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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), Меморандума о разумијевању
између Развојног програма Уједињених народа (УНДП) и општине Котор Варош, од
30.04.2015.године, Скупштина општине Котор-Варош на сједници одржаној дана
23.07.2015.године, д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПРОЦЕСА РЕВИЗИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ 2010-2020. ГОДИНЕ
Члан 1.
Приступа се процесу ревизије Стратегије развоја општине Котор Варош 2010-2020.
године (у оквиру пројекта ILDP), у складу са стандардизованом методологијом за
планирање локалног развоја у БиХ (МиПРО), који ће се заснивати на принципима
одрживог развоја и социјалне укључености.
Члан 2.
У сврху ревизије интегрисане Стратегије развоја општине, Начелник општине ће
именовати радна тијела у складу са стандардизованом методологојом за планирање
локалног развоја кроз формирање Општинског развојног тима (ОРТ), који ће као
оперативно и координационо тијело бити задужен за вођење партиципаторног процеса
ревизије интегрисане стратегије развоја општине Котор Варош.
Члан 3.
Ревидирану Стратегију развоја ће усвојити Скупштина општине прво у Нацрту,
по коме ће се организовати и провести јавна расправа, а затим усвојити у Приједлогу
документа.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном гласнику
општине Котор-Варош“.

Број: 01-022-126/15
Датум: 23.07.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

2
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 30. Статута општине Котор Варош
(„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14), Скупштина општине Котор
Варош на сједници одржаној дана 23.07.2015. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА „ПОДРШКА УДРУЖЕЊУ ПРОИЗВОЂАЧА ВОЋА
КОТОР ВАРОШ У ПРОИЗВОДЊИ МАЛИНЕ“

Члан 1.
У циљу реализације пројекта „Подршка Удружењу произвођача воћа Котор Варош
у производњи малине“, Скупштина општине Котор Варош овлашћује Начелника општине
Котор Варош да у име општине Котор Варош потпише споразум о суфинансирању
пројекта производње малина са World Vision БиХ, уз учешће општине у износу од 5.000
КМ.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.

Број: 01-022-129/15
Датум: 23.07.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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3
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12), члана 30. став 1. алинеја 10. 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 Koтор-Варош на сједници одржаној дана
23.07.2015. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама општине Котор Варош

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком, у складу са Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12) и Процјеном угрожености од
елементарних непогода и других несрећа на подручју Општине, утврђује се: организација,
програмирање и планирање, права и обавезе грађана, органа локалне заједнице,
привредних друштва и других правних лица, обучавање, оспособљавање и финансирање
структура цивилне заштите општине Котор Варош ради заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама.
Члан 2.
Заштита и спасавање организује се са глeдишта угрожености од процијењених појава
природних и других несрећа, као што су:
1. Природне непогоде на које људски фактор не може утицати, као што су:
земљотреси, поплаве, олујни вјетар, град, снијежни наноси, суше, клизишта,
масовне појаве људских, животињских и биљних болести;
2. Техничко-технолошке несреће које су измакле контроли човјека и изазване су
непажњом човјека у обављању својих дјелатности или управљању средствима за
рад и рад са опасним материјама (велики шумски пожари, радиоактивно и друго
загађивања зрака, воде, земљишта и намирница биљног и животињског поријекла);
3. Друге несреће које проузрокује човјек својим активностима, као што су несреће у
саобраћају, пожари и друго.
Члан 3.
Цивилна заштита општине Котор Варош је плански организован дио система заштите и
спасавања који обухвата: припремање и учешће грађана, предузећа и других правних лица,
професионалних служби, организација и удружења кроз превентивне и оперативне
активности које се предузимају на заштити и спасавању људи, материјалних и културних
добара и животне средине у ванредним ситуацијама.
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Цивилна заштита и друге дјелатности заштите од природних и других несрећа су
хуманитарне и невојне природе.
Члан 4.
Задатке цивилне заштите обављају следеће снаге: организационе јединице општинске
управе, привредна друштва, штаб за ванредне ситуације, јединице и тимови цивилне
заштите општине, повјереници заштите и спасавања, јединице и тимови које формирају
привредна друштва, удружења грађана и друге невладине организације, професионалне и
хитне службе, друге организације и грађани.
Ангажовање снага из става један овог члана врши се у складу са чланом 9. Закона о
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама.
Члан 5.
Активности заштите и спасавања огледају се кроз провођење:
1. превентивних активности заштите и спасавања,
2. оперативних активности заштите и спасавања,
3. активности које се предузимају у случају непосредне пријетње и ризика од
опасности,
4. активности које се предузимају за вријеме ризика од опасности,
5. активности које се спроводе приликом отклањања посљедица од настале опасности.
II – ПРАВА И ДУЖНОСТИ ГРАЂАНА, ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА, ДРУГИХ
ПРАВНИХ ЛИЦА И ОРГАНА ОПШТИНЕ
а) Права и дужности грађана
Члан 6.
Грађани имају право и дужност учествовати у заштити и спасавању од елементарне
непогоде и друге несреће, давати материјална средства, обучавати се за личну, узајамну и
колективну заштиту и провођење мјера заштите и спасавања сходно одредбама Закона о
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама и одредбама ове Одлуке.
Члан 7.
У извршавању задатака заштите и спасавања дужни су учествовати радно способни
грађани од 18 до 60 година старости (мушкарци) односно 55 година (жене).
Здравствену способност грађана за обављање задатака заштите и спасавања утврђују
здравствене установе оспособљене за вршење здравствених прегледа, а у складу са
прописом министра здравља и социјалне заштите Републике Српске.
Члан 8.
Грађани који буду позвани на вршење послова заштите и спасавања имају право на
новчану накнаду (изгубљена зарада, превоз, смјештај и исхрана) у складу са Законом о
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама.
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Средства за накнаду из става 1. овог члана обезбјеђују се у буџету Општине а исплаћује их
орган који је извршио ангажовање.
б) Права и дужности привредних друштава и других правних лица
Члан 9.
Привредна друштва и друга правна лица која обављају дјелатност од заначаја за заштиту и
спасавање, дужна су да организују и спроводе послове заштите и спасавања у складу са
законом и овом одлуком.
Начелник Општине ће, на основу процјене угрожености од елементарне непогоде,
посебном Одлуком, утврдити/одредити привредна друштва и правна лица која су обавезна
поступати у складу са чланом 23. став 1. Закона о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама и овом Одлуком.
Привредна друштва и друга правна лица утврђена Одлуком из става 2. овог члана, дужна
су спроводити неопходне припреме, доносити процјену угрожености и планове заштите и
спасавања од елементарних непогода и друге несреће, упознавати своје раднике са
планираним активностима и мјерама заштите и спасавања, формирати, обучавати и
опремати јединице и тимове заштите и спасавања,обавјештавати службу цивилне заштите
Општине о насталим промјенама везано за организацију и дјелатност којом се баве.
Руководилац привредног друштва и другог правног лица одговоран је за провођење мјера
и задатака заштите и спасавања.
ц) Права и дужности органа Општине
1. Скупштина Општине
Члан 10.
У остваривању права и дужности у области заштите и спасавања, Скупштина Општине
доноси:
• Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и
спасавања и обезбјеђује њено спровођење, у складу са јединственим системом
заштите и спасавања на територији Републике Српске,
• Процјену угрожености од елементарних непогода и друге несреће,
• Програм развоја цивилне заштите у области заштите и спасавања,
• Одлуку о формирању штаба за ванредне ситуације,
• Планира и утврђује изворе финансирања активности цивилне заштите у области
заштите и спасавања,
• Одлуку о одређивању локације за уништавање НУС-а и
• Разматра стање у области заштите и спасавања.
2. Начелник Општине
Члан 11.
Начелник Општине, у оквиру својих права и дужности у области цивилне заштите:
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Предлаже доношење одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите
у области заштите и спасавања,
Управља системом цивилне заштите у области заштите и спасавања у општини,
Предлаже процјену угрожености од елементарних непогода и друге несреће,
Предлаже програм развоја система цивилне заштите у области заштите и
спасавања,
Доноси план заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће,
Именује штаб за ванредне ситуације и оснива јединице и тимове цивилне
заштите,
Именује и разрјешава командире јединица и тимова цивилне заштите и
повјеренике заштите и спасавања,
Доноси годишњи план обуке и оспособљавања штаба за ванредне ситуације,
јединица и тимова цивилне заштите и повјереника заштите и спасавања у складу
са Планом обуке и оспособљавања снага за заштиту и спасавање у Републици,
Наређује поступање по плану приправности,
Проглашава ванредну ситуацију и стање елементарне непогоде и друге несреће,
Наређује мобилизацију и употребу снага и средстава за заштиту и спасавање,
Наређује узбуњивање,
Наређује евакуацију и обезбјеђује ресурсе неопходне за хитан смјештај у
случају елементарне непогоде и друге несреће,
Доноси одлуку која привредна друштва и друга правна лица имају поступати у
складу са чланом 23. закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама,
Доноси одлуку о формирању комисије за процјену штете проузроковане
елементарном непогодом и другом несрећом,
Подноси извјештаје скупштини општине о стању у области заштите и
спасавања,
Закључује уговоре о извршавању задатака цивилне заштите у области заштите и
спасавања,
Доноси одлуку о упућивању помоћи сусједним и другим јединицама локалне
самоуправе које су погођене елементарном непогодом и другом несрећом,
Извршава наредбе Републичког штаба за ванредне ситуације,
Остварује сарадњу са Републичком управом цивилне заштите и начелницима
сусједних и других јединица локалне самоуправе по питањима од заједничког
интереса за заштиту и спасавање,
Врши и друге послове из области заштите и спасавања.
3. Цивилна заштита
Члан 12.

Цивилна заштита Општинске управе општине Котор Варош врши стручне, управне и
друге послове:
•
•
•
•

Израђује процјену угрожености од елементарних непогода и друге несреће,
Израђује програм развоја цивилне заштите у систему заштите и спасавања,
Израђује план заштите и спасавања од елеменатрне непогоде и друге несреће,
Припрема одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите,
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Организује, прати и реализује обуку снага цивилне заштите у сарадњи са штабом за
ванредне ситуације опшптине,
Организује и координира спровођење мјера и задатака цивилне заштите у области
заштите и спасавања,
Врши координацију дјеловања субјеката од значаја за заштиту и спасавање у
случају елементарне непогоде и друге несреће у општини,
Предлаже годишњи план обуке и оспособљавања штаба за ванредне ситуације,
јединица и тимова цивилне заштите и повјереника заштите и спасавања,
Предлаже програм самосталних вјежби и израду елабората за извођење вјежби
заштите и спасавања, органа управе, привредних друштава и других правних лица,
Води евиденцију припадника цивилне заштите и врши њихово распоређивање у
јединице и тимове цивилне заштите и повјереника заштите и спасавања у сарадњи
са штабом за ванредне ситуације општине,
Води евиденцију материјално-техничких средстава грађана, привредних друштава и
других правних лица и служби која се могу ставити у функцију цивилне заштите,
Учествује у набавци средстава и опреме за заштиту и спасавање за потребе
јединица и тимова цивилне заштите и грађана и води бригу о њиховој исправности,
чувању и употреби,
Даје стручна упутства грађанима, привредним друштвима и другим правним
лицима по питањима заштите и спасавања,
Информише јавност о опасностима од елементарне непогоде и друге несреће и
мјерама и задацима заштите и спасавања,
Подноси извјештаје и информације начелнику општине и Републичкој управи
цивилне заштите,
Води прописану базу података и друге евиденције,
Врши и друге послове из области заштите и спасавања.

4.

Органи општинске управе
Члан 13.

Организационе јединице Опшптинске управе у оквиру свог дјеловања, у области цивилне
заштите:
•
•
•
•
•
•

Учествују у изради Процјене угрожености и Плана заштите и спасавања од
елементарних непогода и друге несреће, у оквиру своје надлежности,
Организују, планирају и обезбјеђују спровођење превентивних мјера заштите и
спасавања, предлажу мјере и активности за њихово унапређење,
Врше контролу спровођења мјера за спречавање елементарне непогоде и друге
несреће или отклањању последица, у области из своје надлежности,
Достављају податке цивилној заштити од значаја за планирање, организовање и
провођење мјера заштите и спасавања,
Врше стручне послове за потребе цивилне заштите који се односе на ангажовање
служби, привредних друштава и других правних лица у заштити и спасавању,
Обављају и друге послове за потребе заштите и спасавања
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III ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ
Члан 14.
Цивилна заштита Општине организује се у складу са Процјеном угрожености људи и
материјалних добара на подручју Општине,уз оптимално и рационално ангажовање свих
расположивих снага и средстава на задацима заштите и спасавања од елеменатарне
непогоде и друге несреће.
Организовање, припремање и функционисање цивилне заштите на територији Општине,
заснива се на:
• Процјени угрожености од елементарне непогоде и других несрећа, процјени
потреба и могућности за заштиту, спасавање и отклањање посљедица несреће,
• Сталном провођењу превентивних мјера заштите,
• Ангажовањем привредних друштава, органа, служби и других правних лица (са
расположивим људским и материјално-техничким потенцијалима), која у оквиру
својих редовних дјелатности обезбјеђују провођење неких од утврђених мјера
заштите и спасавања,
• Провођење личне, узајамне и колективне заштите кроз организовано учешће
грађана,
• Остваривање потребне координације са субјектима од значаја за заштиту и
спасавање и сарадње са сусједним општинама.
Члан 15.
На извршавању задатака и провођењу мјера заштите и спасавања, поред субјеката
утврђених чланом 23. став. 2. Закона, и чланом 9. ове одлуке, могу се ангажовати и друга
предузећа, привредна друштва и органи на територији општине, уколико општински штаб
за ванредне ситуације процијени да постоји потреба за њиховим ангажовањем.
Члан 16.
Предузећа, институције, органи и други правни субјекти из члана 9. ове Одлуке донијет ће
планове заштите и спасавања од елеменатрне непогоде и друге несреће и ускладити своје
акте са овом Одлуком, најкасније три мјесеца од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 17.
За руковођење и усмјеравање акција заштите и спасавања на подручју општине, те
обављања и других послова у заштити и спасавању, оснива се Општински штаб за
ванредне ситуације, као оперативно стручни орган.
Командатнт Општинског штаба за ванредне ситуације је Начелник Општине.
Постављање и разрјешавање начелника штаба, чланова општинског штаба , врши се на
основу одлуке Начелника oпштине.
Члан 18.
Штаб за ванредне систуације обавља следеће послове:
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Руководи и координира рад субјеката и снага система заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака,
Руководи и координира спровођење мјера и задатака заштите и спасавања,
Разматра и даје мишљење на приједлог Процјене угрожености и приједлог Плана
заштите и спасавања од елеменатрне непогоде и друге несреће,
Прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мјере за њихово
побољшање,
Наређује употребу снага за заштиту и спасавање, средстава помоћи и других
средстава која се користе у ванредним ситуацијам,
Ради на редовном информисању и обавјештавању становништва о ризицима,
опасностима и предузетим мјерама,
Прати организацију, опремање и обучавање јединица и тимова за заштиту и
спасавање, овлашћених, оспособљених правних лица,
Процјењује угроженост од настанка ванредне ситуације,
Доноси приједлоге, закључке и препоруке.

Поред послова из члана 45. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама,
Општински штаб за ванредне ситуације врши и следеће послове:
•
•
•

Сарађује са штабовима за ванредне ситуације сусједних општина
Разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на
подручју општине,
Ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за општину.
Члан 19.

На основу Процјене угрожености људи и материјалних добара од елементарне непогоде и
друге несреће, потреба и могућности, општина Котор Варош формира јединице опште
намјене,јединице специјализоване намјене и тимове цивилне заштите.
Одлуку о образовању, врсти, величини и броју јединица и тимова цивилне заштите
општине, именовању и разрјешењу командира јединица, доноси Начелник општине.
Члан 20.
Јединице цивилне заштите организују се у привредним друштвима и другим правним
лицима чија је редовна дјелатност од непосредног значаја за заштиту и спасавање.
Одлуку о образовању, врсти, величини и броју јединица цивилне заштите из става 1. овог
члана, доноси орган утврђен општим актом привредног друштва или другог правног лица.
У јединице цивилне заштите распоређују се обвезници цивилне заштите који имају
одговарајуће психофизичке и здравствене способности и одговарајуће стручно знање.
Члан 21.
У насељеним мјестима, дијелу насеља, стамбеним зградама, селима и засеоцима у којима
се не образује Штаб за ванредне ситуације, одређују се повјереници заштите и спасавања ,
на основу одлуке Начелника.
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Привредна друштва повјеренике заштите и спасавања одређују према сопственој
процјени, зависно од броја радника и унутрашње организације.
Именовање и разрјешавање повјереника врши се у складу са чланом 49. Закона о заштити
и спасавању у ванредним ситуацијама.

IV ОПРЕМАЊЕ, ОБУЧАВАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ
Члан 22.
Опремање, обучавање и оспособљавање штаба за ванредне ситуације, јединица, тимова и
повјереника заштите и спасавања врши се на основу планова обуке и оспособљавања.
Члан 23.
Плановима заштите и спасавања обезбјеђује се организовано и усклађено дјеловање за
спречавање несрећа, односно смањењу њихових посљедица и што брже обезбјеђење
основних услова за живот у случају елементарне непогоде и друге несреће.
Члан 24.
Општина планира и утврђује изворе финансирања за извршавање задатака заштите и
спасавања из члана 155. Закона, и задатака утврђених овом Одлуком.

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Са даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о организацији и
функционисању цивилне заштите на подручју општине Котор Варош број:01/2-022-115/05
од 28.10.2005.године („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 8/05).

Члан 26.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Котор Варош

Број: 01-022-128/15
Датум: 23.07.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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4
На основу члана 22. и 40. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске", број: 121/12), члана 30. став 1. алинеја 10. 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 сједници одржаној дана
23.07.2015. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о формирању Општинског штаба за ванредне ситуације

Члан 1.
Овом одлуком формира се Општински штаб за ванредне ситуације општине Котор
Варош.
Члан 2.
Општински штаб за ванредне ситуације чине:
1. Командант штаба,
2. Замјеник команданта штаба,
3. Начелник штаба,
4. Члан штаба за заштиту и спасавање од пожара,заштиту и спасавање на води и под
водом и заштиту од удеса,
5. Члан штаба за склањање људи, материјалних и других добара, заштиту и спасавање
из рушевина,
6. Члан штаба за збрињавање угрожених и настрадалих и евакуацију,
7. Члан штаба за прву медицинску помоћ и противепидемиолошку заштиту,
8. Члан штаба за асанацију и снабдијевање водом,
9. Члан штаба за заштиту и спасавање животиња, биља и намирница животињског и
биљног поријекла и заштиту животне средине,
10. Члан штаба за безбједност и одржавање реда,
11. Члан штаба за снабдијевање електричном енергијом.
Члан 3.
Командант Општинског штаба за ванредне ситуације је Начелник општине Котор
Варош.
Члан 4.
Општински штаб за ванредне ситуације, као оперативно стручно тијело, врши
координацију и руковођење субјектима у провођењу мјера заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама.
Општински штаб за ванредне ситуације, по потреби, формира помоћне и стручно
оперативне тимове за специфичне задатке заштите и спасавања.
За потребе Општинског штаба за ванредне ситуације, Начелник општине формира
стручну службу Штаба.
Члан 5.
Сједнице Општинског штаба и оперативни рад Штаба обављаће се у просторијама
општинске управе општине Котор Варош.
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Члан 6.
Именовање чланова Општинског штаба за ванредне ситуације, чланова стручне
службе Штаба, помоћних и стручно-оперативних тимова из члана 4. ове одлуке, врши
Начелник општине посебном одлуком.
Члан 7.
Са даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о оснивању
Општинског штаба цивилне заштите општине Котор Варош, број: 02-014-419/10 од
14.09.2010. године.
Члан 8.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Котор Варош".

Број: 01-022-130/15
Датум: 23.07.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

5
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи Републике Српске ( Службени
гласник Републике Српске, број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13) ,члана 16. 134. 135. Закона о
спорту Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број: 04/02, 66/03 и 73/08)
и члана 30. Статута општине Котор Варош (Службени гласник општине Котор Варош,
број: 3/14), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 23.07.2015.
годинe, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о расподјели средстава спортским организацијама из буџета општине Котор Варош за
2015. годину

Члан 1.
Буџетом општине Котор Варош за 2015. годину, предвиђена су средства за
финансирање спортских организација у износу од 77. 000,00 КМ. Поред поменутих
средстава, општина Котор Варош, на име бесплатног кориштења термина у Спортској
дворани и сали за физичко васпитање ЈУ ОШ „ Свети Сава“ Котор Варош, даје допринос
развоју спорта и издваја средства у износу од 37.800,00 КМ.
Члан 2.
Спортске организације које својим Програмима аплицирају на кориштење средстава из
буџета општине Котор Варош треба да испуњавају сљедеће услове:
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у Судски регистар код

2. Да је извршено усклађивање Статута и осталих нормативних аката са одредбама Закона о
спорту РС, за спортске организације регистроване прије ступања на снагу наведеног
Закона о спорту,
3. Да је извршена пријава и регистрација
Републике Српске,

спортске организације у Пореској управи

4. Да су код надлежног судског органа и Министарства породице, омладине и спорта
Републике Српске а ускладу са Законом о спорту ажурно извршене пријаве и овјере
евентуалних измјена и допуна Статута и промјена у именовању лица за заступање и
представљање спортске организације,
5. Да спортска организација има Годишњи план и Програм рада разматран и усвојен од
стране надлежног органа спортске организације,
6. Да је спортска организација поднијела Извјештај о раду и финансијски извјештај за
протеклу годину и
7. Остале услове у складу са Правилницима и нормативним актима Спортских савеза
Републике Српске, БИХ и Међународних спортских асоцијација.
Члан 3.
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Расподјељују се средства за финансирање спортских организација на подручју
ДОЗНАЧЕНА
СРЕДСТВА У КМ
ЗА 2014. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНИ
ИЗНОС У КМ ЗА
2015. ГОДИНУ

Допринос за
кориштење
Спортске
дворане

Кориштење сале за
физичко
васпитање
централне школе
ЈУ ОШ „Св.Сава“
Котор Варош

ФК „МЛАДОСТ“

20.000,00

19.000,00

1920,00

_____

РК
„КОТОР ВАРОШ“

20.000,00

19.000,00

5040,00

_____

ЏК „МЛАДОСТ“

6.000,00

7.000,00

______

2.000,00

КК „МЛАДОСТ“

7.500,00

7.000,00

5040,00

_____

КМФ
„КОТОР ВАРОШ“
КК „ИПОН“

6.500,00

6.500,00

5040,00

_____

6.000,00

7.000,00

1200,00

2.000,00

КБС КИК БОКС И
ФУЛ КОНТАКТ
„ПАНТЕР“

3.300,00

2.000,00

8.000,00

______

ШК
„КОТОР ВАРОШ“

2.200,00

2.500,00
_____

_____

СТК
„КОТОР ВАРОШ“

2.000,00

ОК
„КОТОР ВАРОШ“

3.500,00

УКУПНО

77.000,00

СПОРТСКА
ОРГАНИЗАЦИЈА

2.000,00

3.600,00
_____

5.000,00

3960,00
_____

77.000,00

33.800,00

4.000,00

општине Котор Варош за 2015. годину како слиједи:
Члан 4.
Расподјела средстава спортским организацијама са подручја општине Котор Варош
у 2015. години, вршиће се равномијерно према процентуалном пуњењу средстава у буџету
општине, за текућу годину, а за чије праћење се задужује начелник одјељења за финансије.
Члан 5.
За утврђивање и праћење распореда кориштења термина Спортске дворане
задужује се ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање Котор Варош“.
Члан 6.
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Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Котор Варош.
Број: 01-022-127/15
Датум: 23.07.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

6
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 30. Статута општине Котор Варош
(''Службени гласник општине Котор Варош'', број: 3/14) и Одлуке о усвајању буџета
општине Котор Варош за 2015. годину (''Службени гласник општине Котор Варош'', број:
6/15) Скупштина општине на сједници одржаној дана 23.07.2015. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
о расподјели средстава за рад савјета мјесних заједница за 2015.годину

Члан 1.
Овом одлуком расподјељују се средства за рад савјета мјесних заједница општине
Котор Варош у износу од 10.000,00 КМ.
Члан 2.
Средства из тачке 1. ове одлуке расподјељују се на следећи начин:
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Мјесна
заједница
Котор Варош
Масловаре
Забрђе
Шипраге
Врбањци
Ободник
Вагани
Липље
Крушево брдо
Грабовица
Укупно:

Број чланова
савјета МЗ
9
7
7
7
7
5
5
5
5
5
62

% Учешће
0,15
0,11
0,11
0,11
0,11
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
1,00

Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се одјељење за финансије.
Члан 4.

Износ
1.450,00
1.130,00
1.130,00
1.130,00
1.130,00
806,00
806,00
806,00
806,00
806,00
10.000,00
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Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.

Број: 01-022-125/15
Датум: 23.07.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

7
На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор Варош“, број: 3/14) и члана 102. Пословника о раду Скупштине општине Котор
Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13 и 3/14), Скупштина
општине Котор-Варош на сједници одржаној дана 23.07.2015. године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
о достављању извјештаја Савјета за спорт

1. Задужује се Савјет за спорт да прикупи информацији и сачини извјештај о
финансијским средствима неопходним за рад спортских клубова, узимајући у обзир
чињенице као што су ранг такмичења, број спортиста, потребе за опремом,
одржавање спортских терена.
2. На основу наведених параметара планираће се средства за финансирање спортских
клубова.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
ДОСТАВЉЕНО
1. Савјет за спорт
2. Архива

Број: 01-022-134/15
Датум: 23.07.2015.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

8
На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор Варош“, број: 3/14) и члана 102. Пословника о раду Скупштине општине Котор
Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13 и 3/14), Скупштина
општине Котор-Варош на сједници одржаној дана 23.07.2015. године, д о н о с и
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З А К Љ У Ч А К
о повећању средстава за спорт

1. Приликом израде ребаланса буџета за 2015. годину, повећати средства за спорт за
износ од 1.000,00 КМ (хиљаду), и иста планирати и дозначити Фудбалском клубу
„Младост“ Котор-Варош.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.

ДОСТАВЉЕНО
1. Одјељење за финансије
2. Архива

Број: 01-022-132/15
Датум: 23.07.2015.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

9
На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор Варош“, број: 3/14) и члана 102. Пословника о раду Скупштине општине Котор
Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13 и 3/14), Скупштина
општине Котор-Варош на сједници одржаној дана 23.07.2015. године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
о повећању средстава за спорт

1. Приликом израде ребаланса буџета за 2015. годину, повећати средства за спорт за
износ од 3.000,00 КМ (трихиљаде), и иста планирати и дозначити Рукометном
клубу Котор-Варош.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.

ДОСТАВЉЕНО
1. Одјељење за финансије
2. Архива
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Датум: 23.07.2015.године
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ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

10
На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине
Котор Варош“, број: 3/14) и члана 102. Пословника о раду Скупштине општине Котор
Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13 и 3/14), Скупштина
општине Котор-Варош на сједници одржаној дана 23.07.2015. године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
о развојном тиму и тиму за праћење имплементације стратегије развоја

1. Приликом доношења акта о формирању развојног тима и тима за праћење
имплементације стратегије развоја, да се у тим уврсте Слободан Гелић,
дипл.инж.архитектуре и Младен Тепић, дипл. демограф.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.

ДОСТАВЉЕНО
1. Одјељење за финансије
2. Архива

Број: 01-022-133/15
Датум: 23.07.2015.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

11
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 службе Цивилне заштите Котор Варош за 2014. годину, Скупштина
општине Котор Варош, на двадесет трећој редовној сједници одржане дана 23.07.2015.
године, д о н о с и
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З А К Љ У Ч А К
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ СЛУЖБЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
КОТОР ВАРОШ ЗА 2014. ГОДИНУ

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о раду службе Цивилне
заштите Котор-Варош за 2014. годину.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.

ДОСТАВЉЕНО:
1. Служба Цивилне заштите
2. Архива

Број: 01-022-138/15
Датум: 23.07.2015.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

12
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 и активностима Ватрогасног друштва Котор Варош за 2014. годину са
финансијским показатељима, Скупштина општине Котор Варош, на двадесет трећоје
редовној сједници одржане дана 23.07.2015. године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
О НЕУСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ И АКТИВНОСТИМА ВАТРОГАСНОГ
ДРУШТВА КОТОР-ВАРОШ ЗА 2014. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПОКАЗАТЕЉИМА
1. Скупштина општине Котор Варош не усваја Извјештај о раду и активностима
Ватрогасног друштва 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:
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1.Ватрогасно друштво Котор Варош
2.Архива

Број: 01-022-139/15
Датум: 23.07.2015.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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