађа вишу годину студија. 

Члан 11. 

Комисија утврђује прелиминарну ранг листу студената. Резултати конкурса се 

објављују на огласној табли општинске управе и званичном сајту Општине. 

Назадовољни кандидати могу поднијети приговор начелнику општине путем 

Комисије за додјелу стипендије, у року од 8 дана од дана објављивања прелиминарне 

ранг листе. О оправданости приговора одлучује начелник општине, најкасније у року од 15 

дана од дана подношења приговора. 
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Члан 12. 

Након што буду размотрени сви приговори на прелиминарну ранг листу, Комисија 

утврђује коначну ранг листу, и исту доставља начелнику општине, који на основу коначне 

ранг  листе доноси одлуку о додјели стипендија. 

Члан 13. 

Са студентима којима је додијељена општинска стипендија, закључује се уговор о 

стипендирању, којим се регулишу међусобна права и обавезе даваоца и корисника 

стипендије. Уговор у име Општине потписује начелник општине. 

Члан 14. 

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

општине Котор-Варош“. 

 

Број: 01-022-86/15                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 30.05.2015. године                                                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

         Котор Варош         Ибрахим Палић,с.р. 
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 На основу члана 72. у вези са чланом 36. став 3. 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 30.05.2015. године,              

д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о висини накнаде за рад чланова Комисије за спровођење поступка опозива Начелника 

општине Котор Варош именоване Рјешењем број 01-022-131/14 од 11.11.2014. године 

 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се висина накнада за рад чланова Комисије за спровођење 

поступка опозива Начелника општине Котор Варош именоване Рјешењем број: 01-022-

131/14 од 11.11.2014. године и то право на накнаду има ангажовани: 

 

1. ПРЕДСЈЕДНИК-420,00 КМ, 

2. ЧЛАН-360,00 КМ 

3. ЗАМЈЕНИК ЧЛАНА-240,00 КМ. 

 

Члан 2. 

 Финансијска средства за реализацију ове одлуке обезбиједиће се у буџету општине. 
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Члан 3. 

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

општине Котор-Варош. 

 
 

  

Број: 01-022-88/15                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 30.05.2015. године              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 11. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 37/12), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ брoj: 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 редовној сједници одржаној 30.05.2015. године,  д о н о с и 

 

   

 

О Д Л У К У 

о проширеним правима из области социјалне заштите 

 

 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком,прописују се услови и поступак за остваривање права на проширене 

облике социјалне заштите,утврђују се корисници и облици проширене социјалне заштите, 

те најмањи обим права на одређене облике проширене социјалне заштите, на подручју 

општине Котор Варош. 

 

Члан 2. 

  

 Проширена социјална заштита у смислу ове одлуке је организована дјелатност 

усмјерена на додатно обезбјеђење социјалне сигурности грађана, која обухвата праћење 

социјалних потреба појединаца, чланова породице или породице у цјелини и пружање 

помоћи лицима која се налазе у стању социјалне потребе, а у складу са могућностима 

Општине Котор Варош. 

 

Члан 3. 

 

 Лице које испуњава услове утврђене овом одлуком стиче право на одређени облик 

проширене социјалне заштите, по критеријумима утврђеним Законом о социјалној заштити 

Републике Српске. 
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Члан 4. 

 

 Права из ове одлуке везана су за личност и не могу се наслеђивати, преносити нити 

могу бити предмет обезбјеђења или принудног извршења. 

 Права предвиђена овом одлуком може остварити само лице или породица са 

пребивалиштем у општини Котор Варош која немају могућност да то право остваре по 

неком другом основу. 

 Права из ове одлуке остварују се након што су исцрпљене расположиве могућности 

у другим системима социјалне сигурности. 

 

II  КОРИСНИЦИ И ПРАВА ИЗ ПРОШИРЕНЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Члан 5. 

 

 Корисници права из проширене социјалне заштите су сва малољетна и пунољетна 

лица која се нађу у стању социјалне потребе. 

 

Члан 6. 

 

 Проширена права из области социјалне заштите у смислу ове одлуке су: 

 

1. Право на здравствену заштиту лица старијих од 65 година,која немају регулисано 

здравствено осигурање по другом основу, 

2. Трошкови сахране за лица која су корисници неког од права из социјалне заштите, 

3. Субвенционисање комуналних трошкова сиромашним породицама (струја 

вода,огрев ,станарина и друго), 

4. Једнократне помоћи у натури, 

5. Персонална асистенција за лица са инвалидитетом, 

6. Помоћ за школовање дјеце из сиромашних породица, 

 

 

1. Право на здравствену заштиту лица старијих од 65 година 

 

 

Члан 7. 

 

 Ово право могу остварити лица старија од 65 година која немају регулисано 

здравствено осигурање по неком другом основу,а из властитих прихода нису у могућности 

да сносе трошкове истог 

 

Члан 8. 

  

 Право на здравствену заштиту могу остварити: 

 

1. Лица старија од 65 година која немају приходе нити покретне имовине чија 

вриједност прелази 5.000,00 КМ, 

2. Лица старија од 65 година која немају ближе сроднике који су по Породичном 

закону дужна да се старју о њима, 
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3. Лица старија од 65 година која имају ближе сроднике који су по Породичном 

закону дужна да се старју о њима,али чији приход или вриједност покретне 

имовине не прелази 10.000,00 КМ. 

 

 

Члан 9. 

 

За остваривање права на здравствену заштиту потребно је уз захтјев приложити 

следеће документе: 

 

- кућну листу, 

- копију личне карте за све чланове домаћинства, 

- увјерење о катастарском приходу, 

- увјерење о приходу из пореске управе, 

- другу документацију по потреби на захтјев првостепеног органа. 

 

 

2. Субвенционисање трошкова сахране за лица која су корисници неког од     

права из социјалне заштите 

 

Члан 10. 

 

 Субвенционисање трошкова сахране корисника неког права из социјалне заштите 

подразумијева додјелу једнократне  новчане помоћи у износу до 250,00 КМ, 

 

 

3. Субвенционисање комуналних трошкова сиромашним породицама 

 

 

Члан 11. 

 

 Ову субвенцију могу остварити: 

 

- корисници сталне новчане помоћи, 

- корисници додатка за помоћ и његу другог лица чија мјесечна примања по члану 

породице не прелазе износ новчане помоћи за појединца утврђене Законом о 

социјалној заштити, 

- пензионери који примају најнижу пензију,живе сами или са супружником немају 

других прихода или имовине,ни сродника који су по закону обавезни да их 

издржавај, 

- цивилне жртве рата чија је инвалиднина нижа од најниже пензије,живе сами или са 

супружником,немају других прихода нити имовине,ни сродника који су по закону 

обавезни да их издржавају, 

- породице које имају дјецу са сметњама у развоју чији приходи по члану 

домаћинства не прелазе износ новчане помоћи за појединца утврђене Законом о 

социјалној заштити, 

- породице са троје и више дјеце чији приходи по члану домаћинства не прелазе 

износ новчане помоћи за појединца утврђене Законом о социјалној заштити. 
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Члан 12. 

 

За остваривање права на субвенционисање комуналних трошкова потребно је уз 

захтјев приложити следеће документе: 

- кућну листу 

- копију личне карте за све чланове домаћинства  

- увјерење о катастарском приходу 

- увјерење о приходу из пореске управе 

- чек од последње пензије 

- чек од последње инвалиднине 

 

 

4. Једнократне помоћи у натури 

 

Члан 13. 

 

 Једнократна помоћ у натури се обезбјеђује појединцу,члановима породице или 

породици у цјелини која се тренутно нађе у стању социјалне потребе због сиромаштва, 

дуготрајне незапослености, претрпљене елементарне непогоде, ратног страдања, 

избјеглиштва миграције, репатријације, смрти једног или више чланова породице, 

дуготрајног лијечења, издржавања казне, отпуста из установе или других непредвиђених 

околнсти. 

 

Члан 14. 

 

 Једнократна помоћ у натури подразумијева куповину и додјелу пакета основних 

животних намирница и хигијенски пакет чија вриједност не може прелазити износ новчане 

помоћи за појединца утврђене Законом о социјалној заштити. 

 Изузетно се може одобрити већа вриједност пакета једнократне помоћи у натури из 

става 1. овог члана због посебних околности о чему, на основу дискреционог права 

одлучује директор Центра за социјални рад. 

 

 

Члан 15. 

 

 Поступак за остваривање једнократне помоћи у натури проводи се по хитном 

поступку уз обавезу социјалног радника да изађе на терен и да своје стручно мишљење. 

 

 

Члан 16. 

 

За остваривање права на једнократну помоћ у натури потребно је уз захтјев 

приложити следеће документе: 

- кућну листу, 

- копију личне карте за све чланове домаћинства,  

- увјерење о катастарском приходу, 

- увјерење о приходу из пореске управе, 

- чек од последње пензије, 

- чек од последње инвалиднине, 
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- увјерење завода за запошљавање. 

 

 

5. Услуга персоналне асистенције за лица са ивалидитетом 

 

 

Члан 17. 

 

 Услуга персоналне асистенције за лица са ивалидитетом остварује се по основу 

списка корисника  и  њихових потреба које сачињава Центар за социјални рад Котор 

Варош 

 Услуга персоналне асистенције за лица са инвалидитетом обухвата:помоћ у кући, 

персоналну асистенцију и кућну његу. 

  

 

Члан 18. 

 

 Помоћ у кући подразумијева спремање стана, припремање хране, прање одјеће, 

одлазак у куповину, купање, основне хигијенске потребе и сл. 

 Услугу може обављати неквалификован радник са кратком обуком. 

 

 

Члан 19. 

 

 Персонална асистенција подразумијева помоћ у облачењу, купање, обављање 

дневне хигијене, обављање јутарње тоалете, помоћ за обављање физиолошких потреба, 

храњење, трансфер са колица на кревет исл., пратња за одлазак на посао или у школу, 

пратња за одлазак љекару или социјална активност коју корисник никако не може 

обављати без помоћи обученог лица. 

 Услугу може обављати неквалификован радник са кратком обуком. 

 

 

Члан 20. 

 

 Кућна њега подразумијева: давање лијекова, превијање на основу упуте љекара или 

медицинске сестре, купање, прање, умивање и сл.; Код корисника који стално леже 

превенција појаве декубитуса, масажа, вјежбе, промјена пелена, спремање кревета и 

основно спремање стана. 

 Услугу може обављати квалификовани његоватељ који мора имати средњу стручну 

спрему медицинског смјера или обуку за његоватеља. 

 

 Члан 21. 

 

 Цијена услуге персоналне асистенције регулисаће се уговором између Центра за 

социјални рад Котор Варош и пружаоца услуга. 

 

Члан 22. 
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 Услуге персоналне асистенције за инвалидна лица могу остварити корисници неког 

облика социјалне заштите по Закону о социјалној заштити,који немају покретну и 

непокретну имовину нити сроднике који су по закону обавезни да их издржавају и да се 

брину о њима. 

Изузетно, услугу персоналне асистенције за инвалидна лица може остварити и лице које 

има имовину под условом да ту имовинуили дио те имовине пренесе без накнаде,са 

правом располагања Центру за социјални рад. 

 

 

6. Помоћ за школовање дјеце из сиромашних породица 

 

Члан 23. 

 

 Помоћ за школовање дјеце из сиромашних породица обухвата:помоћ за накнаду 

трошкова превоза,помоћ за набавку уџбеника школског прибора и субвенционисање 

трошкова становања. 

 

Члан 24. 

 

 Помоћ за надокнаду трошкова превоза ученика имају: 

 

1. Родитељи или старатељи дјеце школског узраста који остварују један од сталних 

облика социјалне заштите по Закону о социјалној заштити, 

2. Незапослени родитељи који немају приходе нити покретне имовине вриједности 

веће од 5.000,00 КМ 

 

Члан 25. 

  

За остваривање права на помоћ за накнаду трошкова превоза ученика потребно је уз 

захтјев приложити: 

- кућну листу, 

- копију личне карте за све пунољетне чланове домаћинства, 

- увјерење о катастарском приходу, 

- увјерење о приходу из пореске управе, 

- увјерење завода за запошљавање о незапослености, 

- решење о оствареном праву на неки од облика социјалне заштите по закону о 

социјалној заштити, 

- потврду да дијете редовно похађа школу, 

- другу документацију по потреби на захтјев првостепеног органа. 

 

          Члан 26. 

 

 Помођ за набавку уџбеника и школског прибора имају: 

1. Дјеца и омладина смјештена у хранитељске породице, 

2. Родитељи или старатељи дјеце школског узраста који остварују један од сталних 

облика социјалне заштите по Закону о социјалној заштити, 

3. Незапослени родитељи или старатељи који остварују право на додатак за дјецу по 

закону о дјечијој заштити,са троје и више дјеце 
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Члан 27. 

  

За остваривање права на помоћ за набавку уџбеника и школског прибора потребно 

је уз захтјев приложити:: 

- кућну листу, 

- копију личне карте за све пунољетне чланове домаћинства, 

- увјерење о катастарском приходу, 

- увјерење о приходу из пореске управе, 

- увјерење завода за запошљавање о незапослености, 

- решење о оствареном праву на неки од облика социјалне заштите по закону о 

социјалној заштити, 

- решење о оствареном праву на додатак на дјецу по Закону о дјечијој 

заштити, 

- потврду да дијете редовно похађа школу, 

- другу документацију по потреби на захтјев првостепеног органа. 

 

 

Члан 28. 

 

Право на субвенционисање трошкова становања могу остварити дјеца из 

сиромашних породица,средњошколског узраста,који се школују ван мјеста пребивалишта 

под условом да су одлични ученици и да су уписали средњу школу које нема на подручју 

општине Котор Варош 

 

           Члан 29. 

 

За остваривање права насубвенцију трошкова становања уз захтјев се прилаже: 

- увјерење о постигнутом успјеху, 

- потврду да дијете редовно похађа школу, 

- пругу документацију по потреби на захтјев првостепеног органа. 

 

 

III  ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРОШИРЕНУ СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ 

 

Члан 30. 

 

 О остваривању облика проширене социјалне заштите по овој одлуци непосредно се 

стара и примјењује их Центар за социјални рад Котор Варош. 

 У провођењу проширене социјалне заштите Центар сарађује са општинским 

органима управе, установама социјалне заштите, образовно васпитним установама 

мјесним заједницама, вјерским, владиним и невладиним организацијама. 

 

 

Члан 31. 

 Поступак за остваривање права и других облика проширене социјалне заштите по 

овој одлуци покреће се по захтјеву лица које се налази у стању социјалне потребе односно 

његовог законског заступника или старатеља. 
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 Центар за социјални рад по службеној дужности покреће поступак за остваривање 

права и других облика проширене социјалне заштите увијек када на било који начинсазна 

о потреби да се неком лицу пружи социјална заштита. 

 

Члан 32. 

 

 О проширеним правима из социјалне заштите по овој одлуци у првом степену 

одлучује комисија коју формира Центар за социјални рад Котор Варош. 

 По жалбама против решења Центра за социјални рад Котор Варош о правима из 

социјалне заштите по овој одлуци,решава Министарство здравља и социјалне заштите 

 

Члан 33. 

 

 Приликом одлучивања о проширеним правима социјалне заштите и примјене 

проширених облика социјалне заштите Центар за социјални рад користи методе 

социјалног рада и друге стручне поступке којима се на најбољи начин може постићи сврха 

социјалне заштите. 

 

Члан 34. 

 

Центар за социјални рад по службеној дужности најмање један пута годишње врши 

ревизију рјешења по којима се остварују права на поједине облике проширене социјалне 

заштите. 

 

Члан 35. 

 

Корисник права из проширене социјалне заштите дужан је,према овој одлуци да 

пријави сваку промјену која је од утицаја на остваривање и обим тог права,у року од 15 

дана од дана настале промјене. 

Уколико корисник права не пријави промјену која утиче на губитак и обим права 

вратиће примљени износ у складу са прописима о облигационим односима. 

 

Члан 36. 

 

У погледу осталих питања која се односе на поступак за остваривање права на 

проширену социјалну заштиту по овој одлуци примјењиваће се одредбе Закона о општем 

управном поступку. 

У остваривању права на проширену социјалну заштиту примјењују се методе 

управног,социјалног,педагошког и другог рада. 

 

IV  ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА 

 

Члан 37. 

 

Средства за остваривање која су утврђена овом одлуком обезбјеђују се у буџету 

општине Котор Варош. 

На почетку текуће године Скупштина општине Котор Варош ће утврдити износ 

средстава за проширену социјалну заштиту,као и износ за поједине облике проширене 
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социјалне заштите,према материјалним могућностима општине,у оквиру расположивих 

средстава у буџету општине Котор Варош. 

 

Члан 38. 

 

Средства која се обезбјеђују овом одлуком преносе се Центру за социјални рад 

Котор Варош. 

 

 

V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 39. 

 

Права из социјалне заштите која су корисници остварили до ступања на снагу ове 

одлуке,ускладиће се са одредбама Закона о социјалној заштити РС и ове одлуке у року од 

30 дана од дана ступања ове одлуке на снагу. 

 

Члан 40. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласнику 

општине Котор Варош. 

 

 
  

Број: 01-022-87/15                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 30.05.2015. године             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

         Ибрахим Палић,с.р 

   

11 

На основу члана 31. Закона о буџетском систему Републике Српске (,,Службени 

гласник РС'', број: 121/12 и 52/14), члана 30. Закона о локалној самоуправи (,,Службени 

гласник РС'', 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,  д о н о с и:   

ОДЛУКA 

О УСВАЈАЊУ БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ  КОТОР ВАРОШ 

ЗА 2015.ГОДИНУ 

 

 

 

I 

Усваја се Буџет општине Котор Варош за 2015. годину у износу од 7.590.000,00 КМ.                                                                        

II 

Саставни дио ове Одлуке је табеларни преглед Буџета општине Котор Варош за 

2015.годину. 
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III 

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

општине Котор Варош ''. 

 

Број: 01-022-97/15                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 30.05.2015. године             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

         Ибрахим Палић,с.р 

 

 
Tabela 1. ОПШТИ ДИО БУЏЕТА-СРЕДСТВА  ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА   2015 ГОДИНУ  

   

Економски О      П      И     С План 

код   2015 

1 2 3 

   

А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV) 7,111,000.00 

710000 I Порески приходи 5,241,700.00 

713000 Порези на лична примања и приходе од самост.дјелатности 705,700.00 

714000 Порези на имовину 132,400.00 

715000 Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе) 3,100.00 

717000 Индиректни порези дoзначени од УИО 4,400,000.00 

719000 Остали порески приходи 500.00 

   

720000 II Непорески приходи 1,526,000.00 

721000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине  

 и позитивних курсних разлика 127,200.00 

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 1,378,800.00 

723000 Новчане казне 500.00 

729000 Остали непорески приходи 19,500.00 

   

730000 III Грантови 15,000.00 

731000 Грантови  15,000.00 
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780000 IV Трансфери између буџетских јединица 328,300.00 

781000 Трансфери између буџ. јединица различитих нивоа власти 328,300.00 

   

Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ  (I+II+III) 5,971,918.84 

410000 I Текући расходи 5,968,118.84 

411000 Расходи за лична примања 2,265,600.00 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 1,552,968.84 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 222,550.00 

415000 Грантови 813,800.00 

416000 Дознаке појединцима које се исплаћују из буџета општине 1,113,200.00 

   

480000 II Трансфери између буџетских јединица 0.00 

481000 Трансфери између буџ.јединица различитих нивоа власти 0.00 

   

*** III Буџетска резерва 3,800.00 

   

В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 1,139,081.16 

   

Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II) -535,800.00 

810000 I Примици за нефинансијску имовину 477,000.00 

510000 II Издаци за нефинансијску имовину 1,012,800.00 

   

Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 603,281.16 

   

Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З) -603,281.16 

Економски О      П      И     С План 

код   2015 

1 2 3 

 

Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II) 2,000.00 

910000 I Примици од финансијске имовине 2,000.00 
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610000 II Издаци за финансијску имовину 0.00 

   

Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) -605,281.16 

920000 I Примици од задуживања 0.00 

620000 II Издаци за отплату дугова 605,281.16 

   

З. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 0.00 

   

И. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 0.00 

   

   

 Буџетски приходи и примици (оквир буџета) 7,590,000.00 

 Буџетски расходи и издаци (оквир буџета) 7,590,000.00 

 

Tabela 2. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА   2015 ГОДИНУ  

   

Економск

и   План 

код О      П      И     С 2015 

1 2 3 

   

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 

7,111,000.

00 

   

 Порески и непорески приходи (71+72) 

6,767,700.

00 

   

71 Порески приходи 

5,241,700.

00 

   

713 Порези на лична примања и приходе од самост.дјелатн. 705,700.00 

713111 Порез на приходе од самосталних дјелатности 55,000.00 

713112 Порез на приходе од самос. дјелат.у паушалном износу 500.00 
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713113 Порез на лична примања 650,000.00 

713114 Порез на лична примања од самосталне дјелатности 200.00 

   

714 Порези на имовину 132,400.00 

714111 Порез на имовину 2,000.00 

714112 Порез на непокретности 129,300.00 

714211 Порез на насљеђе и поклоне 100.00 

714311 Порез на пренос непокретности и права 1,000.00 

   

715 Порези на промет производа и услуга (заостале обавезе) 3,100.00 

715100 Порези на промет производа 3,000.00 

715200 Порези на промет услуга 100.00 

   

717 Индиректни порези дoзначени од УИО 

4,400,000.

00 

717111 Индиректни порези дозначени од УИО 

4,400,000.

00 

   

719 Остали порески приходи 500.00 

719113 Порез на добитке од игара на срећу 500.00 

   

   

72 НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 

1,526,000.

00 

   

721 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине  

 и позитивних курсних разлика 127,200.00 

721222 Приходи од давања у закуп објеката општине 14,000.00 

721222 Приходи од давања у закуп објеката СШЦ Н.Тесла 13,000.00 

721223 Приходи од земљишне ренте  100,000.00 

721311 Приход од камата на новчана средства на ЈРТ 100.00 

721312 Приход од камата на новчана средства на РПН 100.00 
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722 Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга 

1,378,800.

00 

7221 Административне накнаде и таксе 70,000.00 

722121 Општинске административне таксе 70,000.00 

   

7223 Комуналне накнаде и таксе 160,600.00 

722312 Комуналне таксе на фирму 120,000.00 

722313 Комуналне таксе за држање мотор.друмских и прикљ.возила 100.00 

722314 Ком.такса за кориш.простора на јавним површина 2,000.00 

Економск

и   План 

код О      П      И     С 2015 

1 2 3 

   

722315 Комуналне таксе за држање средстава за игру 500.00 

722316 Комуналне таксе за прир.муз.програма у угост.објектима 1,500.00 

722317 Комуналне таксе за кориш.витрина за изл.робе на јав.површинама  500.00 

722318 Комунална такса за кориш.рекламних паноа 5,000.00 

722319 Комунална такса за кориш.простора за паркирање 11,000.00 

722391 Комунална такса за кориш.слобободних површина 5,000.00 

722396 Комуналне таксе на остале предмете таксирања-pr.kanaliz. 15,000.00 

   

7224 Накнаде по разним основама 944,200.00 

722411 Накнаде за уређивање грађевинског земљишта 140,000.00 

722412 Накнаде за коришћење грађевинског земљишта 65,000.00 

722424 Накнада за коришћење минералних сировина 5,000.00 

722425 Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта 2,000.00 

722435 Средства за репрокц.шума оств.прод.шумских сортимената 600,000.00 

722437 Накнада за обављ.пос.од опш.интереса у шум.у прив.својини 6,000.00 

722442 Накнада за воде за пиће у јавном водоснабдијевању 3,000.00 

722443 Накнада за воде за друге намјене за људску употребу 2,000.00 
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722444 Накнада за воде за наводњавање  

722446 Накнада  за зашт.вода коју плаћају вл.тр.сред која кор.нафту 30,000.00 

722447 Накнада за испуштање отпадних вода 25,000.00 

722448 Накнада за произ.елек.енергије добијене коришћ.хидроенр. 1,000.00 

722461 Накнада за коришт. комуналних добара од општег интереса 100.00 

722464 Накнада за воде за узгој рибе 100.00 

722467 Средства за финан.посебних мјера заштите од пожара 40,000.00 

722491 Концесионе накн.за кориш.природ.и др.добара од опш.интереса 25,000.00 

   

7225 Приходи од пружања јавних услуга 204,000.00 

722521 Приходи општинских органа управе 35,000.00 

722591 Властити приходи буџ.корисника-Центар за социјални рад 28,000.00 

722591 Властити приходи буџ.корисника-Дјечији вртић "Лариса Шугић" 115,000.00 

722591 Властити приходи буџ.корисника-СШЦ "Никола Тесла" 24,000.00 

722591 Властити приходи буџ.корисника-Народна библиотека 2,000.00 

   

723 Новчане казне 500.00 

723121 Новч.  казне изреч. у прек. пост.за прек прописане актом СО 500.00 

   

729 Остали непорески приходи 19,500.00 

729124 Остали општински непорески приходи-тенд.докум.и др. 15,000.00 

729124 Остали општински непорески приходи-бол.прип.општина  

729124 Остали општински непорески приходи-бол.ЦСР  

729124 Остали општински непорески приходи-прип.ДВ 4,500.00 

   

731 Грантови из земље 15,000.00 

731210 Текући грантови из земље-ЦИК БиХ (за опште изборе)  

731220 Капитални грантови из земље (пластеници) 15,000.00 

   

78 Трансфери између буџетских јединица 328,300.00 

781 Трансфери између буџ. jедин.различитих нивоа власти 328,300.00 
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781300 Трансфери ЈЛС за пројекте-МИРЛ-мод.ул.П.Павла  

Економск

и   План 

код О      П      И     С 2015 

1 2 3 

   

781300 Трансфери ЈЛС за пројекте-МПОС-рек.спортског центра  

781300 Трансфери ЈЛС за пројекте-соц.заштита-ЦСР 327,000.00 

781300 Трансфери ЈЛС за пројекте-образовање-ДВ  

781300 Трансфери ЈЛС за пројекте-образовање-СШЦ 1,300.00 

   

   

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 477,000.00 

   

81 Примици за нефинансијску имовину 477,000.00 

813 Примици за непроизведену сталну имовину 0.00 

813100 Примици за земљиште   

   

816 Примици од залиха материјала,робе и инвентара 7,000.00 

816100 Примици од залиха робе -СШЦ 7,000.00 

   

817 Примици по основу пореза на додату вриједност 470,000.00 

817100 Примици по основу пореза на додату вриједност који  

 се наплаћује од надлежне пореске институције 470,000.00 

      

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ   

ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

7,588,000.

00 
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Tabela 3. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  ЗА 2015 ГОДИНУ 

   

Економски   План 

код О      П      И     С 2015 

1 2 3 

   

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ  5,971,918.84 

   

41 Текући расходи 5,968,118.84 

   

411 Расходи за лична примања 2,265,600.00 

411100 Расходи за бруто плате 1,778,600.00 

411200 Расходи за  бруто накнаде и остала лична примања 487,000.00 

   

412 Расходи по основу коришћења роба и услуга 1,552,968.84 

412100 Расходи по основу закупа објеката и опреме 11,000.00 

412200 Расходи по основу утрошка енергије.комуналних и ком.услуга 188,300.00 

412300 Расходи за режијски материјал 41,900.00 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 43,000.00 

412500 Расходи за текуће одржавање 327,300.00 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 44,400.00 

412700 Расходи за стручне услуге 91,818.84 

412800 Расходи за услуге одрж.јавних површ.и заштите жив.средине 252,500.00 

412900 Остали непоменути расходи 552,750.00 

   

413 Расходи финансирања и др.финансијски трошкови 222,550.00 

413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности  212,530.00 

413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 1.00 

413400 Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностр. 5,000.00 

413900 Расходи по основу затезних камата 5,019.00 
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415 Грантови 813,800.00 

415200 Грантови у земљи 813,800.00 

   

416 Дознаке на име социјалне заштите 1,113,200.00 

416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине 788,200.00 

416200 Дознаке другим институц.обавезног социјалног осигурања 90,000.00 

416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите 235,000.00 

   

48 Трансфери између буџетских јединица 0.00 

   

481 Трансфери између буџетских јединица   

 различитих нивоа власти 0.00 

481200 Трансфери ентитету 0.00 

   

******** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА: 3,800.00 

   

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1,012,800.00 

   

51 Издаци за нефинансијску имовину 1,012,800.00 

   

511 Издаци за произведену сталну имовину 532,300.00 

Економски   План 

код О      П      И     С 2015 

1 2 3 

   

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 111,000.00 

511200 Издаци за инв.одрж.реконст.и адапт.зграда и објеката 135,000.00 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 54,300.00 

511700 Издаци за нематер.и произведену имовину-планови,програми 232,000.00 

   

516 Издаци за залихе материјала, робе и   
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 ситног инвентара, ауто гума и амбалаже 10,500.00 

516100 Издаци за залихе ситног инвентара и ауто гума 10,500.00 

   

517 Издаци по основу пореза на додату вриједност 470,000.00 

517100 Издаци по основу ПДВ-а 470,000.00 

  УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ   

  ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ: 6,984,718.84 

 

Tabela 4.                                         РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ  

   

Економски   План 

код О      П      И     С 2015 

1 2 3 

   

 ФИНАНСИРАЊЕ -603,281.16 

   

 НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  2,000.00 

   

911 Примици од финансијске имовине 2,000.00 

911400 Примици од наплате  пореза   

  из ранијих година-поравнања ПУ 2,000.00 

   

61 Издаци за финансијску имовину 0 

611 Издаци за финансијску имовину 0 

611000 Издаци за финансијску имовину   

   

   

 НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ -605,281.16 

92 Примици од задуживања 0 

921 Примици од задуживања 0 

921200 Примици од задуживања   
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62 Издаци за отплату дугова 605,281.16 

621 Издаци за отплату дугова 605,281.16 

621100 Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи 584,220.00 

621300 Издаци за отплату главнице зајмова примљених од банке 30.00 

621900 Издаци за отплату осталих дугова 21,031.16 

   

3444 РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 0.00 

 

Tabela 5.           II ПОСЕБНИ ДИО  

  РАСПОРЕД БУЏЕТСКИХ  ИЗДАТАКА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА  2015. ГОДИНУ 

    

Економ.  Фун. О      П      И     С План 

     код код   2015 

1 2 3 5 

    

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД:  0053110  

    

41  Текући расходи 33,500.00 

    

412  Расходи по основу коришћења добара и услуга 33,500.00 

412600 0111 Расходи по основу путовања и смјештаја 500.00 

412900 0133 Расходи по основу репрезентације 3,000.00 

412900 0133 Расходи по основу организације пријема,манифестација 30,000.00 

    

481  Трансфери између буџетских јединица 0.00 

481200 0820 Трансфери између буџ.јединица различитих нивоа власти  

        

  УКУПНО СКУПШТИНА: 33,500.00 
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НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ  

ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД:  0053111  

    

41  Текући расходи 296,900.00 

    

412  Расходи по основу коришћења роба и услуга 261,900.00 

412  Расходи Општинске изборне комисије 17,900.00 

412100 160 Расходи по основу закупа  

412200 160 Расходи за комуникационе услуге,птт 500.00 

412300 160 Расходи за режијски материјал,канцеларијски 400.00 

412500 160 Расходи за текуће одржавање  

412600 160 Расходи по основу путовања и смјештаја 2,000.00 

412600 160 Расходи по основу утрошка горива  

412700 160 Расходи за стручне услуге 500.00 

412900 160 Расходи за бруто накнаде члановима ОИК 14,000.00 

412900 160 Расходи за бруто накнаде члановима бирачких одбора  

412900 160 Расходи за остале уговорене услуге 500.00 

    

412  Расходи по основу коришћења роба и услуга 244,000.00 

412600 0111 Расходи по основу путовања и смјештаја 500.00 

412900 0111 Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група  18,500.00 

412900 0111 Расходи за бруто накнаде члановима надзорног одбора 10,000.00 

412900 0111 Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима  215,000.00 

    

415  Грантови 35,000.00 

415200 0840 Политичке странке 35,000.00 

    

62  Издаци за отплату дугова 20,481.16 

621  Издаци за отплату дугова 20,481.16 

621900 **** Издаци за отплату осталих дугова 20,481.16 

  УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА: 317,381.16 
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Економ.  Фун. О      П      И     С План 

     код код   2015 

1 2 3 5 

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД:  0053120  

    

41  Текући расходи 59,100.00 

412  Расходи по основу коришћења роба и услуга 46,100.00 

412600 0111 Расходи по основу путовања и смјештаја 2,000.00 

412600 0133 Расходи по основу утрошка горива 20,000.00 

412900 0133 Расходи по основу репрезентације 10,100.00 

412900 0133 Расходи по основу орг.пријема,маниф.(Слава,Н.година,8.март) 13,000.00 

412900 0133 Расходи по основу међуопштинске сарадње 1,000.00 

    

416  Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 13,000.00 

416100 0111 Помоћ пензионерима општине 3,000.00 

416100 0111 Текуће дознаке грађанима 10,000.00 

    

******** **** Текућа буџетска резерва 3,800.00 

    

  УКУПНО НАЧЕЛНИК: 62,900.00 

    

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА  

ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД:  0053121  

    

41  Текући расходи 12,000.00 

    

412  Расходи по основу коришћења роба и услуга 12,000.00 

412600 0111 Расходи по основу путовања и смјештаја 9,000.00 

412900 0133 Расходи по основу репрезентације-чајна кухиња 3,000.00 

  УКУПНО КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА: 12,000.00 
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НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ  

ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД:  0053130  

    

41  Текући расходи 149,300.00 

    

412  Расходи по основу коришћења роба и услуга 70,000.00 

412300 0133 Расходи за режијски материјал (тонер,папир,регистратори и др.) 18,000.00 

412300 0133 Расходи за режијски материјал (обрасци:имк,вл) 6,000.00 

412300 0133 Расходи за режијски материјал ( одрж.чистоће) 2,000.00 

412300 0133 Расходи за стручну литературу,часописе и дневну штампу 3,000.00 

412400 0220 Расходи за материјал за потребе цивилне заштите* 2,000.00 

412500 0133 Расходи за текуће одржавање (канцеларије,опрема, аута) 13,000.00 

412600 0111 Расходи по основу путовања и смјештаја 500.00 

412700 0133 Расходи за текуће одржавање рач.и копир опреме  5,000.00 

412900 0111 Расходи за рад савјета у мјесних заједница 10,000.00 

412900 0111 Расходи за  бруто накнаде комисија (скл.брака) 10,000.00 

412900 0133 Остали непоменути расходи 500.00 

    

Економ.  Фун. О      П      И     С План 

     код код   2015 

1 2 3 5 

415  Грантови 68,300.00 

415200 0840 Општинска борачка организација 56,200.00 

415200 0840 Текући грантови за пројекте другим борачким организацијама 2,000.00 

415200 0840 Капитални грантови за пројекте бор. организ.(спомен обиљежја) 2,000.00 

415200 0620 Капитални грантови мјесним заједницама (инфра струк.грађани) 0.00 

415200 0412 АСБ-ЕУ пројекат-социо-економ.оснаживање жртава мина 8,100.00 

    

416  Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 11,000.00 

416100 1090 Текуће помоћи за породице погинулих бораца и РВИ и ЦЖР 8,000.00 
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416100 1060 Капиталне помоћи за PPB,РВИ и незапослене борце 3,000.00 

    

51  Издаци за нефинансијску имовину 22,000.00 

511  Издаци за произведену сталну имовину 17,000.00 

511300 0133 Издаци за набавку опреме-ОУ 12,000.00 

511300 0220 Издаци за набавку опреме-Цивилна заштита 5,000.00 

511700 0133 Издаци за рачунарске програме  

    

516  Издаци за залихе материјала и ситног инвентара 5,000.00 

516100 0133 Издаци за залихе ситног инвентара,ауто гума,одјеће и обуће 5,000.00 

        

  УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТА УПРАВА: 171,300.00 

    

    

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ  

ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД:  0053140  

    

41  Текући расходи 2,244,600.00 

411  Расходи за лична примања 1,706,600.00 

4111  Расходи за бруто плате 1,361,600.00 

411100 0111 Расходи за бруто плате - ОАС 1,361,600.00 

    

4112  Расходи за  бруто накнаде и остала лична примања 345,000.00 

411200 0111 Расходи за  бруто накнаде и остала лична примања 345,000.00 

    

412  Расходи по основу коришћења роба и услуга 315,450.00 

412100 0133 Расходи по основу закупа 11,000.00 

412200 0133 Расходи по основу утрошка електричне енергије 17,000.00 

412200 0133 Расходи за централно гријање 20,000.00 

412200 0133 Расходи за комуналне услуге-вода,смеће 6,000.00 

412200 0133 Расходи за комуникационе услуге-телефоне 45,000.00 
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412600 0111 Расходи по основу путовања и смјештаја 500.00 

412700 0133 Расходи за услуге финансијског посредовања 5,000.00 

412700 0133 Расходи по основу осигурања  12,000.00 

412700 0133 Расходи за услуге информисања 15,000.00 

412700 0133 Расходи за правне и административне услуге 3,000.00 

412700 0133 Расходи за услуге одржавања рачунарских програма 8,000.00 

412700 0133 Расходи за услуге трезора-лиценца 6,500.00 

412900 0133 Расходи за стручне испите  250.00 

412900 0133 Расходи за стручно усавршавање запослених(семинари,курсеви) 1,000.00 

412900 0111 Расходи за бруто накнаде за рад ван.рад.времена и пов.послове 0.00 

Економ.  Фун. О      П      И     С План 

     код код   2015 

1 2 3 5 

412900 0133 Расходи по основу поврата и прекњижавања пореза и допр. 0.00 

412900 0111 Расход по основу пореза и доприноса на терет послодавца 10,000.00 

412900 0133 Расходи по судским рјешењима 150,000.00 

412900 0133 Расходи по основу чланарина (СОГРС,ПК) 5,200.00 

    

413  Расходи за камате и остале накнаде 222,550.00 

413100 0170 Расходи за камате на обвезнице у земљи 212,530.00 

413300 0170 Расходи за камате на кредит од банке 1.00 

413400 0170 Расходи за камате на кредит од ЕИБ 5,000.00 

413900 0170 Расходи по основу затезних камата и казни 5,019.00 

    

415  Текући грантови 0.00 

415200 0112 Текући грантови непроф. субјектима-ООСС АУ 0.00 

    

62  Издаци за отплату дугова 584,800.00 

621  Издаци за отплату дугова 584,800.00 

621100 **** Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи 584,220.00 

621300 **** Издаци за отплату главнице зајмова примљених од банке 30.00 
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621900 **** Издаци за отплату осталих дугова-ПУ поравнања  550.00 

        

  УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ: 2,829,400.00 

 

    

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД:0053150  

    

41  Текући расходи 830,700.00 

    

412  Расходи по основу коришћења роба и услуга 1,000.00 

412600 0111 Расходи по основу путовања и смјештаја 500.00 

412900 0111 Расходи за  бруто накнаде комисија (стипендије,процјена штете)  

412900 0133 Остали непоменути расходи 500.00 

    

415  ГРАНТОВИ 710,500.00 

4152  Текући грантови 629,500.00 

4152  Текући грантови хуманитарним организацијама 32,000.00 

415200 1090 Општинска организација црвеног крста 30,000.00 

415200 1090 Хуманитарне активности 2,000.00 

    

4152  Текући грантови спортским и омладинским организацијама 94,000.00 

415200 0810 Средства за унапређење спорта-по одлукама 15,000.00 

415200 0810 Помоћ  спортским клубовима 77,000.00 

415200 0810 Спортске манифестације  

415200 0860 Омладинске активности  

415200 0860 Фондација Мозаик-Омладинска банка  

415200 0860 Општински омладински фонд  

415200 0860 Акциони план-равноправност полова 1,000.00 

415200 0860 Локална волонтерска политика 1,000.00 
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Економ.  Фун. О      П      И     С План 

     код код   2015 

1 2 3 5 

4152  Текући грантови етничким и вјерсикм заједницама 2,000.00 

415200 0840 Текући грантови вјерским заједницама 2,000.00 

    

4152  Текући грантови у области соц.и здравствене заштите 101,000.00 

415200 0760 Дом здравља                                   101,000.00 

    

4152  Текући грантови у областо образ.науке и културе 217,300.00 

415200 0820 Центар за културу и информисање 198,500.00 

415200 0820 Грант за финансирање аматеризма(ЦМП,Жубор,Слога и др.)  

415200 0820 СПКУД "Просвјета" 15,000.00 

415200 0820 Културне манифестације 1,500.00 

415200 0912 Механизам подршке прев.насиља и смањењу ризика од оружја 500.00 

415200 0912 Трошкови такмичења ученика основних школа 1,800.00 

    

4152  Остали текући грантови непрофитним субјектима 183,200.00 

415200 0840 Удружење пензионера 2,000.00 

415200 0320 Ватрогасно друштво 173,200.00 

415200 0840 Удружења грађана 3,000.00 

415200 0860 Организације породицама са 4.оро и више дјеце-организације 2,000.00 

415200 0860 Организације за промоцију рађања и родитељства 3,000.00 

415200 0860 Пољопривредни произвођачи-правна лица  

415200 0473 Организације у области туризма  

    

4152  Капиталне помоћи 81,000.00 

415200 0840 Капитална помоћ вјерским заједницама 8,000.00 

415200 0840 Капитална помоћ мала и средња предузећа  

415200 0840 Подршка привредницима-суф.ГОЛД 1,000.00 
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415200 0840 Непрофитне организације-суфин.пројеката   20,000.00 

415200 0320 Грант за опремање ватрогасних јединица-сред.заш.од пожара 52,000.00 

    

416  Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 119,200.00 

4161  Текуће шомоћи 119,200.00 

416100 0421 Помоћи пољопривредним произвођачима-појединци        50,000.00 

416100 0421 Процјена и накнада штете причињене од заш.дивљачи 3,000.00 

416100 1070 Избјегла и расељеним лица  

416100 0840 Стипендије ученицима и студентима  60,000.00 

416100 1070 Помоћи за елементарне непогоде  

416100 1040 Помоћ породицама са 4.оро и више дјеце-појединци  

416100 1040 Суфинансирање трошкова друге и наредне вјештачке оплодње 2,000.00 

416100 1040 Суфинансирање preвoза ученика Вагани 4,200.00 

    

4161  Капиталне помоћи 0.00 

416100 1060 Капиталне помоћи  за избјегле , расељене и повратнике   

416100 1060 Капиталне помоћи пород.са 4.оро и више дјеце-појединци  

416100 1060 Капиталне помоћи  за социјално угрожена лица  

        

  УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ: 830,700.00 

    

    

    

Економ.  Фун. О      П      И     С План 

     код код   2015 

1 2 3 5 

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМ.КОМ. ПОСЛОВЕ 

ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД:  0053160  

    

41  Текући расходи 586,298.84 
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412  Расходи по основу коришћења роба и услуга 323,798.84 

412200 0133 Расходи за накнаде за кориштење град.грађ.земљишта 2,000.00 

412200 0133 Расходи за комуналне таксе-прикључак канал.Рипиште 3,000.00 

412500 0451 Расходи за текуће одржавање путева  и мостова 240,700.00 

412500 0451 Расходи за текуће одржавање путева  по уговуру  

412500 0451 Расходи за отклањ.посљед.штета од поплава 43,500.00 

412500 0451 Расходи за тек.одрж. комуналне инфраструктуре 5,000.00 

412500 0451 Расходи за тек.одрж.саобраћајне сигнализације  

412500 0640 Расходи за текуће одржавања уличне расвјете 16,000.00 

412600 0111 Расходи по основу путовања и смјештаја 500.00 

412700 0133 Расходи за геодетске-катастарске услуге 7,098.84 

412700 0133 Остале стручне услуге (мон.и дем.новогодишњих украса) 6,000.00 

    

4128  Расходи за услуге одржавања јавних површина 252,500.00 

412800 0560 Расходи за одржавање јавних површина 5,000.00 

412800 0451 Расходи за услуге зимске службе 82,500.00 

412800 0560 Расходи за услуге чиш.јавних површина по уговору 45,000.00 

412800 0640 Расходи за утрошак електричне расвјете на јав.површ. 120,000.00 

412800 0560 Расходи за услуге испитивања и заштите животне средине (пилане)  

    

4129  Остали непоменути расходи 10,000.00 

412900 0111 Расходи за бруто накнаде члановима комисија  

412900 0133 Остали непоменути расходи (тех.преглед објеката) 10,000.00 

    

51  Издаци за нефинансијску имовину 958,000.00 

511  Издаци за произведену сталну имовину 488,000.00 

511100 0660 Издаци за изградњу и прибављање зграда и саоб.објеката 111,000.00 

511100 0451 Издаци за изградњу некатег.путева (средства од шум.сор)  

511100 0451 Издаци за изградњу и санацију ком.инфраструктуре од поплава  

511100 0610 Издаци за изградњу НН мреже Плитска-суф.МИРЛ  

511100 0660 Изградња игралишта у Новом насељу-суф. МП-ААП  
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511100 0451 Издаци за уређење јавних површина,паркова и тргова-пјеш.стазе-суф ЈКП МЗ  

511200 0820 Реконструкција кино сале-суф. УНДП-и  

511200 0660 Санација спортског центра -суф. МПОС  

511200 0660 Издаци за суфинансирање пројеката-ЛОД 4 35,000.00 

511200 0451 Издаци за инвестиц.одрж.рекон.и адаптацију саоб.објеката 100,000.00 

511300 0451 Издаци за набавку комуналне опреме 5,000.00 

511300 0451 Издаци за набавку саобраћајне сигнализације 5,000.00 

511300 0620 Опрема за Агроцентар Ободник  

511700 0620 Издаци за израду шумско-привредне основе 40,000.00 

511700 0620 Издаци за нематер.произведену имовину-планови,програми 192,000.00 

    

517  Издаци по основу пореза на додату вриједност 470,000.00 

517100 0112 Издаци по основу ПДВ-а који се плаћа добављачу (пр.канал-кредит) 470,000.00 

  УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ: 1,544,298.84 

Економ.  Фун. О      П      И     С План 

     код код   2015 

1 2 3 5 

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  

ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД:0053220  

    

41  Текући расходи 15,000.00 

    

412  Расходи по основу коришћења роба и услуга 15,000.00 

412200 0740 Расходи за услуге дератизације  4,000.00 

412600 0111 Расходи по основу путовања и смјештаја 500.00 

412700 0133 Расходи за услуге по налогу инспекције 3,000.00 

412700 0740 Расходи за услуге мртвозорства 7,000.00 

412900 0133 Уговорене услуге 500.00 

        

  УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈЕ: 15,000.00 
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НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД:  0053300  

41  Текући трошкови 1,197,800.00 

411  Расходи за лична примања 200,000.00 

4111  Расходи за бруто плате 152,000.00 

411100 1090 Расходи за бруто плате 152,000.00 

    

4112  Расходи за  бруто накнаде и остала лична примања 48,000.00 

411200 1090 Расходи за  бруто накнаде и остала лична примања 48,000.00 

    

412  Расходи по основу коришћења роба и услуга 27,800.00 

412200 1090 Трошкови енергије (елек.енергија) 1,600.00 

412200 1090 Трошкови комуналних  услуга (вода,смеће,ком.накнада) 700.00 

412200 1090 Трошкови  комуникационих услуга (тел.отп.поште) 6,000.00 

412300 1090 Расходи за канцеларијски материјал 3,000.00 

412500 1090 Расходи за текуће одржавање  1,100.00 

412600 1090 Расходи по основу путовања и смјештаја 1,500.00 

412600 1090 Расходи по основу утрошка горива 2,500.00 

412700 1090 Расходи по основу осигурања  1,000.00 

412700 1090 Расходи за услуге одржавања рачунарских програма 1,100.00 

412700 0133 Расходи за правне и административне услуге  

412900 1090 Расходи за стручно усавршавање запослених(семинари,курсеви) 300.00 

412900 1090 Расходи за бруто накнаде члановима управног одбора 2,400.00 

412900 1090 Расходи за бруто накнаде првостепене комисије 4,000.00 

412900 1090 Расходи по основу репрезентације 1,500.00 

412900 1090 Расход по основу пореза и доприноса на терет послодавца 1,100.00 

    

416  Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета 970,000.00 

4161  Текуће помоћи 645,000.00 

416100 1070 Стална новчана помоћ 180,000.00 

416100 1070 Додатак за помоћ и његу другог лица 370,000.00 
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416100 1070 Једнократна социјална помоћ 47,000.00 

416100 1070 Помоћ за лијечење 6,000.00 

416100 1070 Трошкови превоза дјеце  са посебним  потребама  18,000.00 

416100 1070 Остале помоћи-кд 8,000.00 

416100 1070 Остали трошкови социјалних давања (птт) 16,000.00 

Економ.  Фун. О      П      И     С План 

     код код   2015 

1 2 3 5 

4162  Дознаке другим институц.обавезног соц.осигурања 90,000.00 

416200 1070 Здравствено осигурање корисника помоћи 90,000.00 

    

4163  Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите 235,000.00 

416300 1070 Смјештај штићеника у установе 210,000.00 

416300 1070 Смјештај штићеника у породице 25,000.00 

    

51  Издаци за нефинансијску имовину 2,500.00 

511  Издаци за произведену сталну имовину 2,000.00 

511300 1090 Издаци за набавку опреме 2,000.00 

    

516  Издаци за залихе материјала и ситног инвентара 500.00 

516100 1090 Издаци за залихе ситног инвентара и ауто гума 500.00 

        

  УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД: 1,200,300.00 

    

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЛАРИСА ШУГИЋ"  

ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД:  0053400  

    

41  Текући расходи 403,620.00 

411  Расходи за лична примања 338,000.00 

4111  Расходи за бруто плате 265,000.00 

411100 0911 Расходи за бруто плате 265,000.00 
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4112  Расходи за  бруто накнаде и остала лична примања 73,000.00 

411200 0911 Расходи за  бруто накнаде и остала лична примања 73,000.00 

    

412  Расходи по основу коришћења роба и услуга 65,620.00 

412200 0911 Трошкови енергије (елек.енергија,огрев,превоз) 11,000.00 

412200 0911 Трошкови комуналних  услуга (вода,смеће,ком.накнада) 3,000.00 

412200 0911 Трошкови  комуникационих услуга (тел.отп.поште) 1,500.00 

412300 0911 Расходи за режијски материјал-канцеларијски  2,100.00 

412400 0911 Расходи за материјал за посебне намјене 35,000.00 

412500 0911 Трошкови текућег одржавања  2,500.00 

412600 0911 Расходи по основу путовања и смјештаја 500.00 

412600 0911 Расходи по основу утрошка горива 500.00 

412700 0911 Расходи по основу осигурања  720.00 

412700 0911 Расходи за услуге одржавања рачунарских програма 1,000.00 

412700 0911 Расходи за стручне услуге 400.00 

412900 0911 Расходи за стручно усавршавање запослених 200.00 

412900 0911 Расходи за бруто накнаде члановима управног одбора 2,400.00 

412900 0911 Расходи за бруто накнаде за приврем.и поврем.послове 2,200.00 

412900 0911 Расходи по основу репрезентације 500.00 

412900 0911 Расход по основу пореза и доприноса на терет послодавца 2,100.00 

    

51  Издаци за нефинансијску имовину 15,000.00 

511  Издаци за произведену сталну имовину 15,000.00 

511300 0911 Набавка опреме 15,000.00 

  УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ: 418,620.00 

    

Економ.  Фун. О      П      И     С План 

     код код   2015 

1 2 3 5 

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: СШЦ "НИКОЛА ТЕСЛА"  
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ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД:  0815019  

    

41  Текући расходи 124,100.00 

411  Расходи за лична примања 21,000.00 

4111  Расходи за бруто плате 0.00 

411100 0922 Расходи за бруто плате  

    

4112  Расходи за  бруто накнаде и остала лична примања 21,000.00 

411200 0922 Расходи за  бруто накнаде и остала лична примања 21,000.00 

    

412  Расходи по основу коришћења роба и услуга 103,100.00 

412200 0922 Трошкови енергије (елек.енергија,огрев) 38,000.00 

412200 0922 Трошкови комуналних  услуга (вода,смеће,ком.накнада) 16,000.00 

412200 0922 Трошкови  комуникационих услуга (тел.отп.поште) 6,000.00 

412300 0922 Расходи за режијски материјал-канцеларијски  6,000.00 

412400 0922 Расходи за материјал за посебне намјене 6,000.00 

412500 0922 Трошкови текућег одржавања  4,500.00 

412600 0922 Расходи по основу путовања и смјештаја 1,500.00 

412600 0922 Расходи по основу утрошка горива 500.00 

412700 0922 Расходи по основу осигурања 7,000.00 

412700 0922 Расходи за рачуноводствене услуге 500.00 

412700 0922 Расходи за стручне услуге 500.00 

412900 0922 Расходи за стручно усавршавање запослених (ст.испити,семинари) 4,000.00 

412900 0922 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 4,500.00 

    

412900 0922 Расходи по основу репрезентације 1,000.00 

412900 0922 Расход по основу пореза и доприноса на терет послодавца 100.00 

412900 0922 Уговорене услуге-остало 7,000.00 

    

51  Издаци за нефинансијску имовину 10,000.00 

511  Издаци за произведену сталну имовину 10,000.00 
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511100 0922 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката  

511200 0922 Издаци за инвестиц.одржавање,реконструк.и адаптацију  

511300 0922 Набавка опреме 5,000.00 

516100 0922 Издаци за залихе материјала, ивентара и амбалаже 5,000.00 

        

  УКУПНО СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР: 134,100.00 

    

    

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА  

ОРГАНИЗАЦИОНИ КОД:  0818051  

    

41  Текући расходи 15,200.00 

    

412  Расходи по основу коришћења роба и услуга 15,200.00 

412200 0820 Трошкови енергије (елек.енергија,огрев,превоз) 4,000.00 

412200 0820 Трошкови комуналних  услуга (вода,смеће,ком.накнада) 2,000.00 

412200 0820 Трошкови  комуникационих услуга (тел.отп.поште) 1,000.00 

412300 0820 Расходи за режијски материјал-канцеларијски  1,400.00 

Економ.  Фун. О      П      И     С План 

     код код   2015 

1 2 3 5 

    

412500 0820 Трошкови текућег одржавања  1,000.00 

412600 0820 Расходи по основу путовања и смјештаја 500.00 

412600 0820 Расходи по основу утрошка горива 400.00 

412700 0820 Расходи по основу осигурања  500.00 

412700 0820 Расходи за стручне услуге 1,000.00 

412900 0820 Расходи за бруто накнаде члановима управног одбора 2,400.00 

412900 0820 Остали непоменути расходи 1,000.00 

    

51  Издаци за нефинансијску имовину 5,300.00 
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511  Издаци за произведену сталну имовину 5,300.00 

511300 0820 Издаци за набавку опреме  5,300.00 

        

  УКУПНО БИБЛИОТЕКА: 20,500.00 

  УКУПНИ БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ : 7,590,000.00 

 Tabela 6. БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ  ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА  2015. ГОДИНУ 

    

Р.Б. Функц. О П И С  План 

  код   2015 

1 2 3 4 

1. 01. Опште јавне услуге 2,729,698.84 

2. 02. Одбрана 7,000.00 

3. 03. Јавни ред и сигурност 225,200.00 

4 04. Економски  послови 542,800.00 

5. 05. Заштита човјек. околине 50,000.00 

6. 06. Стамбени и заједнички послови 514,000.00 

7 07. Здравство 112,000.00 

8 08. Рекреација, култура и религија 525,700.00 

9 09. Образовање 548,020.00 

10 10. Социјална заштита 1,249,500.00 

11 *** Остало 609,081.16 

    

  Укупно функционална класификација 7,113,000.00 

    

Напомена:''11-Остало'' приказани су некласификовани расходи, тј:  

*издаци за финансијску имовину   

*издаци  за отплату дугова  

*средства буџетске резерве  

 

 

 



 БРОЈ 6/15 „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“ Страна 51 

12 

На основу члана 33.  Закона о буџетском систему Републике Српске (''Службени  

гласник  РС '',број: 121/12 и 52/14), члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', 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 је, дана 30.05.2015. године, д о н и ј е л а  

 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТA ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком  прописује се начин извршења Буџет општине Котор Варош за 2015. 

годину, управљање приходима и издацима Буџета, права и обавезе корисника буџетских 

средстава, као и овлашћења органа у извршењу буџета. 

Ова одлука ће се спроводити у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске, 

Законом о трезору, Законом о инвестирању јавних средстава, Законом о задуживању, дугу 

и гаранцијама Републике Српске. 

Све одлуке, рјешења и закључци који се односе на буџет морају бити у складу са овом 

Одлуком. 

Ова одлука се односи на потрошачке јединице - буџетске кориснике дефинисане Одлуком 

о начину организовања локалног трезора општине Котор Варош. 

 

Члан 2. 

Утврђује се буџет општине Котор Варош за 2015.годину у укупном износу од 7.590.000,00 

КМ и распоређује за: 

       - утврђене намјене              6.980.918,84 KM 

 - за отплату дугова                 605.281,16 КМ 

      - текућу буџетску резерву                                               3.800,00 КМ  

 

Укупни буџетски издаци морају бити уравнотежени са укупним буџетским средствима.      

 

Члан 3. 

Буџетски корисници су органи и организације Општине и остали корисници који се 

финансирају из буџета. 

Статус буџетског корисника Буџета Општине Котор Варош, стиче се на основу Устава, 

закона, Одлуке Скупштине општине Котор Варош, у складу са законом. 

Буџетски корисници се уписују у регистар буџетских корисника Буџета Општине Котор 

Варош. 

Сви буџетски корисници су дужни да у року од 15 дана од дана настанка промјене у 

организацији и статусу, проведу поступак регистровања измјена у књизи регистра 

буџетских корисника. 

Тијело или орган које нема статус буџетског корисника финансира се преко буџетског 

корисника у чијем се саставу налази то тијело или орган. 

 

Члан 4. 

Приходи буџета Општине утврђени су Законом о буџетском систему Републике Српске 

(''Службени гласник Републике Српске'' број: 121/12 и 52/14 и Одлуком о учешћу општина 
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и градова у приходима од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода 

(''Службени гласник Републике Српске''број: 56/14), као и одлукама Скупштине општине 

Котор Варош и одлукама, рјешењима и закључцима Начелника, одјељења и служби 

општинске управе и буџетских корисника. 

Приходе од донација (грантова) буџетски корисници могу користити у складу са чланом 

11. Закона о буџетском систему Републике Српске, у износу од 100% (ФОНД 03-Фонд 

грантова). 

Приходи од приватизације и сукцесије користе се у складу са релевантним прописима из 

ове области (ФОНД 04-Фонд средстава приватизације и сукцесије). 

Приходи од финансирања посебних пројеката користе се за реализацију пројеката у складу 

са програмима финансијске подршке (ФОНД 05-Фонд за посебне пројекте). 

Приходи из става 2.,3. и 4.овог члана морају се наплаћивати и распоређивати преко 

система јединственог рачуна трезора Општине. 

 

Члан 5. 

Средства предвиђена у буџету за 2015. годину могу се користити само до висине 

остварених средстава   са којима ће се усклађивати буџетски издаци. 

 

Члан 6. 

Корисници средстава буџета могу стварати обавезе и користити средства само за намјене 

предвиђене буџетом и то до износа који је планиран, а у складу са расположивим 

средствима. 

Корисници средстава буџета дужни су да се приликом кориштења средстава утврђених у 

буџету руководе начелом рационалности и штедње. 

 

Члан 7. 

Сви јавни приходи укључујући и властите приходе које буџетски корисници остваре 

вршењем дјелатности (редовна, допунска, донације и слично) су приходи буџета који 

морају бити распоређени  и исказани по изворима из којих потичу. Сви буџетски издаци 

буџетских корисника морају бити утврђени у буџету и уравнотежени са буџетским 

средствима . 

 

Члан 8. 

Одсјек за трезор врши пренос средстава за извршење обавеза по основу буџетских 

издатака искључиво на основу образаца за трезорско пословање буџетских корисника.  

Подаци унесени у обрасце за трезорско пословање буџетских корисника морају бити 

сачињени на основу вјеродостојних књиговодствених докумената којима располаже или је 

дужан располагати буџетски корисник. 

Документима  из претходног става  сматрају се  : 

- обрачунске листе плата и накнада , 

- понуде , предрачуни и уговори, 

- рачуни за набавку средстава, материјала, роба и услуга, 

- одлуке и рјешења  надлежних  органа  из којих проистичу  финансијске обавезе  и 

остали финансијски документи. 

 

Члан 9. 

Корисници буџетских средстава су обавезни  да поднесу Одјељењу  за финансије  своје  

полугодишње  планове  за извршење буџета  15 дана прије почетка сваког полугодишта. 

Укупан износ  свих полугодишњих   финансијских планова  за извршење буџета  сваког 
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буџетског корисника  мора бити  једнак износу  усвојеног годишњег  буџета  за  сваког 

буџетског корисника. 

Одјељење за финансије  уноси  полугодишњи  буџет   по свим потрошачким јединицама  

на почетку  фискалне године, као и  по истеку првог полугодишта  преостали износ 

буџетских средстава. 

 

Члан 10. 

Буџетски корисници су дужни  да се у поступку набавке  роба,  материјала  и вршења  

услуга  придржавају  одредаби Закона  о јавним набавкама Босне и Херцеговине, као и 

процедура о обавезној примјени модула набавки , прописаних  Правилником о процедури 

вођења помоћних књига трезора , Упуством о форми, садржају и начину попуњавања 

образаца за трезорско пословање буџетских корисника. 

Одјељење за финансије  обуставиће унос  обавеза и плаћање  за која претходно није 

спроведена процедура  из става 1. овог члана. 

 

Члан 11. 

Кориштење средстава за капиталне издатке за инфраструктурне пројекте вршиће се у 

складу са посебним програмима Скупштине општине Котор Варош. 

 

Члан 12. 

Начелник општине Котор Варош је наредбодавац за средства и одговоран је Скупштини 

општине за извршење буџета. 

. 

Члан 13. 

Средства буџетске резерве се одређује у износу од 3.800,00 КМ. Приједлог на трошење 

средстава буџетске резерве даје начелник одјељења за финансије.  

Начелник је дужан – полугодишње и годишње, извјештавати  Скупштину  општине   о 

коришћењу средстава буџетске резерве.  

 

Члан 14. 

Средства буџетске резерве могу се користити у складу са чланом 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске. Буџетска резерва представља дио планираних средстава буџета 

који се не  распоређује  унапријед, већ  на основу  посебних  одлука извршног  органа 

општине.  

 

Члан 15. 

Корисници буџетских  средстава  могу стварати обавезе  и користити средства  за намјене 

предвиђене  Буџетом и то до износа  који је планиран , а  у складу са расположивим 

средствима.  

Буџетски корисник  (потрошачка јединица  буџета)  може у посебним случајевима  

поднијети Одјељењу за финансије  захтјев за ангажовање  средстава унапријед или 

приједлог за реалокацију  средстава у оквиру  своје потрошачке  јединице . 

Одјељење  за финансије на основу захтјева  или приједлога наведеног  у ставу 2.  припрема 

Рјешење  о  одобрењу  реалокације  средстава  и доставља  га  Скупштини општине на 

одобравање. 

 

Члан 16. 

Скупштина општине може, на приједлог Начелника општине или начелника Одјељења за 

финансије, средства распоређена буџетом прераспоређивати у оквиру потрошачких 
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јединица, између потрошачких јединица у оквиру општинске управе Општине Котор-

Варош, као и између буџетских корисника. Износ реалокације не смије прелазити 5% 

усвојених средстава потрошачке јединице којој се средства умањују. 

 

Члан 17. 

Ако се у току фискалне године издаци повећају или средства смање, начелник на 

приједлог Одјељења за финансије, може донијети одлуку о обустави извршења појединих 

издатака (привремено извршење буџета) не дуже од 45 дана. 

Привременом обуставом извршења може се: 

1. зауставити стварање краткорочних обавеза, 

2. предложити продужење уговореног рока плаћања, 

3. зауставити давање одобрења за закључивање уговора, 

4. зауставити пренос средстава према планираним износима за тромјесечје или 

неки други период. 

Одјељење за финансије у сарадњи са буџетским корисницима припрема приједлог обима  

и мјера привременог обустављања извршења буџета. 

Мјере привременог обустављања извршења морају се примјенити на све буџетске 

кориснике. 

О одлуци из става 1.овог члана Начелник обавјештава Скупштину Општине. 

 

Члан 18. 

Исплата плата и осталих личних примања  буџетских корисника  врши се преносом 

средстава  са  јединственог рачуна трезора  општине на текуће рачуне   запослених у 

одговарајућим банкама . 

Буџетски корисници  су дужни  да све податке о броју запослених, обрачунатим нето 

личним примањима , обрачунатим порезима и доприносима  за свако запослено или друго 

лице   појединачно и збирно  доставе  Одјељењу  за финансије- трезор општине до  петог  у 

мјесецу за претходни мјесец. 

 

Члан 19. 

Обавезе по основу расхода буџета  ће се извршавати према сљедећим приоритетима: 

1.обавезе по основу  отплате кредита  у износима  који су  доспјели за плаћање 

2.средства  за порезе  и доприносе  на нето плате и остала лична примања 

3.средства  за нето плате и остала лична примања  

4.средства  за социјалну заштиту 

5.текуће помоћи осталим корисницима 

6.средства  за обавезе према добављачима  за робу, материјал и услуге 

7.средства  за обавезе према  добављачима  за инвестиције  и инвестиционо одржавање  

8.средства за  остале обавезе. 

 

Члан 20. 

Уколико је након усвајања буџета или ребаланса буџета, Скупштина општине донијела 

одлуку о кредитном задужење Општине на коју је прибављена сагласност Министарства 

финансија Републике Српске, начелник општине може, тренутно проширити оперативни 

буџет путем Одлуке о алокацији средстава. 

Приликом израде ребаланса буџета у текућој години, извршиће се усклађивање кредитног 

прилива из проширеног оперативног буџета – на начин да се у оквиру Ребаланса буџета, 

планира кредитни прилив на приходовној, и одлив на расходовној страни буџета.  
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Члан 21. 

Одјељење за финансије тромјесечно извјештава начелника о извршењу буџета Општине за 

текућу фискалну годину. 

Начелник је обавезан Скупштини општине поднијети полугодишњи и годишњи извјештај 

о извршењу буџета у законском року, који обавезно укључује биланс и стања. 

Извјештаји о извршењу буџета Општине - за свако тромјесечје текуће фискалне године 

достављају се Министарству финансија, у року од 15 дана од дана доношења. 

 

Члан 22. 

За извршење Буџета Начелник је одговоран Скупштини општине. 

 

Члан 23. 

У погледу начина израде, доношења и извршења  буџета општине Котор Варош, 

задуживања, дуга , рачуноводства и надзора буџета, све што није  регулисано  овом 

Одлуком буџета  општине Котор Варош за 2015. годину примјењиваће се  Закон о 

буџетском систему  Републике Српске и пратеће  уредбе и подзаконски акти. 

 

Члан 24. 

Детаљан приказ буџетских  средстава и буџетских  издатака свих потрошачких јединица 

по економској, организационој и функционалној класификацији исказан је у Буџету за 

2015. годину, који чини саставни дио ове Одлуке. 

 

Члан 25. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

Опшрине Котор Варош'', а примјењиваће се од 01.01.2015. године. 

 

 

 

Број: 01-022-98/15                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:  30.05.2015. године                                  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                             Ибрахим Палић,с.р. 

      

13 

 

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), на наставку 

двадесет друге редовне сједнице одржане дана  04.06.2015. године, д о н о с и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

о бесплатној чланарини у ЈУ „Народна библиотека“ Котор-Варош 

 

 

1. Сви ученици основних и средњих школа, као и студенти и предшколски узраст 

треба да имају бесплатан приступ Народној библиотеци. 

 

2. О реализацији закључка стараће се ЈУ „Народна библиотека“ Котор-Варош 
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3. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Котор Варош“. 

 

ДОСТАВЉЕНО 

1. ЈУ „Народна библиотека“ Котор-Варош  

2. Архива 

 

 

 

Број: 01-022-90/15                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 04.06.2015.године                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

     Котор Варош                                                                                     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 

Извјештаја о раду ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор-Варош за 2014. годину, 

Скупштина општине Котор Варош, на наставку двадесет друге редовне сједнице одржане 

дана  04.06.2015. године, д о н о с и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН“ 

КОТОР-ВАРОШ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља „Свети 

Пантелејмон“  Котор-Варош за 2014. годину са финансијским показатељима. 

 

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

општине Котор Варош“. 

 

 

 

ДОСТАВЉЕНО: 

1. ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“  

2. Архива 

 

 

 

Број: 01-022-91/15                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 04.06.2015.године                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

     Котор Варош                                                                                 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 

Извјештаја о раду ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор-Варош за 2014. годину, 

Скупштина општине Котор Варош, на наставку двадесет друге редовне сједнице одржане 

дана  04.06.2015. године, д о н о с и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ РАДНЕ 2014/2015. 

ГОДИНЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2014. ГОДИНУ ЈУ 

ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЛАРИСА ШУГИЋ“ КОТОР-ВАРОШ 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о раду за прво полугодиште 

радне 2014/2015. године са финансијским извјештајем о пословању за 2014. годину 

ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор-Варош. 

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

општине Котор Варош“. 

 

 

ДОСТАВЉЕНО 

1. ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“  Котор-Варош   

2. Архива 

 

Број: 01-022-92/15                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 04.06.2015.године                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

     Котор Варош                                                                                 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 

Извјештаја о раду ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање“ Котор-Варош за 2014. 

годину, Скупштина општине Котор Варош, на наставку двадесет друге редовне сједнице 

одржане дана  04.06.2015. године, д о н о с и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

О НЕУСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ЈУ „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И 

ИНФОРМИСАЊЕ“ КОТОР-ВАРОШ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

1. Скупштина општине Котор  Варош не усваја Извјештај о раду ЈУ „Центар за 

културу, спорт и информисање“ Котор-Варош за 2014. годину са финансијским 

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

општине Котор Варош“. 

 

 

 

ДОСТАВЉЕНО: 

1. ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање“ Котор-Варош   

2. Архива 

 

 

Број: 01-022-93/15                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 04.06.2015.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 

Извјештаја о раду ЈУ „Народна библиотека“ Котор-Варош за 2014. годину, Скупштина 

општине Котор Варош, на наставку двадесет друге редовне сједнице одржане дана  

04.06.2015. године, д о н о с и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

О НЕУСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ЈУ „НАРОДНА БИБЛИОТЕКА“ КОТОР-

ВАРОШ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

1. Скупштина општине Котор  Варош не усваја Извјештај о раду ЈУ „Народна 

библиотека“ Котор-Варош за 2014. годину са финансијским показатељима. 

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

општине Котор Варош“. 

 

 

 

ДОСТАВЉЕНО 

1. ЈУ „Народна библиотека“ Котор-Варош   

2. Архива 

 

 

Број: 01-022-94/15                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 04.06.2015.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 

Извјештаја о раду ЈУ „Центар за социјални рад“ Котор-Варош за 2014. годину, Скупштина 

општине Котор Варош, на наставку двадесет друге редовне сједнице одржане дана  

04.06.2015. године, д о н о с и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

О НЕУСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ  ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“ КОТОР-

ВАРОШ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

1. Скупштина општине Котор  Варош не усваја Извјештај о раду ЈУ „Центар за 

социјални рад“ Котор-Варош за 2014. годину са финансијским показатељима. 

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

општине Котор Варош“. 

 

 

 

ДОСТАВЉЕНО 

1. ЈУ „Центар за социјални рад“ Котор-Варош  

2. Архива 

 

 

 

Број: 01-022-95/15                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 04.06.2015.године                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                           Ибрахим Палић,с.р. 
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АКТИ НАЧЕЛНИКА 

1 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 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 КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР НАЈБОЉИХ СПОРТИСТА 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ 

 

1. У  Комисију за избор најбољих спортиста на подручју општине Котор Варош,   

и м е н у ј у  с е : 

  

 - Марко Зељковић, предсједник, 

- Душко Керезовић, члан, 

 - Мирослав Шубара, члан, 

 - Владан Ђурђевић, члан, 

 -Слободан Петровић, члан. 

   

 2 .Задатак Комисије је да изврши избор најбољих спортиста, спортских радника и 

екипа на подручју општине Котор Варош за 2014. годину. 

 

 3.   Ово Рјешење  ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у „Службеном  

гласнику општине  Котор Варош“. 

 

 

Број: 02-014-45/15           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дана: 24.04.2015. године                                                           Далибор  Вучановић,с.р. 

          

  

2 

                                                            

 На основу члана 43. став 1. алинеја 18. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 46. став 1., алинеја 

20. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“број: 3/14, 

начелник општине ,  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању стручног жирија за оцјену литерарних и ликовних радова ученика основних 

школа 

 

 

1.  У жири за литерарне радове  се  и м е н у ј у : 

 -Слободанка Каламанда, професор српског језика, 

 -Мира Ђекановић, наставник српског језика и 
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 -Бранислава Вученовић, дипломирани педагог. 

  

 

2.   У жири за ликовне радове се  и м е н у ј у : 

 -Ђурађ Станковић, наставник ликовне културе, 

 -Вања Лубурић, професор разредне наставе и 

 -Бранислава Вученовић, дипломирани педагог. 

 

3.  Задатак жирија је да оцијени литерарне и ликовне радове ученика основних школа и 

изврши одабир најбољих, по конкурсу расписаном поводом Дана општине  Котор Варош, 

на тему „ПРОЉЕЋЕ БУДИ МОЈ ГРАД“. 

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

општине Котор Варош“. 

 

Број:02-014-36-5/15 

Дана:17.04.2015. године                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

1. Одлука о измјенама Одлуке о организовању и усклађивању пословања 

Дјечијег вртића „Лариса Шугић“ Котор-Варош 

   1 

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

од 1. маја до 31. маја  2015. године 

 

   2 

3. Годишњи план утрошка намјенских средстава од накнаде по основу 

продаје шумских дрвних сортимената у 2015. години 

   3 

4. Одлука о прихватању грантовских средстава Европске комисије по 

Пројекту „Водовод и канализација Републике Српске“ за 

суфинансирање Пројекта  „Реконструкција и санација градске   

водоводне мреже и  проширење канализационе мреже у општини   

Котор   Варош“ 

 

   4 

5. Одлука о давању сагласности за провођење активности на реализацији 

пројекта „Интегрисани програм подршке за реинтеграцију повратника 

по основу споразума о реадмисији“ 

   6 

6. Одлука о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја 

реадмисираних повратника у општину Котор Варош за период од 2015. 

до 2018. године 

   6 

7. Одлука о оснивању Ватрогасног друштва Котор-Варош 

 

   7 

8. Одлука о стипендирању студената  са подручја општине Котор-Варош у 

календарској 2015. години 

  10 

9. Одлука о висини накнаде за рад чланова Комисије за спровођење 

поступка опозива Начелника општине Котор Варош именоване 

Рјешењем број 01-022-131/14 од 11.11.2014. године 

  14 

10. Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите 

 

  15 

11. Одлука о усвајању буџета општине Котор-Варош за 2015. годину   23 

12.  Одлука о извршењу буџета општине Котор-Варош за 2015. годину   51 

13. Закључак о бесплатној чланарини у ЈУ „Народна библиотека“ Котор-

Варош 

  55 

14. Закључак о усвајању извјештаја о раду ЈЗУ Дом здравља „Свети 

Пантелејмон“ Котор-Варош за 2014. годину 

 

  56 

15. Закључак о усвајању извјештаја о раду за прво полугодиште радне 

2014/2015. године са финансијским извјештајем о пословању за 2014. 

годину ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор-Варош 

 

  57 

16. Закључак о неусвајању извјештаја о раду ЈУ „Центар за културу, спорт 

и информисање“ Котор-Варош за 2014. годину 

 

  57 

17. Закључак о неусвајању извјештаја о раду ЈУ „Народна библиотека“ 

Котор-Варош за 2014. годину 

  58 
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18. Закључак о неусвајању извјештаја о раду  ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Котор-Варош за 2014. годину 

 

  59 

   

 АКТИ НАЧЕЛНИКА  

1. Рјешење о именовању комисије за избор најбољих спортиста на 

подручју општине Котор-Варош 

  60 

2. Рјешење о именовању стручног жирија за оцјену литерарних и 

ликовних радова ученика основних школа 

  60 

 Садржај     
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