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1
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 30. Статута општине Котор Варош
(„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14), и члана 26. Одлуке о уређењу
простора и грађевинском земљишту („Службени гласник општине Котор Варош“, број:
7/14, 12/14 и 4/15), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана
01.10.2015. године, доноси:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на закључење уговора о плаћању на рате на име накнаде за трошкове
уређења градског грађевинског земљишта и ренте са Петровић Мирком из Котор Вароша
Члан 1.
Даје се сагласност начелнику општине на закључење уговора о плаћању на рате на
име накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта и накнаде за
погодности градског грађевинског земљишта (ренте) са Петровић (Ђорђо) Мирком из
Котор Вароша, и то за изградњу стамбено-пословног објекта на К.Ч. 1142/13 К.О. КоторВарош.
Члан 2.
Петровић (Ђорђо) Мирко дужан је платити накнаду утврђену Рјешењем број: 04/6360.1-5/15 од 30.07.20152. године на сљедећи начин:
- 20% у року од 8 дана од дана закључења уговора,
- 80 % у 36 једнаких мјесечних рата, а што ће бити регулисано уговором између Општине
Котор Варош и Петровић Мирка.
Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се начелник општине Котор Варош, одјељење за
финансије и одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општинске
управе Општине Котор-Варош.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Котор Варош.
Број: 01-022-151/15
Датум: 01.10.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Палић,с.р.

АКТИ НАЧЕЛНИКА

1
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Босне и
Херцеговине'' број: 39/14 и 47/14), члана 3. Правилника о успостављању и раду комисије за
набавке (''Службени гласник Босне и Херцеговине'' број: 103/14), члана 72. став 3. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 43. Статута Општине Котор Варош (''Службени гласник Општине Котор
Варош'' број; 3/14) начелник Општине Котор Варош, д о н и о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије
1. Именује се Комисија за јавну набавку под називом: ''Набака услуга осигурања возила и
имовине у власништву Општине Котор Варош и колективног осигурања радника''
поступку путем конкурентског захтјева за достављање понуда, редни број набавке у Плану
јавних набавки за 2015. годину: 73, у сљедећем саставу:
1. Бранкица Радуловић, предсједник,
2. Рада Врљановић, замјеник предсједника,
3. Милева Керезовић, члан,
4. Миленко Ђурић, замјеник члана,
5. Горан Шебић, члан,
6. Зоран Крагић, замјеник члана и
7. Радојка Бубић, секретар,
8. Сњежана Ђурић, замјеник секретара.

2. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења је:
а) Провођење јавног отварања понуда,
б) Прегледавање, оцјена и успоређивање понуда,
в) Сачињавање записника о оцјени понуда,
г) Сачињавање извјештаја о поступку јавне набавке,
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д) Давање препоруке уговорном органу за доношење одлуке о одабиру или одлуке о
поништењу поступка набавке.
3. Сви чланови Комисије су обавезни да током цијелог поступка набавке пријаве постојање
могућег сукоба интереса уговорном органу ради искључења из даљег рада комисије.
4. Послови Комисије обухватају:
- рад комисије од дана доношења рјешења о њеном именовању до окончања свих послова
везаних за конкретну јавну набавку,
- комисија сачињава записнике и друге акте у садржају и форми прописаној Законом о
јавним набавкама, подзаконским актима и општим актима уговорног органа,
- комисија, након окончања поступка, даје уговорном органу препоруку, заједно са
извјештајем о раду и разлозима давања такве препоруке,
- уговорни орган може прихватити препоруку комисије или одбити ако је приједлог
незаконит,
- у случају да уговорни орган не прихвати препоруку комисије дужан је дати писмено
образложење свог поступања, тј. објаснити у чему се састоји незаконитост, те тражити да
се иста отклони,
- коначну одлуку о додјели уговора доноси уговорни орган,
- обавеза комисије је да након окончања поступка набавке цјекокупан предмет са свим
документима достави службенику за јавне набавке.
5. Комисија може донијети пословник о раду или писаним путем прихватити одредбе
Правилника о јавним набавкама у општини Котор Варош као свој пословник, који ће
примјењивати у свом раду.
6. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Котор Варош''.
Број: 02-014-110/2015-5
Датум: 28.08.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.

2
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Босне и
Херцеговине'' број: 39/14 и 47/14), члана 3. Правилника о успостављању и раду комисије за
набавке (''Службени гласник Босне и Херцеговине'' број: 103/14), члана 72. став 3. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 43. Статута Општине Котор Варош (''Службени гласник Општине Котор
Варош'' број; 3/14) начелник Општине Котор Варош, д о н и о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије
1. Именује се Комисија за јавну набавку под називом:''Набака угоститељских услуга у
земљи и иностранству'' у поступку набавке услуга из Анекса II дио Б Закона, редни број
набавке у Плану јавних набавки за 2015. годину: 59, у сљедећем саставу:
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1. Милева Керезовић, предсједник,
2. Даница Петровић, замјеник предсједника,
3. Горан Шебић, члан,
4. Јован Савановић, замјеник члана,
5. Зоран Крагић, члан,
6. Рада Врљановић, замјеник члана и
7. Радојка Бубић, секретар,
8. Сњежана Ђурић, замјеник секретара.
2. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења је:
а) Провођење јавног отварања понуда,
б) Прегледавање, оцјена и успоређивање понуда,
в) Сачињавање записника о оцјени понуда,
г) Сачињавање извјештаја о поступку јавне набавке,
д) Давање препоруке уговорном органу за доношење одлуке о одабиру или одлуке о
поништењу поступка набавке.
3. Сви чланови Комисије су обавезни да током цијелог поступка набавке пријаве постојање
могућег сукоба интереса уговорном органу ради искључења из даљег рада комисије.
4. Послови Комисије обухватају:
- рад комисије од дана доношења рјешења о њеном именовању до окончања свих послова
везаних за конкретну јавну набавку,
- комисија сачињава записнике и друге акте у садржају и форми прописаној Законом о
јавним набавкама, подзаконским актима и општим актима уговорног органа,
- комисија, након окончања поступка, даје уговорном органу препоруку, заједно са
извјештајем о раду и разлозима давања такве препоруке,
- уговорни орган може прихватити препоруку комисије или одбити ако је приједлог
незаконит,
- у случају да уговорни орган не прихвати препоруку комисије дужан је дати писмено
образложење свог поступања, тј. објаснити у чему се састоји незаконитост, те тражити да
се иста отклони,
- коначну одлуку о додјели уговора доноси уговорни орган,
- обавеза комисије је да након окончања поступка набавке цјекокупан предмет са свим
документима достави службенику за јавне набавке.
5. Комисија може донијети пословник о раду или писаним путем прихватити одредбе
Правилника о јавним набавкама у општини Котор Варош као свој пословник, који ће
примјењивати у свом раду.
6. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Котор Варош''.

Број: 02-014-110/2015-4
Датум: 24.07.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.
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3
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Босне и
Херцеговине'' број: 39/14 и 47/14), члана 3. Правилника о успостављању и раду комисије за
набавке (''Службени гласник Босне и Херцеговине'' број: 103/14), члана 72. став 3. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 43. Статута Општине Котор Варош (''Службени гласник Општине Котор
Варош'' број; 3/14) начелник Општине Котор Варош, д о н и о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије
1. Именује се Комисија за јавну набавку под називом:''Набавка услуга стручног
усавршавања'' у поступку набавке услуга из Анекса II дио Б Закона, редни број набавке у
Плану јавних набавки за 2015. годину: 48, у сљедећем саставу:
1. Бранкица Радуловић, предсједник,
2. Даница Петровић, замјеник предсједника,
3. Горан Шебић, члан,
4. Јован Савановић, замјеник члана,
5. Зоран Крагић, члан,
6. Рада Врљановић, замјеник члана и
7. Радојка Бубић, секретар,
8. Сњежана Ђурић, замјеник секретара.

2. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења је:
а) Провођење јавног отварања понуда,
б) Прегледавање, оцјена и успоређивање понуда,
в) Сачињавање записника о оцјени понуда,
г) Сачињавање извјештаја о поступку јавне набавке,
д) Давање препоруке уговорном органу за доношење одлуке о одабиру или одлуке о
поништењу поступка набавке.
3. Сви чланови Комисије су обавезни да током цијелог поступка набавке пријаве постојање
могућег сукоба интереса уговорном органу ради искључења из даљег рада комисије.
4. Послови Комисије обухватају:
- рад комисије од дана доношења рјешења о њеном именовању до окончања свих послова
везаних за конкретну јавну набавку,
- комисија сачињава записнике и друге акте у садржају и форми прописаној Законом о
јавним набавкама, подзаконским актима и општим актима уговорног органа,
- комисија, након окончања поступка, даје уговорном органу препоруку, заједно са
извјештајем о раду и разлозима давања такве препоруке,
- уговорни орган може прихватити препоруку комисије или одбити ако је приједлог
незаконит,
- у случају да уговорни орган не прихвати препоруку комисије дужан је дати писмено
образложење свог поступања, тј. објаснити у чему се састоји незаконитост, те тражити да
се иста отклони,
- коначну одлуку о додјели уговора доноси уговорни орган,
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- обавеза комисије је да након окончања поступка набавке цјекокупан предмет са свим
документима достави службенику за јавне набавке.
5. Комисија може донијети пословник о раду или писаним путем прихватити одредбе
Правилника о јавним набавкама у општини Котор Варош као свој пословник, који ће
примјењивати у свом раду.
6. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Котор Варош''.
Број: 02-014-110/2015-6
Датум: 08.09.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.

4
На основу члана 13. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Босне и
Херцеговине'' број: 39/14 и 47/14), члана 3. Правилника о успостављању и раду комисије за
набавке (''Службени гласник Босне и Херцеговине'' број: 103/14), члана 72. став 3. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 43. Статута Општине Котор Варош (''Службени гласник Општине Котор
Варош'' број; 3/14) начелник Општине Котор Варош, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије
1. Именује се Комисија за јавну набавку под називом:''Набака адвокатских услуга'' у

поступку набавке услуга из Анекса II дио Б Закона, редни број набавке у Плану јавних
набавки за 2015. годину: 49, у сљедећем саставу:
1. Бранкица Радуловић, предсједник,
2. Даница Петровић, замјеник предсједника,
3. Горан Шебић, члан,
4. Јован Савановић, замјеник члана,
5. Зоран Крагић, члан,
6. Рада Врљановић, замјеник члана и
7. Радојка Бубић, секретар,
8. Сњежана Ђурић, замјеник секретара.
2. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења је:
а) Провођење јавног отварања понуда,
б) Прегледавање, оцјена и успоређивање понуда,
в) Сачињавање записника о оцјени понуда,
г) Сачињавање извјештаја о поступку јавне набавке,
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д) Давање препоруке уговорном органу за доношење одлуке о одабиру или одлуке о
поништењу поступка набавке.
3. Сви чланови Комисије су обавезни да током цијелог поступка набавке пријаве постојање
могућег сукоба интереса уговорном органу ради искључења из даљег рада комисије.
4. Послови Комисије обухватају:
- рад комисије од дана доношења рјешења о њеном именовању до окончања свих послова
везаних за конкретну јавну набавку,
- комисија сачињава записнике и друге акте у садржају и форми прописаној Законом о
јавним набавкама, подзаконским актима и општим актима уговорног органа,
- комисија, након окончања поступка, даје уговорном органу препоруку, заједно са
извјештајем о раду и разлозима давања такве препоруке,
- уговорни орган може прихватити препоруку комисије или одбити ако је приједлог
незаконит,
- у случају да уговорни орган не прихвати препоруку комисије дужан је дати писмено
образложење свог поступања, тј. објаснити у чему се састоји незаконитост, те тражити да
се иста отклони,
- коначну одлуку о додјели уговора доноси уговорни орган,
- обавеза комисије је да након окончања поступка набавке цјекокупан предмет са свим
документима достави службенику за јавне набавке.
5. Комисија може донијети пословник о раду или писаним путем прихватити одредбе
Правилника о јавним набавкама у општини Котор Варош као свој пословник, који ће
примјењивати у свом раду.
6. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Котор Варош''.
Број: 02-014-110/2015- 7
Датум: 08.09.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.

5
Нa основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 46. Статута општине Котор Варош
(„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14), Начелник општине Котор Варош
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за утврђивање постојећег стања дионице пута Раскршће Масловаре
М-4- Борци, општина Котор Варош
У комисију за утврђивање постојећег стања дионице пута, Раскршће Масловаре М-4Борци, општина Котор Варош, именују се:

БРОЈ 13/15

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“

Страна 8

1. Гелић Слободан – предсједник комисије,
2. Шебић Горан – члан комисије и
3. Савановић Горан – члан комисије.
1. Задатак комисије је да у присуству представника предузећа „Eco power“ д.о.о. Кнез
Михајлова бр. 47 Котор Варош као концесионара лежишта мрког угља Масловаре, сними
постојеће стање дионице пута, Раскршће Масловаре М-4- Борци, општина Котор Варош, о
томе сачини записник и исти достави Начелнику општине.
Предметна дионица наведеног пута је у дужини од Раскршћа Масловаре М-4(код
споменика) до прилаза новоотвореног рудника Масловаре.
2. Комисији за њен рад припада одговарајућа накнада.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор Варош“.

Број: 02-014-162/15
Датум: 21.09.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор ВУЧАНОВИЋ,с.р.

6
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05, 98/13) и члана 46. Статута Општине Котор-Варош
(„Службени гласник Општине Котор-Варош“ број: 3/14), Начелник општине Котор-Варош
доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
КОТОР-ВАРОШ
1.
У Комисију за израду Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста у
општинској управи Општине Котор-Варош именују се :
А) - Асја Стоичков, предсједник
-Гавранић Милијана,члан
-Петрушић Радислав,члан
-Петрушић Драгана,члан
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-Гелић Слободан, члан
2.
Задатак Комисије је израда Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста у општинској управи Општине Котор- Варош.
3.
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор-Варош“.
Број: 02-014-174/15
Датум: 09.10.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор ВУЧАНОВИЋ,с.р.

7
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05, 98/13) и члана 46. Статута Општине Котор-Варош
(„Службени гласник Општине Котор-Варош“ број: 3/14), Начелник општине Котор-Варош
доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА,
НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ
1. У Комисију за израду Правилника о платама, накнадама и другим примањима
запослених у општинској управи Општине Котор- Варош именују се :
А) - Рада Врљановић, предсједник
-Горан Шебић,члан
-Милева Керезовић,члан
-Бранкица Радуловић,члан
-Душко Васиљевић, члан испред синдикалне организације
-Асја Стоичков,секретар
2. Задатак Комисије је израда Правилника о платама, накнадама и другим
примањима запослених у општинској управи Општине Котор-Варош.
3. Комисији за њен рад припада одговарајућа накнада.
4. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Котор-Варош“.
Број: 02-014-173/15
Датум: 09.10.2015.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Вучановић Далибор, с.р.
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8
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 46. Статута општине Котор Варош,
(„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 3/14), Меморандума о разумијевању
између Развојног програма Уједињених народа (UNDP) и општине Котор Варош, од
30.04.2015.године и члана 2. Одлуке о покретању процеса ревизије Стратегије развоја
општине Котор Варош 2010-2020. године, број: 01-022-126/15 од 23.07.2015. године,
начелник Општине д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању интeрсeктoрскe Рaднe групe
зa интeгрисaњe аспеката смањења ризика од несреће и катастрофа,
те климатских промјена у рeвидирaну Стрaтeгиjу рaзвoja општине Котор Варош
1. Именује се интерсекторска Радна група зa интeгрисaњe аспеката смањења ризика од
несреће и катастрофа, те климатских промјена (у даљем тексту: ДРР) у ревидирану
Стратегију развоја општине Котор Варош, у саставу:
1. Гостимир Милић, Служба Цивилне заштите,
2. Слободан Гелић, Одјељење за просторно уређ. и стамб. комуналне послове,
3. Радислав Петрушић, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
4. Сњежана Ђурић, Служба за пољопривреду,
5. Љубо Поповић, Ватрогасна јединица,
6. Радослав Дрљача, Ватрогасна јединица,
7. Самир Скопљак, Полицијска станица,
8. Младен Петрушић, Полицијска станица,
9. Слађана Шубара, ОШ „Свети Сава“,
10. Ениса Божичковић, Фонд ПИО,
11. Владимир Бибић, Дом здравља „ Св. Пантелејмон“,
12. Др Цвијета Ковачић, Хитна медицинска помоћ,
13. Горан Кушљић, Комунално предузеће „Бобас“,
14. Борислав Брборовић, Општински Црвени Крст,
15. Драган Пејаковић, Центар за социјални рад,
16. Бојана Хајваз, Центар за социјални рад,
17. Миодраг Петровић, НВО (заштита животне средине),
18. Младен Тепић, НВО (заштита животне средине),
19. Недељко Гламочак, НВО (ловачко удружење),
20. Мирослав Јарановић, НВО (планинари),
21. Милан Нарић, (планинари),
22. Петар Тривуновић, НВО (планинари),
23. Зденко Сакан, ШГ „Врбања“,
24. Далибор Ђурашиновић, Јединица за управљање развојем,
25. Видосава Тепић, Јединица за управљање развојем.
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2. Задатак Радне групе за ДРР је да уз стручну подршку консултанта идентификује
кључне ризике од опасности и укључи аспекте управљања ризиком у ревидирану
Стратегију развоја.
3. За координатора Радне групе за ДРР именује се Далибор Ђурашиновић.
4. Трошкови рада Радне групе за ДРР ће се утврдити посебном одлуком.
5. Овo рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном
гласнику општине Котор Варош“.
Број: 02-014-171/15
Датум: 08.10.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Далибор Вучановић,с.р.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

1
На основу члана 1. Одлуке о висини плата функционера општине Котор Варош
(„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 1/06, 4/06, 1/09 и 2/12), издаје се
сљедеће
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
о просјечној нето плати запослених у 2014. години
Просјечна нето плата запослених у Општинској управи општине Котор Варош у
2014. години, која представља основицу за обрачун плата функционера у 2015. години,
износила је 752,43 КМ.
Број: 05/1-95/15
Датум: 02.10.2015. године

В.Д. НАЧЕЛНИК
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Драгана Петрушић, с.р.
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1.

САДРЖАЈ

Одлука о давању сагласности на закључење уговора о плаћању на рате
на име накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта и
ренте са Петровић Мирком из Котор Вароша
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