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На основу члана 30. Статута општине Котор Варош ( ,,Службени гласник општине
Котор Варош број: 3/14), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана
01.10.2015. године, донијела је:
ПРОГРАМ
зимског одржавања путева на подручју општине Котор Варош
за сезону 2015/2016. годину
I ) ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ :
Законом о јавним путевима предвиђено је да: управљање, грађење, одржавање и
заштиту локалних и некатегорисаних путева, као и улица у насељу врши надлежни орган
Општине.
Овим Програмом планирано је зимско одржавање локалних и некатегорисаних
путева , као и улица на подручју општине Котор Варош и то:
- Машинско чишћење снијега са коловозне површине путева и улица,
- Машинско чишћење снијега са тротоара и
- Машинско посипање путева, улица и тротоара абразивним материјалом .
II ) ПРИОРИТЕТИ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ У
МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ :
1. Мјесна заједница Котор Варош :
Градске улице, приступни путеви у насељима: Плане, Слатина, Баштина, Рипиште,
Брегови, Коториште, и Котор , пут: Вишевице – Зубовићи – Гламочаци, пут: Котор
Варош – Билице – Тешићи - Плитска , пут : Соколине – Лазићи , пут: Соколине –
Равни Сто (до границе са општином Кнежево), у укупној дужини од око 57 км.
Чишћење снијега са тротоара у укупној дужини од 15 км.
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2. Мјесна заједница Забрђе:
Локални и некатегорисани путеви: Забрђе – Шибови – Товладић- Поповац (граница
општине), Шибови – Подосоје, Присоје – Петрићи- Милојчићи – Подосоје, Присоје –
Вранић, Товладић – Јасик, Товладић – Ћосићи, Товладић – Којчиновићи - Липовац,
Товладић (урија)-Спомен обиљежје Рашчебрдо (кућа Којчиновић Боро), Читлук – Бабићи
(граница општине), Забрђе – Ново село – Марића поток, Забрђе – Дубоки поток,
прикључни путеви у насељима Забрђе, Подбрђе, Јасик и Кобаш, у укупној дужини од око
35 км.
3. Мјесна заједница Вагани:
Локални и некатегорисани путеви: Котор Варош-Вагани-Варјаче-Ђурашиновићи Радоњићи, Вагани-Бибићи- Пезеровићи-Вученовићи, Вагани-Бољанићи-Црква ЈавораниСавићи - Каруповићи, пут: Вагани-Столићи-Горњи Јолџићи-Крпићи -Синкићи, пут: Бујићи
-Синкићи-Каруповићи, пут : Доњи Хадровци, пут: Горњи Хадровци, и пут према засеоку
Пезићи, у укупној дужини од око 45 км.
4. Мјесна заједница Врбањци :
Локални и некатегорисани путеви : Врбањци – Савићи, Билановића поток-Хрваћани
-Тепићи, Врбањци- Сердари, Врбањци- Вечићи- Смеуновићи -Стаза, Врбањци – Вечићи Доњи Растик, Дабовци – Купрешаци-Ђурићи-Мајсторовићи- Савићи, Дабовци- Новаци Савићи, Доњи Врбањци-Плитска-Ханифићи, Плитска – Чиркино брдо, Билановића поток
–Дукићи, Доњи Врбањци – Смајловићи – Метлићи , Смајловићи-Постоље, пут Лиховићи,
пут Ћејвани, пут Шипуре, прикључни путеви Врбањци Центар, у укупној дужини од око
50 км, чишћење снијега са тротоара у дужини од 2 км.
5. Мјесна заједница Ободник :
Локални и некатегорисани путеви: Дабовци – Горњи Ободник-Језерка, Доњи
Ободник-Кукавице-Дабовци, Ободник-Доњи Борци, пут Дворови, пут Цуркићи, пут
Вигошта, у укупној дужини од око 20 км.
6. Мјесна заједница Масловаре :
Локални и некатегорисани путеви : Баре – Гарићи – Купрешаци (мост ) , Масловаре –
Борци, Масловаре- Раштани – Вукове њиве, Масловаре – Колона- Јанковац, Масловаре –
Старе Масловаре, пут Крупљак, пут Колона, Баре-Раштани, Лакићи – Заване, Вукове њивеБрежђе, Вукове њиве-Павловићи, пут Стевановина, пут Јошићи, пут Старе Масловаре, пут
за засеок Бунићи, прикључни путеви у насељима: Раштани, Лауши, Колона и Буџак, у
укупној дужини од око 65 км, чишћење снијега са тротоара у дужини од 3,50 км.
7. Мјесна заједница Липље :
Локални и некатегорисани путеви: Зеленика-Манастир, Доње Липље-Томићи, Доње
Липље – Петровићи, пут Божићи, пут Доње Липље – Ковачевићи и пут Борја- Горњи
Јотановићи, у укупној дужини од око 30 км.
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8. Мјесна заједница Грабовица :
Локални и некатегорисани путеви : Ћорин Луг - Дулићи, пут Каламанде црква ,
Микановићи – Српска Дубока, Микановићи – Лујићи , пут Маљевски поток , пут
Миљановића ограде, пут Грабовица – Грабовачка ријека, те приступни путеви засеоцима:
Микићи, Ђукићи, Тодоровићи , пут од цркве према засеоцима Мијићи и Перишићи, у
укупној дужини од око 25 км.
9. Мјесна заједница Шипраге :
Локални и некатегорисани путеви : Улички поток – Бурачки поток , Улички поток
– Траљићи, пут Лапићи, пут Керкези, Доње Шипраге- Демићи, Шипраге-Казићи, Шипраге
– Керле, Црквеница-Стопан, Црквеница- Горње Шипраге – Селачка, Шипраге-ЋорковићиЗловарићи, пут: Врбово пут: Лопача- Гелићи, пут Лозићи, пут Фодоловићи, приступни
путеви засеоцима: Перишићи и Тривуновићи, Пејићи, у укупној дужини од око 75 км.
10. Мјесна заједница Крушево Брдо:
Локални и некатегорисани путеви : Крушево Брдо – Подводе - Пилиповина,
Крушево Брдо-Растанак – Новаковићи - Градина, пут Чуднић поток, пут Ковачевића поток,
пут Црепови и пут Паливук, у укупној дужини од око 20 км .
11. Остали путни правци :
Сви путни правци по мјесним центрима, који воде до гробаља и вјерских објеката.

Број: 01-022-157/15
Датум: 01.10.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 81. Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике
Српске“, број: 71/12) и члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), Скупштина општине Котор Варош,
на сједници одржаној дана 01.10.2015. године, д о н о с и

ПРОГРАМ
УТРОШКА НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА ВАТРОГАСНОГ ДРУШТВА ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.
Скупштина општине Котор Варош усваја Програм утрошка намјенских средстава
Ватрогасног друштва Котор Варош за 2015. годину у износу од 52.000 КМ.
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Члан 2.
Средства ће бити утрошена у сљедеће намјене:
a) Набавка ватрогасне опреме за раднике
b) Набавка ватрогасних цријева
c) Набавка интервентне ватрогасне опреме
d) Набавка апарата CO2
e) Набавка интервентног возила
f)
Опремање собе дежурства
g) Реновирање и опремање канцеларије

5.000,00
6.000,00
5.000,00
2.000,00
27.000,00
4.000,00
3.000,00

Укупно: 52.000,00
Члан 3.
За реализацију овог Програма је задужено Одјељење за финансије и Ватрогасно друштво Котор Варош.
Члан 4.
Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Котор Варош“.

Број: 01-022-154/15
Датум: 01.10.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

3
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
(број: 3/14), Скупштина општине Котор-Варош на сједници одржаној дана 01.10.2015.
године, доноси:
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о давању сагласности начелнику општине за закључивање споразума о
репрограму обавеза
Члан 1.
У Одлуци о давању сагласности начелнику општине за закључивање споразума о
репрограму обавеза („Службени гласник општине Котор-Варош“, број: 4/15), у члану 1.
став 1. тачка 2. ријечи „36 једнаких рата“, мијењају се и гласе: „72 једнаке рате“.
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Члан 2.
О извршењу ове одлуке стараће се начелник општине и одјељење за финансије.
Задужује се начелник општине да потпише анекс уговора о репограму обавеза са
Слободаном Ђукићем.
Члан 3.
Одлука о измјени Одлуке о давању сагласности начелнику општине за закључивање
споразума о репрограму обавеза ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику општине Котор-Варош“.
Број: 01-022-156/15
Датум: 01.10.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

4
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) Скупштина општине Котор
Варош д о н о с и
О Д Л У К У
о додјели новчаних средстава ученицима који су у школској 2014/15 години били ученици
генерације и „Вуковци“ у основним школама и у средњој школи у општини Котор Варош
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се додјела новчаних средстава ученицима који су у току
школске 2014/15 године током основног и средњег школовања/образовања у основним
школама на подручју општине Котор Варош и у ЈУ СШЦ “Никола Тесла“ Котор Варош
били ученици генерације или „Вуковци“ према списку који су доставиле школе и ЈУ СШЦ
“Никола Тесла“ Котор Варош, и то:
1. ЈУ ОШ „Свети Сава“ Котор Варош:
- Николина Жупљанин,
- Тања Тепић,
- Свјетлана Јурић,
- Здравко Кршић,
- Јелена Петровић,
- Јована Момић,
- Ивана Новаковић;
2. ЈУ ОШ „Петар П. Његош“ Масловаре:
- Андреја Јотановић,
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Хелена Трифковић;

3. ЈУ ОШ „Петар Кочић“ Шипраге:
- Ања Ђаковић,
- Татјана Божић;
4. ЈУ СШЦ „Никола Тесла“ Котор Варош:
- Јелена Тривуновић,
- Милан Ивановић;
Члан 2.
Новчана средства се додијељују једнократно.
Износ новчаних средстава је 100 КМ и исплаћиваће се у једној рати у току
календарске 2015. године.
Исплата новчаних средстава вршит ће се готовински на благајни у Одјељењу за
финансије у општини Котор Варош, са ставке 4161 – стипендије ученицима и студентима.
Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
и Одјељење за финансије општинске управе општине Котор Варош.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
Број: 01-022-158/15
Датум: 01.10.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

5
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
(број: 3/14), Скупштина општине Котор-Варош на сједници одржаној дана 01.10.2015.
године, доноси:
ОДЛУКУ
о измјенама Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Котор-Варош у
календарској 2015. години
Члан 1.
У Одлуци о стипендирању студената са подручја општине Котор-Варош у
календарској 2015. години („Службени гласник општине Котор-Варош“, број: 6/15), у
члану 2. број: „60.000,00 “ замјењује се бројем: „69.000,00“.
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Члан 2.
У члану 3. став 1. број: „85 “ замјењује се бројем: „98“, a број: „80 “ замјењује се
бројем: „93“.
Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се начелник општине и одјељење за финансије.
Члан 4.
Одлука о измјенама Одлуке о стипендирању студената са подручја општине КоторВарош у календарској 2015. години ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику општине Котор-Варош“.

Број: 01-022-155/15
Датум: 01.10.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

6
На основу члана 59. 62. и 66. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12 и 52/14), 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 01.10.2015. године,
доноси
ОДЛУКУ
o кредитном задужењу Oпштине Котор-Варош

I
Прихвата се дугорочно кредитно задужење Општине Котор-Варош у износу од
976.800,00 КМ (440.000,00 SDR-a) путем Споразума за реализацију „Пројекта хитног
опоравка од поплава“ на подручју општине Котор-Варош, који се реализује путем
Међународне асоцијације за развој у оквиру средстава Свјетске банке.
II
Кредит из тачке I ове Одлуке уступа се општини Котор Варош под сљедећим
условима:
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Износ главнице кредита: до 976.800,00 КМ (440.000,00 SDR)
Рок отплате 25 година,
Период одгоде плаћања до 5 (пет) година урачунат у рок отплате,
Каматна стопа 1,25% годишње,
Сервисни трошкови 0,75% годишње на повучени износ кредита,
Комисиона провизија до 0,50% на одобрена а неповучена средства,
Отплата главнице полугодишње 15 фебруар и 15 август,
Начин осигурања дуга мјенице са мјеничном изјавом и бланко потписани налози за
плаћање,
Валута отплате: ЕURO или КМ у еквивалентном износу SDR,
Отплата главнице у износу 1,65% почиње 15. августа 2019. године, а завршава 15.
фебруара 2029. године, а отплата главнице у износу од 3,35% кредита почиње 15
августа 2029 године, а завршава 15 фебруара 2039 године.
III
Пројекти који се финансирају из кредитних средстава су:












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
IV

Годишњи ануитет по текућим дугорочним кредитима у 2015. години износи
584.220,00 КМ или 9,65 % редовних прихода остварених у 2014.години.
Задуженост општине Котор Варош - по дугорочном кредиту од Инвестиционоразвојне банке РС на дан 30.09.2015.године износи 3.911.774,86 КМ.
Кредитно здужење код по дугорочном кредиту код Свјетске банке-Међународне
асоцијације за развој, износи 1.998.858,26 КМ (1.022.000,00 EUR), рок отплате 25 година,
грејс период 8 година.

V
Даје се сагласност Начелнику општине да са Владом Републике Српске –
Министарством финансија потпише уговор о под-кредиту за финансирање „Пројекта
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хитног опоравка од поплава“ на подручју општине Котор Варош под условима
дефинисаним у тачки II ове Oдлуке.
VI
Ступањем на снагу ове Oдлуке, престаје да важи Одлука о прихватању задужења
код Владе Републике Српске - Министарства финансија за реализацију „Пројекта хитног
опоравка од поплава“ на подручју општине Котор Варош, број 01-022-101/15 од
25.06.2015. године.
VII
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Котор Варош, а примјењиваће се по добијању одобрења Министарства финансија
Републике Српске.

Број: 01-022-142/15
Датум: 01.10.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић, с.р.

7
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), Плана капиталних
инвестиција општине Котор Варош за период 2011-2015. година, од 29.12.2010. године и
Одлуке Скупштине општине о начину и процедури ажурирања Плана капиталних
инвестиција општине Котор Варош, од 29.12.2010.године, Скупштина општине Котор
Варош на сједници одржаној дана: 01.10.2015. године д о н о с и:
ОДЛУКУ
о усвајању приједлога Плана капиталних инвестиција Општине Котор Варош
за период 2015.-2019.година
Члан 1.
План капиталних инвестиција општине Котор Варош за период 2015.-2019.година
урађен је у складу са Одлуком Скупштине општине о начину и процедури ажурирања
Плана капиталних инвестиција општине Котор Варош, по процедурама у оквиру ГАП
пројекта.
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Члан 2.
Ажуриран план капиталних инвестиција за наредних пет година почев од наредне
буџетске године (2015.), припремио је Координациони тим у складу са Правилником о
раду тима и Одлуком о критеријима за рангирање пројеката.
Члан 3.
Поступак ажурирања Плана капиталних инвестиција општине Котор Варош као и
поступак доношења Плана капиталних инвестиција за период 2015.-2019. године
обухватио је: објаву јавног позива за достављање приједлога пројеката за План
капиталних инвестиција од 20.10.2014. године и оцјењивање и рангирање пројеката по
методологији ГАП-а.
Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је План капиталних инвестиција општине Котор Варош
2015.-2019.године.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
Општине Котор Варош”.

Број: 01-022-144/15
Датум: 01.10.2015.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

I - ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА ПЕРИОД 2015-2019

Бр.

Назив пројекта

Бодови

Вриједност пројекта

1

Реконструкција и санација градске водоводне мреже и
изворишта*

246

2.343.711,00

2

Изградња канализационе мреже-секундарна канализација
Крак 3-7 и прикључци*

229

1.021.000,00

3

Заобилазница око Котор Вароша - Пројектна
документација и имовинско-правни односи

185

60.000,00
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4

Санација изворишта Бијело поље на локацији
водозахвата и израда одбране од поплава насеља
Плане**

185

303.769,00

5

Санација/затварање градске депоније**

184

954.068,00

6

Изградња игралишта у насељу Рипиште (раскрсница,
горња страна)*

180

80.740,00

7

Изградња пречистача отпадних вода у Котор Варошу (I
фаза)**

174

1.424.582,00

8

Опремање агро-индустријског центра*

166

170.000,00

9

Пут Вагани - Рађићи (дионица школа -Ђурашиновићи)

165

900.000,00

10

Наставак изградње расвјете на Рипишту

162

78.000,00

11

Наставак изградње међународног кампа младих
Товладић

147

200.000,00

12

Уређење платоа на простору између 2 моста

141

50.000,00

13

Уређење корита ријеке Врбање са изградњом потпорног
зида и обалоутврде*

141

140.000,00

14

Санација пјешачке стазе купалишта Бјелине

141

53.978,00

15

Изградња нове зграде локалне управе

140

600.000,00

16

Изградња водовода Забрђе (дионица град-Подбрђе)

140

300.000,00

17

Водовод Радахова**

140

254.274,00

18

Модернизација пута Језерка - Гарићи**

140

183.354,00

19

Асфалтирање пута у Шипрагама (мост на улазу -пијаца)
700 м

139

80.000,00

20

Модернизација дионице пута мост Бобас-Кукавице

138

96.356,00

21

Изградња отворених и затворених базена (Сточна пијаца)
- Идејни пројекат

138

10.000,00

22

Пробијање нове трасе пута у МЗ Липље (СимуновићиТомићи)

134

20.000,00

23

Иницијатива за археолошко испитивање и уређење
Старог града Котора

134

2.000,00

24

Асфалтирање улице Патријарха Павла на Новом насељу
Баре

132

93.253,59

25

Асфалтирање улица на Новом насељу Баре-наставак

132

700.000,00

26

Уређење локација спортско-рекреативног садржаја
(Растик, Узломац, Дубока, Јакотина, Грабовачка ријека,
Жута Буква)

128

60.000,00
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27

Изградња водовода у МЗ Забрђе ( Подбрђе, Ново село,
Подосоје, Присоје, Товладић, Читлук, Кременик, Дубоки
поток, Поточани, Шибови)

128

200.000,00

28

Прекривање старе аустро-угарске школе**

127

112.765,00

29

Реконструкција старе аустроугарске школе

125

688.339,00

30

Водовод Шибови - Читлук (МЗ Забрђе)

124

100.000,00

31

Просијецање трасе Гламочаци - Варјаче - Шкорићи

123

7.000,00

32

Шеталиште уз ријеку Врбању (дионица Трг-Пролекс, 350
м)**

122

93.576,00

33

Изградња рециклажног дворишта и претоварне станице,
набавка специјалног возила и контејнера**

121

180.000,00

34

Изградња стазе парка природе Рујика*

121

43.377,00

35

Уређење парка природе Рујика

121

126.135,00

36

Привођење намјени грађевинског земљишта-Стрелиште

118

20.000,00

37

Уређење терена око кино сале (поплочавање, одводња)

117

90.000,00

38

Водовод-замјена дотрајалих цијеви у дужини 1500
метара (МЗ Врбањци)

115

20.000,00

39

Модернизација локалног пута Вишевице - Зубовићи

114

140.000,00

40

Доградња система централног гријања у Спортској
дворани

114

111.725,00

41

Чишћење корита ријеке Врбање у градској зони

111

10.000,00

42

Изградња водовода у Каламандама

110

100.000,00

43

Изградња водовода у Дубокој

110

50.000,00

44

Изградња заштитног канала од хаварија на критичним
локацијама у зони водозахвата и ободног канала Бијело
поље

110

200.000,00

45

Наставак асфалтирања улице Доситеја Обрадовића

109

30.000,00

46

Опремање зграде фудбалског клуба

109

20.000,00

47

Заштита и уређење 12 изворишта

107

60.000,00

48

Изградња тротоара у Забрђу - центар

106

160.000,00

49

Асфалтирање пута уз Босанку (дионица Ханифићи)

104

80.000,00

50

Санација Старог градског моста (пројектовање и
санација)

103

80.000,00

51

Изградња и опремање мјерне станице за мјерење
индикатора стања животне средине

103

60.000,00
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52

Уређење градског купалишта Брана

102

80.000,00

53

Изградња тротоара Слатина - Забрђе 2 км

100

300.000,00

54

Изградња тротоара до Липе (МЗ Врбањци)

100

80.000,00

55

Изградња водовода Вечићи

100

900.000,00

56

Повећање капацитета водовода у Доњем Ободнику

99

20.000,00

57

Санација водовода Кретићи - МЗ Вагани

99

5.000,00

58

Изградња водовода МЗ Ободник - центар

99

100.000,00

59

Подршка за санацију планинарског дома Борци

97

5.000,00

60

Еколошко-туристички едукативни центар у Грабовици Опремање

97

50.000,00

61

Санација водовода Црнићи и Савићи (МЗ Вагани)

96

5.000,00

62

Санација водовода Каруповићи и Засеље (МЗ Вагани)

96

3.000,00

63

Изградња моста на Барама-Језера у МЗ Вагани

95

10.000,00

64

Изградња водовода Бибићи (МЗ Вагани)

95

20.000,00

65

Санација објекта за дневни боравак школске дјеце (дио
зграде радничког универзитета)

95

80.000,00

66

Изградња обилазнице мост Ново село - Марића поток
(МЗ Забрђе)

94

200.000,00

67

Изградња фекалне канализације Рипиште - Пилана Ново гробље

94

150.000,00

68

Изградња нове трасе пута Грабовачка ријека - Ограде

93

30.000,00

69

Пробијање трасе пута Радмановићи - Језеро -Ћуковац
(МЗ Вагани)

93

10.000,00

70

Изградња уличне расвјете у Липљу (засеоци Божићи,
Томићи и Петровићи)

91

10.000,00

71

Наставак асфалтирања пута у Лаушима до базена

90

100.000,00

72

Улична расвјета у МЗ Шипраге (Терзе)

89

30.000,00

73

Изградња објекта МЗ и амбуланте у МЗ Забрђе

89

80.000,00

74

Изградња система видео надзора у градском подручју

87

50.000,00

75

Санација водовода постојеће мреже у Забрђу

87

50.000,00
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76

Реконструкција зграде центра за културу, спорт и
информисање (дио зграде радничког универзитета)

86

150.000,00

77

Наставак асфалтирања улице Живојина Мишића

86

60.000,00

78

Расвјета на стадиону код ОШ у Котор Варошу

85

5.000,00

79

Рестаурација и заштита стећака-Пројектна документација

85

10.000,00

80

Топлификација града - Пројектна документација

85

50.000,00

81

Модернизација приступног пута на водозахвату Бијело
поље

82

50.000,00

82

Улична расвјета у МЗ Масловаре

81

30.000,00

83

Санација водовода Столићи - Јолџићи (МЗ Вагани)

81

5.000,00

84

Уређење излетишта са базенима за купање у Грабовачкој
ријеци

80

20.000,00

85

Санације сеоских водовода у Шипрагама

79

20.000,00

86

Санација водоводног система у МЗ Липље

79

40.000,00

87

Набавка опреме за КУД-ове

79

30.000,00

Електрификација насеља (Дуратовци, Вишевице, Баштина,
88

Билице, Тешићи, Горње Зебе, Плитска, Растик, Орахова,
Маљева, Савановићи, Паливук, Присочка, Бурча, Борци)**

79

960.000,00

89

Водовод Благојевићи (МЗ Грабовица)

78

10.000,00

90

Изградња моста на путу Вагани - Синкићи

78

7.000,00

91

Изградња базена за купање у Шипрагама

78

200.000,00

92

Aсфалтирање пута Присоје - Подосоје (МЗ Забрђе)

76

100.000,00

93

Aсфалтирање пута Дубоки поток - Кобаш - Кременик
(МЗ Забрђе) 2 км

72

200.000,00

94

Санација старе основне школе у Крушеву Брду

72

20.000,00

95

Реконструкција пута од улице Краља Милутина према
Баштини

71

30.000,00

96

Расвјета Рипиште - Горње насеље

69

6.000,00

97

Реновирање старе ОШ у Грабовици

69

60.000,00

98

Оборинска канализација у МЗ Врбањци (Керезовић)

66

20.000,00

99

Санација дивљих депонија

66

100.000,00
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100

Базен за купање и висећи мост у Масловарама

64

168.000,00

101

Пресвлачење асфалтом мостa Лујићи према цркви

64

10.000,00

102

Санација и изградња тротоара од потока Узломац до
улице Милоша Обилића

64

10.000,00

103

Aсфалтирање пута Јасик - Поповац 700 m (МЗ Забрђе)

62

80.000,00

104

Асфалтирање пута за Грабовачку Ријеку, 1400 м

62

120.000,00

105

Aсфалтирање пута Товладић (Читлук) - Бабићи (МЗ
Забрђе) 700 м

60

100.000,00

106

Реновирање старе ОШ у МЗ Шипраге

60

80.000,00

107

Иградња 3 моста у Липљу

59

50.000,00

108

Водоводна мрежа Старе Масловаре

59

15.000,00

109

Водоводна мрежа Лакићи - Петрушићи

58

30.000,00

110

Реконструкција водовода у центру Лауша

58

30.000,00

111

Просијецање пута Товладић - Верићи -Урије (МЗ Забрђе)
1 км

56

50.000,00

112

Водоводна мрежа Трешњице - Масловаре

54

20.000,00

113

Асфалтирање пута Товладић - Урије - Рашче Брдо 1 км

54

100.000,00

114

Санација спомен костурнице у граду

53

25.000,00

115

Модернизација пута Дабовци - Православно гробље 1 км

53

50.000,00

116

Мост Гариште (МЗ Грабовица)

52

25.000,00

117

Санација водовода и изградња базена у МЗ Крушево
Брдо (Новаковићи, Јанковићи, центар МЗ, водовод
Црепови)

52

50.000,00

118

Санација зграде МЗ Крушево Брдо

51

50.000,00

119

Асфалтирање пута према раштанском гробљу

50

30.000,00

120

Асфалтирање пута Шипраге - Терзе - Црквеница

49

320.000,00

121

Изградња градског парка у ужем центру-Идејни пројекат

48

5.000,00

122

Водозахват и појачање изворишта - школски водовод у
Ваганима

47

5.000,00

123

Изградња тротоара Баре - Масловаре, 600 м

46

70.000,00

124

Изградња водовода у Варјачама (Шкорићи - Осоје) МЗ
Вагани 2,5 км

45

10.000,00

125

Наставак асфалтирања пута Доњи Ободник- православно
гробље - Кукавице 500 м

41

50.000,00
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126

Улична расвјета у засеоку Божичковићи

36

40.000,00

127

Пут Колона - десна страна према Борићима

35

70.000,00

128

Модернизација пута Микановићи - Дубока 1,2 км

32

140.000,00

129

Асфалтирање пута до цркве у Каламандама, 600 м

30

60.000,00

130

Изградња тротоара Чепак - Стисле

30

50.000,00

131

Улична расвјета Крушево Брдо - центар

29

10.000,00

132

Асфалтирање прилазног пута до школе у дужини од 150
м у МЗ Врбањци

29

15.000,00

133

Расвјета у улици Доситеја Обрадовића

28

10.000,00

134

Санација клизишта у насељу Колона

26

15.000,00

135

Улична расвјета у засеоку Лујићи

26

10.000,00

136

Санација постојеће зграде мјесне заједнице Врбањци

25

10.000,00

137

Асфалтирање улице крај Партизанског гробља у МЗ
Масловаре, 250 м

23

15.000,00

138

Наставак асфалтирања путева у засеоку Раштани у
Масловарама ( I крак: Вукове њиве-насеље Раштани, II
крак: Вукове њиве-Запони)**

23

230.000,00

139

Наставак асфалтирања путева у засеоку Лауши

23

15.000,00

140

Санација старе основне школе у МЗ Масловаре

23

100.000,00

141

Асфалтирање улице Центар-Ријека-Црквеница

23

10.000,00

142

Санација мостова и пропуста у засеоку Јошићи

22

10.000,00

143

Пробијање пута Пилиповина - Шепирице од 800 метара у
МЗ Крушево Брдо

22

15.000,00

144

Реконструкција стадиона ФК Младост

22

50.000,00

145

Реновирање зграде мјесног уреда у Липљу

21

15.000,00

146

Опремање старе школе у Шипрагама

21

50.000,00

147

Водовод Чабрићи, водовод Чолићи - Звијерци

19

15.000,00

148

Реконструкција мјесног водовода Чуднић-МЗ Крушево
Брдо

19

10.000,00

149

Пут према Мјешакушама

18

20.000,00
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150

Пут према Борцима (Смиљићи - црква - Борци)

18

50.000,00

151

Асфалтирање пута према Јовичићима (МЗ Масловаре)

18

40.000,00

152

Асфалтирање пута у засеоку Лујићи, МЗ Грабовица

18

20.000,00

153

Асфалтирање пута Црквиште - Вагани 1 км

18

85.000,00

154

Улична расвјета уз ријеку Црквеницу

18

155

Санација улице Васе Пелагића (према црпилишту)

17

30.000,00

156

Расвјета Горње Коториште

16

5.000,00

157

Електрификација насеља Траљићи

15

40.000,00

158

Расвјета у улици Живојина Мишића - наставак

15

5.000,00

159

Наставак асфалтирања пута Старе Масловаре у дужини
од 1 км

15

60.000,00

160

Изградња моста Пезићи

14

10.000,00

161

Модернизација пута од школе у Ваганима до Бибића

14

100.000,00

162

Идејни пројекат изградње канализације у насељу
Рипиште (улице:Видовданска, Николе Пашића, Владике
Николаја Велимировића)

14

10.000,00

УКУПНО

20.506.002,59

Напомена:
*пројекат у току
**пројекат кандидован
II - ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА ПЕРИОД 2015-2019
(Пројекти у надлежности виших нивоа власти)

Бр.

Назив пројекта

Бодови

Вриједност
пројекта
1.000.000,00

1

Асфалтирање регионалног пута Шипраге - Крушево Брдо (4
км)

209

2

Изградња заобилазнице Котор Варош

185

3

Реконструкција и изградња путева и мостова, рег. пут 413
(Соколине - Вишевице - Кнежево) 10 км

186

2.000.000,00

4

Заобилазница око Котор Вароша - Пројектна документација и
имовинско-правни односи

185

60.000,00

5

Асфалтирање пута Центар - Зеленика 2,6 км; мостови

76

1.000.000,00

6

Пут Горњи Вагани - Кнежево - Бања Лука

52

50.000,00

УКУПНО

4.110.000,00
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Напомена:
Вриједност пројеката су процијењене на основу расположивих информација

III - ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА ПЕРИОД 2015-2019
(Пројекти енергетске ефикасности)

Бр.

Назив пројекта

Бодови

1

ЕЕ - Основна школа ,,Свети Сава"

181

2

ЕЕ - Средњошколски центар ,,Никола Тесла"

171

3

ЕЕ - Дом здравља

143

4

ЕЕ - Школе Врбањци, Масловаре, Забрђе

141

5

ЕЕ - Спортска дворана

139

6

ЕЕ - Дјечији вртић

135

7

ЕЕ - Зграда општине

133

8

ЕЕ - Зграда радничког универзитета

131

Вриједност
пројекта

УКУПНО
Напомена:
Вриједност пројеката ће бити дефинисане у Акционом плану енергетске
ефикасности

IV - ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА
ПЕРИОД 2015-2019
(Пројекти санације штете од поплава)

Бр.

1

Назив пројекта
Путеви

Бодови

181

Вриједност пројекта

1.822.011,00

0,00
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2

Мостови

171

518.862,00

3

Комунална инфраструктура ( водовод и
канализација)

143

231.431,00

УКУПНО

2.572.304,00

Напомена:
Извор: Извјештај комисије за процјену штета од поплава
на подручју општине Котор Варош

ДОПУНА ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА ПЕРИОД
2015-2019
ЛИСТА ПРИОРИТЕТА за 2015.годину

Бр.

Назив пројекта

Бодови

Вриједност пројекта

Санација оштећења коловозног застора на дијелу
приступног пута Дому Здравља у Котор Варош
1.

25.099,89

2.

Санација оштећења коловозног застора на дијелу
приступног пута
Дјечијем Вртићу у Котор Варошу

6.401,18
3.

Одводња површинских вода код објекта
Киносале у Котор Варошу

16.587,55

4.

Санацијa оштећења коловозног застора на дијелу
Улице Кнез Михајла и раскршће са Улицом
Светозара Милетића

35.049,10

5.

Дренажа-одводња површинских вода у насељу
Врбањци:
ФАЗА IДИОНИЦА спој М-4 Бања Лука Tеслић-Основна
школа "Свети Сава" Врбањци, дужина Л=180,00
м
16.359,20
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УКУПНО

99.496,92
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
8
На основу члана 38. Тачка 2. Закона о уређењу простора и грађењу (,,Службени
гласник Републике Српске“ број: 40/13) и члана 30. Статута Општине Котор Варош
(,,Службени гласник Општине Котор Варош,, број: 3/14) Скупштина Општине Котор
Варош, на сједници одржаној 01.10.2015. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА
ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ 2009-2030.година
I
Доноси се УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ за период од 2009.
до 2030.године. (у даљем тексту ПЛАН)
Границе простора који је обухваћен Планом прецизније су одређене у графичком дијелу
Плана.
II
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела.
Текстуални дио Плана садржи:
А. ПОДАЦИ О ПЛАНИРАЊУ
Б. ПРОСТОР И ПОЛОЖАЈ У ОКРУЖЕЊУ
В. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
Г. НАМЈЕНА ПОВРШИНА ПО ЗОНАМА
Д. ПРИРОДНИ УСЛОВИ СА МЈЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ, ОЧУВАЊЕ И
АКТИВИРАЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА
Е. ЗЕМЉИШНА ПОЛИТИКА
Ж. ЦЕНТРИ И ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ
З. ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
И. МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ И ПРИРОДНОГ НАСЉЕЂА
К. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Л. МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ ЉУДИ И ДОБАРА У СЛУЧАЈУ ЕЛЕМЕНТАРНИХ
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НЕПОГОДА, РАНИХ КАТАСТРОФА И ТЕХНОЛОШКИХ АКЦИДЕНАТА
М. ИНФРАСТРУКТУРА
Н. БИЛАНСИ ПОВРШИНА - ПЛАН
О. КРИТЕРИЈУМИ И ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, КОРИШЋЕЊА И ГРАЂЕЊА СВИХ
ВРСТА ПЛАНИРАНИХ ОБЈЕКАТА И ЗОНА, ОДНОСНО НАМЈЕНА
П. СМЈЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА (ПЛАНИРАЊЕ НА НИЖИМ
НИВОИМА, ПО ПРИОРИТЕТУ И ДРУГО)

Графички дио Плана садржи сљедеће:
КАРТЕ СТАЊА:
1. Граница обухвата .........................................................................................
2. Организација простора - синтезна карта стања .............................................
3. Постојећа комунална опремљеност - синтезна карта .....................................
4.1. Инжењерскогеолошка карта .........................................................................
4.2. Хидрогеолошка карта ..................................................................................
4.3. Сеизмолошка карта ......................................................................................
4.4. Карта минералних сировина .........................................................................
4.5. Карта подземних вода и њихове заштите ..................................................
5. Власничка структура земљишта ......................................................................

1: 5 000
1: 5 000
1: 5 000
1: 5 000
1: 5 000
1: 5 000
1: 5 000
1: 5 000
1: 5 000

КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА:
6. Планирана намјена површина ......................................................................... 1: 5 000
6.1. Систем зелених површина ............................................................................ 1: 5 000
6.2. Пољопривредно и шумско земљиште ........................................................... 1: 5 000
7.1. Становање и стамбени фонд ....................................................................
1: 5 000
7.2. Друштвене дјелатности ............................................................................... 1: 5 000
7.3. Привредне дјелатности ................................................................................ 1 : 5 000
8.1. План саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре ........................................ 1: 5 000
8.2. План инфраструктуре - Хидроенергетика ...................................................... 1: 5 000
8.3. План инфраструктуре - Електроенергетика .................................................. 1: 5 000
8.4. План инфраструктуре - Телекомуникације .................................................... 1: 5 000
9. Карта приоритетне израде докумената нижег реда

III
Елаборат Плана, израђен од стране,,ПРОЈЕКТ,, А.Д. Бања Лука од јуна 2014.године,
саставни је дио овог Плана.
IV
Урбанистичким планом Општине Котор Варош за период од 2009. – 2030.година
детаљније се разрађују опредјељења из Просторног плана Општине и то:
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* концепција уређења простора (формирање зона,цјелина и подцјелина,одређивање
намјена и друго),границе уже и шире урбане зоне,
* границе осталих земљишта у обухвату плана и контактним зонама,
* урбанистичи и други услови за уређење градског грађевинског земљишта и других
земљишта по цјелинама,
* природни услови,
* земљишна политика,
* распоред и концепција општих центара и распоред јавних функција,радних зона и
објеката непривреде и центара рекреације,
* мјере заштите културно-историјског насљеђа,насљеђа природе и заштите животне
средине,
* систем зелених простора,
* мјере заштите људи и добара за случај елементарних непогода,ратних катастрога и
технолошких акцидената,
* рјешења саобраћајне, водне, енергетске, комуналне и друге инфраструктуре,
* критеријуми и правила за уређење,коришћење и изградњу свих врста планираних
објеката и зона,односно намјена и
* услови за спровођење плана документима просторног уређења нижег реда по
територијама, приоритету и остали услови.

V
О провођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за просторно уређење и стамбено –
комуналне послове Општинске управе Котор Варош.
VI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у Службеном гласнику Општине
Котор Варош.

Број: 01-022-143/15
Датум: 01.10.2015.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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9
На основу члана 65. став 3, члана 69. став 1, члана 80. став 1, члана 125. став 2. и
члана 134. став 2. Закон о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број: 40/13), члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник
општине Котор Варош“, број: 3/14), Скупштина општине Котор Варош на сједници
одржаној дана 01.10.2015. године, доноси:
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
Члан 1.
У Одлуци о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник
општине Котор Варош“, број: 7/14, 12/14 и 4/15), у члану 26. став 1. ријечи „уз претходну
сагласност Скупштине општине Котор Варош“, бришу се.
Члан 2.
О извршењу ове одлуке стараће се начелник општине.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Котор Варош.
Број: 01-022-147 /15
Датум: 01.10.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р

10
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 01.10.2015. године, д о н о с и
О Д Л У К У
о начину одабира пројеката невладиних/непрофитних организација по ЛОД методологији
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се садржај и поступак Јавног позива, критерији и начин
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оцјењивања, као и праћење реализације пројеката невладиних/непрофитних организација
који ће се финансирати из Буџета Опшине Котор Варош (у даљем тексту Општина).

Члан 2.
Средства из Члана 1. ове Одлуке додјељују се за пројекте:
 Удружењима (Удружење - сваки облик добровољног повезивања више физичких или
правних особа ради унапређења и остваривања неког заједничког или општег
интереса или циља, у складу са Уставом и Законом, а чија основна сврха није
стицање добити),
 Фондацијама (Фондација - правна особа која нема своје чланство, а циљ њеног
оснивања је управљање одређеном имовином у општем или заједничком интересу).

Апликанти морају задовољити сљедеће опште услове:
да су основани и регистровани у БиХ,
да су вођени од стране држављана БиХ,
да своје активности реализују на подручју Општине,
да су пројекти намијењени грађанима Општине,
да се пројекти односе на области које је Општина одредила као приоритетне према
стратешким документима,
 да не обављају активности у име политичких партија.






II – ЈАВНИ ПОЗИВ
Члан 3.
Средства из Буџета Општине додјељују се искључиво на основу Јавног позива којег
објављује Начелник Општине.
Јавни позив садржи:
a)
назив органа који расписује Јавни позив,
b)
учеснике позива,
c)
рокове за достављање документације,
d)
доступност образаца – са упутствима за пријаву пројеката,
e)
начин испуњавања образаца – у електронској форми,
f)
териториј на којем пројекти морају бити реализовани,
g)
приоритетне области на које се позив односи,
h)
број пројеката које удружење може кандидовати,
i)
период реализације пројеката,
j)
висина средстава која се додјељују по пројекту,
k)
назив тијела за оцјењивање пројектних приједлога,
l)
рокове и начине објављивања резултата проведеног Јавног позива.
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III – ПОСТУПАК ЈАВНОГ ПОЗИВА
Члан 4.
Јавни позив се објављује у средствима информисања и на wеб-страници Опћине
www.оpstinakotorvaros.com
Јавни позив остаје отворен 21 дан од дана објављивања у средствима информисања.
Обрасци са упутствима за пријаву пројеката постављају се на wеб-страници Општине.
Члан 5.
Апликанти пројектни приједлог достављају путем протокола Општине и искључиво путем
пријавног обрасца.
Пријава треба садржавати:
a)
образац са списком документације за провјеру,
b)
преглед буџета,
c)
логички оквир рада,
d)
план активности и промоције,
e)
план потрошње,
f)
административни подаци о апликанту,
g)
финансијска идентификациона форма,
h)
изјава о подобности,
i)
наративни буџет,
j)
приједлог пројекта.
Удружења која се пријављују на Јавни позив дужна су доставити додатну документацију:
a)
рјешење о регистрацији за апликанта и партнера ако постоји (оригинал или
овјерена копија рјешења),
b)
идентификацијски број,
c)
овјерену фотокопију личне карте овлаштене особе,
d)
описни извјештај о реализованим пројектима за претходну годину за раније
основане организације, односно програм рада за текућу или наредну годину за
новоосноване организације,
e)
увјерење о измиреним пореским обавезама (оригинал или овјерена копија
пореске управе),
f)
увјерење о измиреним доприносима за запослене, ако има запослених у
организацији (ако нема запослених приложити изјаву да нема запослених),
g)
завршни годишњи финансијски извјештај за претходну годину (биланс стања
и биланс успјеха), осим ако је удружење регистровано у години објављивања Јавног
позива,
h)
подаци о особама које реализују пројекат (краћи ЦВ са доказима)
i)
други документи који могу бити релевантни.
Апликант може тражити укупан износ вриједности пројекта или дио недостајућих
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средстава, што је дужан назначити у захтјеву.
Члан 6.
Пројекти који се неће финансирати:
a)
пројекти удружења која нису извршила своје обавезе по раније одобреним
пројектима финансираним из буџета Општине,
b)
пројекти који се искључиво односе на једнократне манифестације, осим у
случајевима када су дио трајнијег и свеобухватнијег пројекта,
c)
пројекти који се односе на повремене конференције, осим ако су неопходне
за успјешну имплементацију пројекта,
d)
пројекти који се односе на финансирање редовних активности подносиоца
пројектног приједлога или њихових партнера,
e)
пројекти који се базирају на инвестиционим улагањима, адаптацији или
изградњи капиталних објеката, или на куповину опреме осим ако је неопходна за
успјешну имплементацију пројекта,
f)
пројекти којима је предвиђен дио административних трошкова (људски
ресурси, путовања/превоз, канцеларијски трошкови) већи од 20 % од укупних
трошкова пројекта,
g)
пројекти који представљају индивидуална спонзорства/стипендије за
школовање или за учествовање у радионицама, семинарима, конференцијама,
конгресима, тренинг курсевима,
h)
пројекти који су усмјерени према вјерским циљевима и активностима,
i)
пројекти који су усмјерени према политичким активностима,
j)
пројекти који су намијењени за искључиву добит појединца,
k)
пројекти који се заснивају на додјељивању средстава трећој страни.
Пројектни приједлози с непотпуном документацијом и достављени изван предвиђеног рока
неће бити разматрани ни финансирани.

IV – КРИТЕРИЈИ И НАЧИН ОЦЈЕЊИВАЊА ПРОЈЕКАТА
Члан 7.
Комисију Рјешењем именује Начелник Општине. Комисију чине предсједник и четири
члана. Састав Комисије чине: два члана из реда запослених у Општини, који раде на
пословима сарадње са организацијама цивилног друштва, два представника радних тијела
Скупштине, који сарађују са организацијама цивилног друштва и један представник из
реда организација цивилног друштва.
Члана Комисије из реда организација цивилног друштва предлаже Одјељење надлежно за
рад с невладиним организацијама и то након демократски проведеног одабира
представника организација цивилног друштва.
Надлежно Одјељење на исти начин ће одабрати и замјеника представника из реда
организација цивилног друштва, како би свим организацијама било омогућено аплицирање
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на Јавни позив, а да чланови Комисије не би били у сукобу интереса.
Комисија ће бити именована на период од годину дана.
Члан 8.
Комисија за оцјењивање и одабир пројеката ће, након провјере да ли пројекти задовољавају
административно-техничке услове из чланова 5. и 6. ове Одлуке, оцијенити пројекте на
начин прописан у члановима 9. и 10. ове Одлуке.
Члан 9.
Комисија вреднује приједлоге пројеката према критеријима с припадајућим бројем
бодова.
а) Финансијски и оперативни капацитет:
 искуство апликанта и његових партнера у управљању пројектима,
 стручни капацитети апликанта и његових партнера (посебно познавање питања
на које се пројекат односи),
 управљачки капацитети подносиоца приједлога и партнера (укључујући особље,
опрему и способност за управљање буџетом пројекта)
б) Релевантност :
 релевантност пројекта у односу на циљ, један или више приоритета јавног позива,
 јасна дефинисаност и стратешки одабир учесника укључених у пројекат
(посредници, крајњи корисници, циљне групе),
 јасна дефинисаност потреба циљних група и крајњих корисника, те да ли их
пројекат третира на прави начин,
 посједовање додатних квалитета пројекта, као што су иновативни приступ и модели
добре праксе,
 приједлог пројекта заговара модел политике базиран на правима и има утицаја на
подређене групе (промоција равноправности сполова и оснаживање жена, заштита
животне средине, међунационална сарадња, проблематика омладине итд).
ц) Методологија:
 компетентност мјера плана активности и предложених активности одговарајуће,
практичне и досљедне циљевима и очекиваним резултатима,
 конзистентност цјелокупног дизајна пројекта (а нарочито, да ли одражава анализу
уочених проблема, могуће вањске факторе),
 задовољавајући ниво укључености и ангажовања партнера у реализацији пројекта,
 објективно мјерљиви индикатори резултата активности (да ли је и један од
индикатора гендер сензитиван или гендер индикатор)
д) Одрживост:
 конкретан утицај активности предвиђених пројектом на циљне групе,
 вишеструки утицај пројекта (укључујући могућност примјене на друге циљне
групе или провођење у другим срединама и/или продужавање ефеката активности
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као и размјене информација о искуствима са пројекта),
 одрживост институционално очекиваних резултата предложених активности (да ли
ће структуре које омогућују да се активности наставе постојати на крају
пројекта, да ли ће постојати локално “власништво” над резултатима пројекта),
 одрживост предложених очекиваних активности (ако је могуће, навести какав ће
бити структурални утицај проведених активности – нпр. да ли ће доћи до
побољшања правне регулативе, метода и правила понашања итд.),
 вјероватноћа утицаја очекиваних дугорочних резултата на локалне економске
услове и/или квалитет живота у циљним подручјима.
е) Буџет и рационалност трошкова
 однос између процијењених трошкова и очекиваних резултата,
 предложени трошкови неопходни за имплементацију пројекта,
 јасност буџета, укључује ли и наративни дио (омогућена оправданост за техничку
опрему), испоштованост принципа према којем административни и трошкови
особља не прелазе 20% укупних трошкова, родна осјетљивост буџета,
примјењивост, приложене биографије и описи радних мјеста.
Члан 10.
Сваки члан Комисије додјељује бодове од 1 до 5 за сваки од критерија појединачно.
Коначна оцјена бодова представља укупан број бодова свих чланова Комисије.
Пројекти који не испуњавају један или више општих критерија не узимају се у разматрање.
Општи критерији подразумијевају:
 достављање пројекта у назначеном року,
 потпуну и валидну документацију,
 оправдан утрошак средстава за раније одобрене пројекте,
 реализацију свих активности на територији Општине Котор Варош.
Комисија коначну оцјену сваког пројекта врши на обрасцу за Комисију који је саставни дио
ове Одлуке.
Члан 11.
Комисија Начелнику Општине подноси извјештај о раду, као и приједлог за финансирање
пројеката по областима дјеловања са износом средстава и висином бодова, као и разлозима
за неуврштавање појединих пројеката за финансирање средствима из Буџета Општине.
Члан 12.
Комисија доноси приједлог Одлуке о расподјели средстава на основу бодовања пројеката у
складу с чланом 9. ове Одлуке.
Комисија је приједлог Одлуке о расподјели средстава Начелнику Општине дужна
доставити најкасније мјесец дана од дана окончања Јавног позива.
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Одлуку о расподјели средстава доноси Начелник Општине.
Одлука о расподјели средстава с табеларним приказом свих удружења биће објављена на
wеб- страници Опћине www.опстинакоторварос.цом и биће достављена свим учесницима у
пројекту појединачно.
V – УГОВОРИ СА АПЛИКАНТИМА
Члан 13.
Након доношења Одлуке о расподјели средстава, Начелник Општине са одабраним
корисницима средстава закључује Уговор који садржи права, обавезе и одговорности,
начин праћења провођења одобреног пројекта, начин праћења намјенског трошења
средстава, те елементе наративног и финансијског извјештавања о провођењу пројекта.
Средства ће бити дозначена након потписивања уговора, једнократно или у ратама, у
складу с приливом буџетских средстава Општине.
Члан 14.
Апликанти којима су додијељена средства дужни су доставити наративни и финансијски
завршни извјештај, односно периодични извјештај, што овиси од дужине трајања пројекта
и висине додијељених средстава.
Рокови за достављање извјештаја биће утврђени у Уговору.
Члан 15.
Реализацију пројеката прати Тим за реализацију пројеката којег именује Начелник
Општине.
Тим је састављен од два члана запослена у Општини која директно раде на пословима
сарадње са организацијама цивилног друштва.
Праћење се заснива на информацијама добивеним у наративним и финансијским
извјештајима и на основу теренских посјета.
VI – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
Број: 01-022-153/15
Датум: 01.10.2015.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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11
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05, 98/13) и члана 30. Статута општине Котор Варош
(„Службени гласник општине Котор Варош“ број 3/14), Скупштина општине Котор
Варош, на сједници одржаној 01.10.2015. године доноси:

ОДЛУКУ
о оснивању, управљању, располагању и кориштењу стамбеног фонда уз примјену
принципа непрофитно-социјалног становања и стамбеном збрињавању повратника по
основу споразума о реадмисији кроз имплементацију пројекта “Интегрирани програм
подршке за реинтеграцију повратника по основу споразума о реадмисији”

I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Овом Одлуком утврђују се принципи оснивања и располагања стамбеним фондом на
подручју општине КоторВарош(у даљем тексту: општина) којима се, примјеном принципа
социјалног становања, осигурава стамбено збрињавање повратника по основу споразума о
реадмисији и социјално угрожена домаћинства која нису у могућности ријешити своје
стамбено питање по тржишним условима, уређују питања управљања, располагања и
кориштења тог стамбеног фонда у оквиру пројекта “Интегрирани програм подршке за
реинтеграцију повратника по основу споразума о реадмисији”.
Члан 2.
(Принципи социјалног становања)
1) Стамбеним збрињавањем примјеном принципа социјалног становања, у смислу ове
Одлуке, сматра се становање одговарајућег стандарда које се обезбјеђује лицима
која из социјалних, економских и других разлога не могу да ријеше питање
становања на задовољавајући начин примјеном постојећих тржишних услова и то за
лица:
a) држављане БХ који се у БиХ враћају по основу споразума о реадмисији
b) социјално угрожена домаћинства која нису у могућности ријешити своје
стамбено питање по тржишним условима
2) Примјена принципа социјалног становања подразумијева:
a) за повратнике по основу споразума о реадмисији становање у заштићеним
условима, што значи осигурање бесплатног стамбеног збрињавања у становима
који су у власништву локалне самоуправе. Трошкове становања по цијени
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испод тржишне сноси локална заједница кроз Пројекат и буџетска средства свих
нивоа власти.
b) за социјално угрожена домаћинства омогућит ће се становање по цијени испод
тржишне цијене становања.
3) Надлежни општински органи осигуравају примјену принципа социјалног становања
у заштићеним условима кроз усвајање ове одлуке и обезбијеђење финансијске
подршке за реализацију наведеног Пројекта.
4) Општина се обавезује да редовно прати и ажурира законодавни оквир за управљање
социјалним становањем у циљу помоћи социјално угроженим категоријама
становништва и унапређењу процеса.
Члан 3.
(Стамбени фонд на који се Одлука примјењује)
1) Стамбени фонд социјалног становања општине на који се примјењују одредбе ове
Одлуке чине четири стамбене јединице које су у власништву локалне самоуправе, и налазе
се у улици Војске Републике Српске, КЧ: 2347/436, к.о: Котор Варош, ПЛ: 373.
2) Стамбене јединице из претходног става, обезбијеђују се кроз имплементацију Пројекта
надоградњом стамбених јединица у стамбеној згради изграђеној на грађевинском
земљишту означеним као к.ч. 2347/436 к.о. Котор Варош, на којем је титулар власништва
Општина и ограниченог права располагања стамбеним јединицама у складу с овим
уговором, нотарском исправом и овом Одлуком. Сагласност за кориштење станова је
регулирана актима МЉПИ број 01-41-4-330-1/15/ДК, Министарства за избјеглице и
расељена лица Републике Српске број 18.034-014-16/15 и Фонда за повратак БиХ број 0341-2-118-5/15.
Члан 4.
(Корисници права на социјално стамбено збрињавање)
1) Корисници права на стамбено збрињавање, у складу са овом Одлуком, су:
1.

Држављани БиХ, повратници у БХ по основу споразума о реадмисији

2.

социјално угрожена домаћинства

2) Лица из претходног става остварују право на стамбено збрињавање принципом
добровољности и прихватањем услова кориштења стамбених јединица у складу са
овом Одлуком.
Члан 5.
(Извори финансирања)
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1) Средства за обезбјеђење стамбеног фонда социјалног становања општине
обезбијеђују се из средстава Пројекта у складу с Уговором о удруживању ресурса,
условима и начину кориштења станова у оквиру Пројекта и властитог учешћа
Општине.
2) МЉПИ ће из буџета Пројекта, а у складу са Одлуком Министрице за људска права
и избјеглице БиХ о расподјели средстава из Пројекта за нужне потребе држављана
БиХ који се враћају у БиХ по основу споразума о реадмисији, осигурати средства за
нужне потребе држављана БиХ који се враћају у БиХ по основу споразума о
реадмисији.
Члан 6.
(Модели стамбеног збрињавања)
Стамбено збрињавање, у складу са овом Одлуком, врши се примјеном једног од сљедећих
модела:
1. додјелом стамбене јединице у закуп по моделу социјалног становања у заштићеним
условима на одређено вријеме, а у максималном трајању од 6 мјесеци за лица из
члана 4 став1
2. додјелом стамбене јединице у закуп на одређено вријеме за лица из члана 4 став2
Члан 7.
(Технички стандарди стамбених јединица)
1) Технички стандарди које све стамбене јединице из члана 3. ове Одлуке морају
задовољавати и величина стамбене јединице која се додјељује у односу на број чланова
породичног домаћинства у складу су са важећим “Стандардима за обнову и изградњу
стамбених јединица и објеката у сврху збрињавања повратника” Министарства за
људска права и избјеглице Босне и Херцеговине.
2) Изузетно, у односу на број чланова породичног домаћинства, стамбена јединица која се
додјељује за потребе социјалног стамбеног збрињавања може бити мања од утврђене
актом из претходног става овог члана ако се ради о стамбеном збрињавању уз писмени
пристанак корисника.
II

КРИТЕРИЈИ И ПОСТУПАК ЗА ДОДЈЕЛУ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА

Члан 8.
(Критерији за стамбено збрињавање држављана БиХ који се враћају у БиХ по основу
споразума о реадмисији)
1) Критерији за остваривање права на непрофитно-социјално стамбено збрињавање на
основу којих се утврђује подобност потенцијалних корисника за додјелу стамбене
јединице су:
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a) потенцијални корисник припада категорији повратника по основу споразума о
реадмисији;
b) потенцијални корисник нема условну стамбену јединицу на територији БиХ;
c) потенцијални корисник прихвата рјешење свог стамбеног статуса путем
социјалног стамбеног збрињавања.
2) Критерији из претходног става су елиминаторни и примјењују се у имплементацији
предметног Пројекта.
Члан 9.
(Критерији за стамбено збрињавање угрожених домаћинстава)
1) Основни критеријуми за остваривање права на непрофитно- соијално стамбено
збрињавање на основу којих се врши одабир и утврђује листа корисника из члана 4
став 2 су:
a) боравак на територији општине
b) непосједовање условне стамбене јединице на територији БиХ
c) социјални статус
2) Као допунски критеријуми одређују се:
а) број чланова породичног домаћинства И старосна доб
б) стамбена ситуација И услови боравка
ц) приходи И новчана примања подносиоца захтјева
д) припадност рањивим групама И угроженим категоријама (особе са инвалидитетом,
самохрани родитељи, породице погинулих бораца, породице несталих И бивши логораши)
Члан 10.
По основу допунских критерија врши се бодовање лица која испуњавају опште услове на
начин како је утврђено овим чланом:
1.Број чланова домаћинства и старосна доб:
Максималан број бодова
-Подносилац пријаве и сваки члан домаћинства подносиоца пријаве
вреднује се по ----------- 10 бодова
-Сваки малољетни члан заједничког домаћинства подносиоца пријаве
додатно се вреднује по ----------5 бодова
50 бодова

2.Стамбена ситуација и услови боравка
-када подносилац захтјева/ породица борави у недостојним условима вреднује се
------------------- 20 бодова
20 бодова
3.Приходи и новчана примања
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-подносилац пријаве са својим члановима домаћинства
остварује право на сталну новчану помоћ као социјална категорија
вреднује се са --------------------10 бодова
-подносилац пријаве или члан заједничког домаћинства је без било каквих
мјесечних примања (осим социјалне помоћи)
вреднује се са --------------------10 бодова
-подносилац пријаве или чланови заједничког домаћинства су незапослени и
Пријављени код Завода за запошљавање вреднују се са ---------10 бодова 30 бодова
4.Припадност рањивим категоријама
-када је подносилац захтјева особа са инвалидитетом који омета нормалне свакодневне
активности вреднује се са------------------------------- 20 бодова
-када је подносилац захтјева самохрани родитељ, старатељ или хранитељ са једним
или више малољетних чланова вреднује се са --------------------20 бодова
-када је подносила захтјева у потреби за посебном правном заштитом
(породице погинулих бораца, породице несталих особа, породице умрлих
цивилних жртава рата, логораши) вреднују се са -----------------20 бодова
-када је подносилац захтјеваособа са тешким здравственим стањем/хронични болесник
вреднује се са------------------------------------------------------20 бодова
-када је подносилац захтјева или члан породице малољетна особа која је посебно
изложена ризику (живи без родитељског или другог законског старања, не похађа школу,
Има посебне образовне потребе) вреднује се са -------------20 бодова
100 бодова
Члан 11.
(Давање у закуп стамбених јединица)
1) Давање у закуп стамбених јединица из члана 3 став 1 ове Одлуке за кориснике из
члана 4 став 1 ове Одлуке врши се у складу са чланом 8. ове Одлуке, а у
координацији Министарства за људска права и избјеглице БиХ и Министарства за
расељена лица и избјеглице РС.
2) Давање у закуп стамбених јединица из члана 3 став 1 ове Одлуке за кориснике из
члана 4 став 2 ове Одлуке врши се уз сагласност Општине и Министарства за
људска права и избјеглице БиХ.
3) Поступак за давање у закуп стамбене јединице покреће орган локалне управе на
основу захтјева надлежне општинске службе. Локална управа је прије покретања
поступка давања у закуп стамбене јединице обавезна организовати комисију за
одабир корисника, која ће провести поступак избора корисника, а у складу с
документом из члана 9 став 2. Локална управа је обавезна информисати МЉПИ о
проведеном поступку. Усељавање корисника обавиће се након прибављања
сагласности МЉПИ-а о праву кориштења стамбене јединице за потребе корисника
изчлана 4 став2.
Члан 12.
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(Захтјев и документација за давање у закуп стамбене јединице за социјално угрожена
домаћинства)
1) Давање у закуп стамбене јединице врши се на основу захтјева надлежне општинске
службе у писменој форми.
2) Уз захтјев из претходног става прилаже се документација којом се доказује испуњавање
критерија из члана 9 ове одлуке.
3) Документација о којој надлежна тијела управе воде службену евиденцију прибавља се
службеним путем од стране надлежне општинске службе.

1)
2)

3)
4)
5)

Члан 13.
(Комисије за одабир корисника)
Одабир корисника из члана 4 тачка 2. врши Комисија за одабир корисника коју
именује Начелник општине.
Комисија за одабир корисника заприма захтјеве из члана 11. ове Одлуке, провјерава
испуњавање критерија из члана 9. ове Одлуке, врши бодовање и утврђује приједлог
ранг-листе приоритета.
Ранг листа приоритета доставља се начелнику на коначно одобравање прије
прибављања сагласности од стране МЉПИ
Начелник ће одобрену ранг листу на сагласност прослиједити МЉПИ БИХ
Након прибављања сагласности од стране МЉПИ БИХ, Начелник доноси одлуку о
давању у закуп стамбене јединице на кориштење под закуп на одређено вријеме.

Члан 14.
(Упознавање корисника с условима кориштења стамбених јединица)
1) Сваки потенцијални корисник из члана 4 став 2 прије потписивања уговора о закупу
биће упознат о условима кориштења стамбене јединице, што подразумијева:
a) Уговор о закупу је могуће закључити на период до три мјесеца, уз
могућност продужавања истог;
b) у случају указане потребе за кориштењем станова од стране
редамисираних повратника општина је дужна предметну стамбену
јединицу ставити на располагање истим у року од 7 дана.
c) у случају потребе за кориштењем станова од стране реадамисираних
повратника општина је дужна тренутном закупцу обезбједити стамбени
смјештај на период на који је уговор о закупу склопљен.

III

УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ФОНДА

Члан 15.
(Управљање стамбеним фондом)
1) Управљање социјалним стамбеним фондом подразумијева активности усмјерене на
осигурање безбједног и неометаног кориштења стамбених јединица иочување њихове
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употребне и тржишне вриједности, а што обухвата бригу о текућем и инвестиционом
одржавању, администрирање и заштити стамбених јединица од незаконитог и
недозвољеног кориштења, те предузимање других мјера у циљу домаћинског управљања
стамбеним фондом.
2) Послове управљања стамбеним фондом, у име општине, врши Начелник путем
општинске службе надлежне за стамбене послове.
Члан 16.
(Редовно и инвестиционо одржавање стамбеног фонда)
1) Одржавање стамбених зграда и станова обухвата редовно и инвестиционо одржавање
заједничких дјелова објекта и инвестиционо одржавање стамбених јединица.
2) Редовно одржавање заједничких дијелова објекта обухвата одржавање хигијене улаза,
степеништа, заједничких просторија, дератизацију, дезинсекцију и дезинфекцију
заједничких просторија, чишћење олука, равних кровова, поправке заједничког
освјетљења, замјену прекидача, сијалица и др.
3) Инвестиционо одржавање заједничких дијелова стамбеног објекта подразумијева
учешће с осталим власницима станова назаштити зграде, њених заједничких и посебних
дијелова, уређаја, инсталација и опреме, оправку оштећених и замјену дотрајалих дијелова
којима се обезбјеђује њихова исправност, употребљивост и сигурност.
4) Инвестиционо одржавање стамбених јединица подразумијева поправку или замјену
инсталација и комплетне опреме у становима, као и друге радове у стану или згради који
су од утицаја на кориштење предметног стана, других станова И заједничких дијелова
стамбеног објекта.
Члан 17.
(Одржавање заједничких дијелова стамбених јединица)
Одржавање заједничких дијелова стамбених јединица из члана 3.ове Одлуке врши се у
складу са одговарајућим одредбама Закона о одржавању зграда Републике Српске,
службени гласник 101/11.
Члан 18.
(Финансирање управљања и одржавања стамбеног фонда)
1) Средства за редовно и инвестиционо одржавање као и хитне интервенције
обезбијеђују се из средстава Пројекта у складу са Уговором о удруживању ресурса,
условима и начину кориштења станова у оквиру пројекта „Интегрирани програм
подршке за реинтеграцију повратника по основу споразума о реадмисији“ ииз
прикупљене закупнине
2) Средства се распоређују према плану одржавања стамбених јединица из ове Одлуке
који периодично доноси надлежна општинска служба за стамбене послове, а
одлуком одобрава Скупштина општине.
3) Начелник ће, на основу налога Скупштине општине отворити посебан рачун којим
ће располагати општинска служба надлежна за стамбене послове.
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4) О питањима управљања и одржавања стамбеног фонда, укључујући утрошак
средстава за одржавање, надлежна општинска служба за стамбене послове подноси
годишњи извјештај Начелнику општине.
IV

УГОВОР О ЗАКУПУ

Члан 19.
(Уговор о закупу)
1) За повратнике по основу споразума о реадмисији Начелник општине закључује
уговор о закупу стамбене јединице у року од 48 сати од усељења у предметну
стамбену јединицу;
2) Уговор о закупу стамбене јединице може се закључитит на период најдуже од 6
мјесеци без могућности продужења .
3) По истеку 6 мјесеци, уколико надлежни центар за социјални рад утврди да
припадају социјално угроженим домаћинствима, Начелник општине ће путем
надлежне општинске службе доставити на разматрање приједлог Комисији за
одабир корисника из члана 12. ове одлуке.
4) На основу одлуке о давању у закуп стамбене јединице за социјално угрожена
домаћинства, Начелник општине са закупцем закључује уговор о закупу стамбене
јединице у року од 30 дана од дана доношења Одлуке.
5) Уговор о закупу стамбене јединице може се закључитит на период до три мјесеца уз
могућност продужења у складу с моделом стамбеног збрињавања који је утврђен у оквиру
овог Пројекта.
Члан 20.
(Садржај уговора о закупу)
Уговор о закупу, поред законом прописаних елемената, садржи нарочито податке о:
- кориснику и члановима заједничког домаћинства;
- трајању закупа и начину отказивања и прекида уговорног односа;
- висини закупнине, роковима плаћања и начину измјене уговорене висине
закупнине;
- обавези измиривања обавеза и другим трошковима становања;
- обавезама закупца и закуподавца по питању одржавања стамбене јединице;
- евентуалном преносу права из уговора о закупу,
- детаље о врсти субвенционирања закупнине за кориснике из члана 4 став 2. ове
одлуке
Члан 21.
(Пренос права закупа)
1) У случају смрти закупца, права и обавезе из уговора о закупу прелазе на супружника
умрлог закупца, а уколико закупац није имао супружника, права и обавезе из уговора о
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закупу преносе се на члана заједничког домаћинства којег заједнички одреде корисници
стана.
2) У случају немогућности договора из предходног става, члана заједничког домаћинства
на којег се преносе права и обавезе из уговора о закупу ће одредити надлежни суд у
ванпарничном поступку.
3) Члан заједничког домаћинства који преузима права И обавезе из уговора о закупу дужан
је да, у року од 60 дана од дана настале промјене, затражи закључење новог уговора о
закупу.
4) Након што утврди да су испуњени услови за закључење уговора о закупу у
складусаовомОдлуком, Начелникопштинезакључујеуговор о закупу са чланом заједничког
домаћинства.
Члан 22.
(Престанак права закупа по основу измјене статуса)
1) Престанак права закупа за кориснике из члана 4 став 1 ове одлуке наступа након истека
ограниченог периода кориштења од 6 мјесеци.
2) Уколико током трајања закупа дође до измјене личног статуса закупца с посљедицом да
закупац више не испуњава услове који се односе на критерије, начин и поступак додјеле
који су дефинисани овом Одлуком, закуподавац ће раскинути уговор о закупу, уз отказни
рок од 30 (тридесет) календарских дана рачунајући од дана уредне доставе отказа.
3) По сазнању за постојање разлога за раскид уговора о закупу на основу разлога из
предходног става, закуподавац ће у року од 30 (тридесет) дана провјерити и утврдити
постојање наведених индиција и донијети одлуку о раскиду уговора о закупу.
4) Провјеру и утврђивање постојања индиција за раскид уговора врши служба надлежна за
стамбене послове а одлуку о раскиду уговора о закупу изстава 2) овог члана доноси
Начелник.
Члан 23.
(Престанак Уговора о закупу)
1) Уговор о закупу за кориснике из члана 4 став 1 тачка 1. ове одлуке престаје
протеком рока од 6 мјесеци, а обавијест о престанку закупа се сачињава 30 дана
прије истека уговора.
2) Уговор о закупу престаје и:
a) ако закупац, односно члан његовог заједничког домаћинства стекне право
својине,
односно право закупа на другој стамбеној јединици;
b) ако закупац не користи стамбену јединицу која је предмет закупа искључиво
за редовно
становање у периоду дужем од 60 (шездесет) дана, без обавјештења
закуподавца;

БРОЈ 12/15

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“

Страна 39

c) ако закупац из члана 4 став 2ове одлуке не плаћа закупнину, у складу са
уговором о закупу;
d) ако се накнадно утврди да је закупац дао нетачне или прећутао податке од
значаја за
утврђивање испуњености услова за остваривање права на стамбено
збрињавање;
e) ако дође до промјена у имовинском статусу закупца (повећање висине
прихода и слично);
f) ако закупац крши кућни ред на начин да другим станарима онемогућава
нормално
кориштење стамбених јединица што се документује извјештајима надлежне
полицијске управе;
g) ако закупац без валидног објашњења престане да испуњава друге услове и
одредбе
утврђене уговором о закупу и овом Одлуком,
3) Одлуку о раскиду уговора о закупу доноси Начелник на основу поступка проведеног од
стране службе надлежне за стамбене послове.
4) Закупац је дужан да у року од 15 дана од дана пријема одлуке о раскиду уговора о
закупу ослободи стамбену јединицу од ствари и лица.
Члан 24.
(Посебне одредбе)
На питања која се односе на уговор о закупу која нису уређена овом Одлуком примјењују
се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима односно другог закона који на
одговарајући начин третира односе у закупу стана.
Члан 25.
(Висина закупнине)
1) За коришћење стамбене јединице из уговора о закупу, утврђује се и плаћа закупнина
која се користи у сврху одрживог управљања стамбеним фондом са учешћем појединих
дијелова закупнине дефинисаних посебним одлукама о имплементацији специфичних
пројеката стамбеног збрињавања.
2) Закупнина се формира на основу аргументирано процијењених трошкова за поједине
дијелове закупнине у сврху непрофитног одржавања и управљања намјенским стамбеним
фондом,
3) Висина закупнине износи 0,90 по м2
4) Ако се због измјене тржишних услова за одређивање закупнине промијени њен износ,
закупац је дужан да плаћа промјењени износ закупнине уз обавезно потписивање
одговарајућег анекса уговора, а на основу одлуке Скупштине општине.
Члан 26.
(Субвенционирање закупнине за угрожена домаћинства )
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1) Трошкови закупнине за угрожена домаћинства могу се субвенционирати, а висина
субвенције се одређује у зависности од висине прихода чланова заједничког домаћинства
закупца, величине стамбене јединице и висине трошкова одржавања стамбене јединице и
заједничких дјелова стамбеног објекта.
3) Поступак за остваривање субвенционирања закупнине покреће закупац подношењем
захтјева надлежној општинској служби уз достављање доказа потребних за остваривање
овог права одмах по објави доношења одлуке о додјели стамбене јединице или најкасније
након што почне тећи уговорни однос, а јаве се околности које могу бити основ за
субвенционирање закупнине.
Члан 27.
(Извори финансирања субвенционирања)
1) Средства за субвенционирање закупнине и других трошкова становања се уплаћују на
посебан рачун из члана 17. став 3 ове Одлуке, а могу се обезбјеђивати из: средстава
Пројекта, буџета општине, буџета институција свих нивоа власти које су надлежне за
питања социјално угрожених категорија на основу посебних споразума општине са
заинтересованим актерима, те путем донација и других извора у складу са важећим
прописима.
2) У поступку обезбјеђења субвенције у складу са чл. 25 став 1 ове Одлуке, Општина је
дужна да благовремено у име закупца
обавља коресподенцију са надлежним
институцијама које требају или могу бити носиоци обезбјеђења субвенције, ради
остваривања права на субвенцију у складу са одлуком надлежне општинске службе.
Члан 28.
(Одлука о субвенционирању закупнине)
По проведеном поступку за остваривање субвенционирања закупнине у складу са чл.
25став 2ове Одлуке, надлежна општинска служба, у сарадњи са центром за социјални рад
или другом надлежном институцијом, доноси одлуку о субвенционирању закупнине и
других трошкова становања.
Члан 29.
(Евиденција Уговора о закупу)
1)
Начелник путем надлежне општинске службе води посебну евиденцију о
закљученим уговорима о закупу са евентуалним детаљима о субвенцијама.
2)
Кроз имплементацију Пројектау општини инсталираће се софтвер за вођење
евиденције о кориштењу и управљању стамбеним јединицима из члана 3 став 1.Одговорне
особе именоване од стране нечелника ће бити обучене за кориштење софтвера. Приступ
софтверу, у циљу ефикасног праћења, биће омогућен МЉПИ и ФМРОИ / МИРЛРС.
V

ВЛАСНИШТВО, ЗАБРАНА ОТКУПА И ДРУГА ОГРАНИЧЕЊА
Члан 30.
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(Власништво)
Стамбени фонд социјалног становања општине из члана 3 ове Одлукеу изграђен је на
грађевинском земљишту на којем је титулар власништва општина.Сагласност за
кориштење станова дефинисана је чланом 3 став 2.
Члан 31.
(Ограничења у располагању)
1) Стамбене јединице које чине стамбени фонд социјалног становања из члана 3 ове
Одлуке не могу се откупљивати, насљеђивати, давати у подзакуп и отуђивати.
2) Начелник ће осигурати права из чл. 29. Ове Одлуке И ограничења изпретходног ставе
кроз одговарајуће уписе у земљишним књигама Земљишно-књишког уреда општине
КоторВарош.
VI

НАДЗОР И МОНИТОРИНГ

Члан 32.
(Надзор и мониторинг)
1) Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Начелник општине.
2) Општинаје дужна достављати Министарству за људска права и избјеглице БиХ и
Министарству за избјегла и расељена лица Републике Српске, годишње извјештаје о
корисницима и пословним ефектима при управљању стамбеним фондом основаним у
сврху социјалног стамбеног збрињавања, а у сврху благовременог информисања и у
сарадњи са надлежном службом општине која управља становима, обезбиједити тражене
податке и информације или приступ истим.

VII

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.
(Обавеза уписа у регистар некретнина)
Начелник ће, путем надлежне општинске службе у року од три (3) мјесеца од дана ступања
на снагу ове Одлуке, успоставити евиденцију стамбеног фонда из чл. 3 ове Одлуке у
регистру некретнина општине.
Члан 34.
(Посебни акти за провођење Одлуке)
Начелник општине ће, прије оснивања стамбеног фонда а најкасније у року од три (3)
мјесеца од дана ступања на снагу ове Одлуке, донијети акт којим ће се ближе уредити
одредбе чланова 25 и 27. Ове Одлуке.
Члан 35.
(Забрана дискриминације)
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Корисници из чл. 4 ове Одлуке неће бити изложени дискриминацији по основу расне
припадности, вјероисповијести, етничког, националног или социјалног поријекла,
повезаности са националном мањином, политичког или другог мишљења.
Члан 36.
(Измјене и допуне Одлуке)
Одредбе Пословника о раду Скупштине општине које се односена поступак доношења
аката сходно ће се примјењивати и у случају измјене и допуне ове Одлуке.
Члан 37.
(Ступање на снагу)
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
општине Котор Варош”..

Број: 01-022-148/15
Датум: 01.10.2015.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

12
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 засједању дана 01.10.2015. д о н о с и

ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о условима и начину обављања превоза лица и ствари у друмском
саобраћају на подручју општине Котор Варош

Члан 1.
У Одлуци о условима и начину обављања превоза лица и ствари у друмском саобраћају на
подручју општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 8/07)у
члану 11. иза става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Локалне линије за које надлежни општински орган у складу са одредбама Правилника
врши редовно и ванредно усклађивање редова вожње су:
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Котор Варош-Вагани-Варјаче (граница општине)
-Котор Варош-Масловаре
-Котор Варош-Грабовица-Шипраге-К.Брдо
-Котор Варош-Липље.“

Члан 2.
Одлука о допуни Одлуке ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном
гласнику општине Котор Варош“.

Број: 01-022-149/15
Датум: 01.10.2015.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

13
На основу члана 12. Став 4. Закона о концесијама (,,Службени гласник Републике Српске“,
број: 59/13), Статута општине Котор Варош (,,Службени гласник општине Котор Варош“,
број: 101/4, 42/05 и 118/5), Скупштина општине Котор Варош, д о н о с и

ОДЛУКУ
о измјени концепта коришћења дијела тока ријеке Врбање и студије економске
оправданости за изградњу МХЕ Ободник 1, МХЕ Ободник 2, МХЕ Шибови 1, МХЕ
Шибови 2, МХЕ Шибови 3, на ријеци Врбањи

Члан 1.
Даје се позитивно мишљење на измјену концепта коришћења дијела тока ријеке
Врбање и студије економске оправданости за изградњу МХЕ Ободник 1, МХЕ Ободник 2,
МХЕ Шибови 1, МХЕ Шибови 2, МХЕ Шибови 3, на ријеци Врбањи а на основу дописа:
-МИНИСТАРСТВА ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА
Број:05.05/52-2918-1/15 од 15.05.2015. године
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Члан 2.
Пројектна рјешења ускладити са:
-Просторним планом општине Котор Врарош 2009-2030 године и
-Водопривредном основом слива ријеке Врбас.
Уз услов да нема негативних утицаја хидроенергетских постројења на околину и на
узводни и низводни ток ријеке Врбање.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику
Општине Котор Варош“.

Број: 01-022-163/15
Датум: 01.10.2015.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

14
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), те члана 13. Одлуке о
извршењу буџета општине Котор Варош за 2015. годину (’’Службени гласник општине
Котор Варош'',број: 6/15), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана:
01.10.2015. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Одобрава се реалокација средстава буџетске резерве у планираном оквируОдјељењу за привреду и друштвене дјелатности општине Котор Варош у износу од
1.000,00 КМ.
2. Средства из тачке 1. овог рјешења реализоваће се на начин да се изврши
реалокација средстава у Буџету општине Котор Варош за 2015.годину, са ставке
„буџетска резерва“, на потрошачку јединицу Одјељење за привреду и друштвене
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дјелатности општине Котор Варош (организациони
новоформирану ставку:
415200-Заштита споменика природе ''Жута Буква''.

код

Страна 45

00530150)

на

3. Уплата средстава из тачке 1.овог рјешења извршиће се на жиро рачун Еко етно села
„Жута Буква“ Засеље, Котор Варош код УниКредит банке број: 551-710-2251417544;
Сврха уплате:
- за одржавање заштићеног подручја-Споменик природе ''Жута Буква'' (по
Програму утрошка средстава од накнада по основу продаје шумски
сортимената) .
4. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије.
5. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ,,Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.

Број: 01-022-152-2/15
Датум: 01.10.2015.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

15
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), те члана 15. и члана 16.
Одлуке о извршењу буџета општине Котор Варош за 2015. годину (’’Службени гласник
општине Котор Варош'',број: 6/15), Скупштина општине Котор Варош на сједници
одржаној дана: 01.10.2015. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности ( организациони код 00530150) у
планираном оквиру износу од 9.000,00 KM.
1. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиције:


415200-текући грант Општинској организацији Црвеног Крста у износу од
9.000,00 КМ
на позицију:
416100-стипендије ученисима и студентима у износу од 9.000,00 КМ у
оквиру исте потрошачке јединице.
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2. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије – трезор.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ,,Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.
Број: 01-022-152-1/15
Датум: 01.10.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

16
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), те члана 15. и члана 16.
Одлуке о извршењу буџета општине Котор Варош за 2015. годину (’’Службени гласник
општине Котор Варош'', број: 6/15), Скупштина општине Котор Варош на сједници
одржаној дана: 01.10.2015. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности ( организациони код 00530150) у
планираном оквиру износу од 33.000,00 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена са позиције:


416100-Помоћ пољопривредним произвођачима у износи од 33.000,00 КМ

на позицију:
415200-Непрофитне организације-суфинансирање пројеката у износу од
33.000,00 КМ (АSB-оснаж.лица у стању соц.потребе-пластеници у износу од
8.000,00 КМ, UNDP-заштита животне средине- производња малина у износу од
20.000,00 КМ и WORLD VISION-производња малина у износу од 5.000,00 КМ) у
оквиру исте потрошачке јединице .
3. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије – трезор.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ,, Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.

Број: 01-022-152/15
Датум: 01.10.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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 30. Статута општине Котор
Варош („Службени гласник општине Котор Варош'', број: 3/14), те члана 15. и члана 16.
Одлуке о извршењу буџета општине Котор Варош за 2015. годину (’’Службени гласник
општине Котор Варош'',број: 6/15), Скупштина општине Котор Варош на сједници
одржаној дана: 01.10.2015. године, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА
1. Одобрава се реалокација средстава буџетском кориснику општине Котор Варош –
Одјељење за општу управу ( организациони код 00530130) у планираном оквиру
износу од 22.000,00 KM.
2. Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена на позицију:


511300-издаци за набавку опреме (пећ за централно гријање) у износу од
22.000,00 КМ (набавка пећи за гријање),
са позиција:
412900-расходи по основу репрезентације у износу од 4.000,00 КМ у оквиру
потрошачке јединице начелник општине (организациони код 00530120),
412700-расходи по основу осигурања у износу од 3.000,00 КМ
412700-расходи за услуге информисања у износу од 5.000,00 КМ
у оквиру потрошачке јединице одјељење за финансије (организациони код
00530140),
412700-расходи за геодетско-катастарске услуге у износу од 5.000,00 КМ
511300-издаци за набавку опреме у износу од 5.000,00 КМ у оквиру
потрошачке јединице одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне
послове (организациони код 00530160),

3. За извршење Рјешења задужује се Одјељење за финансије – трезор.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ,, Службеном
гласнику општине Котор Варош ''.

Број: 01-022-152-3/15
Датум: 01.10.2015.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана члана 30. став 1. алинеја 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),
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 01.10.2015. године, д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о измјенама Рјешења о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора ЈУ
“Центар за културу,спорт и информисање“ Котор Варош

1. У Рјешењу о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора ЈУ “Центар
за културу,спорт и информисање“ Котор Варош („Службени гласник општине КоторВарош“, број: 1/15) у члану 1. ријечи „Славиша Ђекановић, физиотерапеутски техничар из
Котор Вароша“ мијењају се и гласе „Игор Јовичић, шумарски техничар из Масловара“.
У истом члану ријечи „Младен Шкорић, шумарски техничар“ мијењају се и гласе
„Данијел Гавриловић, професор разредне наставе“.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.
Број:01-022-150/15
Датум: 01.10.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник
Републике Српске“, број: 16/09 и 44/15) 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 01.10.2015. године,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу директора ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош
1. Др Милорад Кузмић из Котор-Вароша разрјешава се дужности директора ЈЗУ Дом
здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош због испуњења услова за пензионисање.
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
општине Котор Варош.
Образложење
Др Милорад Кузмић из Котор-Вароша именован је за директора ЈЗУ Дом здравља
„Свети Пантелејмон“ Котор Варош Рјешењем Скупштине општине Котор Варош број: 01022- 79/13 од 22.04.2013. Комисија за избор и именовање Скупштине општине Котор
Варош предложила је Скупштини општине Котор Варош да донесе Рјешење о разрјешењу
директора ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош због испуњења услова за
пензионисање.
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:01-022-145/15
Датум: 01.10.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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На основу члана 74., став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник
Републике Српске“, број: 106/09 и 44/15), и члана 30. Статута општине Котор-Варош
(„Службени гласник општине Котор-Варош“, број:3/14), Скупштина општине КоторВарош на сједници одржаној дана 01.10.2015. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН“
КОТОР-ВАРОШ
1. Владимир Бибић из Котор-Вароша, именује се за в.д. директора ЈЗУ Дом здравља
„Свети Пантелејмон“ Котор-Варош, до окончања поступка јавног конкурса.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор-Варош“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
С обзиром да је директор ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор-Варош
разријешен дужности због испуњавања услова за пензионисање, мјесто директора ЈЗУ Дом

БРОЈ 12/15

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“

Страна 50

здравља „Свети Пантелејмон“ Котор-Варош је остало упражњено до завршетка поступка
за избор и именовање директора у складу са Законом .
Вршилац дужности директора именује се до завшетка поступка јавног конкурса у
складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се
може покренути управни спор подносећи тужбу Окружном суду у Бањалуци. Тужба се
подноси у рокуод 30 дана од пријема Рјешења.

Број:01-022-146/15
Датум: 01.10.2015. 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 102. Пословника о раду Скупштине општине Котор
Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13, 3/14), након разматрања
Oдлуке о усвајању приједлога Плана капиталних инвестиција општине Котор-Варош за
период 2015.-2019. године, Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана
01.10.2015. године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
о уврштавању пројекта у План капиталних инвестиција за 2016. годину
1. Тим који је задужен да сачини План капиталних инвестиција, да проликом израде
Плана за 2016. годину, уврсти рјешавање проблема оборинских вода у Врбањцима
код кућа породица Антешевић.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.

Број:01-022-159/15
Датум: 01.10.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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22
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, 3/14), након разматрања
Извјештаја о извршењу буџета општине Котор-Варош за период 01.01.-30.06.2015. године,
Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 01.10.2015. године,
доноси
З А К Љ У Ч А К
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ ЗА
ПЕРИОД 01.01.-30.06.2015. ГОДИНЕ
1. Скупштина општине Котор Варош усваја Извјештај о извршењу буџета општине
Котор-Варош за период 01.01.-30.06.2015. године.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.
Број:01-022-160/15
Датум: 01.10.2015. 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 102. Пословника о раду Скупштине општине Котор
Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13, 3/14), након разматрања
Oдлуке о допуни Одлуке о условима и начину обављања превоза лица и ствари у
друмском саобраћају на подручју општине Котор-Варош, Скупштина општине Котор
Варош на сједници одржаној дана 01.10.2015. године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
о суфинансирању превоза
1. Приликом израде буџета за 2016. годину, уврстити ставку суфинансирање превоза:
- Аутобуска линија Котор-Варош-Грабовица-Шипраге-Крушево Брдо, у износу од
4.000,00 КМ.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.
Број:01-022-161/15
Датум: 01.10.2015. 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 102. Пословника о раду Скупштине општине Котор
Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13, 3/14), након разматрања
Програнма зимског одржавања путева на подручју општине Котор-Варош, Скупштина
општине Котор Варош на сједници одржаној дана 01.10.2015. године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
о утврђивању критеријума одржавања путева
1. Надлежно одјељење да уради правилник у којем ће утврдити критеријуме о начину,
времену и приоритету одржавања путева у зимском периоду.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Котор Варош“.

Број:01-022-162/15
Датум: 01.10.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.
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