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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:2/16 

КоторВарош 18.02.2016. 

 

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 и 121/12), 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 09.02.2016. године,   д о н о с и  
 

 

П Р О Г Р А М 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ПОСЕБНИХ ВОДНИХ  НАКНАДА 

ЗА 2016 ГОДИНУ  
 

 

I 
 

Овом одлуком  утврђују се начин коришћења средстава добијених од наплате водних 

накнада која се према Закону о водама издвајају по сљедећим основама: 

 

- Накнаде за захватање површинских и подземних вода и то по основу захватања 

воде за пиће, односно јавно снабдјевање водом, 

- Накнаде за производњу електричне енергије добијене кориштењем 

хидроенергије, 

- Накнаде за заштиту вода коју плаћају власници транспортних средстава која 

користе нафту и нафтне деривате као погонску енергију 

- Накнаде за испуштање отпадних вода 

 

 

II 
 

Планирана средства од посебних водних накнада за 2016 износе  49.800,00 КМ. 
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III 

 

 Приходи прикупљени од посебних водних накнада у Буџету општине Котор-Варош  

за 2016 годину биће намјенски утрошени према сљедећем плану: 

 

а) Регулисање површинских вода на територији општине Котор Варош усљед великих 

падавина или зачепљења постојећих одводних........................................ 30.000,00 КМ, 

б) Корекција водотока и изградња заштитних насипа..............................  6.800,00 КМ, 

в) Чишћење и хлорисање резервоара сеоских водовода на територији општине Котор 

Варош......,....................................................................................................... 2.000,00 КМ, 

г) Заштита изворишта питке воде и санација постојећих сеоских водовода     

...........................................................................................................................10.000,00 КМ, 

д) Испитивање узорака питке воде на територији општине 

 Котор-Варош................................................................................................... 1.000,00 КМ. 
 

 

IV 

 Надлежно одјељење ће у складу са законским прописима везано за реализацију 

појединих планираних пројеката и на основу Закона о јавним набавкама и подзаконских 

аката општине Котор-Варош, реализовати предметне пројекте из предложеног Програма уз 

координацију и праћење намјенског утрошка ових средстава од посебних водних накнада, 

од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС и надлежних 

институција. 
 

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

гласнику општине Котор-Варош“, а примјењиваће се од 01.01.2016.године. 

 

 

Број: 01-022-13/16                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.02.2016. године                                                          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), члана 30. Закона локалној самоуправи Републике Српске ( Службени 

гласник Републике Српске, број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13) члана 30. Статута општине 

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

Котор Варош на сједници одржаној дана 09.02.2016. годинe, д о н о с и : 

 

ПРОГРАМ  

УТРОШКА НАМЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА ВАТРОГАСНОГ ДРУШТВА ЗА 2016. 

ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Котор Варош усваја Програм утрошка намјенских средстава 

Ватрогасног друштва Котор Варош за 2016. годину у износу од 44.000,00 КМ. 
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                                                            Члан 2. 

Средства ће бити утрошена у сљедеће намјене: 

1. Набавка  брзог интервентног возила  24.000,00 КМ 

2. Набавка посуде и цријева за интервентно возило 6.000,00 КМ 

3. Набавка и уградња високотлачне пумпе   14.000,00 КМ 

Укупно: 44.000,00 КМ 

                                                            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: 01-022-14/16                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.02.2016. године                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту  ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), 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 09.02.2016. 

годинне,   д о н о с и  
 

 

П Р О Г Р А М 

УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД ПРОМЈЕНЕ НАМЈЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 
 

Овим Програмом  утврђују се начин, коришћења средстава добијених од накнаде 

промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе. 
 

 

Члан 2. 
 

Средства од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног 
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земљишта у непољопривредне сврхе и средстава од закупнине за земљишта у својини 

Републике у висини од  2.000,00 КМ, која су приход буџета општине, користе се за 

слиједеће намјене: 
 

а) бесплатних 30 узорака земље за пољопривредне произвођаче,.........1.200,00 KM 

б) оспособљавање и уређење пољопривредних земљишта која су деградирана, 

запуштена, која су лошијег квалитета или су неплодна ………………………….250,00 KM 

в) за поправку и побољшање плодности земљишта-набавка ручног pH метра. 

...........................................................................................................................300,00 KM 

г) интервентна дјеловање у случају елементарних непогода. ...................250,00 KM 

УКУПНО ......................................................................................................2.000,00 КМ 

 

Члан 3. 
 

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

гласнику општине Котор-Варош“, а примјењиваће се од 01.01.2016.године. 
 

 

Број: 01-022-12/16                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.02.2016. године                                               СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

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

Српске". број 101/4, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 89. Закона о шумама ("Службени гласник 

Републике Српске”, брoj: 78/08 и  60/13), и члана 30. Статута општине Котор-Варош, 

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

Варош на сједници одржаној дана 09.02.2016. године,  д о н о с и  
 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН 

УТРОШКА НАМЈЕНСКИХ  СРЕДСТАВА ОД НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ  

ПРОДАЈЕ ШУМСКИХ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА У 2016. ГОДИНИ 

 

 

Члан 1. 
 

Овим Планом  утврђују се начин коришћења средстава добијених од продаје 

шумских дрвних сортимената у 2016. години. 
 

Члан 2. 
 

Средства од наплаћене накнаде по основу продаје дрвних сортимената која су 

приход буџета Општине у висини од 650.000,00 КМ, користе се за сљедеће намјене: 
 

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И МОСТОВА 

 

а) Одржавање локалних путева, некатегорисаних путева и улица у насељу са 

макадамским коловозом ..................................................................................... 140.000,00 KM, 
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б) Одржавање локалних путева и улица са асфалтним коловозом....... 40.000,00 KM, 

в) Набавка  каменог материјала за одржавање локалне мреже.  ...........30.000,00 KM, 

г) Припрема  и дробљење каменог материјала у природном позајмишту 

.......................................................................................................................40.000,00 KM, 

д) Санација одрона и клизишта на путевима, корекција и уређење водотока уз труп 

пута, осигурање косина насипа и усјека на путевима..........................................20.000,00 КМ, 

е) Припрема и асфалтирање пута Вукове њиве – Брежђе у дужини од 300 м 

...................................................................................................................................30.000,00 КМ, 

ђ) Припрема и асфалтирање пута Дабовци-Новаци у дужини од 300 м 

...................................................................................................................................30.000,00 КМ.  

 

УКУПНО...................................................................................................330.000,00 КМ 

 

Одржавање заштићеног подручја споменик природе -„ЖУТА БУКВА“ 

......................................................................................................................................1.000,00 КМ 

Рата кредита ...............................................................................................319.000,00 КМ 

 

УКУПНО...................................................................................................320.000,00 КМ 
 

 

Члан 3. 
 

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

гласнику општине Котор-Варош“, а примјењиваће се од 01.01.2016. године. 
 

 

Број: 01-022-11/16            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.02.2016. године                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

           Ибрахим Палић,с.р. 

5 

 

 На основу члана 77. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу Републике Српске 

(„Службени гласник РС“, број 40/13), члана 30. став 1. алинеја 6. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС“,број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 4. став 3. 

Правилника о обрачуну накнада трошкова уређења градског грађевинског земљишта 

(„Службени гласник РС“, број: 95/13) и члана 30. став 1. алинеја 6. Статута општине Котор 

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

Котор Варош, на сједници одржаној 09.02.2016. године,  д о н о с и 

   

П Р О Г Р А М 
УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ 

ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

УВОД 

 Програм уређења грађевинског земљишта доноси се за 2016. годину, а обухвата 

уређење градског грађевинског и осталог грађевинског земљишта општине Котор Варош. 
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 Програм уређења обухвата уређење грађевинског земљишта, улагање у припрему и 

изградњу комуналних објеката од значаја за општину. Програм се заснива на условима и 

рјешењима садржаним у законима, одлукама и другим прописима и планским актима 

којима се уређује област грађења и уређења грађевинског земљишта. 

 Овим Програмом ближе се утврђују подручја која ће се уређивати у програмском 

периоду, динамика уређења, врста и обим уређења земљишта, висина накнаде за уређење 

грађевинског земљишта, мјерила за њено утврђивање и носиоци провођења програма. 

 

I  ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ СЕ УРЕЂУЈЕ 

 

 Овај Програм доноси се за урбано подручје Котор Варош  и обрађује подручја  

градског  грађевинског земљишта (дефинисано по  зонама) и осталог грађевинског 

земљишта  општине Котор Варош . 

 

 

II   ДИНАМИКА УРЕЂЕЊА 

Ред. број:                                                О П И С                        Одобрено буџетских средстава  

                                                                                                                       План 2016. год.(у КМ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

1. Издаци за изградњу и прибављање зграда и саобраћајних објеката                    50.000,00 

2. Издаци за инвестиционо одрж.рекон. и адаптацију саоб. објеката                    210.000,00 

3. Издаци за набавку  комуналне опреме (настреш.канте.клупе)                               5.000,00 

4. Издаци за набавку саобраћајне сигнализације                                                          5.000,00 

5. Издаци за израду шумско-привредне основе                                                          50.000,00            

6. Расходи за текуће одржавање путева и мостова                                                   300.000,00 

7. Расходи за тек. одрж.  Комуналне инфраструктуре (проп.вод.кан.)                       8.000,00 

8. Расходи за тек. одрж.  Саобраћајне сигнализације                                                   5.000,00 

9. Расходи за тек. одрж.  Уличне расвете                                                                     25.000,00 

 

=====================================================================  

СВЕУКУПНО                                                                                                                 658.000,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

III   ВРСТА И ОБИМ УРЕЂЕЊА ЗЕМЉИШТА 

 

 Уређење грађевинског земљишта обухвата: 

 

1.  Припремање земљишта у сврху изградње, што подразумијева: 
     - накнада за претварање пољопривредног у грађевинско земљиште, 

     - трошкови прибављања земљишта и земљишно – књижни  препис, 

     - геодетски планови, 

      -просторно – изведбени планови, 

     - локацијска документација,  

     - пројекти комуналних  грађевина и инсталација, 

     - рушење  објеката, 

     - санација  земљишта, 

     - измјештање  комуналних грађевина и инсталација, 
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     - накнада за усјеве и засаде, 

     - накнаде  за објекте и пресељења, 

     - замјенски станови,  

     -остали трошкови у припремању  земљишта и 

     - оперативна  кординација у припремању земљишта  

 

2.  Опремање грађевинског земљишта,  подразумијева: 
     а) Изградња комуналних објеката и инсталација за заједничко и индивидуално  

кориштење што обухвата: 

         - изградња саобраћајница : улица у насељу  и приступних путева, примарног или 

секундарног карактера (од макадама и асфалта ), гдје је то предвиђено програмом а према 

           регулационом плану, 

         - изградња јавне расвјете,   

         - изградња водоводне мреже,  

         - изградња фекалне  канализационе мреже,  

         - изградња оборинске канализационе мреже, 

         - изградња  електро мреже,          

 

 

IV   НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

       И МЈЕРИЛА ЗА ЊЕНО УТВРЂИВАЊЕ 
 

 Накнада за уређење грађевинског земљишта обухвата стварне трошкове 

припремања и опремања грађевинског земљишта ради његовог привођења намјени 

предвиђеној регулационим планом, урбанистичким планом и програмом уређења 

земљишта. 

 Накнаду за уређење грађевинског земљишта плаћају инвеститори грађевина које се 

граде на земљишту које се уређује или дјелимично уређује, по просјечној цијени уређења 

на корисну површину објекта који се гради, према следећим мјерилима:  

 

1.  Припремање земљишта у сврху изградње 

        - израда планске документације ............ 1,31 КМ /м2  корисне површине 

грађевине 

        - оперативна кординација ....................... 0,50 КМ/м2  корисне површине грађевине  

                   

 

         Овим програмом утврђена је накнада за припремање земљишта у сврху изградње за  

         подручје општине на основу Одлуке о грађевинском земљишту. 

 

 Планира се израда регулационих планова за што шири обухват и за више 

насељених мјеста на подручју општине, а средства за те намјене ће се обезбиједити једним 

дијелом из накнаде за припремање грађевинског земљишта. 

 Плаћању накнаде за припремање грађевинског земљишта у износу од 1,81 

КМ/м2 
корисне површине грађевине подлијежу инвеститори који граде у дијеловима општине 

Котор Варош које је обухваћено  Одлуком уређењу простора и грађевинском земљишту 
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(Сл.гласник Општине Котор Варош ''број  7/14) на грађевинском земљишту  од  прве  до 

треће зоне. 

 Плаћању накнаде за припремање грађевинског земљишта у износу од: 

0,91 КМ/м2 земљишта подлијежу инвеститори који граде на подручју Котор Вароша,  на 

осталом грађевинском земљишту које је обухваћено Одлуком уређењу простора и 

грађевинском земљишту (Сл.гласник Општине Котор Варош'' број  7/14, 12/14, 4/15 и 

12/15). 

 

2.  Опремање грађевинског земљишта 

 

 Плаћању накнаде за опремање грађевинског земљишта подлијежу инвеститори  - 

физичка  и правна  лица  изградње објеката на  градском грађевинском земљишту. 

 Накнада за опремање грађевинског земљишта плаћа се по просјечној цијени 

изградње инфраструктуре, по м2 – м1 ,корисне површине грађевине која се гради и то: 

 - за изградњу водоводне мреже.......................................................................1.35 КМ 

 - за изградњу фекалне  канализационе мреже.............................................. 5,90 КМ 

            - за изградњу оборинске канализационе мреже .......................................... 5.90КМ 

 - за изградњу електро мреже...........................................................................1,48 КМ 

 - за изградњу асфалтног пута –улице са тротоаром ....................................15,77 КМ 

 - за изградњу јавне расвјете.............................................................................1,67 КМ 

                                                                                                                           ============ 

                                                                            УКУПНО: .......................................32,07 КМ 

 

         - Ако је пут  - улица  изграђен са макадамским застором  накнада се плаћа у  

            износу  од  .................................................................................................         3,44 КМ 

        - Ако је пут – улица изграђена са асфалтним застором без тротоара накнада се  плаћа  

           у износу од ......................................................................................................... 9,58 КМ 

 

2.1. Инвеститори који граде на земљишту које је дјелимично уређено, а који имају 

могућност  прикључка на поједине инфраструктурне објекте, уређаје и инсталације на 

удаљености до 50 метара од границе предметне парцеле, плаћају накнаду за изградњу те 

мреже у износу 100%. 

2.2. Инвеститори који граде на земљишту које је дјелимично уређено, а који имају 

могућност прикључка на поједине инфраструктурне објекте, уређаје и инсталације на 

удаљености од 50 до 100 м од границе предметне парцеле, плаћају накнаду за изградњу те 

мреже у износу од 70% од накнаде из тачке IV 2.  Програма.   

2.3. Инвеститори који граде на земљишту које је дјелимично уређено, а који имају 

могућност прикључка на поједине инфраструктурне објекте, уређаје и инсталације на 

удаљености већој од 100 метара од границе предметне парцеле, плаћају накнаду за 

изградњу те мреже у износу од 20% накнаде из тачке IV 2. Програма. 

2.4. Инвеститори који граде на локацијама на којима не постоји изграђена поједина 

инфраструктурна мрежа, нити је предвиђена њена изградња у наредном планском периоду, 

не плаћају накнаду за изградњу те мреже. 

 

2.5. Инвеститори који докажу да су учествовали у изградњи раније изграђених појединих 

инфраструктурних објеката, уређаја и инсталација, личним средствима (уговор са 

овлаштеном организацијом, потврда мјесне заједнице, оригинал уплатница и др.) имају 
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право на умањење накнаде за уређење грађевинског земљишта за изградњу 

инфраструктурног објекта, у чијој су изградњи учествовали, за износ уложених средстава, 

с тим да умањење не може бити веће од износа обрачунате накнаде за тај инфраструктурни 

објекат из тачке IV 2. Програма. 

2.6. Приликом изградње нових инфраструктурних објеката, уређаја и инсталација, 

власници постојећих објеката који нису раније платили накнаду за изградњу тих објеката, 

дужни су учествовати у изградњи истих. 

        Висина накнаде (учешћа) утврдиће се по посебној методологији, с тим да максималан 

износ учешћа не може бити већи од накнаде из тачке IV 2. Програма. 

2.7. Накнада за уређење грађевинског земљишта из тачке IV 2. Програма умањује се у 

проценту: 

- за помоћне просторије..........................30% 

- за просторије у којима се обавља 

  производна дјелатност..........................50% 

- за просторије које ће служити 

  пољопр. производњи, преради 

  чувању и ускладиштењу 

  пољопривредних производа.................80%. 

    

Висина накнаде за привремене ,помоћне објекте и за монтажно - демонтажне објекте  

             плаћа се: 

                        - за објекте до 30 м2 бруто површине..................................200,00 КМ 

                        - за објекте преко 30 м2 бруто површине за сваки  

                          Наредни м2 обрачунава се по...............................................10,00 КМ 

 

 

V   НОСИОЦИ ПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА 

 

 Носиоци провођења Програма су: Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове, друге надлежне службе у Општини и предузећа којима Скупштина 

општине и Начелник повјери послове уређења грађевинског земљишта. 

 Овај Програм доноси се за подручје описано у тачки I . Накнада за уређење је 

утврђена по просјечној цијени стварних трошкова припремања и опремања грађевинског 

земљишта. Уколико у току планског периода дође до знатнијег повећања, односно 

смањења трошкова опремања и припремања грађевинског земљишта, висина накнаде 

утврђена овим Програмом ће се ускладити одлуком Скупштине општине. 

 Уколико у току планског периода не дође до промјена у цијенама, а програмски 

задаци не буду завршени, овај Програм се примјењује до доношења новог. 

 

 Овај Програм ступа на снагу даном доношења. 

 

 

Број: 01-022-15/16                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.02.2016. године                                                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

           Ибрахим Палић,с.р. 
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 На основу члана 80. став 4. 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 09.02.2016. године,  д о н о с и  

 

  

О Д Л У К У  

О УТВРЂИВАЊУ  ПРОСЈЕЧНЕ  КОНАЧНЕ  ГРАЂЕВИНСКЕ ЦИЈЕНЕ  1м2 КОРИСНЕ  

ПОВРШИНЕ СТАМБЕНОГ И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА  ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ 

ВИСИНЕ РЕНТЕ ЗА ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У 2016. ГОДИНИ 

 

 

I 

          Основица за израчунавање  висине ренте за градско грађевинско земљиште  у 2016. 

годин  износи 720,00 КМ (словима:седамстотина двадесет конветрибилних марака). 

 

II 

           Основица  утврђена  тачком 1. ове  одлуке  представља  просјечну  коначну  

грађевинску цијену за 2016.годину 1 м2 корисне стамбене  површине за подручје  општине 

Котор Варош.  

III 

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

гласнику  општине  Котор Варош“ . 

 

Број: 01-022-20/16                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.02.2016. године                                                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

           Ибрахим Палић,с.р.                                                                                        
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На основу члана  22-25. Закона о комуналним дјелатностима  (,,Службени гласник  

Републике Српске“, број: 124/11), Закона о локалној самоуправи  (,,Службени гласник 

Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),  члана  12. Одлуке о комуналној 

накнади   (,,Службени гласник  општине  Котор-Варош“,  број: 1/13) и члана  30.  Статута  

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

општине Котор-Варош, на  сједници одржаној дана 09.02.2016. године,  д о н о с и 

 

О Д  Л  У  К  У 

о вриједности бода за плаћање комуналне  

накнаде за 2016. годину 
 

I 

Утврђује се вриједност бода за плаћање комуналне накнаде у висини од  0,004 КМ. 
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II 

 Основ за утврђивање комуналне накнаде регулисан је одредбама Одлуке о 
комуналној накнади.  

III 

  О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за просторно уређење и стамбено 
комуналне послове у пословима обрачуна комуналне накнаде и Одјељење за финансије   
oпштинске управе Oпштине Котор-Варош у пословима наплате  комуналне накнаде. 

 

IV 

 Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику 
општине Котор-Варош“. 

   

 

Број: 01-022-19/16                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.02.2016. године                                                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

           Ибрахим Палић,с.р. 
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Нa oснoву члaнa 4. и 8. Зaкoнa o пoрeзу нa нeпoкрeтнoсти („Службeни глaсник 

Рeпубликe Српскe“ брoj: 91/15), члaнa 30. Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви („Службeни 

глaсник Рeпубликe Српскe“, брoj 101/04, 42/05, 18/06 20/08, 98/13), члaнa 30. Стaтутa 

Oпштинe Котор Варош („Службeни глaсник Oпштинe Котор Варош“ брoj 3/14) и члана 

103. Пoслoвникa Скупштинe општинe Котор Варош („Службeни глaсник Oпштинe Котор 

Варош“ брoj 2/13, 3/14, 16/15), Скупштина општине, нa сjeдници oдржaнoj дaнa 09.02.2016. 

гoдинe,  д o н o с и 

OДЛУКУ 

o висини вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти нa пoдручjу општинe Котор Варош пo зoнaмa зa 

пoтрeбe утврђивaњa пoрeзa нa нeпoкрeтнoсти у 2016. гoдини 

 

I 

Oвoм oдлукoм сe утвђуje висинa вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти нa пoдручjу Oпштинe 

Котор Варош пo зoнaмa нa дaн 31.12.2015. гoдинe, кoja ћe бити кoриштeнa у сврху 

утврђивaњa пoрeзa нa нeпoкрeтнoсти у 2016. гoдини.  
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II 

Нeпoкрeтнoсти у смислу члaнa 2. стaв 1. тaчкa 4. Зaкoнa o пoрeзу нa нeпoкрeтнoсти 

(„Службeни глaсникa Рeпубликe Српскe“ брoj 91/15) и oвe oдлукe, прeдстaвљa зeмљиштe 

сa свим oним штo je трajнo спojeнo сa њим или штo je изгрaђeнo нa пoвршини зeмљиштa, 

изнaд или испoд зeмљиштa и пoдрaзумиjeвa: 

1. зeмљиштe (грaђeвинскo, пoљoприврeднo, шумскo, индустриjскo и oстaлo) и 

2. грaђeвинскe oбjeктe (стaн, кућa, пoслoвни, индустриjски и други oбjeкти). 

 

III 

Зa утврђивaњe вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти из тачке II oвe oдлукe тeритoриja Oпштинe 

Котор Варош сe диjeли нa зoнe и тo: 

 4 грaдске зoне и 

 1 вaнгрaдску зoну. 

Teритoрjaлни oбухвaт свaкe грaдскe и вaнгрaдскe зoнe из стaвa 1. oвe oдлукe сe тeмeљи нa 

зoнaмa утврђeним Oдлукoм o урeђeњу прoстoрa и грaђeвинскoм зeмљишту („Службeни 

глaсник Oпштинe Котор Варош“ брoj 7/14). 

IV 

Висинa вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти нa пoдручjу Oпштинe Котор Варош пo зoнaмa изнoси:
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Редни 

број 
 

Врста      зоне Назив зоне 
Ознака 

зоне 

земљиште Објекти 

Грађевин.  Пољопривp.  Шумско  Индустр.  Остало  Стамбене  Цијена  Пословни  Индустр.  Остали  

земљиште земљиште земљиште земљиште земљиште јединице куће простор објекат објекти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Зона 1 Општина , Зона 1 1 12 8,5 5 6,5 4,5 850 800 1350 350 800 

2 
Зона 2 

Општина Котор 

Варош, Зона 2 
2 11 8 4,5 6,25 4 840 775 1275 350 840 

3 
Зона 3 

Општина Котор 

Варош, Зона 3 
3 10 7 4 6 3,75 820 750 1200 300 820 

4 

Зона 4 

Општина Котор 

Варош, Ван 

обухвата градског 

грађевинског 

земљишта 

4 6,5 2,75 3,25 5,4 3 650 575 950 225 650 

5 
Зона 5 

ОпштинаКотор 

Варош, Ван зоне 

Ван 

зоне 
5 2,25 2,5 2,5 2 575 550 720 210 575 

 

 



V 

Oвa одлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд oбjaвљивaњa у „Службeнoм глaснику Oпштинe 

Котор Варош“, a примjeњивaћe сe oд 01.01.2016. гoдинe. 

 

 

Број: 01-022-17 /16                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.02.2016. 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 30. Статута општине Котор Варош 

(''Службени гласник општине Котор Варош'', број: 3/14) и Одлуке о усвајању буџета 

општине Котор Варош за 2016.годину  (''Службени гласник општине Котор Варош'', број: 

1/16)  Скупштина општине,   д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о расподјели средстава за рад савјета мјесних заједница за 2016. годину 

 

I 

Овом Одлуком расподјељују се средства за рад савјета мјесних заједница општине 

Котор Варош у износу од 10.000,00 КМ. 

II 

Средства из тачке I ове Одлуке расподјељују се на следећи начин: 

Редни 

број 

Мјесна 

заједница 

Број чланова 

савјета МЗ 

% Учешће 

 

Износ 

1 Котор Варош 9 0,15 1.450,00 

2 Масловаре 7 0,11 1.130,00 

3 Забрђе 7 0,11 1.130,00 

4 Шипраге 7 0,11 1.130,00 

5 Врбањци 7 0,11 1.130,00 
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6 Ободник 5 0,08 806,00 

7 Вагани 5 0,08 806,00 

8 Липље 5 0,08 806,00 

9 Крушево Брдо 5 0,08 806,00 

10 Грабовица 5 0,08 806,00 

 Укупно: 62 1,00 10.000,00 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а објавиће се у 

''Службеном гласнику општине Котор Варош''. 

 

Број: 01-022-22/16                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.02.2016. године                                             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                              Ибрахим Палић,с.р. 
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Нa oснoву члaнa 4. и 8. Зaкoнa o пoрeзу нa нeпoкрeтнoсти („Службeни глaсник 

Рeпубликe Српскe“ брoj: 91/15), члaнa 30. Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви („Службeни 

глaсник Рeпубликe Српскe“, брoj 101/04, 42/05, 18/06 20/08, 98/13), члaнa 30. Стaтутa 

Општине Котор Варош („Службeни глaсник Општине Котор Варош“, брoj 3/14) и члaнa 

103. Пoслoвникa Скупштинe Општине Котор Варош („Службeни глaсник Општине Котор 

Варош“ брoj 2/13,3/14 и 16/15), Скупштинa Општине Котор Варош, нa сjeдници oдржaнoj 

дaнa 09.02.2016. гoдинe, дoнoси 

OДЛУКУ 

o утврђивaњу пoрeскe стoпe зa oпoрeзивaњe нeпoкрeтнoсти нa пoдручjу Општине Котор 

Варош у 2016. гoдини 

Члaн 1. 

Oвoм oдлукoм утврђуje сe стoпa зa oпoрeзивaњe нeпoкрeтнoсти кoje сe нaлaзe нa пoручjу 

Општине Котор Варош зa 2016. гoдину у висини 0,20%. 

Изузeтнo oд стaвa 1. oвoг члaнa, пoрeскa стoпa зa нeпoкрeтнoсти у кojимa сe нeпoсрeднo 

oбaвљa прoизвoднa дjeлaтнoст изнoси 0,10%. 
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Пoд нeпoкрeтнoсти из стaвa 2. oвoг члaнa пoдрaзумиjeвajу сe oбjeкти зa прoизвoдњу и 

oбjeкти зa склaдиштeњe сирoвинa, пoлупрoизвoдa и гoтoвих прoизвoдa, укoликo чинe 

зaoкружeну прoизвoдну цjeлину. 

Члaн 2. 

Нeпoкрeтнoсти у смислу члaнa 2. стaв 1. тaчкa 4. Зaкoнa o пoрeзу нa нeпoкрeтнoсти 

(„Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“ брoj: 91/15), прeдстaвљa зeмљиштe сa свим oним 

штo je трajнo спojeнo сa њим или штo je изгрaђeo нa пoвршини зeмљиштa, изнaд или испoд 

зeмљиштa. 

Члaн 3. 

Пoрeскa упрaвa утврђуje пoрeску oснoвицу нa oснoву Oдлукe o висини вриjeднoсти  

нeпoкрeтнoсти пo зoнaмa и кaрaктeристикaмa нeпoкрeтнoсти из приjaвe зa упис у 

Фискaлни рeгистaр нeпoкрeтнoсти. 

Члaн 4. 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд oбjaвљивaњa у „Службeнoм глaснику Општине 

Котор Варош“, a примjeњивaћe сe oд 01.01.2016. гoдинe. 

 

 

Број: 01-022- 21/16                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.02.2016. године                                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                             Ибрахим Палић,с.р. 

 

11 

 

На основу члана 5. Закона о финансирању политичких странака из буџета 

Републике, града и општине (,,Службени гласник Републике Српске'', број: 65/08), Одлуке 

о усвајању буџета општине Котор Варош за 2016. годину (,,Службени гласник општине 

Котор Варош“, број: 1/16) и члана 30. Статута општине Котор Варош (,,Службени гласник 

општине Котор Варош'', број: 3/14), Скупштина општине  на сједници одржаној дана 

09.02.2016. године  д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

О  РАСПОДЈЕЛИ  БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА  РАД ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА 

ЗА ПЕРИОД  ОД 01.01.2016. ДО 31.12. 2016. ГОДИНЕ 

 

 

I 

 

 Овом Одлуком  распоређују се средства за финансирање политичких странака на 

подручју општине Котор Варош у складу са Законом о финансирању политичких странака  
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из буџета Републике, града и општине (,,Службени гласник Републике Српске'', број: 

65/08) и Одлуком о усвајању буџета општине Котор Варош за 2016. годину (,,Службени 

гласник општине Котор Варош'', број: 1/16) 

 

II 

 

 Расподјела се врши на основу члана 5. став 2. Закона о финансирању политичких 

странака  из буџета  Републике, града и општине, како слиједи: 

 

 

Редни 

број 

Политичка странка 

Члан 5.став 2 

тачка а) 

Закона 

Члан 5.став 2 

тачка б) 

Закона 

Број 

одборника 

 

Укупно 

1. 
Партија 

демократског прогреса 
1.166,50 КМ 6.720,00  КМ 6 7.886,50 КМ 

2. 
Савез независних 

социјалдемората 
1.166,50 КМ 6.720,00  КМ 6 7.886,50  КМ 

3. 
Српска  демократска  

странка 
1.166,50 КМ 6.720,00  КМ 6 7.886,50  КМ 

4. 
Странка демократске 

акције  
1.166,50 КМ 3.360,50 КМ 3 4.527,00 КМ 

5. 
Демократски народни 

савез 
1.166,50 КМ 3.360,50  КМ 3 4.527,00  КМ 

6. 
Хрватска демократска 

заједница БиХ 
1.166,50 КМ 1.120,00 КМ 1 2.286,50 КМ 

 

III 

 

 О извршењу ове Одлуке стараће се општинска управа Општине Котор Варош - 

Одјељење за финансије, које ће уплаћивати наведена средства у мјесечним износима у 

висини 1/12 директним дознакама на жиро - рачуне наведених странака, или преузимањем 

плаћања по испостављеним фактурама по корисницима. 

 

 

IV 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у                            

,,Службеном гласнику општине Котор Варош '', а примјењиваће се  од 01.01.2016. године . 
 

  Број: 01-022- 16/16                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

  Датум:  09.02.2016. 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 09.02.2016. године,  д о н о с и 

ОДЛУКУ 

о стипендирању студената  са подручја општине Котор-Варош у календарској 2016. години 

 

Члан 1. 

 Одлуком о стипендирању студената са подручја општине Котор-Варош у 

календарској 2016. години (у даљем тексту: Одлука) прописују се број, висина, услови, 

критеријуми, поступак и начин додјеле и исплате стипендија редовним студентима 

високошколских установа на основним студијама. 

Члан 2. 

Укупна средства за стипендирање студената за 2016. годину износе 60.000,00 КМ. 

Средства за стипендије обезбјеђују се у буџету Oпштине Котор-Варош (у даљем тексту: 

Општина). 

Члан 3. 

Општина Котор-Варош ће у 2016. години додијелити укупно 85 стипендија 

студентима факултета првог циклуса студија, oд чега се 70 стипендија додјељује 

студентима јавних високошколских установа друге или виших година студија, 5 

стипендија студентима друге или виших година студија приватних високошколских 

установа и 10 стипендија студентима прве године првог циклуса студија јавних и 

приватних високошколских установа. 

У складу са ставом 1. овог члана, формираће се три посебне ранг листе за студенте 

јавних високошколских установа друге или виших година студија, студенте друге или 

виших година студија приватних високошколских установа и студенте прве године првог 

циклуса студија. 

Члан 4. 

Стипендије се додјељују за једну календарску годину. Мјесечни износ стипендије 

за студенте првог циклуса студија износи 100 КМ (стотину конвертибилних марака) и 

исплатиће се за седам мјесеци, а за завршне године студија шест мјесеци. За вријеме 
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апсолвентског стажа студент нема право на исплату стипендије. Исплата стипендија се 

врши  путем текућег рачуна на име студента. 

 

Члан 5. 

На конкурс се могу пријавити кандидати који испуњавају сљедеће услове:  

1) да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине, да имају стално 

пребивалиште на подручју општине Котор-Варош;  

2) да су редовни студенти факултета у Републици Српској, Босни и Херцеговини или 

иностранству;  

3) да као студенти првог циклуса студија нису старији од 25 година (изузетак студенти 4. и 

виших година студија на интегрисаним студијима, код којих је старосна граница 27 

година); 

4) да су први пут уписали годину студија за коју конкуришу за стипендију;  

6) да не примају стипендију из других извора стипендирања.  

 

Члан 6. 

Поред општих услова наведених у члану 5., кандидати пријављени на конкурс за 

додјелу стипендија треба да испуњавају и један од сљедећих посебних услова:  

1) студенти прве године основних студија да је укупан просјек оцјена постигнут за вријеме 

средњошколског образовања најмање 4.8;  

2) студенти друге и виших година основних студија да су испите из претходних година 

положили са просјечном оцјеном 7.50 и више;  

У случају да не буде довољно студената са просјечном оцјеном 7.50, односно 4.8, 

стипендије ће се додијелити и студентима са нижом просјечном оцјеном, који су према 

укупном броју бодова следећи на ранг листи. 

 

Члан 7. 

Кандидати који конкуришу дужни су доставити сљедећа документа: 

1. Уредно попуњен образац пријаве на конкурс за додјелу стипендије (преузима се на 

интернет страници или шалтер сали Општине) 

2. Извод из матичне књиге рођених 

3. Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци) 

4. Увјерење о пребивалишту (не старије од 6 мјесеци) 

5. Увјерење о статусу редовног студента 

6. Увјерење о просјеку оцјена током студирања (за студенте прве године овјерена 

копија дипломе и свједочанства са просјеком оцјена за сваки разред средње школе) 

7. Увјерење да први пут уписују годину студија за коју конкуришу за стипендију  

8. Овјерена изјава да кандидат није корисник стипендије другог даваоца 

 

Поред наведених докумената, студенти који су дјеца погинулих бораца ВРС, ратних 

војних инвалида ВРС од I до IV категорије, који су без једног или оба родитеља или који 
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су корисници или чији су родитељи корисници социјалне помоћи, треба да доставе 

следеће документе: 

1. Студенти, дјеца погинулих бораца ВРС, увјерење надлежног органа о погибији 

ужег члана породице (овјерена копија) 

2. Студенти, дјеца ратних војних инвалида ВРС од I до IV категорије, увјерење 

надлежног органа о категоризацији (овјерена копија) 

3. Студенти без једног или оба родитеља, изводе из матичне књиге умрлих (оригинал) 

4. Студенти који су корисници или чији су родитељи корисници социјалне помоћи, 

увјерење надлежног центра за социјални рад о статусу редовног корисника помоћи 

или туђе његе (оригинал) 

5. Дијете чија су оба родитеља незапослена, потврда Завода за запошљавање за 

незапослене чланове домаћинства 

6. За студенте из вишечлане породице (четверо и више дјеце), кућна листа 

  

Члан 8. 

Стипендије из општинског буџета додјељују се на основу спроведеног јавног 

конкурса који расписује Начелник општине у сарадњи са Одјељењем за привреду и 

друштвене дјелатности, најкасније у року од 10 дана од дана ступања на снагу Одлуке. 

Конкурс се објављује у дневним новинама, интернет страници и огласној табли Општине, 

и обавезно садржи:  

(1) назив и адреса органа који расписује конкурс; 

(2) услове за додјелу стипендије;  

(3) документа потребна за пријаву на конкурс;  

(4) рок за подношење пријава; 

(5) број стипендија. 

 

Члан 9. 

Пријаве студената за додјелу општинске стипендије разматра Комисија за додјелу 

стипендија (у даљем тексту: Комисија), коју чине: 

 

1. Радислав Петрушић, предсједник 

2. Снежана Јурић, члан 

3. Драгана Петрушић, члан 

4. Слободан Гелић, члан 

5. Душко Васиљевић, члан 

 

 

Задатак Комисије је да све пристигле пријаве размотри и сачини ранг-листу студената. 

Приликом сачињавања ранг-листе, Комисија је дужна поштовати критеријуме Одлуке. 

Саставни дио Одлуке је и листа дефицитарних занимања као један од основа за бодовање. 

Члановима Комисије за рад припада одговарајућа накнада, а према одлуци начелника. 

Обрачун накнаде члановима Комисије извршиће предсједник Комисије. 
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Члан 10. 

Критеријуми за додјелу општинских стипендија утврђују се према бодовном 

систему, тако да сваки критеријум носи одређени број бодова. 

Критеријум за додјелу стипендија су: 

 

а) бодовање по основу успјеха за студенте прве године првог циклуса студија:  

- просјечна оцјена пута фактор 7...........................................до 35 бодова 

 

б) бодовање по основу успјеха за студенте друге и виших година првог циклуса 

студија:  

- просјечна оцјена пута фактор 5...........................................до 50 бодова 

 

в) бодовање по основу социјалног статуса студента: 

- дијете без оба родитеља .............................................. 20 бодова 

- дијете палог и несталог борца ВРС ............................ 10 бодова 

- дијете без једног родитеља...........................................   5 бодова 

- дијете РВИ од прве до четврте категорије...................  4 бода 

- дијете чија су оба родитеља незапослена....................  3 бода 

- корисници социјалне помоћи ......................................   3 бода 

- студенти из вишечлане породице.................................  2 бода 

 

г) бодовање по основу године студија 

- I година..........................................................................  12 бодова 

- II година.........................................................................  15 бодова 

- III година........................................................................  17 бодова 

-IV година (и више године студија)...............................  20 бодова 
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д) бодовање по основу дефицитарног занимања 

- за сва дефицитарна занимања утврђена листом дефицитарних занимања у складу са 

чланом  9. Одлуке ........................................................................ 5 бодова 

Уколико два или више студената имају исти број бодова, предност код додјеле 

стипендије ће имати студент са већим просјеком оцјена, а уколико имају исти просјек, 

предност ће имати студент који похађа вишу годину студија. 

Члан 11. 

Комисија утврђује прелиминарну ранг листу студената. Резултати конкурса се 

објављују на огласној табли општинске управе и званичном сајту Општине. 

Назадовољни кандидати могу поднијети приговор начелнику општине путем 

Комисије за додјелу стипендије, у року од 8 дана од дана објављивања прелиминарне 

ранг листе. О оправданости приговора одлучује начелник општине, најкасније у року од 8 

дана од дана подношења приговора. 

Члан 12. 

Након што буду размотрени сви приговори на прелиминарну ранг листу, Комисија 

утврђује коначну ранг листу, и исту доставља начелнику општине, који на основу коначне 

ранг  листе доноси одлуку о додјели стипендија. 

Члан 13. 

Са студентима којима је додијељена општинска стипендија, закључује се уговор о 

стипендирању, којим се регулишу међусобна права и обавезе даваоца и корисника 

стипендије. Уговор у име Општине потписује начелник општине. 

Члан 14. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Котор-Варош“. 

 

 

 

Број: 01-022-18/16                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.02.2016. године                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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

гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 79. Закона о 

предшколском образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 79/15) и члана 

30. Статута општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 

3/14) Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 09.02.2016. године,              

д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени Рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈУ „Дјечији вртић Лариса 

Шугић“ Котор Варош 

 

 

 

1. У тачки 1. подтачки 3. Рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈУ 

„Дјечији вртић Лариса Шугић“ Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“, 

број: 1/13 и 13/13), ријечи „Слађана Кучук“ мијењају се и гласе: „Војка Ристић“. 

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

гласнику Општине Котор Варош. 

 

 

Број: 01-022-23/16                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 09.02.2016. 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 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:09.02.2016. године,  д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА  

 

 

1. Одобрава се  реалокација  средстава буџетском кориснику општине Котор Варош – 

Одјељење за општу управу ( организациони код  00530130) у планираном оквиру  за 

2015. годину износу од 240,00 KM. 
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2. Реалокација средстава  из тачке 1. биће извршена на позицију 412600-расходи по 

основу путовања и смјештаја, са позиције 412900-остали непоменути расходи 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: 01-022-9-3/16                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 09.02.2016. 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 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 09.02.2016. године,  д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

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  за 2015.годину износу од 160,00 KM. 

 

2. Реалокација средстава  из тачке 1. биће извршена на позицију 412600-расходи по 

основу путовања и смјештаја, са позиције 412900-остали непоменути расходи 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: 01-022-9-4/16                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

  Датум: 09.02.2016. 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 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 09.02 2016. године,  д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА  

 

 

1. Одобрава се  реалокација  средстава буџетском кориснику општине Котор Варош – 

Скупштина (организациони код  00530110) у планираном оквиру  за 2015. годину 

износу од 2.175,00 KM. 

 

2. Реалокација средстава  из тачке 1. биће извршена са позицијe 412900 – расходи по 

основу пријема, манифестација 

 

 на позиције: 

 412600 – расходи по основу путовања и смјештаја у износу од 225,00 КМ у оквиру 

исте потрошачке јединице и 

412900-расходи за бруто накнаде чланова комисија и радних гупа у износу од 

1.950,00 КМ у оквиру потрошачке јединице Стручне службе скупштине општине 

(организациони код 00530111). 

 

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: 01-022-9-2 /16                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

  Датум:  09.02.2016. 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 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 
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општине Котор Варош'',број: 6/15), Скупштина општине Котор Варош на сједници 

одржаној дана 09.02.2016. године,  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА  

 

 

1. Одобрава се  реалокација  средстава буџетском кориснику општине Котор Варош – 

ЈУ Центар за социјални рад ( организациони код  00530300) у планираном оквиру  

за 2015.годину износу од 2.475,00 KM. 

 

2. Реалокација средстава  из тачке 1. биће извршена са позиција: 

 411200-расходи за бруто накнаде и остала лична примања у износу од 

1.710,00 КМ, на позицију 411100-расходи за бруто плате.  

. 

 412900-остали непоменути расходи у износу од 765,00 КМ, на позиције 

412200-расходи по основу утрошка енергије,комуналних и комуникационих 

услуга у износу од 740,00 КМ и 412500-расходи за текуће одржавање у 

износу од 25,00 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: 01-022-9-5/16                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

  Датум: 09.02.2016. 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 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 09.02. 2016. године,  д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА  

 

 

1. Одобрава се  реалокација  средстава буџетском кориснику општине Котор Варош – 

ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ ( организациони код  00530400) у планираном 

оквиру  за 2015.годину износу од 8.710,00 KM. 
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2. Реалокација средстава  из тачке 1. биће извршена на позиције: 

 411200-расходи за бруто накнаде и остала лична примања у износу од 

2.500,00 КМ, са позиције 411100-расходи за бруто плате, 

. 

 412400-расходи за материјал за посебне намјене у износу од 6.210,00 КМ, са 

позиција:  412200-расходи по основу утрошка енергије,комуналних и 

комуникационих услуга у износу од 5.000,00 КМ,  412300-расходи за 

режијски материјал у износу од 900,00 КМ, 412700-расходи за стручне 

услуге у износу од 310,00 КМ, 

  

 412500-расходи за текуће одржавање у износу од 1.150,00 КМ са позиције 

412300-расходи за режијски материјал 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: 01-022-9-6/16                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

 Датум: 09.02.2016. 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 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 09.02. 2016. године,  д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА  

 

 

1. Одобрава се  реалокација  средстава буџетском кориснику општине Котор Варош – 

ЈУ Средњошколски центар „Никола Тесла“ (организациони код 08150019) у 

планираном оквиру  за 2015.годину износу од 136,00 KM. 

 

2. Реалокација средстава  из тачке 1. биће извршена са позицијe 412900-остали 

непоменути расходи  на позиције: 412500-расходи за за текуће одржавање у износу 

од 35,00 КМ, 412600-расходи по основу путовања у износу од 100,00 КМ и 511300-

издаци за набавку опреме у износу од 1.00 КМ.  

. 

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

гласнику  општине Котор Варош ''. 

 

 

 

 Број: 01-022-9-1/16                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

 Датум: 09.02.2016. 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 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 09.02.2016. године,  д о н о с и 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ  РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА  

 

 

1. Одобрава се  реалокација  средстава буџетском кориснику општине Котор Варош – 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове ( организациони 

код  00530160) у планираном оквиру  за 2015. годину износу од 400,00 KM. 

 

2. Реалокација средстава  из тачке 1. биће извршена на позицију 412900-расходи за 

бруто накнаде комисија, са позиције 412800- расходи по основу утрошка 

електричне енергије на јавним површинама 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: 01-022-9/16                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.02.2016. године                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                   Ибрахим Палић,с.р. 
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На основу члана  30. Статута Oпштине 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, 15/15 и 16/15), након 

разматрања Одлуке о изради регулационог плана „Камена кућа“ Котор Варош - у нацрту, 

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 09.02.2016. године                

д о н о с и  

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

О УСВАЈАЊУ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „КАМЕНА КУЋА“ 

КОТОР ВАРОШ - У НАЦРТУ 

 

1. Скупштина општине Котор Варош доноси  Одлуку о изради регулационог плана 

„Камена кућа“ Котор Варош 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 у року од 30 дана.  

 

3. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове општинске управе Општине Котор Варош, 

које се истовремено обавезује да уз приједлог Одлуке о изради регулационог плана 

„Камена кућа“ Котор Варош 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: 01-022-26/16                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

  Датум:  09.02.2016. године                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                           Ибрахим Палић,с.р. 

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 и 16/15), Скупштина 

општине Котор Варош, на сједници одржаној дана 09.02.2016. године  

д о н о с и: 

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Да се код обрачуна цијене накнаде за одржавање водомјера за домаћинства која 

користе прикључак ½ примијени цијена од 1,00 КМ+ПДВ, а за стамбене јединице у 

заједници етажних власника (стамбене зграде) од 0,50 КМ без ПДВ-а. 
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2. За извршење овог закључка задужује се КП „Бобас“ а.д. Котор Варош. 

 

3. Закључак ступа на снагу даном доношења и примјењиваће се од 01.03.2016. године. 

 

4. Ступањем на снагу овог Закључка, престаје да важи Закључак број: 01-022-116/13 од 

11.06.2013. године, „Службени гласник општине Котор Варош“, број: 6/13. 

 

5. Овај Закључак ће се објавити у Службеном гласнику Општине Котор Варош. 

 

 

Број: 01-022-25/16                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум:09.02.2016. године                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                               Ибрахим Палић, с.р. 

 

23 

 

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), Скупштина општине 

Котор Варош на сједници одржаној дана 09.02.2016. године, д о н о с и : 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

о подршци оснивању и раду невладиних организација на подручју општине Котор Варош 

 

 

1. Општина Котор Варош изражава опредјељење да помаже јачање невладиног 

сектора на подручју Општине а нарочито организација које ће својим радом и 

активностима допринијети бољим условима живота свих грађана. Један од тих 

услова је свакако заштита и унапређење животне средине, те се у складу са горе 

наведеним  изражава подршка оснивању СРД „Голубић“ Шипраге. 

 

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

гласнику општине Котор Варош“. 

 

 

Број: 01-022-24/16                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум:09.02.2016. 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. Пословника о раду Скупштине општине Котор 

Варош  („Службени гласник општине Котор Варош“, број: 2/13, 3/14, 15/15 и 16/15), 

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 09.02.2016. године, доноси 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1. Задужује се начелник Општине Котор-Варош да покрене поступак принудне 

наплате средстава од накнаде за кориштење шума и продаје шумских дрвних сортимената 

према Шумском газдинству „Врбања“ Котор-Варош. 

 

2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Котор-Варош. 

 

ДОСТАВЉЕНО 

- Начелнику општине 

 

 

Број: 01-022-27/16                                                            ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 09.02.2016. године                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                        Ибрахим Палић, с.р.                                                              
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На основу члана 30. Статута Oпштине 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, 15/15 и 16/15), након 

разматрања Програма рада ЈУ „Центар за социјални рад“ Котор Варош за 2016. годину, 

Скупштина општине Котор Варош на сједници одржаној дана 09.02.2016. године,               

д о н о с и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА  РАДА ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“  

КОТОР ВАРОШ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

 

1. Скупштина општине Котор Варош усваја Програм рада  ЈУ „Центар за социјални 

рад“ Котор Варош за 2016. годину. 
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2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

Oпштине Котор Варош“. 

 

 

ДОСТАВЉЕНО: 

1. ЈУ „Центар за социјални рад“ Котор Варош  

2. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности  

 

 

 

Број: 01-022-28/16                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.02.2016. године                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                  Ибрахим Палић,с.р. 
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Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 

ОПШТИНА КОТОР-ВАРОШ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

-Одјељење за просторно уређење  

и стамбено-комуналне послове- 

 

Број:    04/9-372-2/16 

Датум:15.02. 2016. године   

 

 

 

 ,,СЛУЖБЕНИ   ГЛАСНИК  ОПШТИНЕ КОТОР-ВАРОШ“ 

   Котор-Варош, Ул. Цара Душана бб.  

 

 

 

Молим да на трошак странке објавите  

 

 

О  Г  Л  А  С 

 

 
Одјељење за просторно уређење  и стамбено-комуналне послове Општинске управе  

Општине Котор-Варош,  на основу рјешења  број: 04/9-372-2/16 од 15.02.2016. године, 

извршило је  у регистру заједнице  етажних власника  стамбених зграда, у регистарском  

листу број :37/16,  упис промјене  лица овлаштених  за заступање  Заједнице за управљање 

зградом Котор-Варош, „КОЦКА III “ , Ул. Војводе Радомира Путника 3, Котор-Варош   са 

сљедећим подацима: 

Лица  овлаштена  за   заступање  су: 

 

 ГРБИЋ МИЛЕ ,Котор Варош 

 

 Ранији  заступници   коју  се  бришу  из  регистра  су:  

 

Смиљић Светко, Котор Варош 

 

Прилог: доказ о плаћеним трошковима објављивања. 

 

                          

         В.Д. НАЧЕЛНИК   ОДЈЕЉЕЊА  

                                                                                             Слободан Гелић, дипл.инж.арх. 
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Р.бр                                                    САДРЖАЈ                                                          Стр 

1. Програм о коришћењу средстава посебних водних  накнада за 2016. 

годину  

 

   1 

2. Програм утрошка намјенских средстава Ватрогасног друштва за 2016. 

годину 

 

   2 

3. Програм утрошка средстава од промјене намјене пољопривредног 

земљишта у непољопривредне сврхе за 2016. годину 

 

   3 

4. Годишњи план утрошка намјенских  средстава од накнаде по основу  

продаје шумских дрвних сортимената у 2016. години 

 

   4 

5. Програм уређења грађевинског земљишта општине Котор Варош 

за 2016. годину 

   5 

6. Одлука о утврђивању  просјечне  коначне  грађевинске цијене  1м2 

корисне  површине стамбеног и пословног простора  за израчунавање 

висине ренте за градско грађевинско земљиште у 2016. години 

   10 

7. Одлука о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 2016. 

годину 

 

   10 

8. Одлука o висини вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти нa пoдручjу општинe 

Котор Варош пo зoнaмa зa пoтрeбe утврђивaњa пoрeзa нa нeпoкрeтнoсти 

у 2016. гoдини 

   11 

9. Одлука о расподјели средстава за рад савјета мјесних заједница за 2016. 

годину 

   14 

10. Одлука o утврђивaњу пoрeскe стoпe зa oпoрeзивaњe нeпoкрeтнoсти нa 

пoдручjу Општине Котор Варош у 2016. гoдини 

   15 

11. Одлука о  расподјели  буџетских средстава за  рад политичких странака 

за период  од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године 

 

   16 

12. Одлука о стипендирању студената  са подручја општине Котор-Варош у 

календарској 2016. години 

   18 

13. Рјешење о измјени Рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈУ 

„Дјечији вртић Лариса Шугић“ Котор Варош 

  

   23 

14. Рјешење о одобрењу  реалокације средстава     23 
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15. Рјешење о одобрењу  реалокације средстава    24 

16. Рјешење о одобрењу  реалокације средстава    25 

17. Рјешење о одобрењу  реалокације средстава     25 

18. Рјешење о одобрењу  реалокације средстава    26 

19. Рјешење о одобрењу  реалокације средстава    27  

20. Рјешење о одобрењу  реалокације средстава    28 

21. Закључак о усвајању Одлуке о изради регулационог плана „Камена 

кућа“ Котор Варош - у нацрту 

 

   29 

22. Закључак водомијери 

 

   29 

23. Закључак о подршци оснивању и раду невладиних организација на 

подручју општине Котор Варош 

   30 

24. Закључак ШДС    31 

25. Закључак о усвајању Програма  рада ЈУ „Центар за социјални рад“  

Котор Варош за 2016. годину 

 

   31 

 ОГЛАСИ  

 САДРЖАЈ  

 

 
 

 

 


