
 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ 

 
Издавач: 

Скупштина општине Котор Варош 

Улица: Цара Душана бб 

Телефон: 051/784-238, 

051/784-230 

Е-mail:skupstinaokv@gmail.com 

Одговорни уредник: Снежана Јурић 

 

ГОДИНА XXXVII 

Број:15/15 

КоторВарош 17.11.2015. 

 

Годишња претплата 80 КМ 

Жиро-рачуни: 

НЛБ Развојна банка а.д. 562-099-00018555-22 

Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. 552-038-00026828-70 

UniCredit Bank а.д. 551-012-00006601-57 

ВРСТА ПРИХОДA: 722 521 

 

 

1  
               

На основу члана 195. Став 3. Закона о водама ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 50/06, 92/09, 121/12), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске”, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), и члана 30. Статута 

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

Скупштина општине Котор-Варош на сједници одржаној дана 12.11.2015. године,               

д о н о с и  

 

П Р О Г Р А М 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА О КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА 

ПОСЕБНИХ ВОДНИХ  НАКНАДА 

ЗА 2015. ГОДИНУ  

 

I 

 У Програму о кориштењу средстава посебних водних накнада за 2015. годину број: 

01-022-119/15 од 25.06.2015. године („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 

7/15), у тачки 1. Програма ријечи: „Овом Одлуком“ мијењају се ријечима: „Овим 

програмом“. 

 

II 

 

 У тачки 2. ријечи „цца 30.000,00“ мијењају се бројем: „ 50.200,00“. 

 

 III 

 

 У тачки 3. у подтачки б) број „19.000,00“ мијења се и гласи: „20.200,00“. 

 У истој тачки у подтачки в) испред ријечи „чишћење и хлорисање“ додају се 
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ријечи: „Испитивање квалитета воде,“.  

 У истој тачки  додаје се нова подтачка д): 

 д) Корекција водотока и изградња заштитних насипа .............................. „19.000,00 КМ“. 

 

IV 

 У тачки 4. иза ријечи „Службеном гласнику општине Котор-Варош“ додаје се запета 

и ријечи: „а примјењиваће се од  01.01.2015. године“. 

 

V 

 

 Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику општине Котор-Варош“. 

 

   

 

Број: 01-022-174/15             ПРЕДСЈЕДНИК 

 Датум: 12.11.2015. године                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

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

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

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

општине на сједници одржаној дана: 12.11.2015.  године д о н о с и 

 

ИЗМЈЕНE ГОДИШЊЕГ ПЛАНА УТРОШКА 

НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА ОД НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 

ШУМСКИХ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА У 2015. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

 

У Годишњем плану утрошка намјенских средстава од накнаде по основу продаје 

шумских дрвних сортимената у 2015. години – Пречишћени текст (Службени гласник 

општине Котор Варош број 6/15, 7/15 и 8/15) у расходима за текуће одржавање, 

реконструкцију и изградњу путева и мостова, ставка „Локални путеви, некатегорисани 

путеви и улице са макадамским застором у  дужини од 305 километара“ повећава се на 

износ од 105.000,00 КМ. 

Ставка „Локални путеви у улице са асфалтним застором у дужини од 67 км“ 

повећава се на износ од 39.800,00 КМ. 

Ставка „Припрема и дробљење каменог материјала за одржавање улица и путева са 

макадамским застором“ повећава се на износ од 29.500,00 КМ. 

Ставка „Набавка сепарираног-дробљеног каменог материјала за одржавање путева 

и улица са макадамским застором“ повећава се на износ 22.700,00 КМ. 
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Ставка „Рата кредита“ повећава се на износ од 392.000,00 КМ. 

Ставка „Одводња површинских вода са локалних путева, некатегорисаних путева и 

улица у насељу у износу од 10.000,00 КМ“ брише се. 

Ставка „Пут  Баре-Брежђе-Језерка у дужини од 4км у износу од 40.000,00 КМ“ 

брише се. 

Ставка „Пут Грабовачка ријека у дужини од 4 км у износу од 39.000,00 КМ“ брише 

се. 

Ставка „Мост Лауши у износу од 20.000,00 КМ“ брише се. 

Ставка „Мост Савановићи у износу од 20.000,00 КМ“ брише се. 

 

 

Члан 2. 

Измјенe годишњег плана утрошка намјенских средстава од накнаде по основу 

продаје шумских дрвних сортимената у 2015. години ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

Број: 01-022-173/15                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 12.11.2015. године                                               СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

            Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 30. и 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 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 на сједници одржаној дана 12.11.2015. године   д о н о с и  

 

 

 

О Д Л У К У  

 о именовању Комисије за утврђивање статуса додијељених грађевинских парцела на 

Новом Насељу 

 

 
I 

У Комисију за утврђивање статуса додијељених грађевинских парцела на Новом Насељу 

(у даљем тексту: Комисија) именују се: 

 

1) Слободан Гелић, предсједник,  

2) Миодраг Петровић, замјеник предсједника, 

3) Ранко Бунић, члан, 

4) Радислав Петрушић, члан, 

5) Борис Марковић, члан, 
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6) Представник РУГИП-а, подручна јединица Котор Варош,   

7) Снежана Јурић, секретар Комисије. 

  
II 

Задатак Комисије је да утврди грађевинске парцеле на Новом Насељу које су без накнаде 

додијељене од стране Општине а на којима није започето са градњом предвиђених 

објеката, о томе сачини записник са приједлогом мјера о њиховом правном статусу и 

достави Скупштини извјештај. 

 
III 

Комисији за њен рад припада одговарајућа накнада, чији ће се износ утврдити посебном 

одлуком Скупштине, а по извршеном задатку из тачке 2. Одлуке. 

 
IV 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику   општине 

Котор Варош“. 

 

 

 

Број: 01-022-170/15            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 12.11.2015. године                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

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

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

Варош на сједници одржаној дана 12.11.2015. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРОЈЕКТА„ПОДРШКА УДРУЖЕЊУ 

ПРОИЗВОЂАЧА ВОЋА КОТОР ВАРОШ У ПРОИЗВОДЊИ МАЛИНЕ“ 

  

Члан 1. 

У Одлуци о реализацији пројекта „Подршка Удружењу произвођача воћа Котор 

Варош у производњи малине“ (Службени гласник општине Котор Варош, број: 9/15), у 

члану 1. број „5.000“ мијења се и гласи“ 8.410,00 КМ“. 
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Члан 2. 

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

општине Котор Варош“. 

 

Број: 01-022-172/15                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:  12.11.2015. године                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу  члана  14. Закона о буџетском систему Републике  Српске,  (''Службени  

гласник Републике Српске'',број:121/12 и 52/14), члана 30. Закона о локалној  самоуправи, 

(,,Службени гласник РС '',број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 )   и члана 30. Статута 

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

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној  дана 12.11.2015. године  доноси 

О  Д  Л  У  К  У  

О  ПОКРИЋУ КУМУЛИРАНОГ ДЕФИЦИТА БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ  КОТОР  ВАРОШ  СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2014. ГОДИНЕ 

 

I 

 Одобрава се покриће кумулираног буџетског  дефицита општине Котор Варош са 

стањем на дан 31.12.2014. године у износу од 336.965,99 КМ, од чега се износ од 

114.627,38 КМ односи на 2012. годину, износ од 111.221,00 КМ на 2013. годину а износ од 

111.117,61 КМ на 2014. годину. 

II 

Покриће кумулираног дефицита извршиће се смањењем јавне потрошње  у периоду 

од 2016. до 2021. године у једнаким износима од 56.161,00 КМ годишње, што ће бити 

планирано Одлуком о усвајању буџета општине Котор Варош за 2016. годину 

III 

Ова  одлука  ступа на снагу  осмог дана од  дана објављивања у ,,Службеном  

гласнику  општине Котор Варош''. 

 

Број: 01-022-171/15                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:  12.11.2015. године                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 40.  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 дана 12.11.2015. године,  д о н о с и  

 

 

О  Д  Л   У  К   У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА - „КАМЕНА КУЋА“ КОТОР 

ВАРОШ 

 

Члан 1. 

 Приступа се изради  Регулационог плана „Камена Кућа“ Котор Варош (у даљем 

тексту: План) 

Простор који ће се обухватити Планом (подручје планирања) приказан је графичком 

прилогу  који је саставни дио ове Одлуке. Подручје планирања 

обухвата(к.ч.611/1,611/2,611/3,611/4,611/5,611/6,611/7,611/8,611/9,594/2,594/5,594/6,595/2  

и 595/3  П=0.58 hа ) 

 

Члан 2. 

 Плански период у смислу члана 40. Став 3. Тачка в) Закона о уређењу простора и 

грађењу је 10 година. 

  

Члан 3. 

 

За израду Плана, дефинишу се сљедеће смјернице: 

- План израдити у складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу, Правилника 

о садржају, начину израде и доношења докумената просторног уређења, те другим 

прописима из посебних области релевантних за планирање и уређење простора (саобраћај, 

снабдијевање водом и енергијом, телекомуникације, заштита од природних непогода и 

техничких инцидената, заштита ваздуха, воде, тла, природних вриједности, културних 

добара, пољопривредног и шумског земљишта и других елемената животне средине, и 

др.); 

 

- приликом израде Плана, потребно је водити рачуна о јавном интересу, и о општим и 

посебним циљевима просторног развоја; 

 

- носилац израде обавезан је обезбиједити усаглашеност Плана - у току његове израде, са 

документом просторног уређења ширег подручја, односно да је у сагласности са важећим 

планским документом најближег претходног нивоа. 

 

Члан 4. 

Преднацрт Плана биће израђен се у року од 45 дана-од закључења уговора о изради 

Плана. 
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Приједлог Плана утврдиће носилац припреме Плана и начелник општине, у року од 30 

дана од дана одржавања јавне расправе - из члана 48. став 5. Закона о уређењу простора и 

грађењу. Приједлог плана утврђује се у складу са закључцима са стручне расправе. 

 

Члан 5. 

 Садржај Плана начелно је одређен чланом 35. Закона о уређењу простора и 

грађењу, а детаљније одредбама Правилника о начину израде, садржају и формирању 

докумената просторног уређења – од чл. 144. до члана 154. (Службени гласник Републике 

Српске број 69/13). 

 

Члан 6. 

 

На приједлог носиоца припреме Плана, Скупштина општине  утврђује Нацрт Плана, 

мјесто, вријеме и начин његовог излагања на јавни увид. 

Нацрт Плана ставиће се  на јавни увид-у трајању од 30 дана, у просторијама носиоца 

припреме и носиоца израде Плана. 

 

О мјесту, времену и начину излагања Нацрта Плана на јавни увид,јавност ће бити 

обавијештена огласом, објављеним у средствима јавног информисања осам (8) дана прије 

почетка јавног увида, и петнаест (15) дана од почетка излагања нацрта на јавни увид. 

 

Носилац израде обавезан је да размотри све примједбе, приједлоге и мишљења који су 

достављени током јавног увида и да прије утврђивања приједлога Плана, о њима заузме 

свој став који у писаној форми  доставља носиоцу припреме Плана и лицима која су 

доставила своје приједлоге, примједбе и мишљења. 

 

Став носиоца израде Плана о примједбама, приједлозима и мишљењима разматра се на 

јавној расправи која ће се заказати и одржати у року и саставу утврђеним у одредбама чл. 

48. став (5) и (6) Закона о уређењу простора и грађењу. У складу са закључцима 

утврђеним на јавној расправи, Носилац припреме Плана и начелник општине утврдиће 

приједлог Плана и доставити га Скупштини на усвајање. 

 

Члан 7. 

Средства за израду и припрему плана из члана 1. ове Одлуке обезбједиће предузеће 

„Квимпекс“ доо Котор Варош, који је поднио захтјев за израду предметног плана,односно 

исто ће ангажовати стручну организацију-Носилац израде Плана. 

 

Члан 8. 

Носилац припреме Плана је општинска управа Општине Котор Варош-одјељење 

надлежно за послове просторног уређење. 

 

Члан 9. 

Носилац израде дужан је да израду плана врши на ажурираним подлогама,а носиоцу 

припреме достави елаборат Плана у дигиталном облику и аналогном облику у уговореном 

броју примјерака. 
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Стручна организација је дужна да изврши допуну или исправку елабората Плана у складу 

са писменим примједбама носиоца припреме у року од 30 (тридесет) дана од његовог 

достављања. 

 

Члан 10. 

 

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

општине Котор Варош.“ 
 

 

 

Број: 01-022-169/15                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 12.11.2015. године                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Ибрахим Палић, с.р. 
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На основу члана 72. у вези са чланом 36. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике Српске'' број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 30. 

Статута Општине Котор Варош (''Службени гласник Општине Котор Варош'', број: 3/14) и 

члана 50. став 1. алинеја 3. Пословника о раду Скупштине општине Котор-Варош 

(''Службени гласник Општине Котор Варош'', број: 2/13 и 3/14), на сједници одржаној дана 

12.11.2015. године,  д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о висини накнаде предсједнику Комисије за избор и именовања 

 

 

I 

 Овом одлуком утврђује се право на накнаду и висина накнаде за рад предсједника 

Комисије за избор и именовања (у даљем тексту: Комисија). 

 

 

II 

 Предсједник Комисије има право на мјесечну накнаду у износу од 1000,00 КМ 

(једнухиљаду). 

 

 

III 

 Финансијска средства за реализацију ове одлуке обезбиједиће се у буџету 

општине. 

 

 

IV 

 О извршењу ове одлуке стараће се oдјељење за финансије. 
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V 

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

општине Котор-Варош. 

             

                                                   

 

Број: 01-022-177/15                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 12.11.2015.године                                                     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 12.11.2015. године,   д о н о с и  

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о измјени Рјешења о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора ЈЗУ Дом 

здравља „Свети Пантелејмон“ Котор-Варош 

 

 

  

 1.   У Рјешењу о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора ЈЗУ Дом 

здравља „Свети Пантелејмон“ Котор-Варош  („Службени гласник општине Котор-Варош“, 

број: 1/15) у тачки 1. ријечи „Сњежана Нарић, дипл.правник“ мијењају се ријечима 

„Јелeна Сакан, дипломирани економиста“.  

 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

 гласнику општине Котор Варош“. 

 

 

 

 

Број: 01-022-166/15                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 12.11.2015.године                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                               Ибрахим Палић,с.р.                                                              
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На  основу  члана 30. и 108. Закона о локалној самоуправи, ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 78. Статута општине Котор-

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

Котор-Варош на сједници одржаној дана 12.11.2015. године, д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјенама Рјешења o именовању чланова привремених 

савјета мјесних заједница 

 

 

1. У Рјешењу о именовању чланова привремених савјета мјесних заједница 

("Службени гласник општине Котор-Варош", број: 15/13 и 1/15), у тачки 1. подтачки  II,  

алинеји 1., ријечи „Игор Јовичић“ мијењају се ријечима „Љубинко Стојановић“.  

 

У истој тачки и подтачки, у алинеји 2., ријечи „Слободан Јотановић“ мијењају се 

ријечима „Радислав Божичковић“.  

 

У истој тачки и подтачки, у алинеји 6. ријечи „Радислав Стојановић“ мијењају се 

ријечима „Ненад Бојић“. 

 

У истој тачки, у подтачки IХ алинеја 3., ријечи „Велибор Бабић“, мијењају се 

ријечима „Бојан Ђекановић“. 

 

У истој тачки и подтачки, у алинеји 5. ријечи „Дијана Мирковић“ мијењају се 

ријечима „Младен Каламанда“. 

  

 2. О извршењу овог рјешења стараће се одјељење за општу управу, које ће у року 

од 10 дана конституисати савјете мјесних заједница. 

 

 3. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 

општине Котор-Варош". 

 

 

 

Број: 01-022-168/15              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 12.11.2015. године                        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 
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општине Котор Варош“, број: 2/13 и 3/14), Скупштина општине Котор Варош на сједници 

одржаној дана 12.11.2015. године,   д о н о с и  

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о измјени 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 Котор-

Варош“, број: 1/15 и 12/15) у тачки 1. ријечи „Игор Јовичић, шумарски техничар из 

Масловара“ мијењају се ријечима „Михајло Товиловић из Котор Вароша, језичка 

гимназија“.  

 

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

општине Котор Варош“. 

 

 

Број: 01-022-167/15                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 12.11.2015.године                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

           Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 30. став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 50. и 102. 

Пословника о раду Скупштине општине Котор-Варош („Службени гласник општине 

Котор-Варош“, број: 2/13 и 3/14), Скупштина општине Котор Варош на сједници одржане 

дана 12.11.2015. године,  д о н о с и  

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу члана Комисије за избор и именовање 

 

 

1. Славко Ђукић  разрјешава се  дужности члана Комисије за избор и именовање. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Котор Варош“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 30. став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи прописано је да 

скупштина општине бира и разрјешава чланове сталних и повремених радних тијела 

скупштине.  
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Чланом 43. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Котор-Варош 

прописано је да „на захтјев најмање 10 одборника може се покренути иницијатива за 

замјену појединих чланова комисије.“ 

Иницијативу за замјену именованог члана Комисије покренули су клубови 

одборника СДС-а и ПДП-а. 

Комисија за избор и именовање је предложила Скупштини општине доношење 

рјешења као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити 

жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од 

30 дана од дана пријема pјешења. 

 

 

Број: 01-022-175/15                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 12.11.2015.године                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине 

Котор Варош“, број: 3/14) и члана 50. и 102. Пословника о раду  Скупштине општине 

Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13 и 3/14) Скупштина 

општине Котор Варош на сједници одржаној дана 12.11.2015. године,      д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању  члана Комисије за избор и именовање 

 

1. Јеленко Васиљевић из Врбањаца, именује се за члана Комисије за избор и 

именовање. 

 

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Котор Варош“.  
 

О б р а з ло ж е њ е 

С обзиром да је Славко Ђукић разријешен дужности члана Комисије за избор и 

именовање, мјесто једног члана Комисије је остало упражњено. Комисија за избор и 

именовање је предложила Скупштини општине да донесе рјешење као у диспозитиву. 
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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: 01-022-176/15                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 12.11.2015.године                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                  Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине 

Котор Варош“, број: 3/14) и члана 102. и 117. Пословника о раду Скупштине општине 

Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13, 3/14), након 

разматрања Одлуке о буџету општине Котор Варош за 2016. годину- у нацрту, Скупштина 

општине Котор Варош на сједници, одржаној дана 12.11.2015. године,   д о н о с и  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

О УСВАЈАЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА 2016. ГОДИНУ- У 

НАЦРТУ 

 

1. Скупштина општине Котор Варош доноси  Одлуку о буџету општине Котор-Варош 

за 2016. годину у нацрту и упућује је на јавну расправу, јер се истом уређују 

питања која су од посебног значаја за грађане и о којима је неопходно да се 

најшире консултују заинтересовани органи, организације  и грађани. 

 

2. Јавна расправа ће се спровести најкасније у року од 30 дана.  

 

3. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се oдјељење за финансије 

општинске управе Oпштине Котор Варош, које се истовремено обавезује да уз 

приједлог Одлуке о буџету општине Котор-Варош за 2016. годину достави 

Скупштини општине и извјештај о резултатима јавне расправе, са мишљењима и 

приједлозима изнесеним у истој. 

 

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Котор Варош“. 

 

 

 

Број: 01-022-179/15                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 12.11.2015.године                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                  Ибрахим Палић,с.р.                                                                     
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На основу члана 30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине 

Котор Варош“, број: 3/14) и члана 102. и 117. Пословника о раду Скупштине општине 

Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13, 3/14), након 

разматрања Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о буџету општине Котор-Варош за 

2015. годину - у нацрту, Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 

12.11.2015. године  д о н о с и  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

О УСВАЈАЊУ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ ЗА 2015. ГОДИНУ- У НАЦРТУ 

 

1. Скупштина општине Котор Варош доноси  Одлуку о измјенама и допунама Одлуке 

о буџету општине Котор-Варош за 2015. годину у нацрту и упућује је на јавну 

расправу, јер се истом уређују питања која су од посебног значаја за грађане и о 

којима је неопходно да се најшире консултују заинтересовани органи, организације  

и грађани. 

 

2. Јавна расправа ће се спровести најкасније у року од 30 дана.  

 

3. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се oдјељење за финансије 

општинске управе Oпштине Котор Варош, које се истовремено обавезује да уз 

приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о буџету општине Котор-Варош 

за 2015. годину достави Скупштини општине и извјештај о резултатима јавне 

расправе, са мишљењима и приједлозима изнесеним у истој. 

 

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Котор Варош“. 

 

 

 

Број: 01-022-178/15                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 12.11.2015.године                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                     Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 135. Пословника о раду Скупштине општине Котор-Варош 

(„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13 и 3/14), након упоређивања 

изворног текста Пословника о раду Скупштине општине Котор-Варош са објављеним 

текстом Пословника („Службени гласник општине Котор-Варош“, број: 2/13 и 3/14), 
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стручна служба Скупштине општине Котор Варош је утврдила да се објављени текст 

прописа не слаже са изворником, те даје 

ИСПРАВКУ 

Пословника о раду Скупштине општине Котор-Варош 

1.  У члану 22., ставу 1. текста Пословника о раду Скупштине општине Котор-Варош 

послије ријечи: „из реда одборника“ треба да стоје ријечи: „три политичке партије које су 

освојиле највећи број гласова,“, док преостали дио текста остаје исти. 

2.  Ова исправка ступа на снагу даном вршења исправке, а иста ће се објавити у 

„Службеном гласнику општине Котор Варош“. 

 

 

Број: 01/1-022-180/15                 В.Д. СЕКРЕТАР 

Датум:  10.11.2015. године          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Снежана Јурић, дипл.правник,с.р. 
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На основу члана 135. Пословника о раду Скупштине општине Котор-Варош 

(„Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13 и 3/14) и Захтјева за исправком 

објављеног текста у Службеном гласнику, број: 06/6-60-8/15 од 01.09.2015. године, након 

упоређивања изворног текста Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање“ Котор-Варош са објављеним 

текстом Правилника („Службени гласник општине Котор-Варош“, број: 10/15), стручна 

служба Скупштине општине Котор Варош је утврдила да се објављени текст прописа не 

слаже са изворником, те даје 

ИСПРАВКУ 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ „Центар за 

културу, спорт и информисање“ 

 

1.   У члану 5., ставу 1. тачка 12. Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање“ умјесто 

ријечи: „монтажер“ треба да стоје ријечи : „радник на одржавању опреме и инсталација“, а 

у тачки 13. истог члана умјесто ријечи: „радник на одржавању опреме и инсталација“ 

треба да стоје ријечи : „Кућни мајстор-портир“. 
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2.   Ова исправка ступа на снагу даном вршења исправке, а иста ће се објавити у 

„Службеном гласнику општине Котор Варош“. 
 

 

Број: 01/1-022- 181/15                 В.Д. СЕКРЕТАР 

Датум:  10.11.2015. године          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Снежана Јурић, дипл.правник,с.р. 
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  15.   Исправка Пословника о раду Скупштине општине Котор-Варош          14   

                                  

          САДРЖАЈ 

Р.бр                                                    САДРЖАЈ                                                          Стр 

 

1. 

 

Програм о измјенама и допунама Програма о кориштењу средстава посебних 

водних  накнада за 2015. годину  

 

    

   1 

2. Измјенe Годишњег плана утрошка намјенских средстава од накнаде по основу 

продаје шумских дрвних сортимената у 2015. Години 

 

   2 

3. Одлука о именовању Комисије за утврђивање статуса додијељених 

грађевинских парцела на Новом Насељу 

 

   3 

4. Одлука о измјени Одлуке о реализацији пројекта „Подршка Удружењу 

произвођача воћа Котор Варош у производњи малине“  

 

   4 

5. Одлука о  покрићу кумулираног дефицита буџета Општине  Котор  Варош  са 

стањем на дан 31.12.2014. године 

 

   5 

6. Одлука о приступању изради регулационог плана - „Камена кућа“ Котор 

Варош 

 

   6 

7. Oдлука о висини накнаде предсједнику Комисије за избор и именовања  

 

   8 

8. Рјешење о измјени Рјешења о именовању вршилаца дужности чланова 

Управног одбора ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор-Варош 

                                                                                                                                                                                               

   9 

9. Рјешење о измјенама Рјешења o именовању чланова привремених 

савјета мјесних заједница 

 

   10 

10. Рјешење о измјени Рјешења о именовању вршилаца дужности чланова 

Управног одбора ЈУ “Центар за културу,спорт и информисање“ Котор Варош 

   10 

 

11. Рјешење о разрјешењу члана Комисије за избор и именовање    11 

12.  Рјешење о именовању  члана Комисије за избор и именовање    12 

13. Закључак о усвајању Одлуке о буџету општине Котор Варош за 2016. годину- 

у нацрту 

 

   13 

14. Закључак о усвајању Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о буџету 

општине Котор Варош за 2015. годину- у нацрту 

 

   14 

16. Исправка Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање“ 

   15 

 

 


