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:7/15
КоторВарош 01.07.2015.

Годишња претплата 80 КМ
Жиро-рачуни:
НЛБ Развојна банка а.д. 562-099-00018555-22
Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. 552-038-00026828-70
UniCredit Bank а.д. 551-012-00006601-57
ВРСТА ПРИХОДA: 722 521

1
На основу члана 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: 25.06.2015. године, д о н о с и

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА УТРОШКА
НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА ОД НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
ШУМСКИХ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА У 2015. ГОДИНИ
Члан 1.
У Годишњем плану утрошка намјенских средстава од накнаде по основу продаје
шумских дрвних сортимената у 2015. години број: 01-022-89/15 од 30.05.2015. године
(„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 6/15), у расходима за текуће
одржавање, реконструкцију и изградњу путева и мостова, ставка пут Грабовачка ријека
умањује се на износ од 39.000,00 КМ.
Додају се Расходи за одржавање заштићеног подручја - Споменик природе „Жута
Буква“ у износу од 1.000,00 КМ.
Члан 2.
Измјена и допуна годишњег плана утрошка намјенских средстава од накнаде по
основу продаје шумских дрвних сортимената у 2015. години ступа на снагу даном
доношења.
Број: 01-022-102/15
Датум: 25.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 62. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 71/12), члана 30. став 1. алинеја 23. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 30. став 1. алинеја 22. Статута Општине Котор Варош („Службени гласник
општине Котор Варош“, број 3/14), Скупштина општине Котор Варош на сједници
одржаној дана 25.06.2015. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о прихватању задужења код Владе Републике Српске - Министарства финансија за
реализацију „Пројекта хитног опоравка од поплава“ на подручју општине Котор Варош

Члан 1.
Доноси се одлука о прихватању кредитног задужења Општине Котор Варош по
кредиту Владе Републике Српске – Министарства финансија за санацију и реконструкцију
локалне инфраструктуре у оквиру „Пројекта хитног опоравка од поплава“ на подручју
општине Котор Варош у износу од 976.800,00 КМ.
Члан 2.
Кредитна средства из члана 1. ове одлуке одобравају се под следећим условима:








рок отплате: 25 година,
грејс период: 5 година,
каматна стопа: 1,75 % годишње,
сервисни трошак: 0,75 % годишње на повучени износ кредита,
обезбеђење кредита: бјанко потписане мјенице и бјанко налози за пренос,
валута плаћања: КМ
доспијећа: полугодишња или годишња (дефинисаће се уговором).
Члан 3.

Даје се сагласност Начелнику општине да са Владом Републике Српске –
Министарством финансија потпише Уговор о кредиту за финансирање „Пројекта хитног
опоравка од поплава“ на подручју општине Котор Варош по условима дефинисаним у
члану 2. ове Одлуке.
Члан 4.
Средства за обавезе по основу кредитног задужења општина Котор Варош ће
обезбиједити из властитих извора финансирања.
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Члан 5.
Саставни дио ове одлуке чини План отплате кредита намијењен за санацију и
реконструкцију локалне инфраструктуре у оквиру „Пројекта хитног опоравка од поплава.

Члан 6.
Средства добијена кредитом из ове одлуке утрошиће се према предмјеру радова на
следећим инфраструктурним објектима:












Санација моста на ријеци Врбањи у насељу Шибови, Котор Варош
Санација моста на ријеци Врбањи према насељу Котор, Котор Варош
Реконструкција моста на потоку Чуднић, Крушево Брдо
Изградња новог моста на ријеци Крушевици (претходни је урушен), Масловаре
Санација одрона пута и уклањање клизишта, локалног пута Грабовачка ријека –
школа, Грабовица
Санација одрона пута и уклањање клизишта Дабовци – Купрешаци – Ђурићи,
Врбањци
Санација одрона пута и уклањање клизишта Језерка – Гарићи, Масловаре
Санација одрона пута и уклањање клизишта на путу Доње Липље – Зеленика,
Липље
Санација одрона пута и уклањање клизишта на путу Котор Варош – Вагани, Котор
Варош
Санација одрона пута и уклањање клизишта на путу Врбањци – Растик, Врбањци

Члан 7.
За извјештавање и реализацију ове одлуке задужује се Начелник општине Котор
Варош.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.

Број: 01-022-101/15
Датум: 25.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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) и
члана 50. став 1. алинеја 3 Пословника о раду Скупштине општине Котор-Варош
(''Службени гласник Општине Котор Варош'', број: 2/13 и 3/14), на сједници одржаној дана
25.06.2015. године, д о н о с и:
О Д Л У К У
о висини накнаде предсједнику Комисије за привреду, буџет и финансије
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се право на накнаду и висина накнаде за рад предсједника
Комисије за привреду, буџет и финансије (у даљем тексту: Комисија).
Члан 2.
Предсједник Комисије има право на мјесечну накнаду у износу од 1000,00 КМ
(једнухиљаду).
Финансијска средства за реализацију ове одлуке обезбиједиће се у буџету општине.
Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за финансије.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
општине Котор-Варош.
Број: 01-022-117/15
Датум: 25.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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), члана 30.
Статута Општине Котор Варош (''Службени гласник Општине Котор Варош'', број: 3/14) и
члана 50. став 1. алинеја 3. Пословника о раду Скупштине општине Котор-Варош
(''Службени гласник Општине Котор Варош'', број: 2/13 и 3/14), на сједници одржаној дана
25.06.2015. године, д о н о с и:
О Д Л У К У
о висини накнаде за рад сталних и повремених радних тијела Скупштине општине
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се право на накнаду и висина накнаде за рад сталних и
повремених радних тијела Скупштине општине.
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Члан 2.
Предсједници и чланови сталних и повремених радних тијела Скупштине општине
имају право на накнаду у износу од 25,00 (двадесетпет) КМ.
Право на накнаду из става 1. овог члана имају секретар СО-е и технички секретар,
уколико се сједнице сталних и повремених радних тијела одржавају ван радног времена.
Изузетно од става 1. овог члана, право на накнаду немају предсједници сталних и
повремених радних тијела Скупштине општине којима је накнада за рад утврђена
посебном одлуком. Уколико наведена лица учествују као чланови у раду других сталних и
повремених радних тијела за које није одређена посебна накнада, остварују право из става
1. овог члана.
Члан 3.
Финансијска средства за реализацију ове одлуке обезбиједиће се у буџету општине.
Члан 4.
Стручна служба је дужна да Одјељењу за финансије мјесечно доставља евиденцију
о засиједању сталних и повремених радних тијела, са списком лица који су присуствовала
сједницама.
Члан 5.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за финансије и Стручна служба
Скупштине општине.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
општине Котор-Варош.
Број: 01-022-124/15
Датум: 25.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 195. Став 3. Закона о водама ("Службени гласник Републике
Српске", број: 50/06, 92/09, 121/12), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске”, бр. 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 25.06.2015. године,
доноси
ПРОГРАМ
О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА
ЗА 2015. ГОДИНУ

I
Овом одлуком утврђују се начин кориштења средстава добијених од наплате водних
накнада према Закону о водама издвајају се по слиједећим основама:
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Накнаде за захватање површинских и подземних вода и то по основу захватања
воде за пиће, односно јавно снабдјевање водом,
Накнаде за производњу електричне енергије добијене кориштењем
хидроенергије,
Накнаде за заштиту вода коју плаћају власници транспортних средстава која
користе нафту и нафтне деривате као погонску енергију
Накнаде за испуштањеотпадних вода

II
Планирана средства од посебних водних накнада за 2015. износе цца 30.000,00 КМ.

III
Приходи прикупљени од посебних водних накнада у буџету општине Котор-Варош
за 2015. годину биће намјенски утрошени према сљедећем плану:
а) Израда пројектне документације за прикључивање домаћинстава на нови
цјевовод на подручју града Котор Варош...............................................................7.000,00 КМ,
б) Регулисање површинских вода на територији општине Котор Варош усљед
великих падавина или зачепљења постојећих одводних система.......................19.000,00 КМ,
в) Чишћење и хлорисање резервоара сеоских водовода на територији општине
Котор Варош..............................................................................................................2.000,00 КМ,
г) Заштита изворишта питке воде и санација постојећих сеоских водовода
оштећених у поплавама 2014...................................................................................2.000,00 КМ.

IV
Надлежно одјељење ће у складу са законским прописима везано за реализацију
појединих планираних пројеката и на основу Закона о јавним набавкама и других
подзаконских аката општине Котор-Варош, реализовати предметне пројекте из
предложеног Програма уз координацију и праћење намјенског утрошка ових средстава од
посебних водних накнада, од стране Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС и надлежних институција.
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику општине Котор-Варош“.
Број: 01-022-119/15
Датум: 25.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 5. Закона о финансирању политичких странака из буџета
Републике, града и општине (,,Службени гласник Републике Српске'', број: 65/08), Одлуке
о усвајању буџета општине Котор Варош за 2015. годину (,,Службени гласник општине
Котор Варош“, број: 6/15) и члана 30. Статута општине Котор Варош (,,Службени гласник
општине Котор Варош'', број: 3/14), Скупштина општине на сједници одржаној дана
25.06.2015. године д о н о с и
ОДЛУКУ
О РАСПОДЈЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ЗА РАД ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12. 2015. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком распоређују се средства за финансирање политичких странака на
подручју општине Котор Варош у складу са Законом о финансирању политичких странака
из буџета Републике, града и општине (,,Службени гласник Републике Српске'', број:
65/08) и Одлуком о усвајању буџета општине Котор Варош за 2015. годину (,,Службени
гласник општине Котор Варош'', број: 6/15)
Члан 2.
Расподјела се врши на основу члана 5. став 2. Закона о финансирању политичких
странака из буџета Републике, града и општине, како слиједи:

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Политичка странка
Партија
демократског прогреса
Савез независних
социјалдемората
Српска демократска
странка
Странка демократске
акције
Демократски народни
савез
Хрватска демократска
заједница БиХ

Члан 5.став 2 Члан 5.став 2
Број
тачка а)
тачка б)
одборника
Закона
Закона

Укупно

1.166,50 КМ

6.720,00 КМ

6

7.886,50 КМ

1.166,50 КМ

6.720,00 КМ

6

7.886,50 КМ

1.166,50 КМ

6.720,00 КМ

6

7.886,50 КМ

1.166,50 КМ

3.360,50 КМ

3

4.527,00 КМ

1.166,50 КМ

3.360,50 КМ

3

4.527,00 КМ

1.166,50 КМ

1.120,00 КМ

1

2.286,50 КМ

Члан 3.
О извршењу ове Одлуке стараће се Административна служба општине Котор
Варош - Одјељење за финансије, које ће уплаћивати наведена средства у мјесечним
износима у висини 1/12 директним дознакама на жиро - рачуне наведених странака, или
преузимањем плаћања по испостављеним фактурама по корисницима.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
,,Службеном гласнику општине Котор Варош '', а примјењиваће се од 01.01.2015. године .

Број: 01-022-118/15
Датум: 25.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

7
На основу члана 30. став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 102. Пословника о
раду Скупштине општине Котор-Варош („Службени гласник општине Котор-Варош“,
број: 2/13 и 3/14) Скупштина општине Котор Варош на наставку десете посебне сједнице
одржане дана 26.05. 2015. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу члана Комисије за привреду, буџет и финансије
1. Младен Тривуновић из Котор-Вароша разрјешава се дужности члана Комисије
за привреду, буџет и финансије.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.
Образложење
Младен Тривуновић, дипл.инж. шумарства из Котор-Вароша поднио је оставку на
мјесто предсједника и члана Комисије за привреду, буџет и финансије.
Чланом 30. став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи прописано је да
скупштина општине бира и разрјешава чланове сталних и повремених радних тијела
скупштине.
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и именовање је након разматрања
оставке, предложила Скупштини општине доношење рјешења као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити
жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од
30 дана од дана пријема рјешења.
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ДОСТАВЉЕНО:
-

Младен Тривуновић
Архива

Број: 01-022-115/15
Датум: 25.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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 47. и 102. Пословника о раду Скупштине општине
Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13 и 3/14) Скупштина
општине Котор Варош на десетој посебној сједници одржаној дана 25.06.2015. године
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању члана Комисије за привреду, буџет и финансије
1. Владимир Бибић из Котор Вароша, именује се за члана Комисије за привреду,
буџет и финансије.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.
О б р а з ло ж е њ е
С обзиром да је Младен Тривуновић поднио оставку на мјесто предсједника и члана
Комисије за привреду, буџет и финансије, мјесто једног члана Комисије је остало
упражњено. Комисија за избор и именовање је разматрала оставку, те ради функционисања
и рада Комисије за привреду, буџет и финансије, предложила Скупштини општине да
донесе рјешење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити
жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од
30 дана од дана пријема Рјешења.

Број: 01-022-116/15
Датум: 25.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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9
На основу члана 30. став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 43. став 3.
Пословника о раду Скупштине општине Котор-Варош („Службени гласник општине
Котор-Варош“, број: 2/13 и 3/14), Скупштина општине Котор Варош на наставку десете
посебне сједнице одржане дана 25.06. 2015. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу члана Комисије за избор и именовање
1. Ениса Божичковић из Масловара разрјешава се дужности члана Комисије за
избор и именовање.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.
Образложење
Чланом 30. став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи прописано је да
скупштина општине бира и разрјешава чланове сталних и повремених радних тијела
скупштине.
Чланом 43. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Котор-Варош прописано
је да „на захтјев најмање 10 одборника може се покренути иницијатива за замјену
појединих чланова комисије.“
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и именовање је предложила
Скупштини општине доношење рјешења као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити
жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од
30 дана од дана пријема рјешења.

ДОСТАВЉЕНО:
-

Ениса Божичковић
Архива

Број: 01-022-111/15
Датум: 25.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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10
На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор Варош“, број: 3/14) и члана 50. Пословника о раду Скупштине општине Котор
Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13 и 3/14) Скупштина
општине Котор Варош на десетој посебној сједници одржаној дана 25.06.2015. године,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању члана Комисије за избор и именовање
1. Владимир Бибић из Котор Вароша, именује се за члана Комисије избор и
именовање.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.
О б р а з ло ж е њ е
С обзиром да је Ениса Божичковић разријешена дужности члана Комисије за избор
и именовање, мјесто једног члана Комисије је остало упражњено. Комисија за избор и
именовање је ради функционисања и рада Комисије, предложила Скупштини општине да
донесе рјешење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити
жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од
30 дана од дана пријема рјешења.
ДОСТАВЉЕНО:
- Владимир Бибић
- Архива
Број: 01-022-112/15
Датум: 25.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 30. став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 102. Пословника о
раду Скупштине општине Котор-Варош („Службени гласник општине Котор-Варош“,
број: 2/13 и 3/14) Скупштина општине Котор Варош на наставку десете посебне сједнице
одржане дана 25.06.2015. године, д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу члана Комисије за друштвени надзор, заштиту људских права, представке и
притужбе грађана
1. Владимир Бибић из Котор-Вароша разрјешава се дужности члана Комисије за
друштвени надзор, заштиту људских права, представке и притужбе грађана.
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.
Образложење
Владимир Бибић из Котор-Вароша поднио је оставку на мјесто члана Комисије за
друштвени надзор, заштиту људских права, представке и притужбе грађана.
Чланом 30. став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи прописано је да
скупштина општине бира и разрјешава чланове сталних и повремених радних тијела
скупштине.
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и именовање је предложила
Скупштини општине доношење рјешења као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити
жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од
30 дана од дана пријема pјешења.
ДОСТАВЉЕНО:
-

Владимир Бибић
Архива

Број: 01-022-120/15
Датум: 25.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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 48. и 102. Пословника о раду Скупштине општине
Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13 и 3/14) Скупштина
општине Котор Варош на десетој посебној сједници одржаној дана 25.06.2015. године,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању члана Комисије за друштвени надзор, заштиту људских права, представке и
притужбе грађана
1. Младен Тривуновић из Котор Вароша, именује се за члана Комисије за
друштвени надзор, заштиту људских права, представке и притужбе грађана.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.
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О б р а з ло ж е њ е
С обзиром да је Владимир Бибић поднио оставку на мјесто члана Комисије за
друштвени надзор, заштиту људских права, представке и притужбе грађана, а Скупштина
општине је након разматрања оставке донијела Рјешење о разрјешењу члана Комисије за
друштвени надзор, заштиту људских права, представке и притужбе грађана, мјесто једног
члана Комисије је остало упражњено. Комисија за избор и именовање је, ради
функционисања рада Комисије за друштвени надзор, заштиту људских права, представке и
притужбе грађана, предложила Скупштини општине да донесе рјешење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити
жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од
30 дана од дана пријема рјешења.
ДОСТАВЉЕНО:
-Младен Тривуновић
-Архива
Број:01-022- 121/15
Датум: 25.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

13
На основу члана 30. став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ), члана 7. став 2. и 27.став
1. тачка 5. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број: 96/05 и 98/13), члана 19. Пословника о раду Скупштине
општине Котор-Варош („Службени гласник општине Котор-Варош“, број: 2/13 и 3/14),
Скупштина општине Котор Варош на наставку десете посебне сједнице одржане дана
25.06.2015.године, д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1. Славко Ђукић из Грабовице разрјешава се функције потпредсједника Скупштине
општине Котор Варош са даном 25.06.2015. године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.
Образложење
Чланом 7. став 2. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе
прописано је да „рјешење о опозиву, односно разрјешењу предсједника и потпредсједника
скупштине, замјеника начелника и замјеника градоначелника доноси скупштина јединице
локалне самоуправе, након спроведеног поступка опозива, односно разрјешења у складу са
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прописима који утврђују систем локалне самоуправе, статутом јединице локалне
самоуправе и пословником о раду скупштине јединице локалне самоуправе“.
Чланом 27. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе прописано
је да функционеру јединице локалне самоуправе функција престаје, између осталог, и
разрјешењем.
Славко Ђукић, потпредсједник Скупштине општине на наставку десете редовне
сједнице Скупштине општине одржане дана 25.06.2015. године, након тајног гласања,
већином гласова, разријешен је функције потпредсједника Скупштине општине.
На основу напријед наведеног утврђен је приједлог рјешења као у диспозитиву и
предлажено Скупштини општине доношење истог.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити
жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од
30 дана од дана пријема Рјешења.
ДОСТАВЉЕНО:
-Славко Ђукић
-Архива
Број: 01-022-113/15
Датум: 25.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 30. став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 ,118/05 и 98/13), члана 4. Закона о статусу
функционера јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број:
96/05 и 98/13), члана 30. Статута Скупштине општине Котор Варош („Службени гласник
општине Котор Варош“, број: 3/14) и члана 18. и 19. Пословника о раду Скупштине
општине Котор-Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13 и 3/14),
Скупштина општине Котор Варош на наставку десете посебне сједнице одржане дана
25.06. 2015. године, д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1. Младен Тривуновић из Котор-Вароша, изабран је за потпредсједника Скупштине
општине Котор Варош, на вријеме трајања мандата Скупштине општине која га је бирала.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Котор Варош.
Образложење
Чланом 30. став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи прописано је да
Скупштина општине бира и разрјешава предсједника скупштине општине,
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потпредсједника скупштине општине, замјеника начелника општине, секретара скупштине
општине и чланове сталних и повремених радних тјела скупштине.
Чланом 4. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе прописано је
да се поступак избор функционера и престанак мандата функционера прије истека времена
на који је изабран, опозивом или разрјешењем врши се у складу са изборним прописима,
прописима који утврђују систем локалне самоуправе, статутом јединице локалне
самоуправе и пословником о раду скупштине јединице локалне самоуправе“.
Комисија за избор и именовање је на сједници одржаној дана 25.06.2015. године, а у
складу са чланом 18. став 2. Пословника о раду Скупштине општине Котор Варош,
утврдила приједлог кандидата односно предложила кандидата за потпредсједника
Скупштине општине.
На основу напријед наведеног предложено је доношење рјешења као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења на може се уложити
жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од
30 дана од дана пријема Рјешења.
ДОСТАВЉЕНО:
-Младен Тривуновић
- Архива
Број: 01-022- 114/15
Датум: 25.06.2015. године
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На основу члана 30, 111 а. и 111 б. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13 ) члана 30. Статута
општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14)
Скупштина општине Котор Варош на десетој посебној сједници одржаној дана 25.06.2015.
године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове
1. Бранислав Стојановић, дипломирани економиста из Котор-Вароша, разрјешава се
дужности в.д. начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове општинске управе општине Котор Варош са 25.06.2015. године.
2. Наведени из тачке 1. овог рјешења, права по основу радног односа након
разрјешења, остварује у складу са законом, а на основу рјешења надлежног органа.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.
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Образложење
Бранислав Стојановић, дипл.економиста из Котор-Вароша, именован је за вршиоца
дужности начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,
Рјешењем Скупштине општине Котор Варош број: 01-022-61/14 од 22.04.2014. године, до
окончања поступка именовања у складу са Законом о локалној самоуправи.
С обзиром да у међувремену није завршена процедура избора и именовања
начелника одјељења у складу са Законом о локалној самоуправи, 1/3 одборника у складу
са чланом 111б. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 , 118/05 и 98/13 ), због истека мандата односно периода на који
је именован вршилац дужности, предложила Скупштини општине да донесе рјешење као
у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити
жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од
30 дана од дана пријема рјешења.
ДОСТАВЉЕНО:
-Бранислав Стојановић
-Начелник општине
-Архива
Број: 01-022-109/15
Датум: 25.06.2015. године
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На основу чланова 30. и 111 б. став 4. 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 десетој посебној сједници одржаној дана 25.06.2015.
године, д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
1. Слободан Гелић, инжињер архитектуре из Забрђа, именује се за вршиоца
дужности начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
општинске управе општине Котор Варош, до окончања поступка именовања начелника
одјељења у складу са Законом о локалној самоуправи, а најдуже на период од 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.

БРОЈ 7/15

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“

Страна 17

Образложење
Како је Бранислав Стојановић, дипломирани економиста из Котор-Вароша,
разријешен дужности в.д. начелника Одјељења за просторно уређење и стамбенокомуналне послове општинске управе општине Котор Варош, мјесто начелника Одјељења
за просторно уређење и стамбено-комуналне послове је остало упражњено до окончања
поступка именовања начелника одјељења у складу са Законом.
С обзиром да је чланом 111. б став 4. Закона о локалној самоуправи прописано да
„након престанка мандата начелника одјељења или службе, односно његовог разрјешења
скупштина општине до окончања поступка именовања начелника одјељења или службе у
складу са овим законом, на приједлог начелника општине, односно градоначелника или 1/3
одобрника, именује вршиоца дужности начелника одјељења или службе, који мора да
испуњава опште услове за запошљавање у општинској управи и посебне услове за
именовање у складу са овим законом, а најдуже за период од 90 дана“, 1/3 одборника
(клубови одборника СДС-а и ПДП-а) предложила је Скупштини општине доношење
рјешења као у тачки 1. диспозитива.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Рјешења не може се уложити
жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од
30 дана од дана пријема Рјешења.
ДОСТАВЉЕНО:
-Слободан Гелић
-Начелник општине
-Архива
Број: 01-022-110 /15
Датум: 25.06.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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На основу члана 30. и 52. Статута општине Котор Варош („Службени гласник
општине Котор Варош“, број: 3/14), члана 45. став 1. алинеја 12. и члана 58. Пословника о
раду Скупштине општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број:
2/13 и 3/14), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 25.06.2015.
године, д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
1. У Рјешењу о именовању Надзорног одбора („Службени гласник општине Котор
Варош“, број: 3/13 и 15/14) у тачки 1. ријечи „Гелић Слободан“, мијења се и гласи:
„Сања (Живко) Тривуновић“.
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
О б р а з ло ж е њ е
Рјешењем Скупштине општине Котор Варош број: 01-022-45/13 од 28.03.2013.
године именован је Надзорни одбор општине Котор Варош у мандатном периоду 2012.2016. године.
У складу са чланом 39. Пословника о раду Скупштине општине Котор-Варош
приједлог за чланове радних тијела подноси Комисија за избор и именовање.
Комисија за избор и именовање поднијела је Скупштини општине приједлог за
разрјешење те приједлог за именовање члана Надзорног одбора општине Котор-Варош.
На основу изложеног донесено је рјешење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити
жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од
30 дана од дана пријема Рјешења.
ДОСТАВЉЕНО:
- Гелић Слободан
- Тривуновић Сања
- Рачуноводство
Број: 01-022-108/15
Датум: 25.06.2015.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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На основу члана 30. став 1. алинеја 30. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 30. Статута
општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14)
Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 25.06.2015. године,
доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова управног одбора ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“
Котор Варош
1. Разрјешава се Александра Стојановић, члан Управног одбора ЈУ Дјечији вртић
„Лариса Шугић“ Котор Варош, због подношења оставке.
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Александра Стојановић именована је за члана управног одбора ЈУ Дјечији вртић
„Лариса Шугић“ Котор Варош испред оснивача Рјешењем Скупштине општине Котор
Варош, број: 01-022-17/13 од 28.02.2013.године на мандатни период од четири године.
Именована је поднијела оставку на мјесто члана управног одбора, а директор ЈУ
Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор Варош је Захтјевом број: 06/6-60-2/15 од 27.04.2015.
године тражио да се по хитном поступку именује представник Оснивача у управном тијелу
предшколске установе. Скупштина општине је разматрала оставку именоване, те доноси
рјешење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор
пред Окружним судом Бањалука у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
Достављено:
1. Александра Стојановић
2. ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор Варош
3. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
4. Одјељење за финансије
Број: 01-022-103/15
Датум: 25.06.2015.године
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СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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На основу члана члана 63. Закона о предшколском образовању и васпитању
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 119/08 и 1/12), члана 30. став 1. алинеја 30.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор Варош“, број: 3/14) Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана
25.06.2015. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“
Котор Варош
1. Именује се Сања Благојевић из Шипрага, професор српског језика и књижевности,
за вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“
Котор Варош испред Оснивача, на период од 90 дана.
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2. Мандат члану управног одбора из става 1. овог рјешења траје до коначног
именовања члана управног одбора након спровођења конкурсне процедуре, а
најдуже 90 дана.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику“ општине Котор Варош.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Сања Благојевић из Шипрага, професор српског језика и књижевности, предложена је
од стране Комисије за избор и именовање за вршиоца дужности члана управног одбора ЈУ
Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор Варош испред оснивача. Како је мјесто члана
управног одбора ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор Варош испред оснивача након
подношења оставке од стране Александре Стојановић остало упражњено, Комисија за
избор и именовање је након разматрања оставке поднијела приједлог за именовање
вршиоца дужности члана управног одбора као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор
пред Окружним судом Бањалука у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
Достављено:
1. Сања Благојевић
2. ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор Варош
3. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
4. Одјељење за финансије

Број: 01-022-104/15
Датум: 25.06.2015.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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АКТИ НАЧЕЛНИКА
1
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 46. Статута општине Котор Варош
(„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14), Начелник општине Котор Варош,
доноси
ОДЛУКУ
о исплати накнаде за рад Комисије за годишњи попис основних средстава, ситног
инвентара, новчаних средстава, обавеза, потраживања и некретнина општине Котор
Варош за 2014. годину
Члан 1.
У складу са тачком 4. Рјешења о именовању комисије за за годишњи попис
основних средстава, ситног инвентара, новчаних средстава, обавеза, потраживања и
некретнина општине Котор Варош за 2014. годину, утврђује се накнада за рад члановима
комисије у износу од 100,00 КМ по члану.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је обрачу накнаде члановима комисије.
Члан 3.
О извршењу ове Одлуке стараће се Одјељење за финасије општинске управе
општине Котор Варош.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Котор Варош''.
Број: 02-014-318-4/14

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум: 19.06.2015. године

Далибор Вучановић,с.р.
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2
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 118/05 и 98/13) и члана 46 став 1. алинеја 20. Статута Општине Котор
Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број:13/14), начелник општине
доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ ЈУНСКОГ ТУРНИРА У МАЛОМ ФУДБАЛУ
1. Именује се органозациони одбор за организацију традиционалног јунског турнира у
малом фудбалу у саставу:
-Слободан Петровић, предсједник
-Весна Нарић, замјеник предсједника
-Бранко Понорац, за члана,
-Владан Ђекановић, за члана,
-Драженка Петрушић, за члана.
2. Задатак одбора је да изврши све организационе и техничке припреме за успјешно
одржавање турнира у малом фудбалу.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
Број: 02-014-45-1/15

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум: 15.06.2015. године

Далибор Вучановић,с.р.

3
Нa основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 46. Статута општине Котор Варош
(„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14), Начелник општине Котор Варош
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за технички пријем и коначни обрачун
по пројекту: „Електрификација повратничких насеља у 2010. години
Соколине и Луке, општина Котор Варош“
1. У комисију за технички пријем и коначни обрачунпо пројекту: „Електрификација
повратничких насеља у 2010. години Соколине и Луке, општина Котор Варош, именују се:
1. Шебић Горан – предсједник комисије,
2. Савановић Јован – члан комисије и
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3. Васиљевић Душко – члан комисије.
2. Задатак комисије је организује технички пријем и коначни обрачун по пројекту:
„Електрификација повратничких насеља у 2010. години Соколине и Луке, општина Котор
Варош, а по Уговорима ZPE10/02/Котор Варош/073 и ZPE10/02/КоторВарош/074.
3. Комисији за њен рад припада одговарајућа накнада.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
Број: 02-014-83/15
Дана: 22.05.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.
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ОГЛАСИ
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОТОР-ВАРОШ
ОПШТИНСКА УПРАВА
-Одјељење за просторно уређење
и стамбено-комуналне пословеБрој: 04/9-372-3/15
Датум: 25.05. 2015. године

О Г Л А С
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе
Општине Котор-Варош, на основу рјешења број: 04/9-372-3/15 од 25.05. 2015. године,
извршило је у регистру заједнице етажних власника стамбених зграда, у регистарском
листу број :31/15, упис оснивања Заједнице етажних власника „ЗЕВ 63“ , стамбена зграда
у Ул. Цара Душана 63, Котор-Варош са сљедећим подацима:
Заједница етажних власника „ЗЕВ 63“ – број оснивача заједнице је 13 стамбених
јединица, надлежности су: да прикупља средства за одржавање заједничких дијелова
зграде и уређаја,извођење радова хитне интервенције,закључује уговоре са трећим лицима
у правном промету,заједница у правном промету одговара цјелокупном својом имовином,
за послове одржавања зграде и заједничких дијелова одговарају супсидијарно оснивачи и
чланови заједнице.
В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Бранислав Стојановић, дипл.ек.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОТОР-ВАРОШ
ОПШТИНСКА УПРАВА
-Одјељење за просторно уређење
и стамбено-комуналне пословеБрој: 04/9-372-6/15
Датум:17.06. 2015. године

О Г Л А С
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе
Општине Котор-Варош, на основу рјешења број: 04/9-372-6/15 од 17.06. 2015. године,
извршило је у регистру заједнице етажних власника стамбених зграда, у регистарском
листу број: 33/15, упис промјене лица овлаштених за заступање Заједнице за управљање
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зградом Котор-Варош, „РУЈИКА“ , Ул. Цара Душана 34, Котор-Варош са сљедећим
подацима:
Лица овлаштена за заступање су:
НОВИЋ ДИЈАНА, предсједник Управног одбора заједнице,
Ранији заступници коју се бришу из регистра су:
НИКОЛИЋ КЛАРА , предсједник Управног одбора заједнице.
Прилог: доказ о плаћеним трошковима објављивања
В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Бранислав Стојановић, дипл.ек.
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